
Skapa rum för smådjuren 
 

Det finns många djur som man inte riktigt uppskattar när de bosätter sig i trädgården. Ni vet 

säkert vilka snyltgäster ni fått. Hur kul är det med mullvadar? Söta men ganska påfrestande. 

Mördarsniglar? Det hörs ju på namnet hur trevliga de är. Tipsen är många på hur man effektivt 

ska få bort dem. Bladlöss på finaste rosen? Jag läste ett tips om att man kan knipa ihjäl dem. 

Allvarligt talat! Alla? Var och en? Då tror jag mer på såpvatten.  

Men.  

Det finns också andra djur som vi gärna vill ha 

mer av. Igelkottar, ekorrar och småfåglar är 

oftast varmt välkomna och vi bruka även mata 

dem. Det kan ju då tänkas att vi även matar 

råttor och kråkfåglar och det kanske inte är lika 

charmigt. Eller hur ska vi tänka? Alla djur är ju 

ändå djur som har rätt till ett liv. Bara för att 

rödhaken är söt och kråkan skrockfullt 

olycksbådande, så behandlar vi dem olika. 

Märkligt.  

Hur som helst, för trädgårdens skull och för mångfalden av djur, kan vi ge naturen en spark i 

rätt riktning. Det är insekterna som hjälper till med befruktning så att vi kan skörda frukt och 

bär. Dessutom binder växter koldioxid och hjälper till med att begränsa skadorna av utsläpp 

från fossila bränslen. Du har väl koll på fotosyntesen? För att djuren ska trivas och stanna i vår 

trädgård behöver de tillgång till trygghet, föda och vatten.  

England är ofta ett föregångsland när det gäller trädgård. Där har det länge varit en trend med 

”wildlife gardening” och i Sverige har vi i takt med ett ökat miljöintresse ökat intresset för 

naturträdgård. Det innebär inte en skräphög som ingen människa (förutom grannarna som 

sannolikt inte är riktigt nöjda) bryr sig om.  

Det är spännande att tänka på kedjan av djur. 

Vatten är alltid en höjdare. Inte klorerat poolvatten 

alltså, men väl insamlat regnvatten eller en liten 

damm. En damm välkomnas också av grodor. Vill 

du ha koltrastar får du se till att ha daggmaskar. 

Låt det finnas en öppen kompost, där insekter och 

igelkottar kan känna sig hemma och du får fin 

näring att lägga ut i rabatterna på våren. Plantera 

kryddor som timjan, salvia och lavendel för att dra 

till sig insekter och fjärilar. Sätt upp holkar till 

småfåglar och fladdermöss.  

Det tar ju lite tid att skapa sig en stor ek, men annars är det ett populärt träd att bo i för många 

smådjur, som också ger skydd. I gamla trädgårdar är det ofta lätt för smådjuren att hitta vrår 

att gömma sig eller sätta bo i. I helt nya trädgårdar, kan jag som trädgårdsarkitekt hjälpa dig att 

hitta bra lösningar, så att du snabbt kan njuta av fåglar, fjärilar och igelkottar.  


