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missgynnar många 
arter av bin.

• Vilda bin är viktiga 
pollinatörer. 









Daglig verksamhet

• En av många insatser enligt LSS (lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).  



Daglig verksamhet

• En av många insatser enligt LSS (lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).  

• Rättighetslag som ska garantera 
personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda 
levnadsvillkor.



Daglig verksamhet

• En av många insatser enligt LSS (lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).  

• Rättighetslag som ska garantera 
personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda 
levnadsvillkor.

• Syftet med daglig verksamhet är att 
erbjuda en meningsfull sysselsättning
som ger stimulans och möjlighet till 
personlig utveckling och gemenskap.



Daglig verksamhet
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om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).  

• Rättighetslag som ska garantera 
personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda 
levnadsvillkor.

• Syftet med daglig verksamhet är att 
erbjuda en meningsfull sysselsättning
som ger stimulans och möjlighet till 
personlig utveckling och gemenskap.

• Personens egna behov och intressen 
skall styra.







Hedcitronbi. Foto: Kristian Gärdsborn
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och krets. 

2016
• Våren: Finansiering av inventering.
• Hösten: Planering och finansiering av åtgärder.
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2015
• Hösten: Idé och kunskapsuppbyggnad. Förankring i kommun 

och krets. 

2016
• Våren: Finansiering av inventering.
• Hösten: Planering och finansiering av åtgärder.

2017
• Våren: Informationstavlorna och eget arbete.





9 mars -17



Inventeringen 2016

Mikael Sörensson – Insektsfauna 
298 arter
• Steklar 84 arter, varav 52 arter bin
• Tvåvingar 90 arter
• Skalbaggar 92 arter
• Fjärilar 29 arter
• Skinnbaggar 3 arter

Leif Sigbo – Kärlväxter 
192 arter

Mer info om inventeringen och alla fynd 
finns på Örkelljungabygdens Naturs 
Hemsida: www.orkelljunganatur.se
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Storblodbi. Foto: Kristian Gärdsborn



Stocktapetserarbi. Foto: Kristian Gärdsborn



























2015
• Hösten: Idé och kunskapsuppbyggnad. Förankring i kommun 

och krets. 

2016
• Våren: Finansiering av inventering.
• Hösten: Planering och finansiering av åtgärder.

2017
• Våren: Informationstavlorna och eget arbete.
• Hösten: Befästa och planera vidare.
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I Örkelljunga
• Experimentella bihotell.
• Fler informationsskyltar.
• Synas som utflyktsmål genom turistinfo.
• Nyskapa ängar i byn – ”Ett blomstrande Örkelljunga”.
• Exempelträdgård.
• Att föra in fler intresseområden t.ex. fjärilar, trollsländor etc. 
• Erbjuda skolor pedagogiska möjligheter.
• Uppföljande inventering om några år

Konceptet – visionen att det skapas fler Biparadis
• Att göra en folder för kunskap och inspiration.
• Att framställa ett tryckmaterial som är fritt att användas.
• Att samverka med presumtiva Biparadis 

för att öka kunskapen om vilda bin 
och vilka praktiska åtgärder som behövs 
för att skapa gynnsamma livsmiljöer.















Foto: Janne Johansson
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