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Husbyggare fixade holkar och hotell

Melissa Nyström och barnen Matteo och Malvasia byggde två holkar för fladdermöss. FOTO: MARK NORDVALL HANLON

Björn Lardner gjorde ett bihotell. Helena Edman tar med sig en del holkar till arbetet med 
att rädda de äldre äppelodlingarna på Österlen.

Gunnar Ouchterlony hann med att bygga flera likadana 
holkar.

ÖSTARÖD

Massproducerade bo-
städer och egendesig-
nade Villa Villekulla-
hus, det blev lite av allt 
när det snickrades bo-
städer åt fåglar, flad-
dermöss och insekter.

Det sågas, mäts och hamras 
på flera ställen. Produktio-
nen av holkar och hotell är 
i full gång. Ändamål och ut-
seende får alla välja själv 
även om det finns ritningar 
att utgå från.

– Det är kul snickra men 
det här blir nog en Villa Vil-
lekullaholk för fåglarna. 
Det ser lite snett ut, säger 
Christina Berneheim som 
bor i Lövestad.

Hon bygger tillsammans 

med sin syster och syster-
dotter och tanken är att få-
gelholken ska sättas upp 
vid egna gården.

– Det fanns flera holkar 
där när vi flyttade in men 
nu har de flesta ruttnat sön-
der.

Melissa Nyström håller på att 
mäta upp lagom längd på 
träbitarna ihop med barnen 
Matteo och Malvasia.

– Vi ska göra två fladder-
musholkar. Inte för att vi 
vet om det finns fladder-
möss där men med holkar-
na kanske det kommer någ-
ra.

Bakom möjligheten att 
snickra holkar står Öster-
lens naturskyddsförening 
och företaget Levande land-
skap.

Björn Lardner från natur-
skyddsföreningen håller på 
att göra ett bihotell.

Han säger att det är en bra 
hjälp till de vilda solitära 
bina eftersom de vill lägga 
ägg i celler. 

En del arter skapar bon i 
gångar i död ved och genom 

att med en borr göra små 
hål i trädbiten får de lättare 
att finna en sådan plats.

Thomas Hansson, ordfö-
rande i Österlens natur-
skyddsförening, gör en 
mesholk, en bostad för min-
dre fåglar. Han påpekar att 
det gärna ska vara obehand-
lat trä på insidan för det gör 
att fåglarna lättare får grepp 
där med sina klor.

Många som vill göra en in-
sats för fåglarna nöjer sig 
med att mata dem. 

Thomas Hansson säger 
att båda sakerna är viktiga 
men tror att det är ännu 
mer betydelsefullt att ge 
dem någonstans att bo.

– Långsiktigt är det bra 
med bon för det gör att de 
kan fortplanta sig.

Alla är välkomna att ta 
med sina holkar och hotell 
hem. Men Helena Edman 
och Fabian Mebus på Le-
vande landskap säger att de 
hoppas att några väljer att 
ge holkarna till deras arbe-
te med att rädda äldre äp-
pelodlingar.

– Vi välkomnar alla hol-
kar. Om en mesfamilj flyttar 
in så äter de löss som kan 
finnas på äppleträden, sä-
ger Helena Edman.

Undantaget de moderna 
odlingarna som behövs för 
äppelproduktionen har an-
talet gamla odlingar dras-
tiskt minskat på Österlen. 
Och i de få procent som 
finns kvar är många träd i 
uselt skick.

– De kanske inte ger så 
många äpplen men vi för-

lorar vackra gamla träd som 
funnits där i minst 70 år.

Helena Edman framhål-
ler att miljöerna är viktiga 
för turismen och borde tas 
tillvara då de är vackra att 
vistas i. 

Levande landskap driver 
sedan förra året ett projekt 
som syftar till att bevara 
och hitta nya sätt att använ-
da de äldre fruktodlingarna 
på Österlen. 
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Vi ska göra två flad-
dermusholkar. Inte 
för att vi vet om det 
finns fladdermöss 
där men med hol-
karna kanske det 
kommer några.

”Melissa Nyström


