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LÅT DET BLOMMA – TA TILLVARA 
DET GRÖNA I INFRASTRUKTUR 
OCH STAD



I slutet på 1800-talet ca 2,5 miljoner ha 

äng ~ ytan åkermark idag (2,7 miljoner 

ha) 

(dessutom hade de ungefär lika stor 

areal åker som vi har idag)

Ängsytan är ca 6000-8000 ha idag i 

Sverige. Från 50% av den öppna ytan 

till ca 0,1% idag

Varför ska man bry sig om infrastruktur och städers 
bidrag till biologisk mångfald - grön infrastruktur? 

Städer, tätorter och infrastruktur upptar 
större och större ytor samt isolerar fler och 
fler värdefulla habitat över tid



Varför ska man bry sig om infrastruktur och städers 
bidrag till biologisk mångfald - grön infrastruktur? 

Upphörd hävd förklarar ca 85% av 
försvinnandet



Vad kan man göra?
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Man har sett stora nedgångar för många arter av pollinerande 
insekter som fjärilar och bin de senaste 50 åren i Sverige. 

Nyligen har man sett att skördar på rödklövervallar har minskat 
drastiskt på grund av minskade populationer av vissa arter humlor. 
Dessutom har variationen, d.v.s hur förutsägbar skörden är, ökat.

(Bommarco, R., Lundin, O., Smith, H. G., & Rundlöf, M. (2011). Drastic historic shifts in 
bumble-bee community composition in Sweden. Proceedings of the Royal Society B: 
Biological Sciences, 279(1727), 309-315.)



Infrastruktur och städers bidrag till biologisk mångfald 
- grön infrastruktur 

Vad saknas i landskapet?

• Variation - Går att åstadkomma i städer och infrastruktur

• Sammanhängande habitat - Ett problem men om man tänker efter före kan 
man komma runt det

• Blomrika miljöer - Planering, skötsel, information, acceptans

• Boplatser för insekter - Planering av sandrika miljöer, inte städa bort 
träd som blir gamla etc.



Infrastrukturbiotoper

• Vägkanter
• Kraftledningsgator
• Järnvägsvallar
• Stationsområden
• Flygplatser



Biotoper i städer

• Gräsmattor
• Ruderatmarker
• Rabatter
• Brynzoner
• Höggräsytor/slåtterytor
• Trädgårdar



Skötsel av vegetation

Om det blir rätt:

Dekorativt, lågintensiv skötsel, gynnar
hög biologisk mångfald

Slås av 1-2 ggr per år, (veg samlas helst
upp). Kan kombineras med klippning
av gångar.

Ingen gödsling eller bekämpning



Skötsel av vegetation

Om det blir fel:

Ogenomträngligt, bara 
konkurrensstarka arter, invasiva arter
låg biologisk mångfald

Slås av 1-2 ggr per år utan uppsamling

Ofta gödslade ytor

Eller

“Gräsöken” med en monokultur av gräs
– ingen biologisk mångfald

Hårt gödslade gräsytor som klipps
intensivt samt ogräsrensas (sprutas)



Olika typer av gräsytor i 
Svenska städer (Svenska
Kommunförbundet, 2002).



Villaområde malmö
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Alternativa typer av
gräsytor

Potential för biologisk mångfald

Ekosystemtjänster

Biologiska värden

Rekreation

Pedagogiska värden

Estetiska

Miljömässiga värden



Var kan man göra?
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Det som gör slåttermarkerna extra intressanta är inte bara att 
artantalet är större utan också att de är väldigt olika sinsemellan vilket 
inte vanliga gräsmattor är.



Jättebalsamin
Kanadensiskt gullris
Jätteslide
Jätteloka
Vild palsternacka
Uppländsk vallört
Ryssgubbe
Vresros
Jättegröe
m.fl.

Blomsterlupin
Parkslide

Problematiska arter



Summering
• Infrastrukturbiotoper och urbana miljöer 

spelar en viktig roll i dagens och framtidens 
landskap

• Värdekärnor behöver stärkas och bindas ihop –
planering och skötsel

• Planera och skapa blomrika ytor
• ”Städa” inte för mycket, boplatser ofta en 

bristvara 
• Mycket mer areal skulle kunna skötas för 

naturvårdssyfte – kommunala gräsytor, 
vägkanter, kraftledningsgator osv.

• Tänk efter före i planering
• Om Invasiva arter kommer in i biotoperna 

vänds allt upp och ner (snabba insatser billigt, 
vänta = dyrt)


