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POLLINATÖRER

Avgörande för en  
livskraftig stadsmiljö!
När vi talar om byggd miljö är oftast fokus på de system, byggnader och artefakter som 
vi bygger med. Ibland belyses de sociala aspekterna, men sällan uppmärksammas 
naturen i vår stadsmiljö. Naturen i städerna ger flera fördelar och har gynnsam påver-
kan på de som vistas i stadsmiljön (Ballew & Omoto 2018, Bengtsson et al. 2018, Wei-
man 2017). Grönytornas betydelse har aktualiserats ännu tydligare under den rådande 
coronapandemin (Samuelsson et al. 2020). Närheten till grönska skapar förutsättningar 
för värdefull fysisk aktivitet och mental återhämtning. Naturen är förstås betydelsefull 
för oss människor, men utgör också en förutsättning för organismer, insekter, fåglar och 
andra djur. Dessa grupper fyller avgörande funktioner i de ekosystem som vi är bero-
ende av, och som faktiskt fortfarande också finns i våra städer.

TEXT: MARITA WALLHAGEN, MAGNUS STENMARK & NILS RYRHOLM 
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ollinatörer utgör en sådan 
grupp som fyller en avgö-
rande funktion. De ger oss 
livsviktiga tjänster, samti-
digt som deras livsmiljöer 
under senaste 70 åren har 
förstörts allt mer i jord- 
och skogsbrukslandskap 

och på grund av markomvandlingar vid 
byggande. Här skulle den urbana miljön 
kunna bli en viktig räddande åtgärd för att 
hindra utrotningen av olika arter. I städerna 
finns det stor potential att göra förbättrings-
åtgärder. Förvisso har svenska städer jäm-
förelsevis mycket grönska, vilket SCB visar i 
sin analys av de 2000 största städerna i 
Sverige (SCB, 2019). Emellertid finns det 
fortfarande fler än 250 000 personer som 
har längre än 200 meter till närmsta grön-
område och kvaliteten på innehållet i dessa 
grönområden har inte undersökts. I vissa 
fall är det endast krontäckningen av träd 
planterade på en i övrigt hårdgjord yta som 
tillsammans skapar ett grönområde. I 
många andra fall där marken är grön, så är 
det framförallt hårt ”skötta” gräsmattor, 
som utgör dessa grönområden. De klipps 
ofta, upp till 30 gånger per sommar, med 
bullrande gräsklippare som drivs av fossila 
bränslen. Allt för att den rådande normen 
om en välskött grönyta där det är ordning 
och reda ska upprätthållas.

FÖR POLLINATÖRER FINNS det tyvärr inte 
mycket att hämta i den moderna gräsmat-
tan. Har de tur finns där någon enstaka 
blomma, men annars liknar det mest en 
öken! Dessbättre finns det fortfarande 
annan natur i staden. Ibland lite vild, ovår-
dad och omväxlande ytor, något som för 
många pollinatörer kan skapa värdefulla 
öar där de kan hitta husrum och föda. För 
även om vissa arter är starkt specialiserade, 
finns det många som inte har så specifika 
krav och därför kan nyttja de eventuella 
möjligheter som erbjuds. I ett insektshotell 
på 20×20×20 cm kan det rymmas flera 
hundra pollinatörer och en sådan enkel 
åtgärd kan faktiskt hjälpa de pollinatörer 
som är ”bostadslösa”. För den som inte 
tycker om små kryp så kanske det inte 
känns så lockande, men om man tycker om 
att höra fåglar sjunga på våren så behöver 
det finnas lämplig föda till dessa – annars 
blir det tyst. Rachel Carssons bok Silent 
Spring är därför lika aktuell idag som när 
den skrevs för snart 60 år sedan.

ÄVEN OM DET SER DYSTERT UT för våra pollina-
törer, globalt, i Europa, och även i Sverige, 
finns det ändå ljusglimtar. I det EU-finansie-
rade forsknings- och utvecklingsprojektet 

Augmented Urbans har Högskolan i Gävle i 
samarbete med det kommunala fastighets-
bolaget Gavlegårdarna och hjälp från miljö-
konsultföretaget Calluna, studerat hur 
många pollinatörer, ”blomsökande insek-
ter” som det finns i två av Gavlegårdarnas 
bostadsområden ca 2–3 km från centrum. 
Projektet har som mål att öka kunskapen 
om hur mer attraktiva utemiljöer för 
boende och pollinatörer kan skapas, samt 
hur ny teknik kan användas för att arbeta 
mer innovativt med detta. En utgångspunkt 
har varit att ta reda på hur det ser ut med 
situationen för pollinerarna i dessa områ-
den och söka möjliga förbättringsåtgärder.

RESULTATET FRÅN INVENTERINGARNA visade att 
bostadsmiljöerna i Sätra och Hemsta, har 
en varierad fauna av pollinatörer. Under 
åren 2018–2019 noterades 227 arter av 
blombesökande insekter i områdena. Störst 
betydelse som pollinatörer hade humlor, 
och den vanliga ljusjordhumlan domine-

rade blombesöken. Det registrerades tolv 
arter av humlor i dessa områden, och ytter-
ligare fyra arter som endast förekom i kon-
trollområdet strax utanför det ena bostads-
området. Utöver humlor var solitärbin vik-
tiga som pollinatörer. Under inventeringen 
påträffades 35 arter av solitärbin. Vi upp-
täckte en stor variation i vilka arter som vis-
tades i bostadsområdenas rabatter. Men 
arter med lite högre krav på blomrikedom, 
boplats och mikromiljö var ovanliga och 
verkade mestadels då och då besöka områ-
det från närliggande naturområden. Bland 
blombesökare registrerade vi även rovste-
klar, myror, blomflugor, �ärilar, bladbaggar, 
stritar och andra grupper av insekter. Stu-
dien visade att det fanns en oväntat stor 
mångfald av insekter i urbana gårdsmiljöer. 
Dessutom klargjordes att många av de vikti-
gaste pollinatörerna – humlor och solitärbin 
både bygger sina bon och samlar nektar 
och pollen inom bostadsområdet. Det finns 
därför en stor nytta med att gynna både 
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Nybyggnation i park för hemlösa insekter.
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boplatser och nektar- och pollenväxter 
inom bostadsområdena.

INVENTERINGEN VISADE OCKSÅ att det fanns 
stora skillnader mellan vilka arter som 
fanns 2018 respektive 2019. Det förklaras av 
att en del av arterna har stora hemområ-
den. Till exempel påträffade vi flera arter av 
rovsteklar och solitära getingar som troli-
gen bygger sina bon långt från bostadsom-
rådet, kanske en kilometer bort. Dessa 
arter kommer då och då till bostadsområ-
det och samlar bland annat bladlöss som 
mat till sina larver. Det är viktigt att förstå 
att miljön i ett bostadsområde på detta sätt 
hela tiden har kontakt med närliggande 
parker, skog- och odlingslandskap.

INVENTERINGSRESULTATEN har gett oss inblick i 
ett varierat och komplext nätverk av arter 
med olika ekologiska behov i bostadsmil-
jöer. Vi har bedömt att det finns stora möj-
ligheter att ytterligare förbättra utemiljö-
erna för pollinatörer. Sådana förbättringar 
kan både göras för att förbättra möjlighe-
terna för de insektsarter som bor och lever 
inom ett begränsat område, kortflygare, 
och för de insektsarter som har stora hem-
områden och även använder miljöer i när-
liggande landskap, långflygare. Kortfly-
garna behöver få tillgodosett både boplat-
ser och nektar- och pollenväxter, medan 
långflygarna kan gynnas av antingen 
boplatser eller födoresurs. Om fler varie-
rande småmiljöer kan skapas, ökar potenti-
alen för fler arter av pollinatörer och där-
med mängden ekosystemtjänster som blir 
tillgängliga för områdets mänskliga inne-
vånare.

Sälgssandbi på blommande sälg. Sälgen är en av de absolut vikti-
gaste nektarkällorna för insekterna som flyger tidigt på våren.  
Undvik därför att röja bort alla sälgar.

Ljusjordhumla på maskros. Blommor som blommar under våren är 
extra viktiga för pollinatörer så att de kan överleva under våren.

Bikupor på Södermalm i Stockholm.
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NÅGRA EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER som vidtas inom 
Augmented Urbans projektet är att gräs-
mattor görs om till blomrika ängsytor som 
slås en gång per sommar istället för att klip-
pas flera gånger per år. Bi-hotell placeras ut 
på flera ställen och boende får tillgång till 
mini-trädgårdar med doftande och ätbara 
blommande nektar och pollengivande 
blommor som ger mat till både boende och 
pollinatörer. Nya prototyper på digitala 
verktyg tas också fram för att möjliggöra 
ökad kunskap om våra utemiljöer och sta-
dens natur.

FÖR POLLINATÖRER kan även enkla åtgärder 
vara avgörande. Välja rätt fröer i rabat-
terna, använda sand och obehandlat trä i 
parkmiljöer, undvika gräsmatteöknar – det 
är enkla åtgärder som snabbt ger ökad 
mångfald lång tid framåt. Samtidigt behövs 
stora grepp för att de gröna miljöerna i våra 
städer ska bli ännu mer gynnsamma för 
biologisk mångfald inklusive pollinatörer, 
och för att viktiga spridningskorridorer och 
gröna kilar ska kunna binda samman olika 
områden. För den som förvaltar en befint-
lig fastighet eller planerar en ny finns det 
mycket att tänka på och göra för att bidra 

till att våra utemiljöer blir mer attraktiva 
och vårdar den biologiska mångfalden även 
i våra städer. Det skulle kunna bidra till att 
våra städer blir mer hållbara, mer resilienta 
för kommande klimatförändringar och 
samtidigt vackrare. Tänk om varje stadsdel 
hade sin egen blomsteräng och vägarna 
kantades av blommor. Då kan vi få en stark 
pollinatörsfauna som är en oumbärlig eko-
systemtjänst om vi vill ha resilienta städer. 
Nu i coronakrisen kanske våra samhällen är 
redo för en sådan omställning? ■

16–24 maj arrangerade miljö-
organisationer, bönder, biodlare, 
föreningar, kommuner, länssty-
relser, högskolor och företag 
tillsammans en mängd olika ak-
tiviteter för att öka den biologis-
ka mångfalden och gynna polli-
nerande insekter. Pollinerings-
veckan lanserades 2018 av  
Pollinera Sverige och rullar nu 
för tredje året.




