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Vad är Coast4Us? 

 

Coast4us är ett EU-finansierat Central Baltic-projekt som fokuserar på hållbar kustzons-

planering. 16 partners från Åland, Sverige, Estland och Lettland samarbetar inom pro-

jektet. Två av dessa partners är lokaliserade på Åland, dels Kökar där Kökar kommun är 

en partner, dels delar av fasta Åland där ÅLR är den ansvariga partnern.  

Syftet med de åtgärder som Coast4us hjälper till att planera är att på ett eller annat sätt 

hjälpa till med klimatanpassning, öka den biologiska mångfalden, minska övergödning 

samt minska föroreningar inom avrinningsområdet. 

För att planera ett område på ett långsiktigt hållbart sätt krävs en samverkan med lokal-

befolkningen så att önskemål, behov, utvecklingsmöjligheter och problem identifieras. 

Tanken är att Coast4us hjälper till med planering, kostnadsberäkningar samt undersöker 

stödmöjligheter för åtgärder inom de olika pilotområdena. Detta ska ske i nära samver-

kan med lokalbefolkningen och för att kunna åstadkomma detta kommer flera olika 

metoder att användas och i slutet av projektet utvärderas. 

En pollineringsplan kan användas för att binda ihop blå och gröna strukturer i landskap-

et och på detta sätt främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Alla bilder i detta dokument är från pixabay 

(pixabay.com/fi/), om inte annat nämns. 
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Bakgrund 

Grön infrastruktur erbjuder 

oss ekosystemtjänster 

Med grön infrastruktur avses all den 

växtlighet som brukas  och förvaltas 

inom ett område, som kan vara en 

stad eller en kommun. I bästa fall är 

det ett funktionellt nätverk av livs-

miljöer och strukturer med hög bio-

logisk mångfald och värdefulla 

ekosystemtjänster. Det är viktigt att 

notera att ett område kan vara 

värdefullt även om det inte i sig in-

nehar höga naturvärden. Däremot 

kan det fungera som en ekologisk 

korridor och koppla större och mer 

mångfaldiga grönområden med 

varandra.  

I städer kan grönstrukturen ses som 

stadens lungor. Gröna inslag i ett 

annars betong- och asfaltrikt land-

skap minskar stress och ökar männi-

skors välmående. Gröna oaser i sta-

den erbjuder vila, lugn och möjlig-

heter för rekreation. De kan även 

planeras så att de fungerar som vik-

tiga livsmiljöer för insekter, fåglar 

och mindre djur eller som värdefulla 

ekologiska korridorer mellan större 

grönområden.   

I landsbygdskommuner kan man se 

på grönstrukturen som ett värdefullt 

inslag i ett annars enfaldigt jord-

bruks– eller skogsbrukslandskap. En 

välplanerad och sammanhållen 

grönstruktur fungerar som bas för 

ett fungerande växt-, djur- och få-

gelliv i kommunen, som i sin tur bi-

drar till fungerande ekosystemtjäns-

ter.  

Men vad menas med ekosystem-

tjänster? Kortfattat menar man 

tjänster som upprätthålls av natu-

ren, dvs naturens nyttor.2 Värdet av 

dessa nyttor blir speciellt synligt då 

de störts av mänsklig verksamhet i 

sådan grad att de måste bytas ut 

mot artificiella lösningar.2 De flesta 

ekosystemtjänster kan bara delvis 

ersättas av tekniska lösningar, vissa 

är omöjliga att ersätta.2 Ekosystem-

tjänster är indelade i försörjande 

tjänster, reglerande tjänster, kultu-

rella tjänster och stödjande tjäns-

ter2,9 Ekosystemtjänsterna, som i sin 

tur inte skulle existera utan biologisk 

mångfald, utgör en förutsättning för 

livet och är grunden för människans 

välbefinnande.2 Detta kunskapsun-

derlag handlar om pollinering, vil-

ket är en oerhört viktig ekosystem-

tjänst. 
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Bakgrund 

Pollineringens ekologiska och eko-

nomiska värde 

Pollinering är en ytterst viktig eko-

systemtjänst, som ofta tas för givet. 

Utan pollinering skulle en stor grupp 

växter inte klara av att reprodu-

cera, och därmed skulle växtsam-

hället bli artfattigare. Då naturen 

blir mer enformig, minskar dess för-

måga att upprätthålla ekosystem-

tjänster och återhämta sig från stör-

ningar.2 Jordbruksverket i Sverige 

uppskattade år 2009 att det ekono-

miska värdet för pollinering ligger 

mellan 189 miljoner och 325 miljo-

ner kronor.56 Detta gällde bara od-

lade grödor, skulle man räkna med 

vilda blommor skulle värdet stiga 

märkbart.56  

Ungefär 70 % av våra näringsväxter 

behöver insekter för att skörden ska 

lyckas.11 Alla bär- och fruktträd gyn-

nas av insekter, men även ryps, är-

ter och bönor är beroende av polli-

nerare.11 Speciellt bön- och ärtväx-

ter blir allt viktigare näringsväxter 

globalt, då man försöker hitta alter-

nativ till kött- och mjölkprotein.14  

Kring 85 % av pollineringen görs av 

honungsbin.56 Samtidigt är bin, 

humlor, dyngbaggar och fjärilar de 

mest hotade landlevande insekter-

na.11,12 De har även en speciellt vik-

tig roll i att upprätthålla näringsked-

jor och den biologiska mångfal-

den.11,12 Därför är det inte bara 

människornas grödor som hotas av 

att 40 % av jordens insekter riskerar 

att dö ut under dom närmaste 

åren.11,12 Även hela ekosystem riske-

rar att kollapsa.  

En orsak till denna minskning anses 

vara brist på livsmiljöer. Insekterna 

trivs inte på de intensivt odlade åk-

rarna, i de betong- och asfaltdomi-

nerade städerna eller i dom snabbt 

växande ekonomiskogarna.11 Ge-

nom att planera våra samhällen 

kring pollinerarnas behov, hjälper vi 

inte bara naturen med att hålla 

ekosystemen i balans, utan tryggar 

även vår egna livnäring och föda i 

framtiden.  
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Syfte 

Pollineringsplan—ett verktyg för 

hållbar samhällsplanering 

Ekosystemtjänster är beroende 

av fungerande ekosystem.10 

För att ett ekosystem ska fun-

gera, måste det innehålla till-

räckligt många fungerande 

livsmiljöer av tillräckligt god 

kvalitet och tillräcklig storlek.10 

Dessa livsmiljöer bör även vara 

kopplade – de måste bilda ett 

nätverk10.  

För att försäkra oss om att de 

olika habitaten är och förblir 

kopplade, behöver vi planera 

samhället inom ekosystemets 

gränser. Detta kallas för ekosys-

temansats. Då man planerar 

samhällen enligt ekosysteman-

satsen, försäkrar man sig om 

att ekosystemtjänster, så som 

pollinering, finns kvar och bi-

drar till välmående  av kom-

mande generationer. Ett verk-

tyg inom hållbar samhällspla-

nering är pollineringsplaner, dvs 

inkorporering av pollinerarnas 

behov i samhällsplaneringen 

med syftet att förstärka polline-

rarnas välmående och försäkra 

existensen av ekosystemtjäns-

ten pollinering. Planeringsun-

derlag för hållbar samhällspla-

nering är det vi inom Coast4Us 

vill ta fram här på Åland. 

 

Pollineringsplanen strävar till 

att: 

 Gynna pollinerare i stad 

och landsbygd på Åland 

 Öka den biologiska mång-

falden och ekosystemens 

resiliens på ön 

 Sprida kunskap och ge 

konkreta åtgärdsförslag 

för  pollinerarvänlig plane-

ring och förvaltning av 

grönområden 
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Pollinerare i städer och lands-

bygd  

Pollinering är en viktig ekosystem-

tjänst, eftersom många grödor är be-

roende av pollinering. Av insektpolli-

neringen globalt har uppskattats vara 

153 miljarder euro.15 Pollinerare gör et 

otroligt viktigt arbete effektivt och 

gratis. Ibland förstår vi människor vär-

det av den biologiska mångfalden 

som upprätthåller ekosystemtjänster 

först då det är för sent. Sådana exem-

pel kan man se i Kina i provinsen 

Sichuan, där lokala populationer av 

vilda bin dött ut på grund av kraftig 

användning av bekämpningsmedel 

inom jordbruket.16 Biodlare vågar hel-

ler inte föra sina bin till området ef-

tersom de riskerar att dö av bekämp-

ningsmedlen.16 Därför har lokala bön-

der tvingats använda sig av handpol-

linering, vilket ät både ineffektivt och 

kostsamt.16  

Flera av de insektsarter som pollinerar 

växter är allvarligt hotade. Detta be-

ror på flera samverkande faktorer, 

bland annat klimatförändringar, inva-

siva arter, förändrad markanvändning 

och fragmentering av habitat samt 

det effektiviserade jordbruket och an-

vändningen av växtskyddsmedel.12 

Bristen på pollinerare kan få långsik-

tigt svåra följder för matförsörjningen 

globalt.13 

På Åland är det huvudsakligen insek-

ter som sköter pollineringen, och av 

insekterna är humlor, vilda bin och 

tambin dom viktigaste.17 Fjärilar, skal-

baggar och blomflugor gör även ett 

viktigt jobb för pollineringen.17 För att 

dessa pollinerare ska trivas och må 

bra, behöver de livsmiljöer med lämp-

liga boplatser och bra födosöksområ-

den.17 Ängar, blommande trädgår-

dar, gamla ihåliga träd och soliga 

sandmarker lockar till sig pollinerare 

och gynnar den biologiska mångfal-

den.17 

Pollinerarbestånden i städer och 

landsbygd kan vara kopplade.18 Om 

det finns ett fungerande nätverk av 

habitat, kan städer fungera som vik-

tiga levnadsområden och stöda det 

närliggande jordbrukslandskapets 

pollinerarpopulationer.18 Efter jord-

brukslandskapet är urbana miljöer 

den landskapstyp som är viktigast för 

rödlistade bin i Sverige.17 Städer kan 

potentiellt ha hög biologisk mångfald, 

då städer som habitat ofta är väldigt 

mångsidiga med en mångfald av 

växtarter, strukturer och landskap.19 

Städer är ofta grundade på naturligt 

mångfaldiga områden nära vatten-

drag där den naturliga fröbanken är 

rik.19 Detta kombinerat med att städer 

ofta har flera olika livsmiljöer på en 

relativt liten yta gör att städer ofta har 

hög kapacitet att fungera som livsmil-

jöer för flera olika arter av pollinerare, 

vilket i sin tur kan gynna den närlig-

gande landsbygden.18,19 På detta sätt 

blir ekosystemtjänsten pollinering 

långsiktigt hållbart, då de ekologiska 

processerna och ekosystemet funge-

rar över hela landskapet.17  
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Ängar – en viktig resurs i städer 

och på landsbygden 

Människor har bosatt sig i Östersjöom-

rådet sedan förhistoriska tider. Sam-

spelet mellan natur och människa har 

en lång historia i området, vilket lett till 

att ett nätverk av symbiotiska förhål-

landen har bildats här.2 Pionjärer bo-

satte sig ofta nära vattendrag, vilket 

har lett till att ängar ofta finns intill vat-

tendrag. Ängarna påminner oss om 

den tid, för inte så länge sedan, då 

jordbruket var den viktigaste närings-

grenen i landet.2 Ängar är ofta en del 

av ett flerskiktigt kulturlandskap och 

därför hittar man ofta fornminnen och 

biologiskt mångfaldiga ängar nära 

varandra.2 Ett bra exempel är områ-

det kring Kastelholm i Sund.  

Då man talar om skyddet av våra 

vattendrag, blir värdet av ängsväxt-

lighet och annan öppen vegetation 

uppenbar: de filtrerar vattnet som rin-

ner ut i haven och spelar en bety-

dande roll i dagvattenhanteringen 

genom att absorbera stora mängder 

vatten vid kraftiga regn och över-

svämningar.2,20 Ängar erbjuder oss det 

mest kostnadseffektiva sättet att 

lindra problem orsakade av störningar 

i ekosystemen, en blomprakt som lo-

kalbor och turister kan njuta av samt 

habitat för hotade arter.2 Ängar utgör 

även en viktig del av områdets gröna 

nätverk och ekologiska korridorer.2,10 

Med andra ord erbjuder ängar flera 

ekosystemtjänster.  

Ängar och betesmarker ingår, bero-

ende på klassificeringssystem, anting-

en i gruppen vårdbiotoper eller kultur-

landskap. Enligt hotbedömningen av 

Finlands naturtyper, som publicerades 

i december 2018, är alla våra vårdbi-

otoper hotade.21 Enligt Rödlistan, som 

publicerades i mars 2019, är arter som 

lever i kulturlandskap de mest hotade 

arterna efter skogsarterna.22 Tradition-

ella betesmarker har alltså blivit allt 

mer sällsynta.23 Enligt uppskattningar 

har det år 1880 funnits ca 1,6 miljoner 

hektar ängsmark i Finland, medan 

man under biotopinventeringar år 

1990 identifierade endast 18 000 hek-

tar mark som kunde klassas som vård-

biotop.23 Därefter har man med hjälp 

av jordbruksstöd lyckats få 30 000 hek-

tar mark inom vårdbiotopskötseln, 

men mycket finns ännu att göra.23 Att 

anlägga en äng är något som kräver 

tålamod, planering och finansiella 

satsningar, men när ängen väl är an-

lagd, är skötseln väldigt ekonomiskt.2   

Redan små ängar kan ha stor bety-

delse för grönområdesnätverket i sta-

den eller kommunen, både för männi-

skor och andra djur.2,10 Vi människor 

söker oss gärna till ängar och skogar, 

och naturupplevelser har visats ha be-

tydande hälsoeffekter.2,20 Inom 

Europa finns en gemensam oro för de 

minskande vårdbiotoperna och en 

vilja att agera.2 För att stärka ängsnät-

verket behövs samarbete mellan flera 

aktörer: företagare, förvaltare, fors-

kare, tjänstemän, föreningar, sakkun-

niga, markägare och lokalbor. Gräs-

marker som kräver gödsling och be-

vattning kan oftast ersättas med 

naturängar. På detta sätt kan vi till-

sammans bidra till 

biologisk mångfald 

och iögonfallande 

vacker natur även i 

framtiden.  
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Problemet med kemiska be-

kämpningsmedel och lösningen 

i pollinerarvänligt jordbruk 

Även om EU redan länge har arbetat 

med att minska mängden kemiska 

bekämpningsmedel som används 

inom jordbruket i medlemsländerna, 

har de flesta försök inte lyckats.24 Tvär-

tom har användningen bara ökat, 

samtidigt som man allt ofta mist skör-

dar p.g.a. skadedjur, ogräs och sjuk-

domar.24 Redan på 90-talet konstate-

rade forskare i USA att man kunde 

halvera mängden kemiska bekämp-

ningsmedel utan att skörden skulle 

påverkas alls.25 Som det enda landet i 

norden har man i Danmark lyckats 

med att minska mängden kemiska 

bekämpningsmedel inom jordbruket 

med 54 % under åren 2011–2016, ge-

nom att främja ekoodling och gynna 

alternativa bekämpningsmetoder. Si-

tuationen i Sverige och Finland ser be-

tydligt sämre ut.24 I Sverige är kemisk 

bekämpning den vanligaste bekämp-

ningsmetoden, och även om allt 

större andel av åkerarealen övergått 

till ekologisk odling, har bekämpnings-

intensiteten på den övriga arealen 

ökat.26 I Finland har försäljningen av 

syntetiska bekämpningsmedel ökat 

med så mycket som 30% under åren 

2011–2016.24  

Som ett resultat av bekämpningsmed-

elbehandlingar lider den naturliga 

kontrollen av skadedjur och sjukdo-

mar. Skadedjurens naturliga fiender 

lider ännu mer än skadedjuret själv. 

Användningen av bekämpningsme-

del påverkar också näringscykeln ge-

nom att försvaga svamprötter, för-

sämra biologisk kvävefixering samt 

missgynna daggmaskar.24 

Många av de ämnen som utveckla-

des och användes allmänt inom jord-

bruket globalt då det effektiva jord-

bruket hade sin början på 1950-talet, 

har senare visats orsaka hormonella 

störningar. Nämnvärda ämnen är be-

nomyl, vinclozolin, DDT, endosulfan 

och atrazin.24 DDT tillverkas fortfa-

rande i Kina och används i många 

länder.24 Dessa ämnen elimineras 

inte från naturen bara genom att 

förbjuda användningen. Atrazin är 

idag ganska vanligt i grundvatten, 

även om försäljningen slutade i början 

av 1990-talet.24 Förbjudna växtskydds-

medel är fortfarande vanliga i vatten-

dragen på jordbruksdominerade om-

råden.24 

De bekämpningsmedel som används 

idag är heller inte problemfria. Även 

om till exempel Roundup innehåller 

en mängd olika kemikalier, krävs sä-

kerhetstestning endast för den aktiva 

ingrediensen, glyfosat.24 Studier har 

visat att produkten Roundup är över 

hundra gånger giftigare än glyfosat 

ensam.24 Neonicotinoider är världens 

mest använda bekämpningsmedel. 

Neonicotinoider har visat sig ha en 

negativ effekt på bin och andra polli-

nerare, och det förbjöds på blom-

mande växter i EU 2013.24 I Finland har 

det ändå använts i rapsodlingar med 

undantagstillstånd.24 Under växtsä-

songen 2019 är neonicotinoider inte 

längre tillåtna i annat jordbruk än i 

växthus.24 
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Det finns flera praktiska saker man 

kan göra inom jordbruket för att 

gynna pollinerare. Några exem-

pel är att lämna breda och blom-

rika kantzoner och åkerholmar, 

behålla öppna diken och vatten-

drag samt spara stenrösen och 

högt gräs.32 Men oberoende om 

man skulle ta alla dessa metoder i 

bruk, men fortsätta att använda 

bekämpningsmedel på sin åker, 

skulle nyttan av dessa åtgärder 

vara försvinnande liten. Det abso-

lut viktigaste en jordbrukare kan 

göra för att gynna den biologiska 

mångfalden och speciellt polline-

rande insekter är att sluta an-

vända bekämpningsmedel och 

övergå till ekologiskt jordbruk eller 

andra jordbruksmetoder som gyn-

nar den biologiska mångfalden.  

Det är alltså otroligt viktigt att kon-

centrera resurser på att ta i bruk 

miljövänligare bekämpningsme-

toder. I LBU-programmet på 

Åland handlar två av de åtta må-

len om miljövänligare jordbruk: 

Stöd för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk – kompenserar och ersät-

ter odlare för miljöinsatser som ge-

nomförs i jordbruksproduktionen 

för att minska jordbrukets miljöpå-

verkan. Inom åtgärden ingår ett 

10 tal underåtgärder. 

Stöd för ekologisk produktion – 

stöd för ekologisk växtodling och 

ekologisk husdjursproduktion för 

att stimulera produktionen av 

ekologiska livsmedel och resurs-

snål jordbruksproduktion.27 

Målen om kunskapsöverföring 

och rådgivning är även viktiga 

och stöder uppnåendet av de 

övriga målen. Åland arbetar 

alltså aktivt för att öka ytan av 

ekologiska odlingar och främja 

ett klimatvänligare jordbruk.27 

Men mycket finns ännu att göra, 

och för att uppnå målen krävs 

gott samarbete mellan alla invol-

verade parter, en tillmötesgå-

ende inställning från tjänstemän 

men även initiativtagande attityd 

från jordbrukarna själva. Tjänste-

männens uppgift är att forma re-

gelverket och förutsättningarna 

kring miljövänligt jordbruk så lätt 

och behändigt som möjligt, me-

dan det är jordbrukarna som slutli-

gen måste vara de som utför de 

praktiska åtgärderna.  
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Pollinerarvänliga grönområden 

För att gynna pollinerare i en stad el-

ler en landsbygdskommun är det vik-

tigt att i första hand bevara de natur-

liga habitat som redan finns, sedan 

utöka och förbättra redan lämpliga 

habitat genom att anpassa skötseln 

av området.17 En bra princip att utgå 

ifrån är s.k. kontrollerad vildvuxenhet 

(fin. hallittu hoitamattomuus). Detta 

innebär en balansgång mellan att 

låta vissa områden som redan är 

”vildvuxna” fortsätta vara det och att 

sköta andra områden på ett sätt som 

gynnar den naturliga växtligheten 

och landskapstypen. På öppna mar-

ker (t.ex. vägslänter, tomma tomter, 

oplanerad mark, stadsängar) kan 

man gynna den naturliga ängsfloran 

genom att slå växtligheten 1–2 

gånger/säsong och se till att inte om-

rådet växer fast.17,28 Detta gynnar 

flera artgrupper av pollinerare och 

deras larver.17 Ängen är aldrig 

”färdig” – växtligheten reagerar kon-

stant på förändringar i omgivningen. 

Om man lämnar ängsmarker helt 

utan skötseln sker en naturlig success-

ion och området växter småningom 

fast med snår och buskar.30  

Viktigt är också att inte använda bio-

cider (varken mot ogräs eller insekter) 

i skötseln av grönområden och dess 

omgivningar.16,17,24 Har man möjlighet 

och resurser, är det även bra att 

skapa nya boplatser och växtresurser 

för pollinerare. Vissa pollinerare är an-

knutna till specifika växter, medan 

andra är mer generalister.17 Detta bör 

man ta i beaktande vid val av växter 

och planering av rabatter. Man bör 

även se till att det finns en variation 

av färger, former, och tidpunkt för 

blomning för att skapa en lång blom-

ningssäsong (se exempel i tabell ne-

dan).17 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt 

Luktviol Viola odorata         

Gullviva Primula veris         

Röd solhatt Echinacea pupurea         

Stor höstanemon Anemone hupehensis         

Tabellen visar hur blomningssäsongen varierar mellan olika arter. Genom att kombinera dessa i samma ra-

batt, försäkrar man att pollinerare får näring under hela säsongen. Samtidigt har lokalborna något att be-

undra under en längre tid. Modifierad från Pollineringsplan 2018-2020 Vaxholms stad. 57 
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I många städer i Europa har man gjort 

tydliga skillnader mellan vilka områ-

den som är till för picknik och bollspel 

och som därför ska klippas regelbun-

det, och vilka områden som behåller 

en ängsliknande karaktär.28,29 På 

ängsområden har man ibland klippt 

gångar där folk kan röra sig utan att 

behöva vara rädda för fästingar.28,29 

Ofta har man blandat dessa två sköt-

seltyper inom samma grönområde för 

att skapa ett mer mångfaldigt och 

multifunktionellt landskap.28,29 

Då man gör förändringar i skötseln av 

allmänna platser, kan allmänheten 

reagera på olika sätt. Vissa blir glada 

över den ökande mångfalden, me-

dan andra kanske inte förstår motiven 

bakom åtgärderna och blir upprörda. 

För att undvika konflikter är det viktigt 

att kommunicera med allmänheten 

och motivera förändringarna.28 Detta 

kan man göra genom att informera i 

tidningen, annonsera på sociala me-

dier eller hålla möten med lokalbor. 

Det är även viktigt att informera på 

plats med hjälp av skyltar. Till exempel 

om man lämnar ett större område 

oklippt ett tag under sommaren, kan 

man ha en skylt där man förklarar mo-

tiveringen med att gynna den biolo-

giska mångfalden.   

Förutom fungerande kommunikation 

med allmänheten, finns det även de-

signlösningar som kan bidra till att lo-

kalbor accepterar det nya sättet att 

förvalta grönområden.  Cues to care 

är ett koncept där man använder 

speciella designverktyg för att motba-

lansera det ”röriga” utseendet av den 

mer ekologiska grönområdesförvalt-

ningen och ängsväxtligheten, så att 

lokalborna ser den mänskliga närva-

ron och inte tror att området försum-

mas.29 Man kan till exempel utforma 

tydliga kanter till en mer ängsliknande 

plantering, vilket ger den tecken på 

omsorg.29  

Nya nationella skötselråd – ett 

stort steg framåt 

Grönmiljöförbundet rf, centralorgani-

sationen inom grönmiljöbranschen i 

Finland, jobbar i skrivande stund med 

att ta fram nya nationella skötselklassi-

ficeringar för öppna markområden, 

där även ängsmarker räknas och som 

idag kallas för skötselklass B.31 Man ska 

även ta fram kunskapsunderlag, där 

man sammanställer praktiska exem-

pel från andra europeiska länder om 

hur de skött grönområden med hjälp 

av naturbaserade lösningar.31 En stor 

satsning görs även för att sprida in-

formationen till alla som arbetar inom 

grönområdesförvaltning, både ge-

nom olika medier och via evene-

mang.31 Slutligen håller man på att 

förnya de nationella praktiska skötsel-

handböckerna för skötselklass B, där 

naturbaserade lösningar och ökandet 

av biologisk mångfald är i fokus.31 

”Cues to care” I ett av Londons nya stadsde-

lar. Bilden är kopierad från handboken Alter-

nativ till gräsmatta i Sverige, Från teori till prak-

tik av Maria Ignatieva. Fotot är taget av Maria 

Ignatieva i slutet av maj 2015.29 
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Fästingar och långt gräs 

Då man diskuterar möjligheten att 

klippa gräsmattor mer sällan för att 

öka den biologiska mångfalden, 

handlar motkritiken ofta om fästingar. 

Till en viss del är kritiken berättigad; 

enligt en forskning där man stude-

rade fästingar i västra Finlands skär-

gård och i Åbo stad har fästingpopu-

lationerna ökat under de senaste 

åren och blivit allt vanligare även i 

stadsmiljöer.34 Fästingar föredrar fuk-

tiga och gärna skuggiga miljöer.33,34 

Därför trivs de i mossiga skogar och i 

högväxta fuktängar.33,34 Och ef-

tersom kortklippt gräs är både en torr-

rare och soligare miljö än högbevuxet 

gräs, är det mer sannolikt att fästingar 

trivs i högt gräs än på kortklippta gräs-

mattor.33 Enligt en forskning om fäs-

tingförekomsten i staden Budapest i 

Ungern, trivs fästingar bättre på områ-

den med lågintensiv skötsel och hög-

bevuxet gräs än på kortklippta gräs-

mattor, men även träd och lövhögar i 

anslutning till gräsmattorna har visat 

sig vara bra miljöer för fästingar.34  

Detta stöder alltså den allmänna 

uppfattningen om att högt gräs för 

med sig fästingar.  Men att använda 

fästingrisk som orsak till intensiv klipp-

ning av alla gräsmattor på alla områ-

den i städer och kommuner är inte 

ändamålsenligt. På områden där 

människor inte aktivt rör sig på själv-

aste gräset kan man bra klippa gräset 

mer sällan eller anlägga ängar istället 

för gräsmattor. Dessa områden kan 

vara till exempel mitten på rondeller 

eller växtlighet vid vägkanten (på så-

dana områden där hög växtlighet 

inte ökar risken för viltskador). Eller 

grönområden direkt i anslutning till 

våningshus, där människor inte aktivt 

använder området för rekreation. En-

ligt en forskning i Sverige finns det i 

vissa grannskap stora gräsmattor som 

ingen använder, men som ändå 

klipps regelbundet.29 Detta upplever 

människor som otrivsamt.29 Det män-

niskorna enligt forskningen önskar sig, 

är en mängd grönområden som ger 

utrymme för olika sinnen (ljud, lukt, 

beröring och syn), samtidigt som det 

finns vanliga gräsmattor för picknik, 

lek och spel.29 En lösning här är att 

planera anläggning av ängar eller 

lågintensiv skötsel av redan befintliga 

områden i enlighet med grönområ-

dets användningsgrad. Om det inte 

används till rekreation, kan det få 

vara mera högbevuxet. Samtidigt kan 

man kombinera olika skötseltyper på 

samma område eller klippa breda 

gångar och lämna resten av gräset/

ängen oklippt, så att man kan röra sig 

på området utan att behöva vara 

rädd för fästingar men samtidigt kan 

man njuta av den vilda naturen, 

blommande blommor och vackra fjä-

rilar.  
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Vad kan allmänheten göra 

för pollinerare? 

De flesta insekter gör nytta i träd-

gården. Varje trädgårdsodlare, 

vare sig man har en villaträd-

gård, en odlingslott eller en bal-

kongodling, kan bidra till att 

gynna den biologiska mångfal-

den. Vi kan skapa trädgårdar 

där insekterna trivs, där vi får 

större skördar och var vi bidrar till 

en rikare miljö. Om insekterna 

mår bra, gynnas även andra 

djur, speciellt fåglar och kräldjur. 

På detta sätt kan vi locka mera 

liv till våra trädgårdar.11  

Samtidigt som vi förbättrar för-

hållanden för insekter, skapar vi 

även trivsammare miljöer för oss 

människor. Insekterna behöver 

platser där de kan föröka sig och 

där de kan övervintra. Man kan 

bygga insekthotell av natur-

material, skapa ett lite halvvilt 

område i trädgården där ängs-

växter får växa fritt och där man 

lämnar död ved och små sten-

högar. Det är även bra att ta till 

vara regnvattnet för bevattning 

och skapa små våtmarkslösning-

ar i trädgården. Även takträd-

gårdar och grönväggar kan fun-

gera som habitat och föda för 

pollinerande insekter.11  

Honungsbin och fjärilar behöver 

näring under hela växtsäsongen, 

och detta söker de från växter 

som producerar pollen och nek-

tar. På våren är blommande lö-

kar och vide de viktigaste nä-

ringskällorna för trötta och hung-

riga pollinerare. I en välplanerad 

trädgård finns det blommande 

växter under hela växtsäsongen. 

Nattaktiva insekter gillar starkt 

doftande och ljusa blommor. 

Fjärilar, blomflugor, humlor och 

bin föredrar i sin tur gula och blå 

växter.11 
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Hur man gynnar pollinerare i Finland och i Sverige 

 

Finland 

Finska traditionella ängslandskap har minskat i antal. Lokalt har 

många städer och kommuner beslutat att hålla tidigare jordbruks-

fält eller betesområden öppna, till exempel som omskötta ängar, 

även om traditionellt jordbruk på fältet har upphört. Detta är viktigt, 

eftersom dessa är viktiga livsmiljöer för många pollinerande insek-

ter, och skulle försvinna utan skötsel.28 Nationellt planerar man i Fin-

land att ta fram en pollineringsstrategi inom närmaste framtid.35 I år 

ska även ett större forskningsprojekt kring pollinerarna i Finland 

starta, och det är Finlands miljöcentral som leder projektet.36 Häref-

ter följer en lista med exempel på hur man gynnat pollinerare i olika 

städer i Finland.  
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Helsingfors 

Som en viktig universitetsstad har 

Helsingfors stad varit i fokus inom flera 

olika forskningar och studier, även när 

det gäller ängsväxtlighet och urban 

natur. 2013 doktorerade Stephen 

Venn om stadsskogar och -ängar i 

Helsingfors, och forskningen resulte-

rade i skötselråd som gynnar den bio-

logiska mångfalden.37 2017 skrev Anni

-Mari Anttola sitt diplomarbete om 

ängsnätverket i Helsingfors, där hon 

kartlagde och sammanställde sta-

dens olika ängsmarker. Detta materi-

al gav hon sedan till stadens tjänste-

män för att utnyttja i framtida plane-

ring.38 

Sveaborg 

På Sveaborg, en ö som hör till huvud-

staden Helsingfors och som är ett av 

Unescos världsarv, kan man hitta flera 

olika områden med biologisk mång-

faldig ängsflora. Sveaborgs natur för-

valtas av den finska staten, av en 

egen byrå under utbildningsministe-

riet. Inom byrån arbetar 7 trädgårds-

mästare som ansvarar över grönom-

rådesförvaltningen. Dessutom kan 

stadsborna hjälpa till genom olika tal-

kon, och Sveaborg har även årligen 

ordnat ett World Heritage Volunteers-

läger där internationella unga volon-

tärer kan delta i skötseln av de värde-

fulla ängsmarkerna.39  

Vanda å och Haltiala 

Längs med åkanten vid Vanda å 

sträcker sig ett nationellt betydande 

kulturlandskap, med växtlighet av 

ängskaraktär. Vid gränsen mot 

Vanda ligger bondgården Haltiala, 

som ägs av Helsingfors stad. Där för-

valtas markerna på ett traditionsenligt 

sätt med bete och slåtter och områ-

det är också populärt bland stadsbor 

och besökare på grund av sin tradit-

ionella miljö och kulturlandskaps-

karaktär. Centralparken har sin nord-

ligaste del här, vilket gör området till 

ett populärt friluftsområde. Förutom 

diverse jordbruksgrödor odlas även 

ängsblommor och solrosor som stads-

borna får plocka fritt.40  

 

 

 

Åbo 

I Åbo har man skött de mångfaldiga 

ängarna i form av projekt och talkon 

då initiativtagande tjänstemän akti-

verat stadsborna och grönområdes-

förvaltningen. I Åbotrakten verkar 

även en förening, Egentliga Finlands 

kulturmarksförening rf, som aktivt före-

språkar stadsängar och andra kultur-

landskap genom att ordna exkursion-

er, kurser, talkon och andra evene-

mang.  Föreningen har ordnat sköt-

seln av vissa ängsmarker i Åbotrakten 

med hjälp av jordbrukets specialmiljö-

stöd. Stödet kan sökas för hela pro-

cessen av ängsskötsel; rensning, slåt-

ter och bete. Stödet är 450 euro/

hektar/år. På Åbo stads marker finns 

det 1700 hektar åker, 200 hektar be-

tesmarker och 600 hektar ängsmar-

ker. Dessa markområden har staden 

strävat till att behålla som öppna 

landskap, även om traditionellt jord-

bruk slutat på området. Större värde-

fulla ängsmarker används som betes-

marker för boskapsdjur. Mindre ängar 

inne i stadsområdet håller ännu på 

att klassificeras, och tas vartefter med 

i skötselplanerna.53  
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Borgå  

I Borgå har man grundat en s.k. Fjäril-

park, på södra ändan av Ågatan. 

Parken fick egentligen inte sin början 

på grund av naturskyddsfrågor, utan 

för att staden fick som gåva en stor 

mängd blomlökar som måste plane-

ras någonstans. Efter att blomlökarna 

blommat ut bestämde man inom 

stadsförvaltningen att plantera flerå-

riga perenner för att få området att 

se fint ut igen. Idag har parken ett iö-

gonfallande vackert blomhav som 

stadsbor och besökare kan be-

skåda.41  

Riihimäki  

Likt Borgå har Riihimäki också en park 

som de namngett Fjärilparken. Parken 

ligger i en stadsdel som heter 

Juppala, nära travbanan. I parken 

har man kombinerat naturliga ängs-

marker med planterade perenner 

samt en lekplats för barn. Olikt Borgå 

har dock syftet från början varit att 

skapa en lämplig biotop för fjärilar 

och att kombinera detta med en 

upplevelserik lekplats för barn. Man 

har även satt upp informationsskyltar 

om de vanligaste fjärilsarterna som 

kan påträffas i parken och vilken tid 

på året man kan se dem. Fjärilparken 

grundades redan 1996 och nästa 

sommar tänker staden restaurera par-

ken, och i samband med restaure-

ringen ska en våtmark byggas. En del 

av parkens ängar är av fuktig karak-

tär och här vill stadens parkarbetsle-

dare kombinera fuktängen med en 

våtmark för att locka ännu mer fjärilar 

och andra insekter.42,43 

Seinäjoki 

I Seinäjoki har man provat på att för-

valta stadens öppna marker med 

hjälp av fårbete. Enligt stadsträd-

gårdsmästaren förhindrar fåren sta-

dens öppna grönområden från att 

växa fast och bidrar till att de öppna 

markerna återfår sin tidigare ängska-

raktär. Fåren som betar på stadens 

marker är ekofår, och därför måste 

ängarna de betar på vara natur-

ängar som inte gödslas eller bespru-

tas.44  Nätsidan Laidunpankki 

(www.laidunpankki.fi) fungerar som 

ett nationellt forum i Finland för mar-

kägare, bönder och kommuner/

städer, där de som äger mark men 

inte har egna boskapsdjur kan 

komma i kontakt med bönder som är 

villiga och kanske även i behov av att 

hitta nya betesmarker till sina djur.45 



 18 

Lahtis 

Lahtis har nyligen vunnit ett internat-

ionellt miljöpris på grund av sina ambi-

tiösa miljömål. Lahtis satsar på att bli 

kolneutralt redan år 2025 och har sat-

sat mycket resurser på cirkulär eko-

nomi och hållbar energiproduktion 

under dom senaste åren. Förutom 

detta planerar de också att göra be-

tydande satsningar när det gäller bio-

logisk mångfald. Lahtis planerar att 

utöka sitt ängsnätverk och göra sats-

ningar för att öka ängarnas friluftsan-

vändning.  De tänker utveckla sta-

dens grönområdesförvaltning, speci-

ellt de praktiska skötselåtgärderna.47   

Villmanstrand 

I Villmanstrand planerar man att an-

lägga ängar istället för gräsmattor. 

Syftet är att öka den biologiska 

mångfalden. Planen är att anlägga 

ängar på en del områden som idag 

är vanliga gräsmattor. I år planerar 

man vilka områden man vill anlägga 

ängarna på och det praktiska arbetet 

börjar nästa sommar. Förutom att 

gynna naturen vill staden även spara 

pengar. Gräsmattor klipps varje 

vecka, ängar kräver betydligt mindre 

mängd skötsel.46  

Björneborg 

Björneborg har sommaren 2019 testat 

med att bara klippa gräset på ett tio-

tal områden 3 gånger under somma-

ren. En stor del av invånarna i Björne-

borg upplever försöken som negativa, 

baserat på de meddelanden som 

staden fått under försökets lopp. 

Stadsborna är oroliga över stadens 

imago samt om fästingrisken med 

högt gräs. Media, främst Satakunnan 

kansa, har även skrivit om ämnet i en 

rätt negativ ton och målat en bild om 

hur staden bara vill spara pengar 

med försöket och hur flera stadsområ-

den nu ser ovårdade ut.49,50,51 Nytt-

torna för den biologiska mångfalden 

har lyfts upp marginellt, främst i insän-

dare från privatpersoner.48  

Tavastehus 

Strandstigen vid Vanajavesi 

Vid planeringen av området kring 

gångstråket vid Vanajavesi tog man 

redan från början biologisk mångfald i 

beaktande. Stadens trädgårdsavdel-

ning ville att området skulle behålla 

sin naturliga karaktär. Man baserade 

planerna på den miljö och den växt-

lighet som redan fanns på området, 

och området sköts idag på naturens 

villkor med syftet att förstärka natu-

rens egna processer och inte motar-

beta dem. Gångstråkets olika ängs-

miljöer är anlagda. Först fylldes områ-

det med överbliven jord från andra 

projekt under flera års tid. Sedan 

förde man dit naturstenar och plante-

rade enar mellan stenarna. Därefter 

sådde man ängsfrön och känsligare 

arter planterades som puggplantor. 

På detta sätt har man fått etablerat 

en äng med både olika gräsväxter 

och en mångfald av blommor. Park-

området med gångstråket i Vanaja-

vesi har som andra parken i världen 

fått statuset nationell stadspark, den 

första grundades i Stockholm år 

1995.30,52  
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Sverige 

I Sverige har allt fler städer tagit fram 

en pollineringsplan, och pollinerings-

gynnande tänkande har integrerats i 

stads- och samhällsplaneringen. Man 

har bland annat tagit fram plane-

ringsunderlag om pollinering, där 

man identifierat viktigaste åtgärder 

för området i fråga samt var dessa 

åtgärder skulle göra störst nytta base-

rat på områdets ekologi.  Flera städer 

har också implementerat sina planer 

och gjort praktiska åtgärder, till exem-

pel i form av mindre intensiv gräs-

klippning eller genom att anlägga 

nya ängar. På nationell nivå har Na-

turvårdsverket på uppdrag av rege-

ringen kartlagt och föreslagit insatser 

för att gynna vilda pollinerare.54 I Sve-

rige forskas det även i pollinering och 

lösningar som främjar biologisk mång-

fald. En nämnvärd forskning är Maria 

Ignatievas studie om gräsmattorna i 

Sverige och vilka alternativa lösningar 

man kunde ta i bruk i framtiden för att 

främja den biologiska mångfalden.29  

Här följer några korta exempel som 

Ignatieva tagit fram i sin forskning 

samt en mer ingående beskrivning 

om vilka praktiska åtgärder man ut-

fört i staden Sundbyberg i Stockholms 

län.  

 

Spetsamossen Park, Växjö. Ängen grunda-

des våren 2014. Bilden är kopierad från 

handboken Alternativ till gräsmatta i Sve-

rige, Från teori till praktik av Maria Ignati-

eva. Fotot är taget av Maria Ignatieva i 

Växjöbostäder, Växjö. Ängen etablerades 

från en fröblandning 2013. Bilden är kopierad 

från handboken Alternativ till gräsmatta i Sve-

rige, Från teori till praktik av Maria Ignatieva. 

Fotot är taget av Maria Ignatieva i juli 2015.29 
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Sundbyberg 

I Sundbybergs stad i Stockholms län har man etable-

rat tre typer av alternativa ängar i parkområdet Golf-

ängarna. Man började försöket I april 2015 genom att 

så tre olika ängsfröblandningar på pilotområden. Sta-

dens tjänstemän var så imponerade över blomningen 

det första året att man sedan etablerade nya måle-

riska ängar våren 2016. Ängarna blev mycket positiv 

mottagna av allmänheten.29  

 

 

Fjärilsblandning av Pratensis AB, där lintar, röllika och prästkragar var mest syn-

liga. Bilden är kopierad från handboken Alternativ till gräsmatta i Sverige, Från 

teori till praktik av Maria Ignatieva. Fotot är taget av Maria Ignatieva i juli 

Juli 2015, tre månader efter sådd. Kornvallmo Papaver rhoeas 

och blåklint Centaurea cyanus dominerade alla fröblandningar 

och drog till sig besökare. Bilden är kopierad från handboken 

Alternativ till gräsmatta i Sverige, Från teori till praktik av Maria 

Ignatieva. Fotot är taget av Maria Ignatieva.29 
Målerisk äng i Sundbyberg. Bilden är kopierad från handboken Alternativ 

till gräsmatta i Sverige, Från teori till praktik av Maria Ignatieva. Fotot är 

taget av Vilhelm Kroon sommaren 2016.29 
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Åland - Vilka förutsätt-

ningar finns för gyn-

nandet av biologisk 

mångfald? 

Åland har märkbart många värde-

fulla vårdbiotoper, dvs. olika naturbe-

ten och ängar. Mängden vårdbioto-

per är betydande hög då man jämför 

med fastlandet. Detta kan förklaras 

med att ett småskaligare jordbruk har 

bättre bevarats på Åland än i Finland 

och att Åland är ett skärgårdsland-

skap. Många av Ålands vårdbiotoper 

är strandängar, som är speciellt vär-

defulla. Mängden naturbeten är be-

tydligt större än någonstans i fastlan-

det. Livsmiljöer på Åland, tillsammans 

med Västra Finlands skärgård, utgör 

därför sista fristäder för många ho-

tade växt- och fjärilsarter.55 På grund 

av detta är det speciellt viktigt att 

värna om det mångfaldiga kultur-

landskap som Åland har, och jobba 

för att bevara och berika den biolo-

giska mångfalden.  

En lätt och praktisk åtgärd, som både 

gynnar biologisk mångfald och sparar 

pengar, är att sänka intensiteten av 

skötseln (= klippa gräset mer sällan) 

på vissa områden eller att ta bort 

gräsmattorna och etablera ängar 

istället. Att minska gräsklippningen 

och klippa först efter att alla blom-

morna har blommat ut, är en snabb 

och lätt åtgärd som inte kostar något 

extra utan däremot sparar pengar. 

Att anlägga nya ängar kräver sats-

ningar till en början, men ger ett 

blomrikare resultat och minskar på 

skötselkostnader i framtiden. Här följer 

två exempel på sådana typer av om-

råden där de ovannämnda åtgärder-

na kunde utföras, samt ett ställe där 

man redan låtit ängsväxtligheten 

vara ifred.  

Rondell i Mariehamn.  Gräsmattan används 

inte för rekreation, men klipps ändå ofta.  

Vägkanten längs med cykelvägen i Sund. Männi-

skor rör sig inte aktivt på växtligheten, och då 

grönområdet blir mellan cykelväg och bilväg är 

sikten god även om gräset skulle låtas växa lite 

högre och slås mer sällan.  

Vägkanten vid Kantarellens parkering. Här 

har man låtit ängsväxtligheten vara och 

blommorna har fått blomma ut. Detta är ett 

värdefullt bidrag till den lokala biologiska 

mångfalden. 
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Vad kan Åland göra? - ett förslag på handlingsplan för Åland 

 I framtida planering behöver blå och gröna korridorer beaktas —> hållbar planering 

 Typer av områden där gräsklippning kan göras mer sparsamt 

 Bevara och återskapa grön infrastruktur med ett nätverk av livsmiljöer som pollinerare kan röra sig mellan 

 Varför är biologisk mångfald viktigt i skärgårdslandskap —> bör ingå i planeringen, Coast4Us 

Konkret (se bilaga 2) 

 Kartera områden för ängsetablering 

 Se över växtvalet i kommunala planeringar— motsvarar den 50% inhemska/ 80% nektarrika/ 20% värdväxter regeln? 

 Anlägg ängar på lämpliga områden 

 Se över praxis inom grönområdesförvaltningen—är den pollinerarvänlig? 

 Ta i bruk pollinerarvänlig skötselpraxis 

 Kartera ställen för boplatser 

 Anlägg boplatser för pollinerare 

 Kartera ställen där gräsklippning kan minska 

 Minska på gräsklippning och övergå till slåtter på lämpliga områden 
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BILAGA 1  

Råd och rekommendationer för samhällsplanerare och 

grönområdesförvaltare 

 

Praktiska tips57 

 Föredra inhemska arter vid växtval för planteringar 

(minst 50% av rabatten) 

 Gynna värdväxter (minst 20% av rabatten)  

 Välj nektar– och pollenrika växter (minst 80% av ra-

batten) 

 Väddväxter och klintar är viktiga för humlor, fjärilar 

och solitärbin 

 Ärtväxter är viktiga för mer sällsynta humlor 

 Öppnare blommor (t.ex. prästkrage) är viktiga för fjä-

rilar och blomflugor 

 Blommande träd och buskar har en viktig roll i början 

av växtsäsongen 

 Skapa boplatser (nergrävda terrakotta krukor, små 

stenhögar, insektholkar) 

 Lämna kvar  död ved och kvistar 

 

Gynnsamma miljöer i städer och landsbygdskommuner-

nas centrum57 

 Parker och grönområden 

 Bevuxna vägkanter 

 Kyrkogårdar 

 Privata trädgårdar 

 Tomma eller övergivna tomter 

 Alléer och buskage 

 Gröna tak 

 

Potentiella grönkorridorer57 

 Cykelvägar och gångstråk 

 Vattendrag och kanaler 

 Alléer 

 Trädgårdar 

 

Miljöer som kan vara gynnsamma57 

 Krukplanteringar 

 Hundparker 

 Golfbanor 

 Kanter kring bollplaner och idrottsplatser 

 Skolgårdar 

 Lekplatser 
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BILAGA 2  

Tabell: praktiska åtgärdsförslag för samhällsplanerare och grönområdesförvaltare 

Vad Var När Uppföljning Ansvarig 

Kartera områden för ängsetablering Mariehamn 

& Sund 

Snarast möj-

ligt 

Våren 2020 Samhällsplanerare och grönområ-

desförvaltare 

Se över växtvalet i kommunala plane-

ringar— motsvarar den 50% inhemska/ 

80% nektarrika/ 20% värdväxter re-

geln? 

Mariehamn 

& Sund 

Snarast möj-

ligt 

Våren 2020 Grönområdesförvaltare 

Anlägg ängar på lämpliga områden Mariehamn 

& Sund 

Sensommar/

höst 2020 

Våren 2021 Grönområdesförvaltare 

Se över praxis inom grönområdesför-

valtningen—är den pollinerarvänlig? 

Mariehamn 

& Sund 

Snarast möj-

ligt 

Våren 2020 Grönområdesförvaltare 

Ta i bruk pollinerarvänlig skötselpraxis Mariehamn 

& Sund 

Våren 2020 Hösten 2020 Grönområdesförvaltare 

Kartera ställen för boplatser Mariehamn 

& Sund 

Snarats möj-

ligt 

Våren 2020 Samhällsplanerare och grönområ-

desförvaltare 

Anlägg boplatser för pollinerare Mariehamn 

& Sund 

Våren 2020 Hösten 2020 Grönområdesförvaltare 

Kartera ställen där gräsklippning kan 

minska 

Mariehamn 

& Sund 

Snarast möj-

ligt 

Våren 2020 Samhällsplanerare och grönområ-

desförvaltare 

Minska på gräsklippning och övergå till 

slåtter på lämpliga områden 

Mariehamn 

& Sund 

Våren 2020 Hösten 2020 Grönområdesförvaltare 
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Vad kan du göra? 

Trädgårdarna vid egnahemshus och balkongodlingar i höghus blir allt viktigare 

habitat för pollinerare, speciellt i städer. Här kommer några tips om vad du kan 

göra på din trädgård för att göra det så insektvänligt som möjligt:  

 Odla nektarrika växter, till exempel luktviol, prästkrage och solhatt 

 Bygg insekthotell 

 Låt en del av gräsmattan växa vilt och bli till äng, eller anlägg en äng på en 

del av området istället för gräsmatta 

 Odla ekologiskt, använd inga bekämpningsmedel 

 Se till att det finns blommande växter under hela säsongen, från tidig vår till 

sensommar.  

 Skydda eller odla värdväxter, många fjärilar är beroende av specifika växter. 

Det kändaste exemplet är nässlan som är värdväxt för nässelfjärilen.  

BILAGA 3 

Råd och rekommendationer för privatpersoner 


