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1. Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Biologisk mångfald är ett begrepp med fin klang. Ingen är emot ändamålet men det är en svår-
definierad term med hög komplexitet som används slentrianmässigt i många sammanhang. Jag själv 
har använt begreppet på detta vis och upplever att jag har en relativt ytlig uppfattning om vad bio-
logisk mångfald faktiskt innebär samt hur det är möjligt att skapa förutsättningar för biologisk 
mångfald i en hemträdgård. 

I anslutning till Lidköpings tätort ligger Stadsnära Lantgård i Lidköping. Gården är öppen för all-
mänheten och verksamheten omfattar lantdjur, mindre jordbruk, arbetsträning, café samt volontär- 
och barnverksamhet. Nästa steg i utvecklingen av verksamheten är att en större köksträdgård ska 
anläggas om ca 5 000 kvadratmeter, innehållande fruktträdgård, ekologisk småskalig grönsaks-
odling, bärträdgård, tunnelväxthus samt trädgård för biologisk mångfald. Ytan för den blivande 
trädgården består av gräsmatta idag. Trädgården finansieras av Europeiska regionalfonden och ska 
genomföras med Leader-metoden, vilket står för lokalt ledd utveckling och ska bidra till att fler får 
möjligheten till att utveckla sin lokala bygd. 

 Syftet med trädgården vid Stadsnära Lantgård är att:   
- Odla ekologisk frukt och grönsaker för caféverksamheten och försäljning.  
- Bygga och knyta ihop nätverk inom den gröna näringen. 
- Inspirera till arbete på den gröna arbetsmarknaden.   
- Undervisa och utbilda besökarna i trädgården genom skolprojekt, skyltmaterial och rundturer. 

Verksamheten var i behov av en trädgårdsmästare för det kommande projektet. Under sommaren 
2017 kontaktade ordförande Katarina Sundberg mig med förfrågan om jag var intresserad av att 
axla rollen. Som trädgårdsmästare ansvarar jag för att trädgårdens ytor ska planeras, utformas samt 
att skötselplaner ska tas fram och genomföras. Jag ska även skapa ett nätverk kring trädgården 
tillsammans med olika utbildningsenheter och företag inom den gröna näringen.  

 Anledningen till mitt ämnesval för denna studie har sitt ursprung i att en visning- och utbildnings-
trädgård ska vara en del av trädgårdsanläggningen. Och med detta arbete kvar att skriva under min 
utbildning så såg jag möjligheten till att öka min förståelse och kunskap om biologisk mångfald 
som begrepp och om trädgårdens betydelse i relation till detta, samt ta fram ett underlag som 
kommer användas för utformningen av visningsträdgården men även andra utvalda delar av träd-
gården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping. 

 Jag har en hypotes om att hela gården har stor potential till att gynna den lokala biologiska mång-
falden i flera delar av sin verksamhet, inte endast trädgården. Tillexempel består delar av djur-
besättningen av svenska lantraser. Dessa bevaras för att lantrasernas bestånd i hela Sverige ska 
hållas vitalt och varierat. Gårdens verksamhet har som syfte och mål att arbeta på en lokal nivå för 
att bidra till ett hållbart samhälle. Verksamheten vill ge besökare möjligheten att lära och utvecklas i 
en naturnära miljö. 

1.2 Forskningsläge 
Människan har alltid varit nyfiken på naturen och försökt förstå naturens komplexitet. Sedan 
begreppet biologisk mångfald etablerades genom konventionen om biologisk mångfald (1992) så 
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har mycket satsats på forskning för att kartlägga ekologiska processer samt koppla dem till hur 
människans sätt att leva påverkar andra livsformer. Det som skyndade på behovet av förståelse för 
strukturer och sammanhang var och är de uppmärksammade klimatförändringarna (Bernes, 2011). 
Långt från allt har blivit kartlagt de senaste 25 åren men framsteg har absolut gjorts. Globalt är det 
överenskommet att naturen och haven är människans gemensamma angelägenhet och därmed måste 
kollektiva satsningar genomföras. Det är dock upp till varje land att etablera institutioner, forskning 
och utbildningar samt stödja organisationer som arbetar för att främjar biologisk mångfald (Utrikes-
departementet, 2015). 
 I Sverige är det organisationer som t.ex. Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen 
och Jordbruksverket som arbetar med biologisk mångfald. Ämnet ingår i grund- och gymnasie-
utbilningen samt på högre akademisk nivå. Flertalet högskolor och universitet i Sverige bedriver 
även forskning. Centrum för biologisk mångfald arbetar i anslutning till Svenska lantbruks-
universitetet som regelbundet släppt böcker inom ämnets olika områden sedan 1998. 

Biologisk mångfald är ett tvärvetenskapligt ämnesområde och förekommer alltid i anslutning till 
människans brukande av planetens resurser och hållbarhet. Forskningens inriktning är även 
beroende av de naturligt förekommande förutsättningarna inom det geografiska område forskningen 
genomförs. Svensk forskning är naturligt nog mer inriktad på fjälltrakter samt skog- och jordbruks-
landskap framför tropiska skogar eller prärier då denna miljö inte är naturligt förekommande på 
våra breddgrader.  
 Utöver forskning om stora biotoper är många rapporter inriktade på mindre, men betydande 
detaljer så som olika arters förekomst och behov för att dra kopplingar till huruvida förändringar i 
biotoperna påverkar dessa. Det finns även gott om rapporter som visar på lämpliga insatser för att 
återfå en fördelaktig miljö för dessa arter men rapporternas upptagningsområde är ofta större bio-
toper som landskap eller naturområden.  

I litteratur som Vilda grannar (Bengtson, 2006), Down to earth (Don, 2017) och Trädgårdsmyller 
(Winter, 2017) tas åtgärder upp som kan genomföras i en trädgård för att gynna den biologisk 
mångfald. Det är under senare tid som denna aspekt av ämnet fått uppmärksamhet. Information har 
tillgängliggjorts för allmänheten genom att yrkeskunniga publicerat böcker av mer populär-
vetenskaplig inriktning likt de tre ovannämnda titlarna. Med en viss inblick i trädgårdssverige så 
verkar det endast vara den trädgårdsintresserade som väljer att införskaffa denna information. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ge en översikt över några viktiga utgångspunkter (t.ex politiska 
styrmedel, historik och gynnsamma faktorer) för den biologiska mångfalden i Sverige samt att 
definiera specifika faktorer som ger ett gynnsamt insekts- och djurliv i en hemträdgård. Som följd 
kommer ett resonemang föras kring vilken roll hemträdgårdar kan spela för den biologiska 
mångfalden i Sverige. Med utgångspunkt i den sammanställda överblicken utformas förslag till 
utformning och skötselinsatser av valda områden inom trädgården vid Stadsnära Lantgård i 
Lidköping. 

I förlängningen ska trädgården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping fungera som underlag för att 
sprida kunskap kring biologisk mångfald till allmänheten. Ett av målen, rörande arbetet med 
biologisk mångfald på Stadsnära Lantgård, är att fler trädgårdsägare ska finna viljan och 
inspirationen att utveckla sin egen trädgårdsmiljö. 
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1.4 Frågeställning 
- På vilket sätt kan hemträdgårdar bidra till att gynna ett rikt insekts- och djurliv i Sverige? 

- Hur skapas goda förutsättningar för ett rikt insekts- och djurliv i trädgården vid Stadsnära 
Lantgård i Lidköping genom utformning (växtval, placering, fysisk form) och skötsel 
(beskärning, gräsklippning, underhåll)? 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen är riktad till yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen och ska färdigställas inom den 
angivna tidsramen av 10 veckor och 15 högskolepoäng.  

 I detta arbete diskuteras biologisk mångfald med inriktning på landmiljöer, ej marina miljöer som 
sjöar, hav eller anslutande miljöer som skärgård, stränder eller öar. Denna avgränsning görs då 
Stadsnära Lantgård inte ligger i direkt anslutning till en sjö eller ett hav.  
 Studien ska resultera i ett underlag som stödjer utformning (växtval, placering, fysisk form) och 
skötsel (beskärning, gräsklippning, underhåll) av en hemträdgård för att gynna en lokal biologisk 
mångfald främst med inrikting på insekt- och djurliv. En varierad flora utgör en viktig del i att skapa 
en artrikedom av insekter och djur, men kommer i denna studie fungera som ett verktyg för att 
uppnå detta mål. Lika så kommer inte konstgjorda bostäder för insekter och djur diskuteras, utan 
fokus ligger på naturliga förutsättningar som gynnar bosättning. 

Endast utvalda delar av trädgården vid Stadsnära Lantgård kommer diskuteras i detta arbete. Dessa 
områden är valda utifrån där åtgärder ses som mest fördelaktiga. Ett kort resonemang ges kring 
möjliga åtgärder på andra platser än de områden som är valda. Under denna studie kommer det inte 
upprätts en detaljerad ritning, utan endast ge förslag på åtgärder i anslutning till valda områdena i 
trädgården. Den litteratur jag valt är skriven utefter nordeuropeiska och främst svenska förhållanden 
som t.ex. klimat, säsonger och rådande attityder för att vara anpassad till faktorer som påverkar 
Stadsnära Lantgård. 

1.6 Metod och material 
Första delen av arbetet består av en litteraturstudie som sedan används för att arbeta vidare med en 
befintlig plats som utgångspunkt, där utformningen ger förutsättningar för ett rikare insekts- och 
djurliv. Litteraturen går att dela in i tre kategorier: biologisk mångfald i Sverige, trädgårdslitteratur 
innehållande åtgärder som gynnar insekter och djur samt zoologiska böcker specificerade på de 
grupper av insekter och djur som definierats utifrån de två tidigare kategorierna av litteratur. 
Litteraturen som används i studien är främst svensk, en engelsk källa förekommer. Böckerna är 
hämtade från den ämnesinriktade repertoar som finns i Hantverksbiblioteket vid Institutionen för 
kulturvård i Mariestad. Valen av litteratur och texter för överblicken i denna studie är baserad på 
vilken målgrupp och till vilket syfte de är skrivna. Om de är för undervisning, information till 
allmänheten eller för yrkesverksamma i trädgårdsbranschen. De tre kategorierna av böcker och 
texter som används har varierade målgrupper. 

 Den litteratur som används för att ge en överblick kring biologisk mångfald i Sverige är främst 
Bernes bok Biologisk mångfald i Sverige (2011). Boken är ämnad för undervisning i ämnet och ger 
en detaljerad beskrivning. För att knyta trädgården till det större perspektivet av biologisk mångfald 
har boken Grönare Städer (Nordmalm, 1999) använts vilket tar upp biotoper i staden och vikten av 
en fungerande grön infrastruktur. Konventionen om biologisk mångfald (Utrikesdepartementet, 
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2015) och Miljömålen (Naturvårdsverket, 2017b) är viktiga politiska styrdokument för hur arbetet 
med biologisk mångfald ska genomföras och hur processen fortlöper.  

 Den valda trädgårdslitteraturen tar upp relationen mellan ett rikare insekts- och djurliv och 
trädgårdsodling. Här fins titlar som t.ex Trädgårdsmyller av Winter (2017), Vilda grannar av 
Bengtson (2006) och Down to earth av Don (2017). Böckerna är inriktade på hur förutsättningar 
kan utformas i trädgården samt vad som krävs för att djur och insekter ska finna sin plats här. 
 Den litteratur som tar upp relationen mellan ett rikare insekts- och djurliv och trädgårdsodling är 
ofta anpassad till en intresserad allmänhet och kan där med upplevas som mindre legitim till följd 
av ett lättsammare språk. Här är litteraturen vald utifrån om författarna listat sina referenser samt 
vad de har för yrkeserfarenheter. Stycken som har varit svåra att se vart informationen kommer ifrån 
har inte tagits med i arbetet, alternativt validerat informationen via andra källor.  
 I kandidatuppsatsen Möjligheter till att gynna biologisk mångfald i svenska trädgårdar (Sjöberg, 
2013) samt rapporten Fritidsodlingens omfattning i Sverige (Björkman, 2012) lyfts hemträd-
gårdarnas möjlighet för att gynna den biologiska mångfalden, genom sin yta och tillgänglighet men 
även vad trädgårdarna innehåller och vilken attityd dess ägare har kring trädgårdens utformning. 
Ignatieva (2017) diskuterar även attityden kring gräsmattan i stadsmiljöer och diskuterar alternativa 
skötselmetoder för gräsytor i sin handledning: Alternativ till gräsmatta. Dessa källor är riktade till 
trädgårdsbranschen.  

 Den tredje kategorin av litteratur som använts är zoologiska böcker som handlar om olika grupper 
av djur och insekter på en mer detaljerad nivå. Dessa grupper av djur och insekter har definierats 
utifrån den litteratur och texter som är tidigare nämnda. Tre exempel på titlar är Humlor i Sverige 
(2012) av Mossberg och Cederberg, Trädgårdens flygande juveler (1993) av Wirén och Fåglarnas 
trädgård (2013) av Aronsson. Denna typ av litteratur är ämnad för yrkesverksamma inom 
landskapsvård och trädgård. 

Den information och fakta som samlats in under litteraturstudien används för att besvara fråge-
ställningarna samt utforma förslag till åtgärder som gynnar en mångfald av insekter och djur i träd-
gården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping. Då trädgården ännu inte finns etablerad på platsen 
kommer förslagen grunda sig på gårdens förutsättningar och möjligheter samt den ritning som finns 
upprättad över trädgården inför etablering. 
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2. Människan och den biologiska mångfalden 
2.1 Vad är biologisk mångfald? 
Biologisk mångfald som begrepp definierades 1992 av Konventionen för biologisk mångfald på 
följande sätt: 

”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland 
annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex 
i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och 
ekosystem.” - Konventionen om biologisk mångfald, 1992. 

Formuleringen av begreppet biologisk mångfald innebar inte att något nytt hade upptäckts, utan det 
fanns ett behov av en mer utvecklad och mer omfattande benämning på något som redan existerade. 
Tidigare benämning var artrikedom men det ansågs inte fånga in alla de betydande faktorerna som 
ger oss en fungerande natur och livssituation (Bernes, 2011). 

 Som definitionen poängterar i sin sista rad så är biologisk mångfald ett komplext samarbete 
beroende av flera processer på olika nivåer och mellan olika ekosystem. Det är möjligt att dela in 
processerna i 3 olika nivåer: artnivå, populationsnivå och ekosystemnivå. 
På artnivå ses variationen mellan de olika levande arter som finns av växter, insekter och djur, men 
belyser även vikten av en variation inom arterna som ger möjlighet för arten att utvecklas. När 
bestånd av en art finns inom ett visst område eller biotop så talar vi om populationsnivå. Det är på 
denna nivå som artbildningsprocesser sker, beståndet av en art utvecklas i sin rådande miljö och 
efter längre tid är arten såpass förändrad och anpassad att den fallit utanför ramarna för definitionen 
av den ursprungliga arten. Dessförinnan ses det som en variation inom arten. Den sist nämnda 
nivån, ekosystemnivån, är den mest omfattande nivån där ett ekosystem kan ses som det stödjande 
nätverk av processer inom vilket arter ska samexistera och skapa eller förändra biotoper (Bernes, 
2011). 
 Allt som vi kategoriserar in under begreppet biologisk mångfald består av levande processer där 
föda styr arters expansion och biotopbildning skapar habitat för olika växt och djurarter. 
Evolutionen frambringar nya arter på samma sätt som den kan begränsa utrymmet, till och med 
orsaka utrotning, för andra arter. Det hela består av naturliga och dynamiska processer (Bernes, 
2011). 

Människans sätt att kategorisera dessa processer utifrån hur de är till fördel för våran egen och 
andra arter kallas ekosystemtjänster. Hur naturen producerar livsuppehållande produkter som syre, 
föda och vatten eller estetiska värden som skönhet och välmående. Med hjälp av en mångfald av 
arter hålls dessa ekosystemtjänster i balans och förblir stabila (Bernes, 2011). 
 Ett exempel kan ges i form av trädvariation. Variationen av trädarter är stor men alla lämnar de 
ifrån sig stora mängder av livsviktigt syre. Varje trädart har sina predatorer och parasiter som lever 
på träden och en del av dom har ändamålet att i slutänden ta död på trädet. Hade det globala träd-
beståndet inte varit varierat så är risken större att den dominerande trädarten råkar ut för mass-
invasion, då antalet predatorer och parasiter ökar utefter tillgången på föda eller värd, och därmed 
utrotar den dominerande arten. Då finns en överhängande risk att bristen på träd ger brist på syre. 
Tack vare variationen av trädarter är syretillgången därmed säkrad och samma förhållande till 
variation råder inom alla kategorier av arter. 
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Sveriges natur är ung i jämförelse med den natur som finns t.ex. runt ekvatorn. Detta beror på den 
senaste istiden som täckte hela Sveriges yta. Det medför även att floran och faunan här är relativt 
artfattig då den helt är uppbygg på arters invandring under tiden som isen drog sig tillbaka. Under 
detta korta tidspann sett i perspektiv från jordens totala liv har få nya växter och djur utvecklats 
efter svenska förhållanden. Därför existerar få för Sverige unika arter. Trots detta har Sverige blivit 
ett land med variationsrik och rankas som ett av de biotoprikaste länderna i världen. Här 
förekommer det stor variation inom samma art då de anpassat sig efter flertalet unika biotoper 
(Bernes, 2011). 

2.1.1 Status idag  
De två senaste årtiondena har rapporter om minskningen av den biologiska mångfalden skrivits på 
löpande band och varningsflaggorna har viftat oavbrutet. Detta beror på att en utdöendeperiod 
pågår. Tidigare i jordens historia har massdöd inträffat 5 gånger och då till följd av världsom-
välvande naturkatastrofer, den senaste var vid dinosauriernas försvinnande från jorden. 
 Egentligen är massdöd ett naturligt förekommande fenomen om det inte vore för att den pågående 
katastrofen är orsakad av en enda arts utbredning, tillväxt och brukande av naturen till obalanserade 
nivåer. Detta beteende hos människan orsakar minskning och tillslut utrotning av andra arter så som 
växter, djur och insekter, både marina och landlevande arter (Bernes, 2011). 
 Som Bernes skriver i Biologisk mångfald i Sverige (2011) så har utrotning blivit en daglig 
företeelse för mänskligheten. Varje år försvinner hundratals arter och under de senaste seklerna har 
200 av 1 500 arter av fågel och däggdjur dött ut som en följd av människans beteende. Många arter 
riskerar utrotning då deras habitat och existensutrymme trängts undan till den grad att arterna idag 
är ohjälpligt förlorade. 
 Det tre främsta hoten för växt och djurarter är intensiv jakt och fiske, olovlig insamling av växter, 
införandet av invasiva och främmande arter som tränger undan den inhemska floran och faunan 
samt förändringen av markanvändandet som följd av ett förändrat skogs- och jordbruk. Vårt tidigare 
skogs- och jordbruk skapade ett mer mosaikartat landskap som erbjöd fler olika biotoper och 
därmed mer möjligheter för djur- och växtarter att lättare hitta sin nisch (Bernes, 2011). 

Det bortfall av biotoper som blivit en följd av att skogs- och jordbruk effektiviserats har gett 
insekterna problem att hitta föda och boplatser, även avståndet mellan deras biotoper har blivit 
längre och därmed svårare att ta sig till. Den oroande följden av att insekterna minskar i både 
individantal och artantal är att det påverkar pollineringen (Bernes, 2011). 80% av den västerländska 
kosten är beroende av pollinering från enbart bin (Don, 2017). Andelen ser likartad ut för resten av 
världen där 75% av kosten är beroende av insektspollinering, och då är utsädesproduktionen 
exkluderad ur beräkningen (Winter, 2017). 
 Värdet av pollinering över hela världen är svårt att mäta i pengar, men vid försök ligger den 
uppskattningsvis mellan 2 100 - 5 200 miljarder kronor, i Europa är värdet uppskattat till 126 
miljarder kronor i dagsläget (Winter, 2017). 

 I dagens läge har föroreningar i sjö och hav blivit ett minskande problem för Sveriges djur- och 
växtliv då det etablerats regler mot utsläpp. Bland annat har Östersjöns sälbestånd fått möjlighet att 
återhämta sig tack vare minskande utsläpp. Luftföroreningar är fortfarande ett problem då de rör sig 
över större områden oberoende av landsgränser (Bernes, 2011) samt att användandet av pesticider i 
kommersiell odling inte har blivit tillräckligt reglerat för att ge någon effekt. 
 Pesticiderna tar död på eller gör insekterna nedsatta på ett eller flera vis och de blir då mer mot-
tagliga för sjukdomar eller angrep. De producerar sämre och mindre avkommor samt att polli-
neringsarbetet blir mindre aktivt (Winter, 2017). Detta har blivit ett akut problem bland bina som 
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blir lättare angripna av varroakvalster efter att de blivit nedsatta av pesticider från jordbruket (Don, 
2017). Tydliga tecken på hur allvarligt bortfallet är av humlor och bin ser vi i länder som Kina där 
träd får handpollineras för att bära frukt eller i USA där bin fraktas med lastbil för att släppas ut i 
områden där de naturliga bestånden dött ut (Naturskyddsföreningen, u.åb). 

2.2 Politiska styrmedel 
Under 1980-talet etablerades idén om biologik mångfald som vetenskapligt disciplin och natur-
vården fick bättre stöd. 1992 skapades Konventionen om biologisk mångfald och detta gav som 
följd större genomslagskraft för ämnet och ökade dess betydelse globalt (Bernes, 2011). 

 Långt innan etableringen av biologisk mångfald som begrepp hade idéer och tankar kring att 
bevara naturen florerat i Svensk politik. Det uttrycktes tidigare som naturlig flora, fauna och 
landskap. År 1909 bildas 9 stycken nationalparker i Sverige, vilket är de första i Europa, för att 
förhindra åverkan på naturen i dessa områden (Bernes, 2011). Utav de nio första nationalparkerna är 
majoriteten nordligt centrerade: Abisko, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet och Sonfjället. 
Ängsön och Garphyttan är placerade i mellersta Sverige och Gotska Sandön i söder (Sveriges 
nationalparker, u.å). Samma år inrättades även naturskyddsminne som gav skydd för mindre 
naturföreteelser som t.ex. unika trädindivider (Bernes, 2011). 
 Sedan år 1965 har det även funnits naturreservat och det var Länsstyrelsen som valde och avsatte 
naturområden som reservat, idag kan även kommuner utfärda skyddet. Till följd upprättas skötsel-
dokument samt avgränsningar för användning av området. 10% av Sveriges landyta är avsatt under 
skydd så som naturreservat eller nationalpark. Den dominerande formen är naturreservat medans 
nationalpark är mer exklusivt (Bernes, 2011) och ska skydda större sammanhängande naturtyper 
och landskap (Sveriges nationalparker, u.å). 
 1975 inrättades strandskyddet i syfte förhindra bebyggelse för nära vattnet. Till en början sågs 
skyddet till nytta för friluftslivet men sedan 1994 är biologisk mångfald integrerat som argument. 
Sedan Sverige inträde i EU har ytterligare direktiv och den nya skyddsformen Natura 2000 inrättats. 
Skyddet är ämnat för områden med skyddsvärda arter och utgörs av 4 000 st områden vilket till-
sammans täcker 13% av Sveriges yta. 75% av Natura 2000-områdena ingick redan i befintliga 
naturreservat eller nationalparker (Bernes, 2011).  

2.2.1 Konventionen om biologisk mångfald 
År 1992 fastställs Konventionen om biologisk mångfald i Rio de Janeiro och fram tills i dag har 164 
länder signerat konventionen, inklusive Sverige (SLU, 2017). 
Genom att skriva under konventionen åtar sig länderna att arbeta med att bevara biologisk mångfald 
samt bejaka dess värden. Konventionen belyser även att alla parter är medvetna om vad biologisk 
mångfald är: 

 ”…de är medvetna om inneboende värdet av biologisk mångfald och de ekologiska, 
genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, utbildningsmässiga, kulturella, 
rekreativa och estetiska värden hos biologisk mångfald och dess beståndsdelar.” 
- Konventionen om biologisk mångfald, 1992. 

Den första punkten i konventionen definierar hur omfattande begreppet är, att ämnet är tvär-
vetenskapligt och vidrör det mesta som har med mänsklig existens att göra formulerat i några korta 
rader. Den tredje punkten poängterar att de antagande länderna även anser att arbetet med biologisk 
mångfald är av solidarisk betydelse: 
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”…bekräftar att bevarandet av biologisk mångfald är en gemensam angelägenhet för 
människan.”  - Konventionen om biologisk mångfald, 1992. 

För att uppnå ett bevarandearbete av en omfattande grad krävs gemensamma insatser då biologisk 
mångfald vidrör många områden och insatserna som krävs är ofta världsomfattande.  

Konventionen fastställer att det är varje stats ansvar att utforma arbetet med biologisk mångfalden 
efter hur de själva ser det mest fördelaktigt. Konventionen pekar även ut att styrning från stat ska 
ske genom upprättandet av vägledande dokument, program och organisationer utifrån hur den egna 
staten själv anser att arbetet är möjligt att utföra samt vilket sätt som är effektivast (Utrikes-
departementet, 2015).  

En av Sveriges åtgärder var att upprätta 16 st miljömål (se nedan) och för att uppnå dessa bildades 
flera institutioner för att driva arbetet mot målen (Naturvårdsverket, 2017a). Centrum för biologisk 
mångfald och Artdatabasen ger ut Rödlistan vart 5e år, ett verktyg och sammanställning över hotade 
arter i Sveriges natur (CBM, 2016; Artdatabasen, 2017), samt att vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) startades Programmet för odlad mångfald vars uppdrag är att bevara vårt odlade kulturarv 
och dess variation. Dessa är verktyg för att nå miljömålen 2020 (POM, 2016). 

2.2.2 Miljömålen 
Det främsta miljömålet inom svensk politik är Generationsmålet. Riksdagen formulerar målet likt 
följande: 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”   - Riksdagens definition av generationsmålet 

Målet antogs 1999 och ska var uppnått till 2020, alltså uppnått inom en generation (Natur-
vårdsverket, 2017a). I generationsmålet är politiker enade om att: 

 ”Ekosystemen ska ha återhämtat sig och dess förmåga att långsiktigt generera 
ekosystemtjänster är säkrad, att den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön 
bevaras, främjas och hållbart nyttjas och god hushållning sker med naturresurserna”  
 - Naturvårdsverket, 2017a 

För att uppnå generationsmålet samt konkretisera arbetet med biologisk mångfald upprättades 16 st 
miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande 
ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skog, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv (Natur-
vårdsverket, 2017a). På miljomal.se går det följa processen med alla miljömål och ansvariga för 
sidan är Naturvårdsverket. 
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2.3 Människans roll 
2.3.1 Ett skogs- och jordbruk som gynnar biologisk mångfald 
Människan har påverkat den biologiska mångfalden i Sverige sedan invandringen från söder då 
inlandsisen smälte undan, människan följde de större däggdjuren för jakten skull. När människan 
blev bofast utvecklades jordbruket och valet av vad vi odlar har styrt mångfalden av grödor. 
Människans djurhållning och odlingar öppnade upp landskapet som till mesta del bestod av löv- 
eller barrskog tillföljd av en naturlig succession. Betande djur behövde gräs och för det glesades 
skogsområden ur för att släppa in mer ljus som tillätt mer grästillväxt. Det växte fram ljunghedar 
där djuren betade då träd och buskar inte hade möjlighet att växa upp samt att med jämna mellan-
rum brändes hedarna för att ljungen inte skulle bli för grov för djuren. Detta gav en lucka för andra 
växter, gynnade av skogsbränder. Spannmålsodlingen blev även möjlig genom att landskapet 
öppnades, dock flyttades odlingarna eftersom näringen avtog i marken allt efter som den brukades 
(Bernes, 2011). 
 Bönder och boskap omvandlade naturlandskapet till ett öppnare och mer varierat kulturlandskap. 
 Variationen som uppstod med ett mosaikartat landskap gav större möjligheter för fler växt- och 
djurarter att hitta sin nischade miljö då dessa förekom regelbundet över landskapet (Bernes, 2011). 
När djuren senare stallades kom fördelen med att gödslet kunde samlas ihop och användas i jord-
bruket. Detta betydde att bönderna inte längre behövde flytta på sina odlingarna då det gick att fylla 
på näringsdepåerna i jorden för en fortsatt god skörd. Här fick även de näringskrävande ogräsen en 
chans till spridning på den gödslade marken. När djuren stallades behövdes foder för vintern och 
ängshävd med slåtter blev mer omfattande, vilket i sin tur gav fler marker med näringsfattig jord-
mån där arter gynnade av dessa förhållandena kunde breda ut sig (Bernes, 2011). 

Under den agrara revolution, som pågick under 1700-1800-talet, inleddes förändringen av jord-
bruket för att öka produktionen av mat samt får ett effektivare arbetssätt. Små tegar slogs ihop till 
något större åkrar, byarna splittrades för att bönderna skulle flytta närmare sina marker, odlings-
redskapen utvecklades och ängarna ersattes med vallodling med växter innehållande mer näring i 
för djuren som i sin tur kunde producera mer. Den agrara revolutionen var inledningen till den 
senare industriella revolutionen (Nationalencyklopedin, u.åa). 

Utvecklingen inom skogs- och jordbruket löper parallellt med trädgårdskulturen. 1800-talet inom 
trädgård och hortikultur beskrivs som ett ”mångfaldens sekel” av Tandre i Parkanläggningar som 
biologiskt kulturarv (2014). Utvecklingen gick fort framåt under denna period och många stilar kom 
att influera och utveckla trädgårdskulturen i Sverige. Tillväxten berodde på möjligheten att trans-
portera hit nya växter och frön samt producera eget växtmaterial i och med växthusens till-
gänglighet. En annan bidragande faktor var att trädgårdsväxter blev mer tillgängliga för alla 
samhällsskikt. 
Stilmässigt står de prydliga mönsterplanteringar och tapetgrupper med exotiska växter i konstrast 
mot de vilda, naturliga Arts & Crafts-trädgårdarna med mer inhemskt växtmaterial. I städerna 
anlades många offentliga parker, skolträdgårdar och järnvägsparker. Privatträdgårdarna kring 
bostadshus fick större betydelse och kolonilotterna kom som ett svar på de numera trångbodda, 
smutsiga städerna. Växtförädlingen som pågick under 1800-talet och dess mode-svängningar 
skapade en oöverskådlig genetisk variation inom kategorin prydnadsväxter (Tandre, 2014). Många 
av dessa gamla sorter kom att selekteras bort i trädgårdshandeln under 1900-talet och förekommer 
idag endast i historiska samlingar, herbarium, växtbeskrivningar eller som bortglömda plantor på 
kyrkogårdar och i äldre trädgårdar (Bernes, 2011). 
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2.3.2 Ett skogs- och jordbruk som missgynnar biologisk mångfald 
Vårt skogs- och jordbruk har ständigt utvecklats och förändrats i takt med att nya uppfinningar och 
upptäckter har gjorts. Ofta har detta resulterat i något bättre, både för människan och naturen. Men 
de senaste framstegen har haft oväntade negativa följder.  

Efter den agrara revolutionen kom den industriella revolutionen i slutet på 1800-talet från England.  
Inom industrin samt skogs- och jordbruket utvecklades maskiner för att underlätta och effektivisera 
olika arbetsuppgifter (Nationalencyklopedin, u.åb). För att driva maskinerna används fossila 
bränslen. Förbränningen av fossila bränslen innebär att vi frigör, sedan länge inkapslade, ämnen, 
framförallt koldioxid, ut i luften och idag innehåller luften 40% mer koldioxid än under 
förindustriell tid. Detta ger följder i form av växthuseffekten och försurning av sjöar och hav som 
stör viktiga processer i ekosystemen (Bernes, 2011). 
Förutom att de stora maskinerna och fordonen drivs på fossila bränslen så ger de även möjlighet till 
att bruka större arealer effektivare vilket har gett oss ett mer monokulturellt och ensidigt odlings-
landskap. Områden som tidigare var mossar och kärr dikades ur i större omfattning och äldre skog, 
äng och bete har blivit som avlägsna öar i landskapet istället för sammanhängande biotoper (Bernes, 
2011). 

Jordbruket som under långtid har varit en mekanism som skapat utrymme för sällsynta biotoper och 
arter har idag blivit av raka motsatsen, i flera fall sämre än innan människan tog naturlandskapet i 
hävd på ett eller annat vis (Bernes, 2011). 
 Under första världskriget fick växtförädlingen fart, nya grödor togs i bruk och odlingsmetoderna 
utvecklas ytterligare. Handelsgödslet kom på marknaden men var inte ett etablerat preparat inom 
branschen, utan många använde fortfarande stallgödsel. Det är under andra världskriget som det blir 
en tydligare förändring. Produktiviteten stiger i rasande fart, handelsgödslet och kemiska 
bekämpningsmedel har blivit standardiserat samt att motordrivna redskap har blivit allt vanligare. 
Flera företag slås samman till större och genom att det går att producera mer mat per yta så frigörs 
mer arbetskraft åt industrins vinning. På grund av en hög produktion sjunker även matpriserna 
enligt politikernas önskan (Bernes, 2011). 
 I dag när matproduktionen är centraliserad till länder med mycket lägre produktionskostnader blir 
följden att fler åkrar läggs ner eller ombildas till skogsodling i Sverige. Det betyder att arter som 
gynnas av öppna landskap får svårare att hitta en plats, vilket är ett av de allvarligare hoten mot 
jordbrukslandskapets biologiska mångfald (Bernes, 2011). Solitärbin och humlor som levde gott på 
äng och betesmarker, flydde till åkrarna då de fortfarande kunde hitta boplatser i form av öppen jord 
(Winter, 2017). 

Skogsbruket har genomgått samma typ av modernisering som jordbruket, men istället för ned-
läggning så har den odlade skogen i Sverige expanderat. I dagsläget avverkas 2/3-delar av den 
årliga tillväxten. Skogsbruket står för 20% av Sveriges export samt att skogsmarker täcker totalt 
55% av landytan (Nationalencyklopedin, u.åc). Skogarna är mer varierade än åkerlandskapet sett till 
arter och biotoper men det förekommer även här områden med mer intensivt skogsbruk som har 
lägre artrikedom (Bernes, 2011).  
 Nästan 100 arter av växter och djur har försvunnit från skogen sedan 1800-talet och ca 2 000 arter 
finns med på Rödlistan som hotade. Förklaringen till antalet hotade arter ligger i tillbakagången av 
arealen ädellövskog som många av dessa arter har som nisch. Det förekommer även hotade arter i 
barrskogen (Bernes, 2011) då den är relativt homogen i sitt trädbestånd med 50 % gran och 30 % 
tall, resterande mängd är lövträd (Nationalencyklopedin, u.åc). 
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 Ett av de större problemen för en biologisk mångfald inom skogsbruket är bristen på gammal skog. 
I norra Sverige avverkas skogen när den uppnått en ålder mellan 100-175 år, skogen i söder av-
verkas redan mellan 50-100 år. Endast 3 % av bruksskogen i norra Sverige är över 160 år. Detta ger 
problem för de arter som är beroende av äldre träd (Bernes, 2011). I äldre skog är det även vanligare 
att det finns död eller förmultnande ved för djur och insekter att bo i. Idag när skogen tas ner i ung 
ålder uppstår inte detta i samma utsträckning, lika så vid avverkning lämnas en relativt ren yta kvar 
(Bernes, 2011), även om mer rester i form av högstubbar och döda träd aktivt lämnas kvar i dags-
läget just i syfte att stärka den biologiska mångfalden. Då kallhygge är den vanligaste metoden för 
skogsavverkning (Nationalencyklopedin, u.åc) avbryts skogens kontinuitet och arter som hittat sin 
plats får avvika då förhållandena blir drastiskt förändrade från mörk, fuktig och svalt till ljust, varm 
och utsatt läge (Bernes, 2011).  
 En annan faktor som påverkar den biologiska mångfalden är skogsbränder som är en del av den 
naturliga successionen som ger utrymme för olika växtfaser i skogen. Speciellt för de arter som är i 
behov av skogsbrand för att gro så anläggs kontrollerade bränder med syfte att bevara. Anledningen 
till att det inte förekommer några naturliga skogsbränder i Sverige är att de förhindrande åtgärderna 
är såpass fungerande. I norra Sverige har det inte brunnit i någon större ut-sträckning sedan 1800-
talet och de södra skogarna har klarat sig sedan 1700-talet (Bernes, 2011). 
Kvävegödsling av skogsmarker har varit förekommande men i dagsläget är detta av mindre intresse. 
En vanligare åtgärd är att kalka för att behålla ett balanserat pH-värde (Nationalencyklopedin, u.åc) 
för att förhindra att det befintliga näringsämnena binds i marken (Hasselfors Garden, 2016). 

Likt utvecklingen inom skogs- och jordbruket utvecklades även trenderna inom trädgårdskulturen 
mot ett mer monokulturellt odlande. Inledningsvis under 1900-talet var det högt fokus på att stadens 
befolkning skulle få en bättre bostadsmiljö och trädgården var en viktig del i vardagen med nytto-
odlingar och plats för umgänge samt hälsosamma utevistelser. Allt eftersom levnadsstandarden blev 
högre och människor inte längre var lika beroende av självförsörjning på grönsaker så utvecklades 
trädgårdarna till privata platser för rekreation i stället för produktion för självhushållning (Wilke, 
2006). Funktionalitet var ledordet och Stockholmsutställningen år 1930 gav uttrycket luft under 
vingarna. Här förespråkades ett modernistisk ideal om ljus, luftig och överskådlig boendemiljö, 
både inne och ute. Det är under denna period den klippta stora gräsmattan etableras i gemene mans 
trädgård och de prydnadsväxter som förekom skulle vara lättskötta (Tandre, 2014). Detta minskade 
den biologiska mångfalden även i trädgårdarna.  

2.4 Trädgårdens möjlighet 
När skogs- och jordbruk består av stora monokulturer och viktiga biotoper som äng och våtmarker 
försvinner, kan hemträdgården bli de utsatta arternas tillflyktsort både på landsbygden och i staden 
(Naturskyddsföreningen Halmstad, u.å). I staden finns parker, bostadsområden med trädgårdar, 
kyrkogårdar, alléer och kolonilottsområden som innehar värden som ger förutsättningar för en art-
rikedom av insekter och djur. Oftast har områdena en lång kontinuitet i att vara grönområde vilket 
gör att exemplevis träden har haft möjlighet till att bli äldre än de i den brukade skogen. Det finns 
även en mer varierad vegetation i form av prydnadsväxter, buskar och ogräs av olika slag vilket gör 
att dessa anläggningar får en högre artrikedom både i form av växter- och djurarter än det om-
givande landskapet (Tandre, 2014; Winter, 2017). Om trädgårdar och parker sköts på ett bra sätt kan 
även arter med snävare referensramar gällande sin nisch komma att hitta en plats i dessa miljöer 
(Naturskyddsföreningen Halmstad, u.å). 
 För att få städerna att bli artrika på djur, insekter och växter räcker det inte att skapa biotoper som 
fyller deras behov. Det måste även finnas ett sätt för arterna att ta sig mellan de olika miljöerna. För 
att få fungerande åtgärder krävs även att stadens gröna infrastruktur, nätet av sammanhängande 
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gröna ytor och områden, är väl utformad. Hårdgjorda ytor, vägar och växtlösa områden blir 
barriärer på grund av att arter undviker eller inte kan ta sig förbi dessa. Den gröna infrastrukturen 
kring trädgårdar påverkar vilken artrikedom som är möjlig att uppnå. Villaträdgårdar ligger ofta i 
sammanhängande stråk och har en stark kontinuitet i städerna vilket gör dem till ypperliga sprid-
ningskorridorer för så väl växter, fåglar, insekter och andra djur, så länge det finns en koppling till 
naturen utanför städerna. En spridningskorridor är ett grönt område som möjliggör för arter att för-
flytta sig mellan olika naturområden och biotoper (Normalm, 1999). 

 85% av Sveriges befolkning bor i tätort idag och våra städer har expanderat och förtätats sedan 60- 
talet på bekostnad av kringvarande natur eller grönområden som parker, fotbollsplaner eller stads-
nära skog (Bernes, 2011). 
 I Sverige finns omkring 2,6 miljoner trädgårdar och 6,6 miljoner människor har tillgång till små-
hus, fritidshus eller kolonilott där de kan utöva trädgårdsodling. Detta har bidragit till att trädgårds-
arbete är ett av våra vanligaste fritidssysselsättningar i Sverige där 71% av befolkningen ägnar sig 
åt trädgårdsarbete någon gång per år. 45% ägnar ca 20 gånger per år och 19% utövar sysslan mer än 
60 gånger per år. Det är en fritidssysselsättning som förekommer i alla åldrar och alla samhällsskikt 
(Björkman, 2012). 
 Under en längre tid har trädgårdarna utformats för att vara lättskötta med stor gräsmatta och 
begränsat antal av övriga trädgårdsväxter som buskar och perenner (Bernes, 2011). Under 1900-
talets andra hälft var intresset för trädgårdsodling lägre än någonsin men på senare år ser trenden ut 
att ha vänt. Privatpersonens intresse för design av utemiljöerna och att skapa trivsamma miljöer ute 
har ökat markant och det har gett en större möjlighet för fler prydnadsväxter att komma in i träd-
gården (Björkman, 2012; Winter, 2017), dock kommer mycket av växterna från den större euro-
peiska produktionen och har en svag variationsrikedom (Tandre, 2014). Här har insatser som 
Programmet för odlad mångfald betydelse för att bevara en variation av prydnadsväxter (POM, 
2016). En mångfald växter är en viktig pusselbit i att få en artrik miljö då växterna är starkt 
sammankopplade med de insekter som sköter pollineringen. Utöver den anpassade och inhemska 
floran så kan våra odlade prydnadsväxter bidra med både nektar, pollen och fungera som alternativa 
värdväxter för insekternas förökning (Iwarsson, 2014). Trädgårdar är rika födokällor för insekter 
och djur (Don, 2017). 
Intresset för nyttoväxtodling har även ökat något i intresse då konsumenter blivit mer medvetna om 
den komplexa matindustrin och har en önskan om att veta vad de äter, dock är det fortfarande en 
liten andel som odlar själva (Björkman, 2012). En trädgård med variation blir en trädgård med hög 
artrikedom när det både gäller växter och djur (Faktablad om ekologisk odling, 2013). 

2.4.1 Vad finns i de svenska hemträdgårdarna? 
 Inför ett kandidatarbete vid Linnéuniversitetet 2013 utfördes en intervjustudie i samband med 
mässan Nordiska Trädgårdar 2012. 52 personer intervjuades och frågorna undersökte vilka förut-
sättningar för biologisk mångfald som redan finns i de svenska hemträdgårdarna. Resultatet av 
undersökningen visade att den vanligaste storleken på en villaträdgård är 1000-2001 m2 och att den 
totala ytan av trädgården bestod 26-50% av klippt gräsmatta. De vanligaste önskemålen på en 
trädgård enligt de svarande var att det skulle vara en harmonisk plats för vila och avkoppling (33% 
av svaren), vacker och dekorativ (15%), och på tredje plats kom lättskött och funktionell (12%)
(Sjöberg, 2013). 
 Vid frågor om vad som fanns i de svarandes trädgårdar så förekom i snitt 10 av 22 listade förut-
sättningar för biologisk mångfald. Den vanligaste förutsättningen var blomsterrabatter med 89%, 
sedan kom kompost och fruktträd på 84% vardera. 70% av de svarande använde inte några bekämp-
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ningsmedel i sina trädgårdar samt att 60% hade en fågelholk. 63% trädgårdar hade minst ett skogs-
träd i sin trädgård. Endast en av de 52 svarande personerna hade honungsbin (Sjöberg, 2013).  

2.4.2 Attityder 
En avgörande faktor för biologisk mångfald i trädgården är kopplat till våra attityder kring hur vi 
vill att våra trädgårdar ska se ut och vad som ska finnas i dem. Dessa attityder är viktiga influenser 
att ta hänsyn till i arbetet med biologisk mångfald i trädgården för att få ett lyckosamt genomslag 
(Sjöberg, 2013). 
 Under intervjustudien utförd på Nordiska trädgårdar 2012 ställdes frågan om vad de svarande 
kunde tänka sig att inkorporera i sin trädgård utifrån 22 listade förutsättningar för biologisk mång-
fald. 41% kunde tänka sig en kryddträdgård, 30% kunde tänka sig att sätta upp fågelholkar,29% 
kunde tänka sig en damm i trädgården och svaren om humlebon och fågelbad bestod av 23% 
vardera. 
 De svarande fick även frågan om vilka förutsättningar för biologisk mångfald som var minst önsk-
värda i deras trädgårdar. 32% svarade att död ved då det var opraktiskt och såg skräpigt ut. 27% 
svarade bikupor, då de ansåg det obehagligt och att det innebar mycket arbete. Svaren för nässel-
reservaten hamnade på 20% med orsaken att det var jobbigt för barnen samt att det inte passade in i 
trädgården. Dammen som hamnade högt på listan (29%) över önskvärda förutsättningar visade sig 
opopulär hos andra (18%). Skälen till impopulariteten var att det var mycket skötselkrävande och 
att det inte passade in (Sjöberg, 2013).  

Undersökningen noterade att på grund av den generella attityden underordnas förutsättningarna för 
biologisk mångfald av önskan om en harmonisk trädgård. Dock gav en högre kunskap kring bio-
logisk mångfald en mildare och mer tillåtande attityd mot de mindre önskvärda förutsättningarna 
(Sjöberg, 2013). 
 I Alternativ till gräsmatta i Sverige (2017) diskuterar Ignatieva ett likande senario som vidrör hur 
en alternativ skötsel av en gräsyta kan skapa konflikt om den går emot attityden hos platsens 
besökare. Diskussionen tar även upp hur mindre skötselåtgärder kan skapa denna eftertraktade 
acceptans. Exemplet som angivs är att vid en tillsynes ovårdad gräsmatta, där gräset fått växa upp 
och bli långt i syfte att ge förutsättningar för en rikare biologisk mångfald, kan en välklippt kant 
kring området signalera ordning och därmed höja besökarens acceptans för det resterande grön-
området. 

2.5 Biologisk mångfald i trädgården 
För att skapa förutsättningar för en rikare biologisk mångfald i en trädgård är det viktigt att känna 
till kraven som de önskvärda arterna har på sin livsmiljö. Det kan handla om föda, bostad eller plats 
att lägga ägg eller ungar på. Uppgiften blir till en omöjlighet om allas krav ska uppfyllas, framför-
allt på en mindre yta så som en villaträdgård eller kolonilott. Att se helheten i en trädgård är led-
motiv för ett arbete med att skapa ett mångsidigt habitat för att gynna biologisk mångfald i träd-
gården. Det är viktigare att en variation av arter finner sin plats istället för att arbeta för att få en 
mängd av en enda utrotningshotad art (Don, 2017). Mångfald säkrar upp en hållbar levnadsmiljö 
(Bernes, 2011). 

Den allra största insatsen en trädgårdsodlare kan göra för den biologiska mångfalden är att inte 
använda pesticider i sin trädgård då detta skadar fler arter än de som vi klassar som ogräs och ohyra 
(Don, 2017; Bengtson, 2006). Ofta är våra trädgårdar allt för prydliga och blir rent av otrevliga för 
småliv som fåglar, insekter och bin då det varken finns skydd eller mat att tillgå (Don, 2017).  
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2.5.1 Insekter 
I Sverige finns 26 000 bofasta arter av insekter. En insekts livscykel börjar som larv, i detta stadie 
kan de ofta upplevas som en ohyra i trädgården då de äter en stor mängd bladmassa, för att sedan 
förpuppas och kläckas som en färdigutvecklad insekt. Fullvuxna insekter har olika kost beroende på 
vilken art det handlar om, det kan vara dött eller levande växtmaterial, pollen och nektar eller andra 
insekter. Inom trädgården går dessa att dela in efter pollinatörer, predatorer eller parasiter. 
Pollinatörer är insekter som genom att söka sig till blommor för nektar och får med sig pollen på 
kroppen till nästa växt. Predatorer är insekter som har andra insekter som föda och parasiter är de 
som på ett eller annat sätt behöver en värdinsekt för att genomföra sin livscykel. Ett exempel är 
parasitsteklar som lägger sina ägg i bladlöss för att larven ska ha nära till födan som då är bladlusen 
(Winter, 2017). 

 Alla våra fruktträd och bärbuskar, utom vin och havtorn, behöver pollinering från någon typ av 
insekt. Många av de frukter och grönsaker vi odlar behöver även korspollineras, alltså att pollen 
förflyttas från en individ till en annan inom samma art (Winter, 2017).  
 Den kategori av insekter som hjälper till med pollineringen äter främst pollen eller nektar. Insekter 
har små munnar och föredrar små eller grunda blommor. Exempel på denna typ av blommor före-
kommer inom flockblommiga och korgblommiga familjen, även några arter förekommer inom 
korsblommiga och strävbladiga familjen. Stor tillgång på nektar och pollen gör insekterna starkare 
och ger dem bättre förutsättningar för att fortsätta med viktigt arbete som pollinering och fort-
plantning (Winter, 2017). 
 De inhemska växtarterna är alltid säkra val då de under en långtid har utvecklats jämnsides med 
vårt svenska insektsbestånd (Faktablad om ekologisk odling, 2013). De förädlade trädgårds-
växterna i trädgårdarna är inget sämre val för insekter än de inhemska arterna utan kan fungera som 
ett ypperligt komplement som födokälla eller värdväxt under säsongen (Winter, 2017), något som är 
viktigt när lanskapen får sämre variation och växtarter utrotas (Bernes, 2011). En viktig aspekt vid 
val av blommade växter, är att välja sorter utan fyllda blommor då ståndare och pistill på dessa 
varianter har omvandlats till kronblad och har där med inga pollen- eller nektarproducerande delar 
(Blomsterfrämjandet, 2017). Vid utformning och plantering av en trädgård gynnas en mångfald av 
insekter genom att välja flera olika blomformer och kombinera växter för en lång blomningssäsong 
(Winter, 2017), samt att genom plantering i större grupper blir blommorna lättare för insekterna att 
hitta (Faktablad om ekologisk odling, 2013). 

 Utöver blomster är många insektsarter i behov av högvuxet gräs. Det är här de söker skydd och 
bygger bon. Flera arter förpuppar sig i högt gräs. En blomstrande och högväxt gräsmatta blir en 
buffé för insekterna men även för fåglar som letar föda (Bengtson, 2006). Det är även en ypperlig 
plats att plantera vårlökar som bidrar till en lång blomningssäsong samt att de får stå i fred och 
vissna ned dolt av det växande gräset (Don, 2017). Att låta delar av gräsmatta växa upp gör 
avsevärd skillnad för den biologiska mångfalden i en trädgård. Med rätt skötsel kan även en 
kväverik gräsyta med tiden utarmas för ge plats för en flora som gynnas av mer näringsfattiga för-
hållanden. Dessa växtarter ger en stor tillgång av nektar och pollen genom sin variation och sam-
evolution med inhemska insekter. Till en början kan de mest dominanta och kvävegynnade ogräsen 
som mjölkört, nässlor, kvickrot, maskros och kirskål rensas bort i ytan för att inte dominera 
(Bengtson, 2006). Hur skötsel läggs upp på bästa sätt är beroende på vilket resultat som förväntas 
samt av vilket syfte som den ängslika gräsmattan finns. Att klippa gräset i juni utarmar marken som 
mest då gräset är som rikast på näring under den perioden (Winter, 2017). Den vanligaste 
rekommendationen för skötsel av en högvuxen gräsyta är slå gräset första gången i juli och aldrig 
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innan midsommar, slå det sedan ytterligare en gång under sensommaren då det mesta blommat över 
(Don, 2017; Bengtson, 2006: Ignatieva, 2017). Det förekommer olika rekommendationer om gräset 
ska vara klippt (Don, 2017) eller lämnas långt under vintern (Bengtson, 2006; Winter, 2017).  
 En variant av skötsel som föreslås i Trädgårdsmyller (2017) är utformad för att ge fler insekter 
större möjlighet till att fullfölja sin livscykel. Gräsytan delas in i två delar, A och B. Yta A slås första 
gången i juni och B slås första gången i augusti för att nästkommande år vända på tillfällena, alltså 
att B slås i juni och A i augusti. Detta ger följden att varje gräsyta har en kontinuitet av högt gräs 
bestående av antingen 10 eller 14 månader. Denna skötsel ska ge fler insekter möjlighet till att 
fullfölja fler livscykler. 
De två viktigaste skötselinsatserna för att gynna de insekter som är beroende av högt gräs är att, 
oavsett metod, inte slå hela ytan på en gång för att det fortfarande ska finnas ett bestånd av 
blommande växter på platsen. Samt att låta det avslagna materialet ligga kvar en kort period så att 
insekter har en möjlighet att ta sig där ifrån och fröer hinner trilla av (Bengtson, 2006). 

Att ha en uppvuxen gräsmatta i en anläggning kan ses ur fler hållbarhetsperspektiv än enbart för den 
biologiska mångfalden. Ytan kräver mindre skötsel vid färre tillfällen under en säsong (Ignatieva, 
2017) och med tränad skötselpersonal i lieslåtter blir klimatpåverkan obefintlig. 
Gällande attityden kring högt ovårdat gräs kan en förändring vara på väg, förklädd i begreppet äng. 
En mer medveten allmänhet kan speglas i att ängen har hamnat på tapeten inom trädgård- och 
landskapsdesign i västerländsk trädgårdskultur (Larsson, 2004; Ignatieva, 2017). 
Utöver att insekter bor i högt gräs så bor en stor del av dem i död, förmultnade ved. Död ved i 
naturen är en bristvara (Bernes, 2011) och attityden som råder är att ingen vill ha det i sin trädgård 
(Sjöberg, 2013). Om det finns en möjlighet att ha död ved i trädgården bör den placeras med olika  
då insekter har olika krav på solexponering, träslag och storlek (Bengtson, 2006). Dock vill alla ha 
vindstilla läge (Larsson, 2004). Barken bör sitta kvar på någon sida av stocken eller grenen 
(Bengtson, 2006).  

Att ha en rik insektsfauna i sin trädgård har visat sig vara fördelaktigt när det kommer till att hålla 
en trädgård fri från ohyra som kan skada skörd eller växter (Don, 2017). Genom att det finns god 
tillgång på insekter kommer även fåglar, fladdermöss och spindlar för att jaga (Winter, 2017). Dessa 
insekter och djur kommer att fungera som en biologisk bekämpning och en naturlig reglering av 
skadeinsekter kommer uppstå (Don, 2017). Försök har gjort där olika värdväxter till nyttodjur har 
planterats tillsammans med växter där deras byte förekommer i syfte att använda nyttodjuren som 
biologisk bekämpning (Winter, 2017). 

2.5.2 Bin & Humlor 
Bin och humlor är våra effektivaste pollinatörer och det är oerhört viktigt att de finns kvar i våra 
landskap (Bernes, 2011). I Sverige finns 300 arter av bin och humlor registrerade vara av 270 arter 
räknas som bofasta. Humlan härstammar från biet som i sin tur har utvecklats från getingen (Winter, 
2017). Trots sitt nära släktskap har grupperna olika krav på de blommor som de hämtar nektar och 
pollen från. 
 Bin delas in i honungsbin och solitärbin. Honungsbin är sociala insekter som bor i större samhällen 
hela sitt liv. Solitärbin bosätter sig i olika håligheter som växtstjälkar, larvgångar i ved eller jordbon 
eller i löst murbruk. De spenderar sitt liv självständigt. De arter som bosätter sig i marken har kravet 
att jorden är bar och porös, gärna i södersluttning eller på annan varm väldränerad plats. Bin kan 
inte gräva sig igenom en grässvål (Winter, 2017) och platser i naturen där bar jord förekommer som 
t.ex. stigar för betesdjur och näringsfattiga marker där gräs inte dominerar, har minskat avsevärt. 
Detta skapar problem för dem att hitta platser att övervintra (Bernes, 2011).  
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 Humlor lever i samhällen, precis som honungsbin. Skillnaden är att det endast är humledrottningen 
som övervintrar för att starta en ny koloni nästkommande sommar. Humledrottningen bygger inte 
eller gräver ut ett nytt bo utan letar efter håligheter som förekommer naturligt antingen i marken 
eller en bit ovan beroende på art. Exempel på vanliga platser är i diken, övergivna sorkbon, sten-
murar, i högt gräs eller i ris- och lövhögar. Flera av humlearterna kallas för snylthumlor och tar över 
de bostäder som andra humlor redan startat upp kolonier i (Mossberg, 2012). Finns en uppvuxen 
gräsyta i trädgården som ska slås är det bra att kolla så det inte förekommer humlebon (Winter, 
2017).  
Om våren när bina och humlorna vaknar är de riktigt hungriga och det viktigt att det finns tillgång 
till nektar relativt nära bostaden (Wirén, 1993). Solitärbin är lite mer kräsna vid val av blommor 
medans honungsbin nöjer sig med en större mängd blommor (Don, 2017). 
 Ett solitärbi kan flyga som mest 500 m innan den måste fylla på energireserven, humlorna klarar av 
flyga att upp till 3 km. Utmatade individer av bin eller humlor ger mindre och sämre avkommor 
som blir dåliga snabbare (Winter, 2017). En avgörande växt för tidiga bin och humlor är sälgen som 
producerar stor mängd pollen och nektar allra tidigast på säsongen (Winter, 2017;Bernes, 2011; 
Wirén1993). I trädgården skapar även tidigblommande perenner och vårlökar förutsättningar för 
dessa tidiga flygare (Winter, 2017).  

 Bin och humlor har olika morfologiska förutsättningar när det kommer till att samla pollen och 
nektar. Bin har, likt många andra insekter, små munnar vilket då passar bättre för grunda blommor 
med lättillgängligt pollen och nektar. Inom korgblommiga familjen, rosväxter och bland baljväxter 
förekommer många blommor som bin gillar (Winter, 2017). Rosenfamiljen producerar mycket 
nektar och fruktträden är några av favoriterna (Winter, 2017; Don, 2017). Oftast ger en 
ohybridiserad blomma mer nektar och pollen än en växt som genomgått en lång tids förädlings-
arbete (Don, 2017).  
 Humlor kategoriseras efter längden på deras tunga. Detta är avgörande för vilka blomarter som 
humlorna kommer söka sin nektar och pollen hos (Mossberg, 2012). De flesta humlearter, oavsett 
lång eller kort tunga, föredrar kransblommiga och ärtväxtfamiljen. Därför passar många ört-
trädgårdens blommor för humlor (Winter, 2017). 
Långtungade humlearter är anpassade efter trattformade blommor som till exempel Digitalissläktet 
(Don, 2017). Trädgårdsväxter som stormhatt, riddarsporre är andra grupper som passar denna grupp    
humlor (Winter, 2017).  
 De korttungade humlorna passar växter med lite kortare trattformade blommor. Blåbär, lingon och 
hallon är växter som attraherar de korttungade humlorna. En del av dessa humlor har lärt sig att bita 
hål i blombotten för att komma åt nektarn bakvägen, dock blir det ingen pollinering då humlan inte 
kommer åt ståndare och pistillen och blomman lämnas med endast ett lite märke i änden (Winter, 
2017). 
En annan fördel som humlor har gentemot bin är deras styrka vilket gör stängda blommor till-
gängliga. Humlorna klarar av att lyfta de kronblad som är i vägen för att komma åt nektarkällan. 
Detta gäller växter som gulsporre, lejongap, svärdslilja och storblommiga ärtväxter (Wirén, 1993). 

2.5.3 Fjärilar 
Fjärilar i trädgården har både sina för- och nackdelar. Som pollinatörer gör de inget vidare jobb 
(Wirén, 1993) och i larvstadiet ses de ofta som ohyra då de äter stora mängder bladmassa 
(Faktablad om ekologisk odling, 2013). Fjärilar har sin viktigaste roll som byte och föda åt insekter 
som parasitsteklar, getingar och sländor, spindlar och fåglar (Wirén, 1993) och fladdermöss 
(Bengtson, 2006).  
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 Fjärilarnas utbredning och antal har minskar avsevärt till följd av ett förändrat jord och skogsbruk. 
En avsaknad av deras reproduktionsbiotoper och värdväxter är de främsta orsakerna till minsk-
ningen (Wirén, 1993). Fjärilarnas livscykel är ständigt pågående och de kan övervintra i alla stadier, 
alltså både som larv, puppa och färdigutvecklad fjäril (Bengtson, 2006). Fjärilar kan ha väldigt 
specifika krav på vilken växtart de lägger sin ägg på, vissa fjärilsarter har endast en värdväxt och är 
därmed väldigt beroende av dess förekomst i landskapet. Några växtarter attraherar flera fjärilsarter 
vilket ger dem ett högre värde (Bengtson, 2006). 
I en sammanställning av olika värdväxter i Trädgårdens flygande juveler (Wirén, 1993) går det 
utläsa att vissa växtarter är av större betydelse för flera svenska fjärilsarter. I sammanställningen är 
de kategoriserade efter biotop men trots detta är det ungefär samma växter som flest fjärilsarter är 
beroende av, flera av dem har till och med en stark betydelse för fjärilsartens överlevnad och fort-
plantning. 
 Av 11 fjärilsarter som har violarter som värdväxt är samtliga arter beroende av växtens förekomst. 
Blomman käringtand är värdväxt för 6 fjärilsarter och för 5 av dessa har växten hög betydelse. 
Klöverarter stödjer 9 fjärilsarter och 8 av dem har växten stor betydelse för. Brännässla bär 8 
fjärilsarter och för 7 av dessa arter är växten betydande. Bland gräsen så framstod hundäxing till-
sammans med svingelarter och gröearter. Hundäxingen har 8 fjärilsarter av vilka 5 är beroende av 
växtens förekomst, svingelarterna stödjer 14 fjärilsarter och är betydande för 10 av dessa. Lika så 
med gröearterna som stödjer 10 fjärilsarter av vilka 9 arter växten bär högt värde.   
 Bland biotopgrupperna avvek en biotoptyp då den habiteras av surjordsväxter. Här är det växterna 
ljung, tranbär och odon som stödjer flest fjärilsarter. 3 fjärilsarter har ljung som värdväxt och 2 av 
dessa är beroende av växten. Tranbär och odon står som värd för 4 fjärilsarter vardera, där 2 
respektive 3 fjärilsarter är beroende arter av dessa.  

För att gynna förekomsten av fjärilarna i en trädgård går det anlägga ”fjärilsrestauranger”, alltså 
rabatter med ett anpassat växtmaterial inplanterat (Winter, 2017). Placeringen av en sådan rabatt 
behöver vara soligt och i vindskyddat läge för att fjärilarna inte ska få problem att vara på platsen 
(Faktablad om ekologisk odling, 2013; Wirén, 1993; Bengtson, 2006). Blommor som fjärilen dras 
till har nektarn sittandes i botten på rör eller sporrar då de använder sig av sin snabel för att nå 
(Wirén, 1993; Bengtson, 2006). Nattfjärilar dras till blommor med ljus färg och stark doft medan 
dagfjärilarna blir attraherade av starka färger, gärna i det röda och gula spektrumet. Blommorna ska 
även vara lätta att landa på (Wirén, 1993). Utöver nektar så gillar fjärilar söt fallfrukt (Larsson, 
2004) samt behöver tillgång till mycket grunt vatten eller något att sitta på nära vattenytan (Wirén, 
1993). 

2.5.4 Fåglar 
 I uppvuxna och etablerade trädgårdsmiljöer förekommer flera av de förutsättningar som fåglar 
behöver för att trivas. Fåglar behöver mat och vatten, platser för överblick, gömställen och boplatser 
(Aronsson, 2013). Det har ingen större påverkan på fåglarna hur välskött eller ostädad en trädgård 
är så länge de ovan nämnda behoven möts. Den främsta födan är insekter, frön och bär (Aronsson, 
2013; Faktablad om ekologisk odling, 2013). En blommande gräsmatta eller rabatter lockar stora 
mängder insekter och därmed även fåglar (Bengtson, 2006), lika så gäller en god jord med ett rikt 
insektsliv och maskar för fåglarna att äta (Don, 2017). Trädgårdens fruktträd och bärbuskar erbjuder 
rikligt med föda åt fåglarna när det är säsong. Använd inte nät över träd och buskar för att skydda 
skörden mot fåglar då de lätt kan trassla in sig och skada sig. Oftast blir den kvarvarande skörden 
under nätet av sämre kvalité då fåglarna inte heller kommer åt insekterna som förstör fukt eller bär. 
Ett mindre problem kan dock vara att vissa fågelarter kan peta ner blomknopparna på fruktträden 
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om våren. Är det vanligt förekommande kan det vara värt att hänga upp blanka saker, t.ex. CD-
skivor, i träden som håller fåglarna undan (Aronsson, 2013). 
 Det är främst under vintern som fåglarna får problem att hitta mat, då alla bär är slut och insekterna 
har gått i dvala. När vintern närmar sig är det till fördel om rabatter och planteringar inte klipps ner 
innan vintern, så växter med frörika vinterståndare ger ett bra födo-alternativ för fåglarna men även 
fungera som skydd (Faktablad om ekologisk odling, 2013). Det går även att mata fåglarna med 
nötter och frön vid fågelbord eller matare som finns att köpa i flera trädgårdsbutiker. Har fåglarna 
hittat en säker födoresurs är det oerhört viktigt att fortsätta fylla på maten under hela vintern. Det tar 
mycket energi för en liten fågel att flyga till ett ställe där de förväntar sig att det kommer finnas mat 
för sedan upptäcka att det inte finns något att hämta. Börja vid första snön och fortsätt fram tills 
våren (Don, 2017; Bengtson, 2006). 
 Utöver mat behöver fåglarna även vatten året runt, som viktigast är det under häckningssäsongen. 
Att ha något vatten i trädgården är bättre än inget. För fåglarnas del räcker det med ett mindre 
fågelbad, så länge det hålls fyllt, varken torkar ut eller fryser till is (Bengtson, 2006). För att 
fåglarna ska komma åt vattnet behöver det finnas grunda partier, max 8 cm djupt, eller något att 
sitta på nära vattenytan (Aronsson, 2013). Ett komplement till vattenbadet kan vara ett jordbad. En 
plats med öppen, gärna sandig jord på en solig plats. Detta använder sig fåglarna till att få ur ohyra i 
fjäderskruden (Bengtson, 2006) 

Träd och buskar har många stödjande funktioner för fågellivet. Utöver att det finns insekter, bär och 
frukt, finns även möjligheten för skydd och boplatser i träd och buskar. Större träd ger fåglarna 
chans att se över området och upptäcka eventuella faror men även att hitta en gömd plats att ha ett 
bo på. Friväxande buskage och häckar kan även de ge skydd och plats för ett näste till mindre fåglar 
(Aronsson, 2013). I många fall är häckarna kring villaträdgårdar för smala för att fåglar ska finna ro 
nog att bygga ett bo i dem (Larsson, 2004) men de är ofta täta och skyddande tack vare kontinuerlig 
klippning. Används taggigt eller städsegrönt växtmaterial blir det svårare för rovdjur att följa efter. 
Om en häck är väldigt långsträckt och enhetlig, utan andra växter eller byggnader i anslutning kan 
det vara svårt för fåglar att navigera sig och hitta sitt bo. För att underlätta går det att ställa upp en 
trädgårdsgupp eller växter utmed för att bryta den långa väggen. Ett friväxande buskage eller häck 
är vad fåglar helst föredrar, gärna med olika växtslag, höjdvariationer och med en bred på 2-3 meter 
som minst (Aronsson, 2013). 

2.5.5 Små däggdjur  
De större däggdjuren, som rådjur, grävling, harar och älg, brukar inte vara så välkomna in i villa-
trädgårdarna då de ofta orsakar skador på växter eller lyckas ställa till det på annat vis (Winter, 
2017). 
Ibland kommer det dock små krabater på besök som kan vara till nytta för trädgårdsodlaren, ett 
exempel är igelkotten. Ett däggdjur som livnäras sig på insekter och maskar vilket gör att mark-
levande skadeinsekter kan begränsas genom igelkottens närvaro. Dess naturliga habitat är lövskogar 
och när igelkotten letar boende inför vinterdvala behöver det vara ett torrt ställe med mycket löst 
material som går att bädda så som löv- och rishögar. De hittar även plats i komposter, häckar och 
gödselhögar. Det allra viktigaste för en igelkott är att inte behöva flytta på sig och leta nytt boende 
under vintern då detta kräver mycket energi (Bengtson, 2006). För små däggdjur kan plantering av 
en högre marktäckare vara till nytta då de är lätta att gömma sig i (Don, 2017), lika så kan flerårigt 
högt ogräs och sly även ge skydd  (Bengtson, 2006). 

Ett annat litet däggdjur som kan hitta sitt hem i trädgården är fladdermusen. 25% av Sveriges land-
levande däggdjursarter är fladdermöss, totalt är det 17 arter. Beroende på art så har de olika krav på 
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sina övervintring- och koloniplatser. Det är ofta ett problem för fladdermöss att hitta bra i naturen. 
En koloni består av honor och deras ungar för säsongen och denna plats behöver vara varm och torr. 
De är inte ovanligt att de har sina koloniplatser i äldre hus, under taknocken och gärna intill 
murstocken eller takpannorna. För övervintringsplatsen väljer de en sval och mörk plats som 
tillexempel i grottor, kyrkor eller jordkällare (de Jong, 2000). Fladdermössen är nattaktiva insekt-
jägare och en koloni kan fånga 1 till 2 miljoner insekter per natt vilket gör dem till ypperliga 
hjälpredor i trädgården (Bengtson, 2006).  

2.5.6 Groddjur 
 Alla levande organismer är beroende av vatten på ett eller annat sätt. Sedan finns de små grod-
djuren som lever stora delar av sina liv i eller i anslutning till vatten, främst behöver de en passande 
vattenmiljö för sin fortplantningsprocess. Alla groddjur är fridlysta i Sverige även om det är vanligt 
förekommande. Alltså får de inte fångas in utan tillstånd (Naturskyddsföreningen, u.åb). 
 Vanligt förekommande grodor, paddor och salamandrar finner snabbt ro (Bengtson, 2006) om 
vattnet är permanent likt en damm eller vattendrag samt att flera arter föredrar fiskfria miljöer för 
att inte deras rom eller yngel ska bli till mat (Naturskyddsföreningen, u.åb). Vatten drar även till sig 
insekter vilket är de fullbildade groddjurens föda (Bengtson, 2006).  
 Alla arter lägger sina ägg i vatten, grodor lägger sina ägg på ett genomsnittligt djup av 30 cm 
medans paddor kan lägga dem ner till 60 cm (Bengtson, 2006). Salamandrar bäddar in sina ägg i 
vattenväxters blad för att hålla dem skyddade, medan grodor och paddor lägger dem i stråk som är 
fästa på ett eller annat vis i växtdelar. Ynglen kläcks efter en tid på 5-30 dagar beroende på art och 
vattenförhållande. Ynglens utveckling till fullt utvecklade groddjur sker under 2 till 3 månader 
(Naturskyddsföreningen, u.åb) och går snabbare i varmare vatten (Bengtson, 2006). 

För att gynna så många arter som möjligt bör en trädgårdsdamm anläggas på en solig plats med ett 
minimum av 5-8 soltimmar per dag. I en mindre damm blir vattnet varmare snabbare medan en 
större vattenvolym håller god kvalité längre. En ungefärlig storlek på 4-8 m2 är lagom, både för 
djuren och för den som ska anlägga (Bengtson, 2006). Dammens djup ska med fördel variera. Ett 
grunt strandområde möjliggör för groddjuren att ta sig i och ur vattnet samt att andra djur som 
fåglar och insekter kan landa för att nå vatten. Ca 20% av dammens omkrets bör bestå av strand-
området, gärna fritt från växtlighet som kan hindra djuren. 
 De djupare delarna bör vara såpass djupa att vattenväxter kan planteras (Don, 2017) då de syre-
sätter vattnet vilket möjliggör liv, vid stillastående vatten är detta en avgörande faktor. Utav vatten-
växter finns två varianter där de antingen växer från botten eller är fritt flytande på ytan (Bengtson, 
2006). Näckrosor behöver minst ett djup på 1 meter (Don, 2017). Anläggs dammen med hjälp av 
genomsläpplig duk kan 10- 20 cm grus och sand läggas på botten för att plantera i, att även ha större 
stenar i dammen ger en fördel för invånarna som får platser för skugga och gömställen under vattnet 
(Bengtson, 2006).  

Undvik att ha lövfällande träd för nära en damm då den lätt fylls av fallande löv vilket kan skapa en 
otrevlig miljö i vattnet då förmultningsprocessen förbrukar syre (Bengtson, 2006). Någon enstaka 
flytande stock eller träbit ger groddjur, insekter och fåglar något att sitta på i vattnet utan att orsakar 
problem med syret. Nitisk rensning av dammen kan göra den till en lika otrevlig plats som en 
igenvuxen, var måttlig med rensningen men låt inte växtligheten dominera ut annat liv. När 
dammen ska fyllas på med vatten så är kranvatten eller annat rent sötvatten rekommenderat att 
användas. Regnvatten har ofta ett för surt pH-värde då det tar med sig föroreningar från luften eller 
tak om det samlas upp den vägen (Bengtson, 2006). Groddjuren lägger sina ägg i stilla vatten och 
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om en pump behöver användas för syresättning bör den vara mycket stillsam för att inte störa. Och 
ha inte i fiskar som äter upp ynglen (Don, 2017). 
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3. Biologisk mångfald vid Stadsnära Lantgård 
 I detta kapitel kommer det insamlade materialet som vidrör utformning och skötsel av hem-
trädgården att diskuteras och sammanställas. Det kommer resultera i förslag på hur trädgården vid 
Stadsnära Lantgård kan gynna ett rikt insekts- och djurliv. En kort platsanalys av gårdens förut-
sättningar för biologisk mångfald kommer presenteras, utifrån sin placering i landskapet med hjälp 
av informationen som hittats i litteraturen. 
Här kommer den andra frågeställningen att besvaras: Hur skapas goda förutsättningar för ett rikt 
insekts- och djurliv i trädgården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping genom utformning (växtval, 
placering, fysisk form) och skötsel (beskärning, gräsklippning, underhåll)?  
  
I arbetet har det tidigare definierats grupper av insekter och djur, vilka behov och krav som de 
ställer på sin levnadsmiljö. Målet är att de faktorer som definieras i litteraturstudien ska 
implementeras i trädgården i största möjliga mån. Trädgårdens placering i landskapet är starkt 
kopplad till hur gynnsamma åtgärderna kommer bli. 

3.1 Stadsnära lantgård 
3.1.1 Områdesbeskrivning  
Gårdens läge i landskapet avgör hur stor möjlighet trädgården har för att skapa god förutsättning för 
biologisk mångfald genom att olika insekter, djur och fåglar kan ta sig till platsen via omgivande 
grönområden eller spridningskorridorer. 
 Det finns goda chanser för olika arter att ta sig till platsen för trädgården. Det kringvarande 
landskapet tyder även på en variation av biotoper vilket ökar möjligheterna för en större variation 
av arter att hitta sin nisch redan här. Gårdens läge i anslutning till kringvarande landskap och stad 
kan ses i figur 1.  
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Figur 1: Lidköpings kommuns tätort med Stadsnära Lantgård markerat med 
nr 1. Källa: Eniro 

N



Gården (figur 2) ligger på en äldre mossmark som innehåller rikligt med grundvatten. En anledning 
till mängden grundvatten är att nordväst om gården finns en rullstensås innehållande en grund-
vattenreservoar med avrinning åt nordost och gården. Detta bildar även ett vattendrag, rikligt beväxt 
med olika vassarter, nordost om gården som fortsätter genom ett stort villaområde. Allt vatten som 
förekommer naturligt i omgivningen skapar möjligheter för många växt- och djurarter att trivas här, 
mer frånvarande är arter som är i behov av torrare och mer väldränerade miljöer. 
 På stora delar av rullstensåsen öster om gården växer planterad barrskog, i skogsområde finns ett 
större friluftsområde med motionsspår samt ett mindre lövskogsreservat. Miljön bryts av med ett 
större grustag som är i drift. På åsen förekommer en mycket väldränerad mark vilket stödjer arter 
som gynnas av dessa markförhållanden. Grustaget lämnar lätt, porös och sandblandad jord expo-
nerad för sol vilket gynnar både humlor och solitärbin men även fågelarter som föredrar sandiga 
för-hållandena. 
 Alldeles runt gården finns mindre betes- och åkermarker som tillhör gården. Dessa är inramade av 
uppvuxet gräs och en mindre mängd sly, vilket gör området öppet och soligt men även utsatt för 
vinden. Vinde blåser oftast från norr då villaområden blockerar från söder och öst, medan rullstens-
åsen och dess miljöer hindrar vinden från väst. 
Villaområdena i anslutning till gårdens marker, framförallt i väst erbjuder stora sammanhängande 
grönområden men dessvärre finns en stark dominerande trend bland trädgårdarna i grannskapet. 
Majoriteten av trädgårdarna är inramade av städsegrönt växtmaterial, vältrimmade gräsmattor och 
innehåller ett fåtal andra växter. När området började anläggas, kring början av 2000-talet, sparades 
endast ett mindre antal större träd i utkanterna och trädgårdsägarna har inte valt att plantera in några 
skogsarter utan hållit sig till ett fåtal mindre fruktträd. Detta gör villaområdet till ett artfattigt 
området både gällande växter och djur. 
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Figur 2: Stadsnära Lantgård, med kringvarande landskap och stadsdel, markerat med 
nr 1 Källa: Eniro 
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3.2 Trädgårdens delar 

!32

Figur 3: Ritning över trädgården vid Stadsnära Lantgård  Ritning: Johansson, 2017 
Områdena 2, 3, 4 och 8 är fokus för detta arbete.

1. Huvudbyggnad

2. Fruktträdgård

4. Prydnadsträdgård

6. Grönsaksskiften

7. Bärträdgård

5. Tunnelväxthus

8. Jordvall

3. Kompostområde

Ritning över trädgården vid Stadsnära Lantgård

N

9. Entré



3.2.1 Val av trädgårdens delar 
Trädgården vid Stadsnära Lantgård är planerad att innehålla fruktträdgård, kompostområde, 
prydnadsträdgård, tunnelväxthus, grönsaksskiften, bärträdgård samt en avgränsande jordvall. 
 Av dessa är fyra områden utvalda (figur 3: 4, 2, 3 och 8) för att behandlas i detta arbete. De är valda 
utifrån olika kriterier men för samtliga gäller att det finns en möjlighet att gynna den biologiska 
mångfalden samt utbilda om den i denna trädgården. 

 Prydnadsträdgården (4) var den främsta anledningen till att biologisk mångfald valdes som ämne 
för denna studie. I ansökan för finansiering av projektet var området projekterat för en visnings-
trädgård med tema biologisk mångfald. Idén kretsade kring plantering av varierat växtmaterial för 
lång blomningssäsong, kunskapsutbyte och visning av olika holkar för insekter. Insektsholkar 
kommer utvecklas till platsen under senare skede för undervisning kring insekter men är något som 
inte diskuteras i denna studie, utan fokuset ligger på utformning och skötsel av ytan. 
 Då en av målgrupperna för gården är barnfamiljer så är önskan att skapa en kunskapsmiljö som 
tilltalar både barn och vuxna. Barn kan lära sig mer om naturen och föräldrar ska bli motiverad till 
att göra en egen insats. Därför kommer detta område rikta in sig på främst åtgärder som går att 
genomföra i en normalstor villaträdgård eller kolonilott. Undersökningen angående attityder hos 
trädgårdsägare kring trädgård och biologisk mångfald visade att den biologiska mångfalden stod 
underordnad de visuella värdena och stämningen i en trädgård. Därför är det viktigt att utform-
ningen av platsen tilltalar (både barn och) vuxna genom sin utformning visa hur det går att inkor-
porera förutsättningar som gynnar en biologisk mångfald i rabatter, häckar eller mindre trädgårds-
dammar samt att lyfta de värden för biologisk mångfald som uppstår. 

 Fruktträdgården (2) fanns projekterad från början och inget som ges incitament till utifrån denna 
studien. Då träden i sig tillför många värden för insekter och djur så anser jag att dessa är viktiga att 
lyfta. I fruktträdgården finns även en möjlighet till att utforska den ängslika gräsmattan som 
komplement till fruktträden. Den ängslika gräsmattan är intressant, både som designelementet i en 
trädgård och för de fördelar som skapas genom blomster och uppvuxet gräs. Återigen finns tanken 
om att även denna del av trädgården ska inspirera och utbilda gårdens besökare till ett gynnsamt 
trädgårdsodlande. I detta trädgårdsområde kommer hållbarhet lysa igenom med en gräsmatta vars 
skötsel består av mindre arbetstid och förbrukning av ändliga resurser. Här ska besökare få kunskap 
om hur det kan fungera även hemma hos dem. 

 Kompostområdet (3) och jordvallen (8) valdes för att de inte hör till trädgårdens paradområden. 
Genom denna studie kan de få ytterligare betydelse i trädgården samtidigt som ett försök görs för att 
öka acceptansen för de trädgårdselement som föreslås här nedan. 
 En fungerande och aktiv kompost är fantastiskt rik på mikroliv och insekter samt att många har en 
positiv inställning till dess existens i trädgården. Här finns en chans att få in de förutsättningar som 
inte är så högt önskvärda som rishögar och död ved. Genom att utforma området med dessa material 
på ett tilltalande sätt bör det gå att vinna acceptans för dessa förutsättningar som annars kan upp-
levas som stökiga och opraktiska. 
 Likartade mål finns för arbetet med jordvallen. Här kan friväxande buskage och ogräs få sin plats 
på ett fungerade sätt. Med anledning av att vallens norrsida kommer vara svåråtkomlig till följd av 
ett staket kan denna otuktade växtlighet få sin fristad. Södersidan av jordvallen kommer hållas täm-
ligen ogräsfri för att till en början sås med insektsgynnande blommor. I växtligheten kan diverse 
djur och insekter söka skydd och hitta bostad. Platsen är exponerad inför alla besökare som kommer 
till Stadsnära Lantgård vilket ger möjlighet att argumentera för nyttan av en mindre städad trädgård. 
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De förutsättningar för att gynna biologisk mångfald som förekommer inom de båda områdena ska 
även gå att anpassa till en villaträdgård, kolonilott eller skolträdgård. 

Områdena för grönsaksskiften, tunnelväxthus samt bärträdgård är medvetet bortvalda då dessa 
områdens primära uppgift är att producera grönsaker och frukt. Fruktträdgården har även denna 
uppgift men potentialen finns för att utforma en ängslik gräsmatta som visat sig inneha många 
värden som t.ex. bostad, föda och förökning för den biologiska mångfalden av insekter. Arbetet i 
dessa områden kommer påverkas för att gynna en biologisk mångfald men det kommer inte vara det 
huvudsakliga målet. 
 Vid ett senare skede är det möjligt att göra en kompletterande studie likt denna för att utveckla 
dessa områden. Det finns en gräsyta med fruktträd till öster om huvudbyggnaden som inte 
behandlas mer djupgående i detta arbete då den inte tillhör de valda områdena men kommer, likt de 
andra bortvalda områdena, utvecklas senare. 

3.2.2 Hela trädgården 
Utforming 
 Alla slags djur och insekter, inklusive människan tycker inte att blåst är vidare behagligt och idag 
är stora delar av gårdens gröna miljöer utsatta för vind. Fruktträdgården ligger öppet för nordliga 
vindar och en barriär behöver etableras. Häck, plank eller trädrad med arter som tål vind bättre än 
både fruktträden och det djur- och insektsliv som den ängslika gräsmattan förväntas gynna. Vind 
från öst och väst stöter på byggnader först, lika så från söder där tunnelväxthuset kan fungera som 
barriär. 
Även prydnadsträdgården samt grönsaksskiftena ligger delvis exponerad för den nordliga vinden 
fram tills en barriär är etablerad, huvudbyggnaden och ladugården hindrar en del men inte till-
räckligt. Den främsta vinden kommer från öst och kan trots skog och ås hinna få upp farten över 
betet och åkrarna så till den grad att det blir ogynnsamt för insekter och djur. Då prydnads-
trädgården ska vara trädgårdens kronjuvel när det kommer till att gynna biologisk mångfald är 
denna plats oerhört viktig att skydda från vinden. Under rubriken 3.2.3.3 Häck kommer 
utformningen diskuteras för det här området samt vilka förutsättningar som skapas genom att 
plantera häckar i en trädgård. 

Litteraturstudien visar att många insekter, främst solitärbin, humlor och fåglar finner stor nytta i att 
det finns öppen och sandig jord. Den öppna jorden används av fåglarna för att hålla sig rena medan 
solitärbi och humlor letar efter möjliga platser att gräva ner sig inför vinterns dvala. Denna förut-
sättning kan finnas en möjlighet till i jordvallen då den har en lutande södersida samt att den ska 
hållas fri från gräs. Men att hålla jorden öppen kommer inte prioriteras då huvudmålet är att få den 
bevuxen blommor och buskar. Istället får denna förutsättning utvärderas ytterligare, insekterna och 
fåglarna får hålla till i grustaget eller på de plättar som uppkommer i beteshagar och diken kring 
gården tillsvidare åtgärder utvärderas. 

Flertalet av källorna som handlade om insekter eller trädgårdsodling var enade om sälgens betyd-
else för de humlor och bin som vaknade tidigt om våren. Sälg bör planteras på gårdens område till-
sammans med andra arter från videsläktet. Dock behöver möjliga platser undersökas vidare då vissa 
arter kan bli väldigt stora, Ett alternativ är att de planteras i anslutning till gårdens bikupor. 

Skötsel 
 Det finns åtgärder som bör gälla för alla gårdens gröna miljöer så som trädgård, bete och åkrar. 
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Majoriteten av källorna inleder med att det främsta som går att göra för att gynna den biologiska 
mångfalden är att inte använda pesticider (herbicider, fungicider och insekticider). Och för att få 
genomslagskraft gäller det att hela gårdens verksamhet följer denna anvisning. Om pesticider 
används på något av områdena (trädgård, bete eller åker) kommer de kontaminera det resterande 
gröna områdena samt kringvarande natur.  

Ett sista råd som källorna vara enade om som rör hela gårdens skötsel är att inte hålla trädgården 
under nitisk skötsel utan låta ris- och lövhögar ha sina platser, att ogräsen får finnas och att sly-
områden kan få finnas på markerna.  

3.2.3 Prydnadsträdgården 
3.2.3.1 Blomster- & kryddrabatter  
Utformning 
I planeringen (figur 5) för detta område finns fem rabatter. En av rabatterna är tänkt att användas till 
till örter, eftersom att majoriteten av dessa hör till kransblommiga familjen kommer de gynna olika 
arter av humlor samtidigt som örterna går att använda i caféverksamheten. De resterande fyra bör 
innehålla en blandning av perenner och blomsterlökar som kombineras för en lång blomnings-
säsong. Tidiga blommor för nyvakna insekter fram till sen höst för att de ska få möjlighet till att 
lagra på sig energi inför vintern. Genom att samla många blommande växter på en plats förväntas 
det underlätta för insekter och honungsbin att hitta hit, god tillgång till nektar kommer hålla 
insekterna starka och friska.  
Dessa rabatter ska fokusera på förädlat växtmaterial då, som tidigare nämnt, ett av målen med 
rabatterna är att inspirera villaägare till att själva utveckla eller anlägga rabatter. Här är det viktigt 
att växterna inte har fyllda blommor utan nektar men även att de väljs från olika växtfamiljer som 
innehar olika blomformer för att tilltala så många insekter som möjligt. I litteraturstudien listas 
familjer som korgblommiga, flockblommiga, korsblommiga och några i strävbladiga familjen för 
insekter. Utöver kransblommiga växter rekommenderas även olika släkten med trattformade 
blommor som gärna humlorna kryper in i. För att locka dag- och nattfjärilar väljs växter med 
nektarn placerad i rör. Dagfjärilar föredrar starka färger medan nattfjärilarna söker efter ljusa, 
doftande blommor. I bilaga 1, 2, 3 och 4 finns exempel på växter som gynnar insekter, humlor, bin 
och fjärilar. 

En möjlig utformning av rabatterna är att ämna de fyra olika rabatterna för varsin insektsgrupp, 
detta kan underlätta vid undervisning på platsen. Denna plats har idag hög exponering för sol och 
det är något som bör bibehållas. Alltså bör inte träd planteras som skuggar ut området. 

Skötsel 
En egenskap som några av växterna bör ha som väljs till rabatterna är bra fröställningar som kan stå 
under vintern. Perenner med grövre eller ihålig stjälkar kan komma till nytta för solitärbin, humlor 
eller andra insekter som föredrar att bosätta sig i dessa. Att låta växterna stå orörda under vintern 
ger igelkottar möjlighet till att söka skydd men även för fåglar att hitta föda i form av fröer. 

3.2.3.2 Trädgårdsdamm  
Utforming 
Attityden bland trädgårdsägare till att ha en damm i trädgården var väldigt varierande, den stod högt 
på önskelistan för några medans andra avfärdade den som arbets- och platskrävande. I en offentlig 
trädgård som vid Stadsnära Lantgård finns goda möjligheter till att influera fler till att se fördelarna 
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med en damm. En önskad följd är att den att blir mer accepterad och ett mer förekommande 
trädgårdselement. 
 Mycket hänger på att dammens utformning och utseende blir rätt. Dels för att den ska inspirera 
villaägarna till att anlägga en själv men även vara anpassad för att så många arter som möjligt ska 
trivas. För att dammen ska fungera utseendemässigt på andra tomter än de naturnära och vilda 
trädgårdarna är ett alternativ att dammen utformas i en mer arkitektonisk stil, förslagsvis i en 
geometrisk form som cirkel eller fyrkantig där kanten består av sten eller cortenstål. Kanten får 
dock inte vara hög då djur och insekter ska kunna ta sig ut och i vattnet. 
 Djupet på dammen är det mest avgörande för de insekter och djur som ska trivas här. Både fåglar 
och insekter vill ha grunt vatten eller något föremål att sitta på för att nå vattnet. Här rekomm-
enderas en strandbank, fri från växtlighet samt stenar och pinnar. Från den grunda delen till det 
djupaste kan botten vara anlagd i olika etapper för att passa olika djur och växter. Grodorna vill ha 
ett djup på 30 cm för sina ägg medans paddorna djupare. En del växtlighet så som näckrosor 
behöver minst 1 meters djup. Stenar av olika storlek ska läggas på de olika nivåerna som skydd för 
groddjur. 
 Den planerade ytan för dammen är ca 20 m2 vilket ger en god vattenvolym och plats för alla. 
Bottenmaterialet kommer bestå av en vattentät duk för att dammen ska bli permanent samt att inte 
få in för mycket jordpartiklar så vattnet håller sig klart. Plantering av syresättande växter är 
prioriterat då målet är att ha dammen utan pump som kan störa, även ska fiskar uteslutas då de äter 
potentiella yngel. I bilaga 6 finns exempel på växter som syresätter vattnet, samt fungerande 
kantvegetation. 

Platsen för dammen är likt rabatterna utsatta för hög solexponering och även här ska inte några träd 
planteras i anslutning som skuggar området. En ytterligare anledning är att undvika stora mängder 
löv i vattnet som förbrukar syret. 

Skötsel 
Underhåll dammen genom att hålla efter växtligheten, dock gäller det övergripande rådet om att inte 
vara för nitisk med skötseln även här. Det gäller att hitta balansen för den damm som du har framför 
dig. Om växtmaterial som löv kommer i dammen är det bra att håva upp detta för att undvika syre-
brist. 

3.2.3.3 Häck  
Utformning 
Häckar är planerade att rama in detta område för att skydda mot vind och skapa rumslighet. De 
förutsättningar som dammen och rabatterna ger kommer försummas om det inte är någorlunda lä. 
Häckarna kan fylla ytterligare funktioner som skydd eller bostad för småfåglar. Här bör städsegrönt 
material väljas för att inte löv ska blåsa i dammen samt att skydda mot vind och rovdjur året runt. 
För ett varierat inslag kan olika städsegröna arter väljas till de olika häckarna utan att ett rörigt in-
tryck uppstår. I bilaga 5 finns exempel på buskar och träd som gynnar fåglar. 

Skötsel 
Vid beskärning bör inte häckarna klippas för smala och beskärning bör inte utföras under häck-
ningssäsong, alltså vår till sen höst. Höjden på häckarna avgörs utifrån hur stort område som de är 
menade att skydda. Ett vindskydd som uppgår till 1 meter uppskattas till att skydda bakomvarande 
5 meter från vinden. En annan faktor som påverkar höjden är hur stark rumskänsla som ska infinna 
sig på platsen. Desto högre häckar desto starkare definition får ytan som trädgårdsrum och även till 
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vilken grad rummet ska exkluderas från kringvarande trädgård. Beskärningen kommer göra häck-
arna täta och flera städsegröna växter har god respons till beskärning. 
  

3.2.4 Jordvallen 
3.2.4.1 Buskage  
Utformning 
Som komplement till de tuktade häckarna i prydnadsträdgården kan ett friväxande buskage 
planteras på vallen, de olika buskplanteringarna och dess utformning innehar något varierande 
värden för insekter och djur. Ett buskage ger bra gömställe för fåglar och insekter. I dagsläget finns 
det i planen att plantera vresrosor på en liten del av vallen. Rosbuskaget bör kompletteras med fler 
arter i senare skede för att ge en variation. Bli buskagen större kan de fungera som vindavvisare 
tillsammans med vallen. I bilaga 1, 2, 3 och 5 finns exempel på buskmaterial som gynnar fåglar, 
insekter, bin och humlor. 

Skötsel 
När buskarna behöver föryngringsbeskärning ska dessa, likt häckarna, genomgå detta utanför häck-
ningssäsong. Detta är viktigare här då det är större chans att fåglarna bosätter sig i ett buskage än en 
klippt häck. 

3.2.4.2 Ogräs  
Utformning 
Som tidigare nämnt i inledningen (3.2.1) kommer norrsidan av t.ex. vallen vara svår att komma åt 
och ogräsen kan få finnas här utan att vi riskerar att någon tar skada av brännässlorna. Till en början 
är staketet, som omgärdar köksträdgården men exkluderar jordvallen, planerat att bestå av fårnät för 
att stänga ute större djur som vill äta av de grönsaker och bär som kommer odlas på området. Detta 
gör det möjligt för besökarna att se norrsidan av vallen vilket ger tillfälle till att undervisa och 
informera om ogräsens nytta för den biologiska mångfalden.  
Här är det svårt att styra vilket ogräs som kommer infinna sig, det hänger mycket ihop med jord-
månen. För två år sedan anlades jordvallen genom att jord och gårdens gödselstad lades ut som 
grund och en gissning blir att det är främst kvävegynnat ogräs som kommer dyka upp som brän-
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nässla och kirskål. Brännässlan är en viktig värdväxt för fjärilar och kirskålens blommor är grunda 
och lättåtkomliga för insekter. Båda växterna går även att använda som primörer i matlagning i 
början på säsongen. Södersidan av vallen kommer sås med en blandning av nektarväxter med arter 
som käringtand, klöver och violer då dessa är av betydelse för många fjärilsarter. 

Skötsel 
Främsta utmaningen för platsen blir att hålla det kvävegynnande ogräset till den norra sidan och inte 
låta det dominera ut de insådda växterna på södersidan om vallen. Beroende på om det insådda 
växtmaterialet på södersidan är ett- eller flerårigt kan olika skötselåtgärder användas för att sköta 
detta. Ettårigt växtmaterial rensas bort inför ny säsong medans flerårigt klipps ned likt rabatterna i 
prydnadsträdgården. Kontinuerlig ogräsrensning och luckring av jorden behövs i båda fallen.  

3.2.5 Kompostområde 
3.2.5.1 Död ved  
Utformning 
Som nämndes i inledningen (3.2.1) behöver vi uppnå en högre acceptans för död ved i trädgården. 
Död ved är ytters viktigt för insekter och bin som söker bostad i dess håligheter eller lever på det 
förmultnande materialet. En möjlig lösning går finna i trädgårdarna vid Astrid Lindgrens Näs där en 
prydlig mur har byggts upp av vedträn (Carlberg, 2014). Ett annat alternativ är att konstruktioner av 
funktion, t.ex. kompostfack, kompostkorgar eller sittplatser,  konstrueras med ved, stockar eller 
grövre pinnar vars bark får finnas kvar på någon sida. 
 Dessa träkonstruktioner bör med fördel placeras i varierande solexponering då olika insekter har 
olika krav, lika så bör olika träslag och grovlekar användas. Var placeringen av död ved hamnar på 
Stadsnära Lantgård är beroende på vilken typ av konstruktion som innehåller död ved. Byggs 
kompostfacken av stockar är det lämplig att ha dem i anslutning till trädgården, bänkar eller andra 
sittytor kan placeras utefter behov. Den fysiska placeringen får utvärderas allteftersom arbetet 
fortskrider.  

Skötsel 
Då insekter föredrar förmultnande virke behövs det fyllas på med virke allt efter som materialet 
bryts ned. 

3.2.5.2 Rishögar  
Utformning 
Vid beskärning av fruktträd och bärbuskar på gården kommer det bli rishögar. I stället för att kom-
postera materialet på kommunens avfallstipp eller flisa det för egen kompostering omgående, kan 
materialet få tjäna som bostad en säsong tills dess att nytt växtmaterial produceras. Att skapa en 
uppsamlingsplats för detta ris kan ge igelkottar och insekter någonstans att bygga bo under vintern.  

Skötsel 
 Läggs högarna i något strukturerad ordning, alternativt göra ett fack eller korg i anslutning till träd-
gårdskomposten kan även detta mer skräpiga inslaget i trädgården bli mer accepterat av besökare. 
Att låta högen vara under vintern och våren är viktigt om igelkottar bosatt sig här. 

3.2.6 Fruktträdgård 
3.2.6.1 Fruktträd 
Utformning 
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Att ha fruktträd i en trädgård ger många förutsättningar för fåglar och insekter att trivas. Utöver 
möjligheten till bostad och skydd ger de även mat under flera tillfällen på säsongen. Under våren 
blommar träden och då de hör till rosfamiljen är de rika på nektar och pollen samt att blommorna är 
lättillgängliga för flertalet insekter, humlor och bin. När frukten sedan kommer på sensommaren 
finns många spekulanter i form av insekter som vi klassar som skadegörare. Utöver att de får sina 
krav tillgodosedda kan även fåglarna jaga ifatt insekterna som föda. 

Skötsel 
Vid beskärning av träden bör hänsyn tas till eventuella fågelbon och användandet av nät för att 
skydda skörden från fåglar bör inte användas på grund av skaderisken för både fåglar och skörd. 
Under hösten kan en mindre mängd fallfrukt få ligga kvar under träden som lockar fåglar och 
fjärilar. 

3.2.6.2 Ängslik gräsmatta 
Utformning 
Initiativet till att låta denna yta skötas med slåtter var från en början endast personligt och av 
estetiska skäl. Genom denna studie har det visat sig att det finns många fler anledningar till att ha 
denna typen av yta i en trädgård även om det till en början inte kommer attrahera en klassisk 
ängsflora. Det uppvuxna gräset och de blommor som dyker upp kommer höja den biologiska 
mångfalden i jämförelse mot den klippta gräsmatta som finns på platsen i dag. 
Det höga gräset kommer ge möjlighet för insekter och humlor att bosätta sig och fullfölja sin livs-
cykel samt gynna de fjärilsarter som är beroende av de olika gräsarter som finns i gräsmattan. Det 
höga gräset ger även skydd till smådäggdjur som igelkotten och vid slåtter går gräsmassan till 
gårdens tamdjur som foder. 
När gräsmattan slutar klippas kommer även blommor att visa sig på platsen och som komplement 
till de förädlade sorterna i prydnadsträdgården kommer här den inhemska floran fylla en roll. En 
naturlig invandring av växter kommer ske allt eftersom marken lakas ur på näring och gräset blir 
mindre dominant. Det går även att plantera in ett sortiment av inhemska växter men då måste hän-
syn tas till att gräset inte får dominera ut dessa plantor då insatsen blir förgäves. Att förvilda tidig 
vårlök i detta område fungerar både i den tänkta skötseln och för att stödja de tidiga flygarna på 
säsongen. Vårlöken hinner gå i blom innan gräset blivit för högt men även att deras blad får stå kvar 
och vissna ned utan att det stör besökare då gräset vuxit upp kring dem. 
 Den högväxta gräsmattan och dess blomster kommer gynna en mängd insekter. En följd kommer 
bli att insekternas predatorer och parasiter finner lämpliga jaktmarker i den ängslika gräsmattan, de 
kommer i sin tur fungera som naturlig ohyrebekämpning både i träden och i gräset. I bilaga 1, 2, 3, 
4 och 5 finns exempel på växter som gynnar insekter, humlor, bin, fjärilar och fåglar. 

Skötsel 
Inför skötseln av ytan kan en kombinerad version av de olika källornas råd användas. 
  Då Winters (2017) A&B-förslag framstår som det allra fördelaktigaste för insekts- och djurlivet på 
platsen så finns en tanke om att gårdens besökare inte skulle acceptera att gräset står över vintern då 
det kan se väldigt ovårdat ut. Gräset kan även skapa möjlighet för gnagare att tar sig fram till träden 
under vintern som de gärna gnager på, vilket vore en förlust. Winter nämner även att gräset är som 
mest mättat på näring under juni vilket gör att marken armas ur kraftigare om det slås under denna 
perioden. Denna åtgärd kan vara värd att bruka under de första åren för att reducera näringen 
snabbare, men senare bör inte gräset slås förens i juli likt övriga källors råd. Sista slåttern bör göras 
under sensommaren då det mesta växterna blommat över och släppt sina fröer.  
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För att vinna ytterligare acceptans och den ängslika gräsmattan får finnas kvar i fruktträdgården bör 
anslutande områden klippas som Ignatieva (2017) adresserar. En möjlighet är att kanterna av 
området klipps samt en gång genom mitten vilket kommer bilda en genomgående axel som hamnar 
i linje med huvudbyggnadens östra entré. Att underhålla gräsytan genom ogräsrensning av de 
tydligaste och mest dominerande ogräsen kan vara en annan faktor som bidrar till att ytan blir mer 
accepterad. Det är även onödigt att få en fröbank i gräsmattan av konkurrenskraftigt ogräs som kan 
riskera att dominera ut svagare flora. Som nämns i början av detta kapitel kommer ytan öppna för 
diskussionen om hållbar trädgårdsodling där ständig gräsklippning av monokulturella gräsmattor 
kan ifrågasättas.  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4. Analys av trädgårdens betydelse 
I detta kapitel kommer den första frågeställningen diskuteras och besvaras: På vilket sätt kan 
hemträdgårdar bidra till att gynna ett rikt insekts- och djurliv i Sverige? 

4.1 Diskussion och slutsats 
Biologisk mångfald är komplext och det är sannolikt en av anledningarna till varför begreppet är så 
slentrianmässigt använt. Genom att utföra denna studie sammanställs en överblick på den kunskap 
som finns om detta tvärvetenskapliga ämne. Det viktiga är att inse vad du själv kan bidra med inom 
ditt yrkes- och intresseområde samt din fysiska omgivning. Då biologisk mångfald innefattar ett 
brett spektrum av berörelsepunkter finns alltid en åtgärd att genomföra, vare sig det handlar om 
större företagsekonomiska strategier eller vilken mjölk du som konsument kommer välja i affären. 

På vilket sätt kan hemträdgårdar bidra till att gynna ett rikt insekts- och djurliv i Sverige? 

 Tillsammans innehar hemträdgårdar en stor fördel när det kommer till att gynna det svenska 
insekts- och djurlivet. De 2,6 miljoner hemträdgårdar som finns i Sverige erbjuder en stor variation 
av gröna miljöer och innehåller tillsammans en oändlig växtvariation som direkt bidrar till ett rikt 
insekts- och djurliv. En ännu större variation är möjlig genom ett ökat intresse för trädgård 
generellt. Trädgårdarnas placering i det stadsnära landskapet och dess koppling till staden ska inte 
underskattas. Eftersom hemträdgårdar och kolonilotter bildar större sammanhängande gröna 
områden i stadens hårdgjorda miljö kan dessa, tillsammans med parker och kyrkogårdar, bilda en 
god grön infrastruktur vilket medför att arter kan förflytta sig och ha större chans att hitta sin nisch 
även här. Arter som kan få en större utbredning, bidrar till att skapa en stabil och hållbar natur. 
Trädgårdar och kolonilotters regelbundna förekomst, placering och sammantagna yta är faktorer 
som gör att hemträdgårdar bidrar till att gynna ett rikt insekts- och djurliv i Sverige. 

  6,6 miljoner personer har tillgång till en villa, ett fritidshus eller en kolonilott där de kan utöva 
trädgårdsodling och står med det fria valet att påverka denna gröna miljö som de själv behagar. 
 Vad dessa personer kommer göra med sin trädgård baseras främst på attityder som de personligen 
har kring trädgårdsutformning samt skötsel. 
 I undersökningen som utfördes på Nordiska trädgårdar visar resultaten att en genomsnittlig träd-
gård redan innehar flera förutsättningar för att gynna den biologiska mångfalden, så som rabatter, 
komposter, fruktträd och giftfri skötsel. Även attityderna kring vad personer kan tänkas ha i sin 
trädgård, så som kryddträdgård, fågelholkar och damm skapar goda möjligheter för svenska 
hemträdgårdar att bidra till ett rikt insekts- och djurliv. 
 När det kommer t.ex. död ved, bikupor och ogräs som har hög betydelse för biologisk mångfald 
men låg popularitet hos de tillfrågade, behövs insatser för att öka acceptansen. Förslagsvis kan 
personer och företag som arbetar med att utveckla gröna miljöer aktivt investera i att utforma till-
talande miljöer som innehåller dessa element. Undersökningen tyder även på att ökad acceptans 
skapas genom utbildning och information. 
Trädgårdsodlares attityder kring åtgärder som gynnar biologisk mångfald i trädgården är faktorer 
som bidrar till i vilken omfattning hemträdgårdar gynnar ett rikt insekts- och djur liv i Sverige. 
Undersökningen kring attityder visar även vilka förutsättningar för biologisk mångfald som behöver 
utvecklas för att vinna acceptans hos fler trädgårdsodlare och därmed kan bli vanligare i trädgårdar. 
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De politiska styrmedel som upprättats för att bevara och gynna en biologisk mångfald i Sverige är 
främst inriktad på större biotoper som sammanhängande landskap, naturområden, biotoper samt 
skogs- och jordbruk som är värda att bevara men även miljöer som stad och bebyggelse. 
Hemträdgårdar eller kolonilotter är relativt exkluderat ur detta arbete trotts sin påvisade betydelse, 
en gissning är att de ses som för små enheter som är svåra att styra då de är privata egendomar. 
 Det finns flera vägar att gå för att lyfta hemträdgårdens betydelse och påverka dess ägare. För att få 
genomslagskraft för det arbete som går att genomföra i hemträdgårdar och kolonilotter är politisk 
styrning och mål effektiva. Möjliga alternativ för politiken och regeringen är att stödja utbildning 
och forskning som bidrar till ökad förståelse bland allmänheten med fokus på trädgård till samma 
grad som övriga gröna miljöer i landskapet. Då människan kan ses som dåligt förankrad till naturen 
i dagens läge kan trädgården vara den nära knytpunkt som behövs för att återupprätta detta band. 
Det är även viktigt att genom politiskt uppmärksammande lyfta organisationer som redan håller på 
med arbete för bevarandet av den biologiska mångfalden, men även ge incitament till att inkludera 
hemträdgårdar och kolonilotter till en större grad i sitt arbete.  
Etableringen av trädgården vid Stadsnära Lantgård finansieras tack vare politiska styrmedel och mål 
om att utveckla landsbygden. Att uppmärksamma att denna typ av stöd finns för att genomföra kam-
panjer och utvecklingsprojekt ser jag som en möjlighet till att trädgårdar i Sverige utvecklas. 
Politiska styrmedel är viktiga faktorer som påverkar hur svenska hemträdgårdar och kolonilotters 
möjligheter ser ut för att bidra till ett rikt insekts- och djurliv i Sverige. Att utveckla styrmedel till 
för del för trädgårdar kommer ge en ökad möjlighet att utveckla dessa tillfördel för den biologiska 
mångfalden. 
  
 De förslag som presenteras till trädgården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping är tydliga exempel 
på hur förutsättningar för ett rikt insekts- och djurliv i en trädgård av mindre skala går att gynna. 
Här får vanligt förekommande trädgårdselement som häck, rabatter och fruktträd argument för dess 
nytta men även förslag på hur de går att utvecklas genom skötsel och utformning för att ge lite mer. 
Tanken är att genom utformning och skötsel av trädgården vid Stadsnära Lantgård skapa mer 
acceptans för död ved, rishögar och högvuxen gräsmatta som visat sitt höga värde genom denna 
sammanställning av kunskap. 

Genom en plats som Stadsnära Lantgård och dess trädgård finns goda möjligheter till att sprida 
budskapet och utbilda dess besökare, förhoppningsvis även motivera till handling genom att delge 
hur relativt enkelt det är skapa förutsättningarna själva. Jag ser min skyldighet, att genom min 
yrkesroll, bidra till arbetet med att bevara och gynna den biologiska mångfalden. 
 Ser du din möjlighet att bidra till den svenska biologiska mångfalden? 
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5. Illustrationsförteckning 

Sidan 30. Figur 1: Lidköpings kommuns tätort med Stadsnära Lantgård markerat med nr 1. Källa: 
Eniro [2018-02-27] 

Sidan 31. Figur 2: Stadsnära Lantgård, med kringvarande landskap och stadsdel, markerat med nr 1. 
Källa: Eniro [2018-02-27] 

Sidan 33. Figur 3: Ritning över trädgården vid Stadsnära Lantgård  Källa: Johansson, 2017 

Sidan 36. Figur 4: Ritning över prydnadsträdgården  Källa: Johansson, 2017  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1. Växtlista för insekter

Källor

Aronsson, 2013 (A)

Bengtson, 2006 (B)

Don, 2017 (D)

Faktablad om 
ekologisk odling, 
2013

(F)

Larsson, 2004 (L)

Winter, 2017 (W17)

Wirén, 1993 (W93)

Träd & buskar Perenner Anuell & Biennen Lök & Knöl Klätterväxter

Aronia (W17) Anisisopsläktet (D) Baldersbrå (W17) Björnbär (D)

Benved (W17) Astersläktet (D) Blomsterkrasse (W17) Murgröna (D)

Blåbärstry (W17) Hundkäx (W17) Blåklintssläktet (D,W17)

Brakved (D) Lungört (W17) Bondböna (W17)

Buddlejasläktet (D) Löksläktet (D) Bovete (W17)

Hagtornssläktet (D) Malvasläktet (D) Broccoli (W17)

Hasselsläktet (D) Nejlikrotssläktet (D) Bönor (D)

Kastajesläktet (D) Revsuga (W17) Dill (W17)

Kornellsläktet (D) Salviasläktet (D) Dill (W17)

Krusbär (W17) Spansk körvel (W17) Fänkål (W17)

Kärnfruktsträd (D) Stockrossläktet (D) Kamomill (W17)

Lind (W17) Strätta (W17) Kirskål (W17)

Mahoniasläktet (D) Tusensköna (W17) Kvanne (W17)

Oxbärssläktet (D) Tussilago (W17) Luktärt (D)

Rosenrips (W17) Vivesläktet (D) Maskros (D)

Skogsolvon (D) Vårkrage (W17) Morot (W17)

Slån (D) Väddsläktet (D) Persilja (W17)

Spirea (W17) Praktvädd (W17)

Stenfrukttsträd (D) Präskrage (W17)

Syrensläktet (D) Ringblomma (W17)

Vinbär (W17) Rosenskärasläktet (D)

Slöjsilja (W17)

Sommarmalva (W17)

Tagetes (W17)

Ärtor (D)
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2. Växtlista för bin

Källor

Aronsson, 2013 (A)

Bengtson, 2006 (B)

Don, 2017 (D)

Faktablad om 
ekologisk odling, 
2013

(F)

Larsson, 2004 (L)

Winter, 2017 (W17)

Wirén, 1993 (W93)

Träd & buskar Perenner Anuell & Biennen Lök & Knöl Klätterväxter

Aronia (W17) Anisisop (W17) Baldersbrå (W17) Krokus (W17) Björnbär (D)

Benved (W17) Anisisopsläktet (D) Blomsterkrasse (W17) Scilla (W17) Murgröna (D)

Blåbärstry (W17) Astersläktet (D) Blåklintssläktet (D)

Brakved (D) Balkansippa (W17) Bovete (W17)

Buddlejasläktet (D) Blodnäva (W17) Bönor (D)

Enkla rosor (W17) Blåklocka (W17) Fibbla (W17)

Hagtornssläktet (D) Brittsommaraster (W17) Gurkört (W17)

Hasselsläktet (D) Brunnäva (W17) Honungsfacelia (W17)

Kastajesläktet (D) Fläckig lungört (W17) Kamomill (W17)

Kornellsläktet (D) Gemsrot (W17) Klätt (W17)

Krusbär (W17) Höstaster (W17) Luktärt (D)

Kärnfruktsträd (D,W17) Julros (W17) Maskros (D)

Lind (W17) Klöver (W17) Praktvädd (W17)

Mahoniasläktet (D) Kransveronica (W17) Ringblomma (W17)

Oxbärssläktet (D) Kärleksört (W17) Rosenskärasläktet (D)

Rosenrips (W17) Lammöra (W17) Slöjsilja (W17)

Skogsolvon (D) Lungört (W17) Åkertistel (W17)

Slån (D) Lungört (W17) Ärtor (D)

Stenfrukttsträd (D,W17) Löksläktet (D)

Syrensläktet (D) Malvasläktet (D)

Sälg (W17) Nejlikrotssläktet (D)

Videsläktet (W17) Praktrölleka (W17)

Vinbär (W17) Revsuga (W17)

Revsuga (W17)

Rosenflockel (W17)

Salvia (W17)

Salviasläktet (D)

Stockrossläktet (D)

Trädgårdsmalva (W17)

Tussilago (W17)

Veronica (W17)

�2



Vintergäck (W17)

Vivesläktet (D)

Vårkrage (W17)

Väddsläktet (D)

Väddsläktet (W17)
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3. Växtlista för humlor

Källor

Aronsson, 2013 (A)

Bengtson, 2006 (B)

Don, 2017 (D)

Faktablad om 
ekologisk odling, 
2013

(F)

Larsson, 2004 (L)

Winter, 2017 (W17)

Wirén, 1993 (W93)

Träd & buskar Perenner Anuell & Biennen Lök & Knöl Klätterväxter

Amerikanska 
blåbär

(W93) Alsikeklöver (W17) Akleja (W93) Porslinshyacint (W17)

Hallon (W93) Anisisop (W17) Blomsterkrasse (W17) Pärlhyacint (W17)

Häckkaragan (W93) Blodnäva (W17) Blåklint (W17) Scilla (W93)

Kärnfruksträd (W93) Blåbär (W93) Daggsalvia (W17)

Oxbär (W93) Blåklocka (W17) Gullskära (W17)

Rosenrips (W93) Brittsommaraster (W17) Gurkört (W17)

Rosor (W93) Brunnäva (W17) Honungsfacelia (W17)

Rönn (W93) Brunört (W93) Honungsört (W17)

Snöbär (W93) Citronmeliss (W17) Jätteverbena (W17)

Stenfruktsträd (W93) Fetbladssläktet (W17) Kamomill (W17)

Sälg (W93) Fingerborgsblomma (B) Lejongap (W17)

Try (W93) Fläckig lungört (W17) Praktvädd (W17)

Gemsrot (W17) Rosenskära (W17)

Gräslök (W17) Snokört (W17)

Höstaster (W17) Vallmo (W17)

Isop (W17) Vägtistel (W17)

Julros (W17)

Kantnepeta (W17)

Kransveronica (W17)

Kryddsalvia (W17)

Kungsmynta (W17)

Käringtand (W17)

Kärleksört (W17)

Lammöra (W17)

Lavendel (W17)

Lingon (W93)

Lungört (W17)

Löjtnadshjärta (W93)

Mynta (W17)

Praktrölleka (W17)

Purpurmejram (W17)

Revsuga (W17)

Riddarsporre (W93)

Rosenflockel (W17)
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Röd solhatt (W17)

Rödklöver (W17)

Salvia (W17)

Stenkyndel (W17)

Stjärnflocka (W17)

Stormhatt (W93)

Strålrudbeckia (W17)

Stäppsalvia (W93)

Timjan (W17)

Trädgårdsmalva (W17)

Veronica (W17)

Vitklöver (W93)

Vivor (W93)

Väddsläktet (W17)
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4. Växtlista för fjärilar

Källor

Aronsson, 2013 (A)

Bengtson, 2006 (B)

Don, 2017 (D)

Faktablad om 
ekologisk odling, 
2013

(F)

Larsson, 2004 (L)

Winter, 2017 (W17)

Wirén, 1993 (W93)

Träd & buskar Perenner Anuell & Biennen Lök & Knöl Klätterväxter

Brakved (F) Albertina (B) Tobaksblomster (W17) Kaprifol (W17)

Buddleja (B) Anisisop (W17)

Hagtorn (B) Brännässla (W17, 
W93)

Hassel (B) Citronmeliss (W17)

Jasmin (B) Fetbladsväxter (W17)

Liguster (F) Gräslök (W17)

Måbär (F) Gröearter (W93)

Skogsalm (W93) Hundäxing (W93)

Syren (B) Isop (W17)

Syrenbuddleja (B) Kantnepeta (W17)

Vinbär (F) Kardvädd (W17)

Klöverarter (W93)

Kryddsalvia (W17)

Kungmynta (W17)

Kungsmynta (W17)

Käringtand (W17)

Lavendel (W17)

Ljung (W93)

Mynta (W17)

Odon (W93)

Purpurmejram (W17)

Röd solhatt (W17)

Röd solhatt (W17)

Stenkyndel (W17)

Strålrudbeckia (W17)

Svingelarter (W93)

Timjan (W17)

Timjan (W17)

Tistlar (W17)

Viol (F,W93)

Vivesläktet (B)
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5. Växtlista för fjärilar

Källor

Aronsson, 2013 (A) Städsegrönt *

Bengtson, 2006 (B)

Don, 2017 (D)

Faktablad om 
ekologisk odling, 
2013

(F)

Larsson, 2004 (L)

Winter, 2017 (W17)

Wirén, 1993 (W93)

Träd & buskar Perenner Anuell & Biennen Lök & Knöl Klätterväxter

Al (B) Anisisop (A) Blå bolltistel (A) Kaprifol (L)

Alm (L) Höstaster (A) Kardvädd (L) Klätterhortensia (A)

Ask (B) Kardborre (L) Solros (L) Murgröna (L)

Benved (L) Rosenplister (A) Vallmo (L) Rosor (A)

Berberis (A) Skräppa (L) Vävarkarda (A)

Björk (B) Skuggröna (A)

Buxbom* (A) Sockblomma (A)

Cembrantall* (L) Tistelsläktet (L)

Doftschersmin (A)

Ek (B)

En* (A)

Fläder (L)

Gran* (L)

Hagtorn (D)

Hassel (D)

Hägg (L)

Idegran* (A)

Järnek* (A)

Kornell (D)

Kärnfruktsträd (L)

Lagerhägg* (L)

Liguster* (L)

Lö (B)

Lönn (L)

Olvon (L)

Oxel (L)

Rhododendron* (A)

Rönn (L)

Skogsolvon (D)

Slån (D)

Snöbär (L)
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Stenfruktträd (B)

Syren (L)

Sälg (L)

Tall* (L)

Tuja* (A)

Vresros (L)
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6. Växtlista med vattenväxter

Källor

Bengtson, 2006 (B)

Syresättande Fritt flyttande Med rötter och 
flytblad

Kant och 
vårmarksväxter

 Axslinga (B) Andmat (B) Hästsvans (B) Blomvass (B)

Dikeslånke (B) Dyblad (B) Näckros (B) Bäckveronica (B)

Gräsnate (B) Vattenbläddra (B) Vattenpilört (B) Fackelblomster (B)

Gäddnate (B) Vatenaloe (B) Gökblomster (B)

Hårslinga (B) Hampflockel (B)

Sommarlånke (B) Humleblomster (B)

Smålånke (B) Kabeleka (B)

Vattenmöja (B) Kaveldun (B)

Vattenpest (B) Kärrfräken (B)

Ålnate (B) Penningblad (B)

Revsuga (B)

Rosenduört (B)

Starr (B)

Strandiris (B)

Svärdlilja (B)

Vattenklöver (B)

Vattenmynta (B)

Äkta förgätmigej (B)

Ängsull (B)
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