
Aktionsplan för
Biologisk mångfald 
Kunskapsunderlag för skötsel av grönytor och parker 
med fokus på pollinerande insekter

 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

INGEN
HUNGER



Biosfärområde Voxnadalen 
Juridisk huvudman Ovanåkers kommun 
(organisationsnummer 212000-2304)

Biosfärområde Voxnadalen grundfinansieras av 
Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs kommuner 
samt Naturvårdsverket

Postadress:
Biosfärområde Voxnadalen
Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

Besöksadress:
Hälsingegård Ol-Anders,
Runemovägen 6,
822 92 Alfta

Telefon 0271-570 00 (vxl)
E-post info@voxnadalen.org

Hemsida www.voxnadalen.org
facebook.com/biosfarivoxnadalen

Omslag: insekt på blomma, foto Hans Ollonen

Det här dokumentet har tagits fram med hjälp av projektmedelsstöd (2020) 
från Lokala Naturvårdssatsningen.  



CHECKLISTA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
• Plantera nektarrika växter som blommar från tidig vår till sen höst 

för att gynna pollinerande insekter. Några vårlökar, bärbuskar 
och perenner räcker långt! 

• Anlägg boplatser (insektshotell, holkar, sandbäddar, rishäckar) 
och bevara naturliga (stenmurar, öppna diken, gamla håliga 
träd) nära nektarrika blommor. 

• Minska gräsklippning tidigt på säsongen och låt örter blomma. 
Rundklippta blomsteröar är ett alternativt som fortfarande ser 
städat ut i parkmiljön. 

• Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel. 

• Anlägg en ängsyta eller vårda grönytor med befintlig ängsflora. 
Vid slåtter, kom ihåg att samla ihop och ta bort allt växtmaterial 
för att magra ur marken. 

• Håll utkik efter invasiva växter så att de kan bekämpas tidigt och 
innan de hinner sätta frö. Var noga med hanteringen så att frön 
och växtdelar inte kan spridas.  

• Var uppmärksam på ifall växter som ska planteras är invasiva.  

• Följ upp arbetet med den biologiska mångfalden genom att be-
svara den årliga enkät som skickas ut till kommunernas parken-
heter. 



är en av vår tids största utmaningar och 
insatser behöver göras på både global, 
nationell, regional och lokal nivå. Med 
denna aktionsplan tar vi avstamp i det lo-
kala perspektivet som ett steg i att arbeta 
med denna fråga.

Ett kommunalt, idéellt och medborgerligt 
engagemang krävs för att minska förlus-
ten av biologisk mångfald. I det perspekti-
vet är varje medborgare viktig och en del 
i själva kärnan av biosfärområdet. Det är 
den här aktionsplanen ett konkret exem-
pel på!

Hur aktionsplanen kom till
Arbetet med att ta fram denna aktions-
plan för biologisk mångfald är ett resultat 
av ett medborgarförslag som godkändes 
av kommunfullmäktige i Ovanåkers kom-
mun hösten 2019. 

Biosfärkontoret vid Ovanåkers kommun 
antog uppgiften att ta fram en aktions-
plan i samarbete med Ljusdals och Bollnäs 
kommun utifrån ett biosfärområdesper-
spektiv. Framtagandet av aktionsplanen 

BAKGRUND
Biosfären vi lever i förändras i en aldrig tidi-
gare skådad hastighet där fler arter utro-
tas än vad som är normalt. Den biologiska 
mångfalden är hotad och det är en av 
vår tids stora ödesfrågor jämte klimatför-
ändringarna. Enligt vissa forskare befinner 
vi oss i början på ’det sjätte massutdöen-
det’ – och det är ingen slump att det sker 
nu i människans tidsålder. 

Det är vi människor och vårat sätt att leva 
och använda jordens resurser som är an-
ledning till att arter av djur och växter för-
svinner i allt snabbare takt. Vi överutnytt-
jar jordens resurser för att tillgodose den 
ständigt ökande efterfrågan på livsmedel, 
energi och material som behövs för att 
det mänskliga samhället vi byggt upp ska 
fortsätta snurra. 

En oundviklig följd av överutnyttjande har 
blivit att livsnödvändiga ekosystemtjäns-
ter, exempelvis pollinering, livsmedelsför-
sörjning, rent vatten och klimatreglering, 
hotas och dessa tjänster kan inte längre 
tas för givna att finnas kvar i framtiden.  
Hotet mot den biologiska mångfalden 

De Globala Målen och Agenda 2030 består av 17 mål som i sin tur är indelade i olika delmål. Målen inte-
grerar både de ekologiska, de sociala och de ekonomiska aspekterna av hållbar samhällsutveckling. 



möjliggjordes tack vare projektmedel från 
Lokala Naturvårdssatsningen, LONA.  
Aktionsplanen är en del av Biosfärområde 
Voxnadalens fokusområde Ett öppet och 
levande landskap och är i linje med bios-
färområdets utvecklingsplan (2020-2025). 

Aktionsplanens syfte är att stödja kommu-
nernas arbete med att främja biologisk 
mångfald med särskilt fokus på kommu-
nala grönytor i den tätortsnära miljön. 
Aktionsplanen utgör här ett kunskaps- och 
planeringsunderlag som kan användas i 
den kommunalt bedrivna verksamheten 
men med fördel även av andra intressen-
ter eller personer som på ett eller annat 
sätt förvaltar grönytor, parkområden eller 
trädgårdar.

Bidrag till Agenda 2030
Ett biosfärområde har i uppdrag av Unes-
co att bidra med lokala lösningar på glo-
bala hållbarhetsutmaningar och därmed 
skapa goda exempel på hur FNs Globala 
mål och Agenda 2030 kan genomföras.

Insatser för att bevara biologisk mångfald 
i det öppna natur- och kulturlandskapet, 
och således arbetet med denna aktions-
plan, berör särskilt:

• Mål 2 Ingen hunger
Människan är beroende av en mångfald 
av vilda pollinerande insekter för en säker 
och trygg livsmedelsförsörjning.

• Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Närhet till och upplevelser i naturmiljö stär-
ker människors fysiska och psykiska välmå-
ende. 

• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Att bevara och utveckla tätortsnära na-
turmiljöer bidrar till grön infrastruktur, ska-
par fler grönområden och minskar städer-
nas miljöpåverkan.  

• Mål 15 Ekosystem och biologisk 
     mångfald
Alla arter och deras livsmiljöer utgör den 
biologiska mångfalden. Människan är helt 
beroende av det som naturen ger oss. 

Insekt på blomma. Foto Hans Ollonen. 



liksom i tätortsnära miljöer. I den tätortsnä-
ra miljön utgör vatten- och grönområden 
länkar som binder samman områden med 
höga naturvärden och gör det möjligt 
för växter, djur och insekter att sprida sig 
i landskapet. Det kan till exempel handla 
om att välja gynnsamma växter vid park-
anläggning, att anpassa grönyteskötseln 
till mer naturanpassade metoder eller att 
undvika användning av kemiska bekämp-
ningsmedel. Både offentliga och privata 
miljöer är viktiga för att bidra till variations-
rikedomen.

För att främja biologisk mångfald är det 
alltid mest gynnsamt att bevara befintliga 
naturmiljöer och områden där förutsätt-
ningar för biologisk mångfald redan är 
goda. Som ett komplement kan natur-
miljöer återskapas eller anläggas på nya 
platser, till exempel blomrika gräsmarker, 
brynmiljöer och ängsmark.

POLLINERANDE 
INSEKTER
Pollinatörer i vår tjänst
Våra vanligaste pollinatörer är honungs- 
och solitärbin, humlor och blomflugor. För 
pollinering som ekosystemtjänst är det va-
riationen av pollinatörer som är nyckeln. 
Tillsammans kan de olika insekterna polli-
nera en mängd olika typer av växter med 
olika växtsätt och blomningstid. Föränd-
ringen av jordbrukslandskapet är ett hot 
mot pollinatörerna som är beroende av 
en stor mängd och variation av blommor 
liksom åkerholmar, diken och betesmarker 
som boplatser.

VAD ÄR BIOLOGISK 
MÅNGFALD
Att det finns hög biologisk mångfald bety-
der att det finns en hög variationsrikedom 
i naturen. Det innefattar variationsrikedom 
på olika nivåer – artrikedom, genetisk 
variation inom arter och en variation och 
mångfald av ekosystem. En hög varia-
tionsrikedom gör ekosystem mer mot-
ståndskraftigt mot olika förändringar. 

Ett välfungerande ekosystem bidrar med 
så kallade ekosystemtjänster, eller natur-
nyttor. Det är benämningen på den direk-
ta eller indirekta nytta som naturen ger oss 
människor och som är grundläggande för 
vårt välbefinnande. Biologisk mångfald är 
en understödjande ekosystemtjänst vil-
ket innebär att det är en förutsättning för 
att andra ekosystemtjänster ska fungera 
väl och vara i långsiktig balans. Det fyller 
en liknande funktion som det mänskliga 
immunförsvaret har för en god hälsa. 
Biologisk mångfald är till exempel en för-
utsättning för pollinering (en reglerande 
ekosystemtjänst) som i sin tur är nödvän-
dig för vår produktion av livsmedel (en 
försörjande ekosystemtjänst).

Idag överutnyttjas naturens resurser på 
ett sätt som gör att ekosystemens nyttor 
och bidrag till vårt välbefinnande minskar. 
Det sker som ett resultat av att den totala 
efterfrågan på livsmedel, energi och ma-
terial ökar i takt med förändrade levnads-
vanor och en växande världsbefolkning. 
Aldrig tidigare i den mänskliga historien 
har den biologiska mångfalden minskat i 
så snabb takt som idag. De främsta orsa-
kerna är människans inverkan genom för-
ändrad användning av mark och vatten, 
övernyttjande av arter genom jakt och 
fiske, klimatförändringar, föroreningar och 
spridning av främmande arter. 

LIVSMILJÖER
Biologisk mångfald finns och behöver 
bevaras i alla olika landskapstyper – som 
jordbrukslandskap, våtmark och skog 

Amiralfjäril. Foto Hans Ollonen.



Bin
Bina är våra viktigaste pollinatörer. Många 
tänker kanske först på tambin, eller ho-
nungsbin, men det en hel uppsjö av vilda 
biarter som är avgörande för pollinering 
som ekosystemtjänst. Vissa vilda bin har, 
till skillnad från tambin, inga arbetare utan 
honan tar hand om boet ensam. Dessa 
bin kallas därför solitärbin. 

Av de ca 270 vilda biarter som finns i 
Sverige är en tredjedel rödlistade, hotade 
eller nära hotade. Vissa är specialiserade 
på en enstaka växt medan andra besö-
ker alla sorters blommor. Både specialister 
och generalister är nödvändiga för en 
effektiv pollinering.

Humlor är en art inom gruppen bin. Un-
gefär 40 av de 270 vilda biarterna är olika 
typer av humlor. Bland humlorna är det 
särskilt viktigt att ta hand om drottningen 
som är den enda humla som övervintrar. 
Växter som blommar tidigt på våren, t ex 
sälg och tidiga vårlökar, behövs därför 
för att drottningen ska hitta föda när hon 
vaknar upp efter vintern. 

Blomflugor
Blomflugor är inte fullt lika effektiva som 
humlor och bin men bidrar likväl till polli-
nering. De känns igen på sin helikopter-
liknande flygstil, det vill säga att de står 
still i luften, och på sin randiga kropp som 
påminner om getingens och är till för att 
förvilla fiender. Vissa arter av blomfluga 
har larver som livnär sig på bladlöss och 
spinnkvalster, vilket gör dem till ett nytto-
djur för växterna.

En hotad arbetsstyrka
Nyttoinsekterna som beskrivits minskar 
idag med en drastisk takt världen över. 
Det finns flera anledningar till detta dra-
matiska förlopp. Odlingslandskapet har 
förändrats mot ett allt mer storskaligt 
och monotont brukande av jorden med 
samma typ av grödor som odlas år efter 
år. Användningen av kemiska bekämp-

ningsmedel som används för att förhindra 
angrepp från skadedjur, svampar och 
ogräs har också påverkat insekternas 
överlevnad negativt. De blomrika och art-
rika ängs- och hagmarkerna har tappat 
sin betydelse i det moderna jordbruket 
vilket också har missgynnat pollinerande 
insekter.

Bidragande är även det sätt vi människor 
städat undan naturen i takt med att vi ef-
fektiviserat brukandet av mark och natur-
resurser. De vilda växter i åkrarnas utkan-
ter har tryckts undan, anlagda gräsytor 
hålls kortklippta och skogarna har förlorat 
mycket av sin ursprungliga variationsrike-
dom. Förändringarna i odlingslandskapet 
har minskat förekomsten av öppna slänter 
med solbelyst jord och sand där solitärbin 
bygger bon.

Det effektiva jord- och skogsbruket har 
gett det moderna samhället många 
fördelar. Dess baksida är den förändring 
av landskapet som följt i dess kölvatten. 
Nu börjar vi förstå att utvecklingen sker 
på bekostnad av en av våra viktigaste 
grundpelare för ett välfungerande eko-
system - den biologiska mångfalden. En 
fråga som vi nu måste rikta vår uppmärk-
samhet mot för att den inte ska gå förlo-
rad. 

Växter och insekter har utvecklats tillsam-
mans och är beroende av varandra för 
sin överlevnad. Insekterna livnär sig på 
blommornas nektar och växternas frö-
mjöl, det vill säga pollen. När den polli-
nerande insekten rör sig runt i landskapet 
tar den med sig pollen till nästa blomma 

Blomfluga. Foto Hans Ollonen.



den stannar vid som då befruktas. Visst 
kan vi människor njuta av vackra blom-
mor – men de rika färgerna och dofternas 
egentliga syfte är att locka till sig flygande 
pollinatörer så att växten kan föra över 
sina gener till nästa generation. Det är 
tack vare det här samarbetet vi kan nju-
ta av till exempel frukter, bär och annat 
ätbart som kommer från växter.

PARK OCH TRÄDGÅRD
Parkens uppgift är framför allt att bidra 
med hälsa och upplevelser till människor 
som bor i tät bebyggelse. Den kan ock-
så ha betydelse som bärare av biologisk 
mångfald och är en plats där svaga eko-
logiska samband kan förstärkas. Detsam-
ma gäller den privata trädgården som, 
även om den ofta är liten till ytan, kan 
erbjuda värdefulla födo- och boplatser för 
insekter och djur.

Nyttodjuren vi finner i parker och träd-
gårdar är många till antalet. Det finns 
solitärbin och humlor som pollinerar frukt-
träd och buskar, liksom nyckelpigor och 
spindlar som lever av skadedjur och för-
hindrar ovälkomna angrepp. Hälften av 
alla växtarter är självsterila, vilket betyder 
att de är helt beroende av pollen från en 
annan planta för att reproducera sig. Till 
sin hjälp har de bland annat pollinerande 
insekter.

Hjälp mångfalden i våra 
parker och trädgårdar
För att gynna nyttoinsekternas livsmiljö 
kan vi ge våra parker och trädgårdar 
de bästa förutsättningarna för en lång 
blomningssäsong som både ger föda och 
attraktiva boplatser. 

Gräsmatteäng
Konventionellt klippta gräsmattor bidrar 
inte till den biologiska mångfalden och 
har generellt högre driftskostnader samt 
kräver högre energiförbrukning än ängs-
mark. Även utan att etablera nya typer 
av gräsmattor kan den biologiska mång-
falden ökas genom enkelt genomförbara 
och snabba åtgärder. Genom att klippa 
en konventionell gräsmatta mindre frek-
vent och anpassa klippningen efter blom-
mande växters, till exempel vitklöverns, 
blomningstid kan livsmiljön för pollinatörer 
förbättras. Vissa partier av gräsmattan 
kan också lämnas oklippt tidigt på sä-
songen för att tillåta blommor att titta upp 
och sätta frö. 

Nektarrika växter
Med växter som blommar från tidig vår 
till sen höst skapas förutsättningar för en 
diversifierad population av pollineran-

Gräs- och halmbalar som 
placeras tätt tillsammans 
och som tillåtits brytas ner 
kan fungera som boplats 
åt humlor. Foto Hanna 
Alfredsson.



Boplatser
I insektshotell trivs både solitärbin, rovste-
klar och solitära getingar. Ett exempel 
är rödmurarbiet vars vanliga boplats är 
larvgångar i döda träd. Honan lägger 
sina ägg i den ihåliga gången och murar 
igen dem med lera ett och ett, där de 
sedan stannar till nästa vår. Ett insektsho-
tell kan vara stort eller litet, det viktiga är 
att hålens dimensioner är de rätta och att 
hålen är tillräckligt djupa. 

Två tredjedelar av solitärbiarterna bor 
i marken och bygger sina bon i sandig 
jord. Slänter med sandjord, grustag eller 
betesmark på sandig jord är bra platser 
för markbyggande solitärbin. I parker och 
trädgårdar kan torra slänter eller upphöj-
da glesa växtbäddar med lätt väldräne-
rad jord erbjuda boplatser. Sandlådesand 
(baksand) har en sammansättning av 
partiklar som passar för bobyggande.

Humlor är mer kräsna när det gäller konst-
gjorda bon och hittar oftast sina egna bo-
platser i en trädgård. Enklast för att bistå 
humlorna är att bevara naturliga boplats-
er, som öppna diken, stenmurar, ris- eller 
lövhögar, i park- eller trädgårdsmiljön.
Ris och grenar kan bli grunden för en 
rishög som på sikt förmultnar men under 
tiden blir boplats för olika insekter. För att 
det ska se mer städat ut kan riset place-
ras mellan störar som en rishäck. Lika bra 
fungerar att lägga det i en hög på en 
undangömd plats där den inte stör.
 
Många fåglar har också minskat till följd 
av det förändrade kulturlandskapet. 
Fåglar gynnas av fler boplatser i form av 
fågelholkar som sätts upp i parker och 
grönområden. Viktigt är att hålet på 
holken har en bra storlek, ca 30 mm för 
småfåglar. Holken kan konstrueras med 
en v-formad klyka på baksidan som kan 
hängas på en avsågad gren, eller bindas 
fast med ett snöre ovanför en gren. Då 
är den också enkel att ta ner när den ska 
rensas på våren.

Plantera för mångfald
Här nedan har vi satt ihop listor av olika 
pollinatörvänliga växter som kan använ-
das i planteringar och rabatter. De är för 
enkelhetens skull uppdelade efter olika 
teman men kan givetvis kombineras på 
tusentals olika sätt. Den angivna blom-
ningstiden är en uppskattning. Det kan 
ses som en fingervisning om vilka växter 
som kan vara extra bra att kombinera för 
att se till att det blommar från tidig vår till 
sen höst. Med några lökar som blommar 
redan i mars, lite sommarblommor och 
någon uthållig växt som blommar ända in 
i september har du redan kommit långt.

Många av de trädgårdsväxter som är allra 
mest attraktiva för humlor, solitärbin och 
fjärilar är perenna, dvs fleråriga växter. 
En perennrabatt ämnad för humlor och 
solitärbin bör placeras i ett läge som är 
solbelyst en större del av dagen. De arter 
som rekommenderas här trivs i ett sådant 
läge och är torktåliga. Kombinera pe-
renner med olika blomningsperioder och 
komplettera gärna med olika lökväxter så 
får planteringen en snabb start under tidig 
vår.

Att bygga ett insektshotell

• För att bistå olika arter med boplatser kan 
hålen göras i olika storlekar. Små hål på 2-6 
mm är populära och kan kombineras med 
6-8 mm hål för rödmurarbin och hål upp till 
15 mm. 

• Sågade trästycken eller kapad ved fung-
erar fint – borra hålen från barksidan och 
inte från tvärsnittsytan.

• Stoppa hålen i ena änden så att gången 
blir mörk. 

• Om du använder bambukäppar ska ytter-
diameter vara minst 10 mm.

• Hotellet placeras i full soll med boöppning-
arna i söderläge.



Växt
Hybridjulros
Lungört, fläckig lungört, gullviva
Gemsrot (vårkrage)
Nävor (trädgårds-, flock-, kungs-, blod-)
Kantnepeta, stjärnflocka, röd solhatt
Grekvädd, veronika (krans-, ax-, prakt-)
Strålrudbeckia, kärleksört

feb-mar     apr     maj     jun-jul     aug-sep

                              

                                                       

                                          

                                          

                                                          

Prunkande perenner

Många av de trädgårdsväxter som är allra mest attraktiva för humlor, solitärbin och fjärilar 
är perenna, dvs fleråriga växter. En perennrabatt ämnad för humlor och solitärbin bör pla-
ceras i ett läge som är solbelyst en större del av dagen. De arter som rekommenderas här 
trivs i ett sådant läge och är torktåliga. Kombinera perenner med olika blomningsperioder 
och komplettera gärna med olika lökväxter så får planteringen en snabb start under tidig 
vår.

Humlehörna

Växt
Krokus
Pärlhyacint, blåstjärna
Lungört, gullviva
Sälg, vide
Vinbär, äpple, blåbärstry, rosenplister
Blåklint, kärringtand, honungsfacelia, gurkört
Luddvicker, blåeld
Kantnepeta, vit- och rödklöver, röd solhatt
Gråmynta
Rödplister

           apr     maj     jun-jul     aug-sep
         

                                    

                                                 

                                           

                                                           

                       

                       

                       

                                   

                       

Tidiga vårlökar är viktiga för övervintrade humledrottningar. Komplettera med ettåriga 
humlefavoriter som blåklint, gurkört och honungsfacelia. Bärbuskar som blommar tidigt, 
till exempel röda och svarta vinbär, är också hjälpsamma. Blåbärstry är en tidigt bärbus-
ke som lockar till sig mängder med humlor. Den är väl anpassad för ett kallare klimat och 
passar särskilt bra i Norrland.

De långtungade humlorna, som hämtar nektar i djupa blommor, är särskilt missgynnade 
av det förändrade odlingslandskapet och blir allt mer sällsynta. Addera till exempel kä-
ringtand, luddvicker, rödklöver och gråmynta till planteringen för att gynna dem. Kantne-
peta är en favorit för både humlor och solitärbin och blommar länge om den klipps ner 
kontinuerligt.



Fjärilsfröjd

Växt
Krokus
Pärlhyacint
Brakved
Getapel
Gurkört, honungsfacelia, timjan, salvia, kungsmynta, 
indiankrasse, röd solhatt
Kärleksört

apr     maj     jun-jul     aug-sep
                             

                                                                  

                                                                                   

                                       

                                                                    

                                    

                                            

Det finns många fjärilar som behöver tillgång till värdväxter för sina larver och för att kun-
na fullfölja sin livscykel. Brännässla är till exempel värdväxt för påfågelsögats och nässel-
fjärilens larver. Att lämna några brännässlor i ett soligt läge gynnar dessa typer av fjärilar. 
Buskarna brakved och getapel som finns med i listan är värdväxter för citronfjärilens larver. 

Solitärsurr

Växt
Krusbär, pärlhyacint, blåstjärna
Plommon, vinbär
Kummin, cikoria, prästkrage, ringblomma, 
kärringtand, färgkulla, timjan
Rödklint, salvia, kungsmynta, rosor
Väddar

apr     maj     jun-jul     aug-sep

                      

                                                 

                                     

                                                     

De flesta arter av solitärbin flyger under vår och försommar. Tidiga perenna blommor är 
därför bra att inkludera i planteringar. Till skillnad från humlor är solitärbin mer kräsna och 
vissa arter är specialister som samlar in pollen från endast en eller några enstaka växtarter. 

Kryddland

Växt
Gräslök
Isop, kungsmynta, temynta, purpurmejram
Stenkyndel, timjan (olika sorter), lavendel

apr     maj     jun-jul     aug-sep
                                                

                                                                                                   

                                                                  

Kryddväxterna är så populära bland de pollinernade insekterna att en enda planta kan 
göra skillnad. En fördel är att dessa växter klarar sig bra i torka och kan odlas i både ra-
batt, kruka och pallkrage. Lökblommor, som gräslök, uppskattas av humlor. Lavendel kan 
locka massor av humlor och fjärilar och olika sorters timjan är attraktiv för både solitärbin 
och fjärilar. 



Kemiska bekämpnings-
medel hotar
I det konventionella jordbruket och även 
i trädgårdsnäringen, används kemiska 
bekämpningsmedel för att motverka 
skadeangrepp, ogräs och sjukdomar. Den 
ökande användning av dessa preparat 
är ett hot mot pollinatörerna. Bin kan få i 
sig de kemiska substanserna genom pol-
len, nektar, vatten eller dagg som de för 
med sig till samhället eller matar sina larver 
med. Konsekvensen kan bli att de dör eller 
får skador som förs vidare i generationer. 
Det kan också påverka deras navigerings- 
och kommunikationssystem vilket påverkar 
deras livsförmåga. I ekologiskt jordbruk till-
låts inte kemiska bekämpningsmedel och 
det gynnar därför pollinatörernas livsmiljö. 
I parken och trädgården är det bra att i 
största mån undvika kemiska preparat vid 
ogräsbekämpning och istället använda 
ekologiska bekämpningsmetoder. 

GRÖNA YTOR
Ängen - näringsfattig och 
artrik
Ängsmarken är vår artrikaste jordbruk-
smark och en viktig del av ett öppet och 
levande landskap. Idag återstår mindre 
än en procent av den ängsmark som 
fanns i början av 1900-talet. En stor del 
av ängsmarken som finns kvar riskerar att 
försvinna till följd av felaktig eller otillräck-
lig skötsel. Orsakerna till minskningen är 
bland annat att ängsmark omvandlats till 
åkermark, igenväxning och beskogning. 
Därtill har den ökade användningen av 
konstgödsel och kemiska bekämpnings-
medel bidragit till att ängens artrikedom 
minskat. Många växter, djur och insekter 
är knutna till ängsmiljön och ängen spelar 
därför en viktig roll i att bevara den bio-
logiska mångfalden. Inte minst eftersom 
många pollinerande insekter är beroende 
av ängsväxter för sin överlevnad.

Ängs- och hagmarker rymmer stor biolo-
gisk mångfald och är viktiga livsmiljöer för 

många kärlväxter, svampar och polline-
rande insekter.  I traditionellt skötta ängs-
marker är det inte ovanligt att hitta upp 
emot 50 arter per kvadratmeter. Solitärbin 
är särskilt missgynnade av den minskade 
förekomsten av ängsmark och att arter 
som t.ex. blåklockor, vialer, vickrar, vädd, 
klint och tistlar minskat i antal.

En ängsväxt karaktäriseras av att den 
har anpassat sig till näringsfattiga miljöer 
och därför är expert på att hushålla med 
näring. Nyckeln bakom ängens artrike-
dom är att ingen enskild art tar över och 
dominerar växtligheten. Ängsväxterna 
slösar inte sina resurser på att producera 
stora blad och växer generellt långsamt. 
Många olika arter får då utrymme att 
frodas utan att bli utkonkurrerad av större 
och snabbväxande arter. När slåtter- el-
ler beteshävd upphör och näringen inte 
längre kontinuerligt tas bort från marken, 
blir floran artfattigare och näringskrävan-
de arter som midsommarblomster, hund-
käx och smörblomma tar över.

I takt med att de traditionella ängs- och 
hagmarkerna försvunnit har andra frag-
ment av gräsmarker fått en allt viktigare 
roll. Vid åkerkanter och vägrenar, i diken 
och på gårdstun kan det finnas närings-
fattiga gröna ytor där ängsväxter trivs. 
Dessa ytor är därför viktiga att bevara.

Olika ängsmiljöer
Näringsrika och öppna ytor kan sås med 
ettåriga färgrika ängs- eller åkerogräs, en 
så kallad blomsteråker. Vanligtvis krävs 
endast en sådd eftersom sommarens fröer 
eftermognar och gror året därpå. Däre-
mot krävs årlig plöjning på hösten för att 
undvika att ogräs konkurrerar ut blomster-
åkerfröerna. 

En ängsmark som kombineras med bäran-
de träd och buskar kallas för ängsfruktso-
dling. Anläggning och skötsel blir dyrare 
eftersom träd och buskar behöver etable-
ras och försvårar rationell slåtter.

Slåtteräng är ängsmark med hög varia-
tion och förekomst av blommande och 



Blommande slåtteräng. Foto Håkan Tunon.

fleråriga örter. Näringsfattiga och lättsköt-
ta ytor är enklast att göra om till slåtte-
räng.

Ängsstrukturen ser olika ut beroende på 
markens näringsprofil, vattentillgång och 
skötselmetod. En ängsyta kan uppfylla 
olika syften vilket bör tas i beaktning vid 
planering och anläggning, eftersom det 
påverkar utformning, växtval och skötsel. 

Möjliga syften med en äng är bland 
annat:

• en rekreationsplats för människor
• en biotop för skyddsvärda insekter eller 

växter
• att underlätta spridning av arter mellan 

närliggande områden 
• att öka förekomst av pollinerande in-

sekter i området
• ett pedagogiskt verktyg för skolor/för-

skolor
• att minska skötselkostnader

Ängsslåtter
Slåtter innebär att vegetationen tas ner 
med hjälp av skärande eller klippande 
redskap. Tidpunkt, frekvens och maskinval 
är viktiga faktorer vid slåtter som påverkar 

ängens mångfald. Ängsytor ska slås en 
gång per år på sensommaren när växter-
na blommat över, vanligen under perio-
den slutet av juli till september. Höet får 
gärna lika kvar på platsen i några dagar 
eller någon vecka för att öka frösprid-
ningen. Om det inte är praktiskt möjligt på 
grund av vald skötselmetod går det även 
bra att ta bort det direkt. 

Till små ängsytor rekommenderas skäran-
de redskap som lieslåtter eller slåtterbalk. 
En trimmer med välslipad gräskniv kan 
också vara ett alternativ. Generellt avråds 
från att använda trimmer med nylonsnöre 
eftersom snöret sliter sönder örterna.

Till små till medelstora ängsytor där större 
maskiner inte passar på grund av före-
komst av fysiska hinder, t.ex. buskar och 
träd, kan slaghack användas som både 
slår och samlar upp gräset i ett moment.

Stora och plana ängsytor möjliggör en 
mer rationell skötsel med traktorburen slåt-
terbalk eller rotorslåttermaskin.

Anlägga slåtteräng
Ängar är enklare att anlägga på lättdrä-
nerade morän- eller sandjordar än tunga 



T.v. Uppsamling av slaget ängsgräs. T.h. Pluggplantor backnejlika. Foton Josefine Nygren.

lerjordar. Det är bra att undersöka hur den 
tidigare markanvändningen på platsen 
sett ut. Gammal åkermark är näringsrik 
och kommer att ta lång tid att magra ur. 
Näringsrik jord kan magras ur genom att 
odla näringsupptagande grödor, t.ex. po-
tatis, säsongen innan. Ett annat alternativ 
är att gräva bort det översta matjordslag-
ret ner till plogdjup (ca 20 cm). Ängen kan 
då anläggas på den underliggande mag-
rare jorden eller så kan ca 15 cm närings-
fattig och ogräsfri jord (ängsjord) läggas 
ovanpå den underliggande jorden före 
sådd. 

Bäst resultat fås om ängen anläggs på en 
helt bar jord utan vegetation och rötter. 
Jorden bearbetas genom att schakta, 
gräva, plöja, harva eller fräsa och rötter 
av rotogräs rensas bort. Såbädden för-
bereds genom att jämna till jorden med 
en harv. Optimalt är att plöja jorden före 
vintern, särskilt om ytan har hög förekomst 
av gräsrötter. 

Ängsfrö kan inte sås ut i en befintlig gräs-
matta då det befintliga gräset snabbt 
konkurrerar ut ängsörterna. En enkel me-
tod för att så äng på en befintlig gräsyta 
är att ta bort gräset i rutor om minst 1 x 1 
m och så in ängsfrö. Ett annat alternativ 
i en glesbevuxen gräsyta är att plantera 
örtplantor. Plantering och sådd kan ock-
så kombineras för att ängen ska etablera 
sig snabbare, eftersom många ängsväx-
ter blommar först 2-5 år efter sådd. Det 
går också att välja en fröblandning som 

innehåller ettåriga arter som blommar 
under första året och nästkommande år 
kommer de andra fleråriga arterna att ta 
över ängen. 

Ängsfrön är känsliga för torka så det är 
bra att så på hösten eller tidigt på våren 
(april-maj). Ängsfrön behöver oftast minst 
3 veckor med kontinuerlig fukt för att gro, 
så om sådden sker vid annan tidpunkt 
är det bra att göra det innan en period 
med fuktigt väder. Vissa fröer, t.ex. ängs- 
och höskallra och gullviva, måste frysa 
för att kunna gro. Utsädesmängden är 
liten (ca 3g/m2) och det är därför bra att 
blanda fröet med samma mängd fyll-
nadsmaterial (sågspån, vetekli eller sand) 
för att få en jämn fördelning. Fröet ska 
ligga på jorden men kan myllas lätt med 
kratta eller packas med markkontakt. För 
större ytor bör fröet delas upp i flera min-
dre delar så att sådden inte blir för tjock.

Att anlägga en ny äng är en långsik-
tig investering som kräver tålamod och 
kontinuerlig skötsel. Årlig skötsel är nöd-
vändig för att ängen ska bestå och utan 
rätt skötsel blir investeringen i att anlägga 
en äng snabbt bortkastad. Om marken 
är näringsrik tar det tid att magra ur den. 
Även om frön i en ängsfröblandning gror 
på en nyanlagd äng så dröjer det ofta 
inte länge förrän gräset tar över och kon-
kurrerar ut ängsväxterna. För att skapa 
en livskraftig äng behöver ytan slås under 
flera års tid och höet kontinuerligt tas bort 
för att minska näringstillförseln. En om-



ställning av höggräsyta till ängsyta kan ta 
upp till 5-10 år av skötsel innan den är fullt 
etablerad. Det räcker alltså inte med en 
engångsinsats för att skapa bestående 
biologiska värden. 

För mer detaljerad information om an-
läggning och skötsel av ängsmark re-
kommenderas Naturskyddsföreningens 
rapport Från gräsytor till ängar – 
En praktisk handledning för kommuner 
och andra med stora grönytor i urbana 
miljöer.

Svenska Botaniska Föreningen har tagit 
fram en policy för spridning av växt-
material i naturliga miljöer och bör tas 
i beaktande vid all nyanläggning av 
blomsterängar. Syftet med policyn är att 
verka för att all spridning av växtmaterial 
i landskapet görs med eftertanke. Policyn 
innehåller ett antal förhållningsregler som 
föreningen ser som förutsättningar för att 
den naturliga floran ska värnas och be-
varas i landskapet. Istället för att ersättas 
med fröblandningar av oklart ursprung 
och växter som inte finns naturligt i vår 
närmijö. 

INVASIVA FRÄMMANDE 
ARTER
Hot mot biologisk mångfald
Invasiva främmande arter är arter av djur, 
växter och svampar som ursprungligen 
inte funnits i Sverige men som idag brett ut 
sig så kraftigt att de räknas som invasiva. 
De invasiva arterna konkurrerar ut inhem-
ska arter och på så sätt blir platser där de 
invasiva arterna breder ut sig mindre art-
rika. Invasiva arter utgör ett stort hot mot 
den biologiska mångfalden och förväntas 
öka ännu mer i takt med klimatföränd-
ringarna. Bekämpning av invasiva arter i 
Sverige kostar årligen mellan 1-5 miljarder 
kronor.

Problemen med invasiva främmande ar-
ter har ökat till följd av till exempel ökat re-
sande och import av varor. En art kan på 

sin ursprungliga växtplats ha en naturlig 
fiende som naturligt reglerar populatioen, 
men på en annan plats kan denna regle-
ring saknas. Ett exempel på det är arten 
parkslide som i Asien har en viss insektsart 
som naturlig fiende som inte finns i Europa. 
Här konkurrerar den istället ut inhemska 
arter.

EU-förteckning
Idag finns över 2000 främmande arter i 
Sveriges natur och av dessa beräknas 
cirka 400 arter som invasiva. De arter som 
nämns här är ett urval av dessa som anses 
särskilt problematiska och är etablerade 
i landet. Jätteloka, jättebalsamin och gul 
skunkkalla finns med på EUs förteckning 
över invasiva främmande arter som är av 
betydelse för hela EU och som därmed 
omfattas av en rad olika förbud enligt 
EU-förordningen om invasiva främman-
de arter. Det innebär t ex att det är för-
bjudet att sprida dem i naturen eller på 
andra sätt gynna dem att bli fler. Det är 
också förbjudet att sälja, byta eller impor-
tera dessa arter. Jättebalsamin finns på 
många platser i Ovanåkers, Ljusdals och 
Bollnäs kommun.

Nationell förteckning
Vissa invasiva främmande arter omfattas 
ännu inte av några lagstadgade skyldig-
heter men anses ändå vara mycket pro-
blematiska. Det pågår just nu ett arbete 
för att ta fram en nationell förteckning 
över arter som är ett problem i Sverige 
men som inte omfattas av EU-förteckning-
en. Blomsterlupin, parkslide och vresros 
ingår i analysen som genomförs av Na-
turvårdsverket. Listning på den nationella 
förteckningen kommer innebära att det 
är möjligt att t ex införa förbud, utforma 
system för tillsyn och ge tillsynsmyndig-
heter markåtkomst. Det kommer också 
innbära att markägare ges ansvar att 
bekämpa dessa arter. Första versionen av 
förteckningen publicerades 2021.



Ansvarsfördelning
Naturvårdsverket och Havs- och vatten-
myndigheten är ansvariga myndigheter 
för det nationella arbetet med invasiva 
främmande arter. I det operativa ar-
betet med hantering och utrotning har 
Länsstyrelsen huvudansvar. Länsstyrelsen 
samordnar länets åtgärder mot de invasi-
va främmande arterna som finns listade i 
EU-förordningen. Kommunen är ansvarig 
för att ta bort och förhindra spridning av 
EU-listade invasiva främmande arter från 
sin egen mark och har också ansvar för 
att avfall av invasiva växter tas om hand 
på rätt sätt.

Begränsa spridning
Den kontinuerliga skötseln av marker där 
invasiva arter förekommer har stor på-
verkan på arternas möjlighet till fortsatt 
spridning. En optimalt planerad skötsel 
kan hjälpa till att hämma populationens 
tillväxt medan olämplig skötsel istället kan 

ha motsatt effekt. Det är därför viktigt 
att ta hänsyn till de invasiva främmande 
arterna vid planering av den kontinuerliga 
skötseln. 

Blomsterlupin, jätteloka och jättebalsamin 
begränsas bäst genom att förhindra fröp-
roduktion. Det krävs då att slåtter sker inn-
an frömognad, ungefär i samband med 
blomning, och att slåtter sker flera gånger 
under säsongen eftersom växterna kan 
blomma om. Slåtter är däremot olämpligt 
när växterna har frösatt eftersom frön då 
gärna sprids med slåtterredskapen. I det 
fall slåtter inte kan ske innan eller under 
blomning rekommenderas det hellre att 
inte slå alls.

Avfall av invasiva arter sorteras i förslutna 
plastsäckar och slängs som brännbart på 
återvinningscentralen. Det sämsta en kan 
göra är att slänga växterna på kompos-
ten eller att frakta dem i en öppen släp-
kärra. Då ges fröna möjlighet att sprida sig 
till nya ställen och gro nästa år.

Allmänhetens observationer är viktiga i 
myndigheternas arbete med att hålla sig 
underrättade om de invasiva främman-
de arternas förekomst och utbredning på 
nya platser. 

Bekämpning av olika arter
För en effektiv bekämpning av invasiva 
främmande arter är det viktigt att åt-
gärder för att minska spridning sätts in så 
tidigt som möjligt när arten upptäcks på 
en ny plats. Tidiga åtgärder begränsar 
utbredningsområdet till en mindre yta 
vilket är en framgångsfaktor för att lyckas 
med bekämpningen. Om populationen 
av arten redan är etablerad bör bekämp-
ningen ske innan blomning. Det är viktigt 
eftersom frösättningen är en kritisk fas för 
växtens fortsatta spridning. Nedan presen-
teras några invasiva växtarter som finns i 
biosfärområdet.

Blomsterlupin Små plantbestånd kan 
grävas upp. Vid större bestånd är det 
enklast med slåtter och att avlägsna växt-

Jättebalsamin förekommer på flera platser i 
biosfärområdet, bland annat på platser där 
trädgårdsavfall har dumpats. Foto Stefan 
Olander. 



Tips för park och trädgård!

• Ju tidigare desto bättre. Håll utkik efter 
invasiva arter så att de kan bekämpas 
tidigt och innan de sätter frö. Det är 
den bästa metoden för att förhindra 
dess spridning.

• Plantera medvetet. Var uppmärksam 
på ifall växter som är tänkt att plan-
teras i park eller trädgård är invasiva. 
Både blomsterlupin och vresros säljs 
som frön i trädgårdshandeln trots att 
de är invasiva.

• Hantera varsamt. Frakta växterna i väl 
förslutna säckar till återvinningscentra-
len och sortera dem som brännbart 
avfall.

• Rapportering av observationer av 
invasiva arter görs på 

      www.invasivaarter.nu eller 

materialet från platsen. Bekämpningen 
av blomsterlupinen tar flera år och måste 
pågå tills samtliga grobara frön från dess 
långlivade fröbank är borta eftersom dess 
frön kan vara livskraftiga i upp till 70 år. 
Enligt en rapport från SLU är det inte rea-
listiskt att utrota blomsterlupinen i Sverige, 
istället är det av största vikt att rikta insat-
ser till att minska dess spridning.

Jättebalsamin Förhindra att jättebalsamin 
sprids genom att slå den innan blomning 
och frösättning. Alla fröställningar behöver 
tas bort från området eftersom fröna kan 
eftermogna. Återkom senare under växt-
säsongen och även följande år för att ta 
bort eventuella kvarva-rande frön som har 
grott. Jättebalsamin har ingen långlivad 
fröbank och kan utrotas lokalt. 

Jätteloka Ta bort fröställningar kontinuer-
ligt till dess att den femåriga fröbanken i 
jorden är utarmad. Alla fröställningar be-
höver tas bort från området. Rotkapning 
eller uppgrävning är alternativa metoder 
som bör upprepas flera gånger per sä-
song. Det går även att kväva växten ge-
nom att täcka marken på våren. Använd 
skyddskläder och glasögon då växtsaften 
kan ge hudskador.

Parkslide Oftast krävs en kombination av 
flera bekämpningsmetoder för att bekäm-
pa parkslide. Den är flerårig och bildar 
nya plantor från minsta lilla kvarvaran-
de rotbit. Om växten avlägsnas genom 
grävning behöver samtliga växtdelar 
avlägsnas. Natur-vårdsverket föreslår att 
ett konstant skördande av växtens delar 
ovan jord under några år som efterföljs av 
behandling med glyfosat och täckning 
med markduk kan fungera. I Storbritan-
nien pågår försök med att introducera na-
turliga fiender för att bekämpa växten.

Vresros Är på vissa platser ett stort pro-
blem i hotade naturtyper då den ofta 
bildar så täta bestånd att den tränger ut 
inhemska arter. Mindre vresrosplantor kan 
man gräva upp, men större plantor ska 
klippas av vid basen med trädgårdssax el-
ler röjsåg. Det är svårt ta bort hela bestån-
det med en gång eftersom det bildas nya 

plantor från bitar av rötter som har blivit 
kvar i jorden. Ofta behövs därför kontinu-
erlig bekämpning.

Läget i biosfärområdet
I Artdatabanken finns rapporter om fö-
rekomst av invasiva främmande arter 
listade. Det finns anledning att tro att alla 
förekomster av invasiva främmande arter 
inte rapporteras idag. Kunskapen om hur 
invasiva arter identifieras och kännedom 

Mer råd och tips?

Råd om hur du hindrar spridning av 
invasiva främmande arter i och från din 
trädgård, Naturvårdsverket.

Hur vet jag om en växt är 
invasiv?

Klassificering av främmande arters 
effekter på biologisk mångfald i Sverige 
- ArtDatabankens risklista, ArtDataban-
ken rapporterar 21.



om rapporteringsverktyget kan inte anses 
vara allmänt känd. Det finns potential att 
öka kännedomen genom att sprida infor-
mation om problematiken kring invasiva 
främmande arter och hur medborgare kan 
vara med och bidra i arbetet.

I Voxnadalen finns flera rapporterade fynd 
av jättebalsamin men även vresros, jättelo-
ka och parkslide har rapporterats. Före-
komsten av blomsterlupin är utbredd med 
särskilt stora bestånd i dikesrenar.


