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Abstract 

Biodiversity loss has been observed globally. Landscape change and 

fragmentation are the driving causes of this loss, and urbanisation one of the 

reasons. Pollinating insects are an important organism group as they 

contribute to the diversity of the wild flora as well as the global food 

production by performing the ecosystem service pollination. By taking 

measures to promote pollinating insects in urban environments, population 

densities can be increased both within the urban area but also in the 

surrounding landscape. The aim of this paper is to study how roadsides, a 

frequently re-occurring element in urban environments, can be used to 

provide habitats for pollinating insects. 

Bumblebees and solitary bees are the most important wild 

pollinators, followed by butterflies and hoverflies. This paper shows that sun 

exposure and a diversity of flowering plants throughout the growing season 

are crucial factors when creating habitats for these species. Adequate areas 

for nesting and hibernation are also important, which can involve for 

instance maintenance of areas with bare ground and placement of artificial 

nests near feeding resources. These factors should therefore be given priority 

when managing roadsides in urban environments. If roadsides are to be 

efficiently used as habitats by pollinating insects, it is important that 

measures are taken on multiple localities across the whole city. To achieve 

this, management of roadsides needs to be carried out in a way that conserves 

and promotes habitat suitable for pollinating insects.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förlust av biologisk mångfald är idag ett globalt fenomen. Överexploatering 

och fragmentering är de största hoten mot terrester biodiversitet, vilka till 

stor del drivs av intensifierat jordbruk och urbanisering (Bennet & Saunders, 

2010).  Även populationer av vilda pollinerande insekter minskar över hela 

världen (Potts et. al., 2010; Baldock et. al., 2015; Noordijk et. al., 2009; 

Lautenback et. al., 2012; Hopwood, 2008). Följande faktorer har definierats 

som bidragande faktorer till dagens minskande populationer av vilda 

pollinatörer:  
i. Landskapsförändringar (Baldock et. al., 2015; Hanley et. al., 2014: 

Noordijk et. al., 2009; Lautenbach et. al., 2012; Klein et. al., 2007). 
ii. Bruk av bekämpningsmedel (Baldock et. al., 2015: Hanley et.al., 

2014; Kearns et. al., 1998; Lautenbach et. al., 2012; Hopwood, 

2008).  
iii. Invasiva arter (Hanley et. al., 2014; Kearns et. al., 1998; Lautenbach 

et. al., 2012, Hopwood, 2008).  
iv. Patogener och parasiter (Baldock et. al., 2015; Hanley et. al., 2014; 

Lautenbach et. al., 2012).  

På norra halvklotet är bin, det vill säga humlor, solitärbin och det 

domesticerade honungsbiet, den insektsgrupp som står för den största delen 

av pollineringen av både vilda växter och grödor, men även blomflugor, 

dagfjärilar och svärmare bidrar. Pollinerande insekter spelar en mycket 

viktig roll för den globala biodiversiteten (Potts et. al., 2010; Shepard et. al., 

2008; Linowksi et. al., 2014), och på grund av de negativa effekter det kan 

medföra för blommande växter bör stor hänsyn tas till förlust av pollinatörer 

(Hopwood, 2008; Kearns et. al., 1998; Klein et. al., 2007). Pollinering av 

både grödor och vilda växter är en ekosystemtjänst av mycket stort 

ekonomiskt värde (Baldock et. al., 2015; Potts et. al., 2010; Hülsmann et. 
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al., 2015; Lautenbach et. al., 2012). Ungefär 80 % av vilda växtarter är 

beroende av insektspollinering för reproduktion, och runt 75 % av de 

huvudsakliga grödorna som odlas för mänsklig konsumtion kräver 

insektspollinering (även om de som odlas i störst kvantitet, till exempel vete, 

är vindpollinerade) (Potts et. al., 2010). Det är därför viktigt att studera olika 

sätt att gynna pollinerande insekter genom att till exempel öka andelen 

lämpliga habitat. Värdet av pollinering som ekosystemtjänst beror till stor 

del på mängden och diversiteten av pollinatörer (Hanley et. al., 2014). Det 

finns flera studier som tyder på att en stor mångfald av vilda pollinatörer 

leder till en mer effektiv pollinering än enbart honungsbin (Hanley et. al., 

2014; Lowenstein et. al., 2015). Kolonier av honungsbin ar också visats 

kunna påverka den vilda bifaunan negativt, bland annat eftersom kolonierna 

ofta är så stora att de kan få mycket stor konkurrenskraft gentemot inhemska 

vilda biarter (Kearns et. al., 1998; Potts et. al., 2010).  Om målet är att uppnå 

maximal nytta av pollinering bör man därför ta extra hänsyn till att tillgodose 

de vilda pollinatörernas habitatbehov. 

Idag sker en förflyttning av människor från landsbygder till 

städer. Upp till 80 % av befolkningen i många europeiska länder lever idag 

i urbana miljöer och siffran förväntas öka (Hülsmann et. al., 2015). Denna 

trend speglas även i Skåne, och under 1900-talet har Skånes urbana 

expansion eskalerat mycket fort (SCB, 2015). Expansionen av städer innebär 

en ofta irreversibel förlust av naturliga livsmiljöer och bidrar till 

fragmentering av landskapet (Bennet & Saunders, 2010; Nordbakken, 

2010). Tvärt emot vad man kanske spontant skulle tro kan dock stadsmiljöer, 

med anpassad förvaltning, hysa stor biologisk mångfald (Baldock et. al., 

2015). Tyvärr styrs förvaltningen av urbana grönområden idag framförallt 

av andra faktorer, så som estetik, trafiksäkerhet och trygghetsaspekter (T. 

Terje & L. Nilsson, pers. komm.), och fyller därför mindre funktion för den 

biologiska mångfalden.  

Vägkanter är ett genomgående inslag i olika typer av landskap 

och kan med rätt skötsel utgöra viktiga habitat för pollinerande insekter 

(Noordijk et. al., 2009; Hopwood, 2008). De kan också fungera som ledlinjer 

för vissa typer av insekter och kan därigenom knyta samman habitat och 

skapa spridningsmöjligheter i landskapet (Linowski et. al., 2004; Hopwood, 

2008; Nordbakken, 2010). I Sverige utgör vägkanter sammanlagt en yta på 

250 000 hektar (Almstedt Jansson et. al., 2011). Genom att anpassa skötseln 
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av vägrenar för att gynna pollinatörer kan alltså mängden habitat för 

pollinerande insekter ökas väsentligt, vilket kan bidra till att motverka 

ytterligare populationsminskningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har inletts på initiativ av Helsingborgs Stad, där man önskar 

börja arbeta mer aktivt med att öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön. 

Pollinerande insekter tillhandahåller en viktig ekosystemtjänst i form av 

pollinering och påverkar i sin tur mångfalden av andra artgrupper, 

exempelvis insektspollinerade växter. Det är därmed en lämplig artgrupp att 

använda som utgångspunkt och har valts ut som fokus i detta arbete.  

Syftet med detta arbete är att studera hur skötsel av vägkanter 

och sidoytor kan modifieras för att gynna biologisk mångfald av 

pollinerande insekter, samt vilka hinder som är förknippade med en 

förändrad skötsel.  Helsingborgs Stad har uttryckt ett önskemål om att 

framförallt gynna mångfalden av vilda pollinatörer. Eftersom tambin, det 

vill säga honungsbin, kan påverka den vilda bifaunan negativt har 

honungsbinas habitatbehov exkluderats från detta arbete. Syftet är därmed 

att studera hur vägkanterna kan utnyttjas för att gynna humlor, solitärbin, 

blomflugor, dagfjärilar och svärmare.  

Resultatet av arbetet ska kunna användas av skötselansvariga, 

både i Helsingborg och i övriga svenska kommuner, som underlag i arbetet 

med att öka biologisk mångfald i urbana miljöer och för att påvisa den 

biologiska mångfaldens värde, så att gröna värden får mer utrymme i 

stadsplaneringen. Frågeställningarna som behandlas i arbetet är följande: 

 

1) Vilka värden medför pollinerande insekter i bebyggd miljö? 

2) Vilka habitatbehov måste tillgodoses för att gynna vilda pollinatörer? 

3) Hur kan vägkanter i bebyggd miljö utnyttjas på bästa sätt för att gynna 

mångfalden av vilda pollinatörer?  
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2. Metod 

Denna rapport har delats in i två delar vars gemensamma syfte är att besvara 

arbetets frågeställningar. Den första delen av arbetet består av en kvalitativ 

litteraturstudie som sammanställer information baserat på ämnesrelevanta 

böcker och befintlig forskning . I den delen redovisas pollinerande insekters 

funktion och vilken roll de fyller i stadsmiljö, samt vilka krav de olika 

insektsgrupperna har på sin omgivning. I den andra delen av arbetet har två 

exempelytor valts ut, för vilka det presenteras förslag på hur informationen 

från litteraturstudien kan tillämpas på ytorna för att gynna pollinerande 

insekter. Syftet med den delen av arbetet är att exemplifiera hur kunskapen 

från litteraturstudien kan tillämpas i praktiken.  

Under arbetets gång har kontakt hållits med både 

kommunekologerna samt med drift- och underhållsavdelningen på 

Helsingborgs Stadsbyggnadsförvaltning. I de inledande diskussionerna 

uttryckte kommunekologerna vilka önskemål de hade inför projektet, 

varefter syfte och frågeställning för arbetet formulerades.  

2.1 Litteraturstudie 

2.1.1 Insamling av litteratur 

Insamlingen av litteratur genomfördes med hjälp av sökningar i de 

akademiska databaserna Web of Science, Google Scholar och Scopus samt 

i sökmotorn LUBsearch i syfte att identifiera ämnesrelevanta böcker och 

vetenskapliga artiklar. För att rikta sökningen av litteratur utgick sökningen 

från följande sökord: ”biodiversity” OR ”urban” OR ”roadside” OR 

”pollination” OR ”habitat” OR ”foraging” OR ”nesting” AND “insects” OR 

”habitat” OR ”Bombus” OR ”Apoidea” OR ”Syrphidae” OR ”Sphingidae” 

OR  ”Rhopalocera”.  
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Utöver detta gjordes även sökningar på myndigheters 

hemsidor för att identifiera relevanta myndighetsdokument. Sökningar 

gjordes bland annat på hemsidorna Jordbruksverket, Trafikverket, 

Länsstyrelsen Skåne, Helsingborgs Stad och Malmö Stad. Sökorden som 

användes var “biologisk mångfald”, “pollinering”, “stadsmiljö” och 

“vägkanter”.  

2.1.2 Urval bland litteratur 

Sökresultaten vid samtliga sökningar sorterades efter datum nyast till äldst 

men i övrigt specificerades inte sökningen mer. Antalet artiklar från senare 

år var klart större än från tidigare, vilket indikerar att intresset för 

forskningsområdet ökat på senare tid. På grund av den stora mängden 

tillgängligt material valde jag avgränsa mig genom att endast studera de 

första 50 sökresultaten vid varje sökning. De första 50 sökresultaten från 

varje sökning bedömdes efter titel och de som verkade ämnesrelevanta 

valdes ut. Abstract av de utvalda objekten lästes sedan för att bedöma dess 

relevans. Även ”snöbollsmetoden” användes, det vill säga referenslistorna 

till de artiklar som hittades studerades för att identifiera ytterligare relevant 

litteratur. Högst prioritet gavs till de artiklar som publicerats mest nyligen 

och de som refererats till mest, samt till de studier som genomförts i 

Skandinavien eller i övriga Nordeuropa. De titlar som funnits med hjälp av 

sökmotorn Google Scholar extraherades även från Web of Science för att 

försäkra publikationens akademiska kvalitet. De titlar som inte ingår i den 

senare databasens utbud sorterades bort. 

2.2 Praktisk tillämpning 

2.2.1 Val av exempelytor 

Tillsammans med kommunekologerna på Stadsbyggnadsförvaltningen i 

Helsingborgs Stad valdes två lämpliga exempelytor ut. Ytorna ligger i 

områden där man sedan tidigare önskat inleda arbetet med att öka den 

biologiska mångfalden. Arbetets fokus ligger på vägkanter och de ytor som 

valdes ut är därför vägkanter eller sidoytor längst med cykelvägar. 
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Exempelyta 1: Vägkant längst med Pålstorpsvägen 

Exempelyta 1 är en vägkant som skiljer den måttligt trafikerade 

Pålstorpsvägen från en angränsande cykelväg. Den aktuella vägsträckan 

ligger längst Pålstorpsvägen mellan Pålstorp och Gantofta och området ägs 

av kommunen. Ytan definieras enligt skötselanvisningar som G6: 

vägkantsslåtteryta. Detta innebär att ytan ska vara skräpfri enligt 

definitionen för skräpfria markytor och att växtligheten ska ha en höjd på 8-

12 cm efter utförd klippning, slåtter eller slaghack. Slaghack innebär 

klippning och borttransport av klipprester i samma överfart. På exempelytan 

gäller slåtter, vilket genomförs en gång per år i perioden augusti-september. 

Efter slåtter får växtligheten ligga kvar och fröa av sig innan uppsamling. 

Skötseln av området har nyligen modifierats och sedan tre år tillbaka slås 

ytan istället för att slaghackas flera gånger per år som tidigare. Syftet med 

denna skötselreform var gynna den biologiska mångfalden.  

Markytan är stenig med en täckningsgrad som uppskattas vara 

<50 %. Floran domineras av gräs, med mindre inslag av mossa och småväxta 

exemplar av till exempel klöver, maskros och förgätmigej. Trots låg 

täckningsgrad saknas blottade jordytor på grund av den steniga marken. 

Vägen omges på båda sidor av åkermark där man för tillfället odlar vall och 

några hundra meter bort finns flera partier med träd och buskar. Eftersom 

vägkanten löper längst med en relativt stor väg måste sikten hållas fri och 

får inte skymmas med blommande träd eller buskar. Området illustreras av 

figur 1 och 2.  
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Figur 1. Exempelyta 1, Pålstorpsvägen.  

Bildkälla: Google Maps, 2016. Ändrad av: Malin Stensson. 

Figur 2. Exempelyta 1, Pålstorpsvägen. 

Foto: Malin Stensson, 04-05-2016. 



15 

Exempelyta 2: Sidoyta cykelväg längst med Södra Stenbocksgatan 

Exempelyta 2 är en sidoyta belägen mellan tre cykelvägar i närheten av en 

mycket högtrafikerad rondell där Södra Stenbocksgatan och Malmöleden 

möts. Områden ligger i centrala Helsingborg. Området ägs av kommunen 

och sköts idag genom slaghackning fyra gånger om året. Ytan definieras 

enligt skötselanvisningar som G3B: högvuxen gräsyta typ B. Detta innebär 

att ytan ska vara en öppen yta i landskapet och att gräset ska ha en höjd på 

8-12 cm efter utförd klippning, slåtter eller slaghack. I detta fall gäller 

slaghackning, vilket genomförs fyra gånger per år i perioderna 15/5-1/6, 

15/6-1/7, 15/7-1/8 och 1/9-15/9.  

Ytan är idag gräsdominerad med tio träd, mestadels 

vårtbjörkar. Tidigare växte en stor sälg på den aktuella ytan, men den togs 

ner för att öka sikten mellan cykelvägarna. Täckningsgraden uppskattas vara 

>90 %, med inslag av bland annat mossa, skott av träd och buskar, klöver 

och maskrosor. Vegetationen hade vid platsbesökets tidpunkt en medelhöjd 

på ca 15-20 centimeter, exklusive träd och buskar, och innefattade många 

tuvbildande gräs. Övriga områden runt omkring exempelytan täcks av 

liknande vegetation, men undantag av en närliggande vägkant där det finns 

betydligt fler träd- och buskar, varav några så som hägg, slån och sötkörsbär 

blommade vid tidpunkten för inventering. Övriga växter som med säkerhet 

kunde artbestämmas i området runt exempelytan var vitplister, ängsfryle, 

rödplister, löktrav, trädgårdsveronika, åkerförgätmigej och stormåra. 

Området illustreras av figur 3 och 4.  
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Figur 3. Exempelyta 2, Södra Stenbocksgatan. 

Bildkälla: Google Maps, 2016. Ändrad av: Malin Stensson.  

 

Figur 4. Exempelyta 2, Södra Stenbocksgatan. 

Foto: Malin Stensson, 04-05-2016. 
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2.2.2 Undersökning av exempelytor 

Ett platsbesök gjordes 7 april 2016 för att få en första uppfattning om 

områdenas naturtyper och karaktär. 4 maj 2016 gjordes ytterligare ett 

platsbesök, då exempelytorna och deras omgivningar dokumenterades 

genom fotografering och en överskådlig inventering av vegetationen. Den 

nya nordiska floran (Mossberg & Stenberg, 2010) användes vid inventering. 

2.2.3 Åtgärdsförslag och skötsel 

Förslag på åtgärder gavs med den insamlade informationen från 

litteraturstudien som underlag. Prioritering mellan åtgärder gjordes med 

hänsyn till ytornas förutsättningar, omgivningar samt vad de primärt 

används som. Ett möte hölls tillsammans med personal från 

Stadsbyggnadsförvaltningens driftavdelning för att erhålla information om 

nuvarande skötsel av områdena bedrivs. Vid detta möte diskuterades också 

personalens syn på de åtgärder och den skötsel som föreslås i arbetet.  
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3. Resultat 

3.1 Litteraturstudie 

Nedan presenteras resultatet av litteraturstudien genomförd för att undersöka 

värdet av pollinerande insekter i stadsmiljö, samt vilka habitatkrav de olika 

grupperna av pollinerande insekter har på sin omgivning.  

3.1.1 Värdet av pollinerande insekter i bebyggd miljö 

Flera studier har visat att städer kan utgöra goda habitat för pollinerande 

insekter (Baldock et. al., 2015; Hülsmann et. al. 2015; Banaszak-Cibicka & 

Zmihorski, 2011). Urbana miljöer kan till exempel erbjuda en variation av 

småskaliga habitat och födosökningsmöjligheter för exempelvis humlor och 

solitärbin, och stadsmiljöer har ofta en högre mångfald av sådana arter än 

jordbrukslandskap (Hausmann et. al., 2016; Hülsmann et. al., 2015). En 

orsak till detta kan vara landskapsförändringar och förlusten av artrika 

miljöer som naturbetesmarker och ängar (Edelstam et. al., 1995; Jantunen 

et. al., 2007), orsakat av det intensifierade jordbruket, vilken är en av de 

drivande orsakerna till minskningen av pollinerande insekter.  

Eftersom de vegetationstyper i omgivande landskap som 

gynnar pollinatörer minskar, bör åtgärder vidtas för att öka kvaliteten på 

urbana grönområden (Baldock et. al., 2015). Genom att höja kvaliteten på 

urbana grönområden och förvalta dem för att gynna pollinatörer, skulle 

städer kunna hysa en relativt god insektsfauna och till och med verka som 

viktiga korridorer och källhabitat för det ogästvänliga jordbrukslandskapet 

som ofta omger städer (Baldock et. al., 2015). Ökad urban grönska kan bidra 

till att motverka de negativa effekter som urbanisering medför, till exempel 

fragmentering genom att det ökar konnektiviteten mellan olika 

habitatfragment (Bennet & Saunders, 2010). Spridningsmöjligheter och 

konnektivitet genom hela staden är ett måste för att livskraftiga 
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insektspopulationer ska kunna etableras och utvecklas (Banaszak-Cibicka & 

Zmihorski, 2011). Det är därför av stor vikt att åtgärder vidtas genomgående 

i hela den bebyggda miljön. 

En större mångfald av pollinerande insekter i tätorter kan på flera sätt bidra 

till att öka livskvaliteten för dess invånare (Hanley et. al., 2014). Det har 

visats att människors fysiska och psykiska välmående påverkas av närheten 

till grönområden, och framförallt av förekomsten av växter och fåglar 

(Shwartz et. al., 2014; Jim, 2013; Sandifer et. al., 2014). En större mängd 

pollinerande insekter medför att mängden och variationen av vilda träd och 

blommor ökar, vilket i sin tur gynnar de djur som är beroende av 

insektspollinerade växter (Hausmann et. al., 2016). Eftersom pollinatörer är 

så viktiga för produktionen av frukt och frön, kan en ökad mångfald av dem 

även bidra till en ökad mångfald av fågelarter, till glädje av fågelskådare 

(Hanley et. al., 2014; Lowenstien et. al., 2015). Även produktiviteten av 

stadsodlingar förbättras av närvaron av pollinerande insekter (Hausmann et. 

al., 2016; Lowenstein et. al., 2015).   

Att människor i större utsträckning bosätter sig i städer gör att 

vi lever alltmer avlägset från naturliga miljöer (Shwartz et. al., 2014; Turner 

et. al., 2004). Därför är det av stor betydelse att bevara och integrera 

biologisk mångfald i urbana miljöer, så att den stora delen av befolkningen 

som är bosatt i tätorter också får ta del av de nyttor som naturen medför 

(Turner et.al., 2004). Eftersom livskraftiga populationer av pollinerande 

insekter medför goda effekter för den biologiska mångfalden (Potts et. al., 

2010; Shepard et. al., 2008; Linowksi et. al., 2014: Kearns et. al., 1998), kan 

åtgärder för att gynna dessa arter få betydelse för invånarnas livskvalitet.  

3.1.2 Pollinerande insektsgrupper och deras habitatbehov 

Humlor 

Släktet humlor Bombus tillhör överfamiljen bin Apoidea och ordningen 

steklar Hymenoptera. Humlor är sociala bin som lever i samhällen bestående 

av arbetare, drönare (hanar) och en drottning, som är den enda individen som 

övervintrar (Mossberg & Cederberg, 2012; Carvell et. al., 2001). Larver 

kläcks och förpuppas inuti boet, och lämnar boet först som fullvuxna humlor 

(Mossberg & Cederberg, 2012). 
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Olika humlearter föredrar olika typer av bon, men generellt 

kan sägas att valet brukar falla på olika ihåligheter i markhöjd, antingen över 

eller under jord (Mossberg & Cederberg, 2012, Carvell et.al., 2001; Lye et. 

al., 2012). Övergivna bon av smågnagare är viktiga boplatser för många 

humlearter (Lye et. al., 2012; Mossberg & Cederberg, 2012). Övriga 

boplatser inkluderar uppdragna plantor, lövhögar, grästuvor, ihåliga träd, 

fågelholkar, tätvuxna buskage och ihåligheter i väggar (Lye et. al., 2012). 

Många humlor är generalister i sitt val av boplats (Lye et. al., 2012), och det 

mest väsentliga är att boplatsen är skyddad och väl isolerad så att drottningen 

kan föda upp den första kullen arbetare (Mossberg & Cederberg, 2012). De 

flesta humlor är generalister även vad gäller föda, så för att gynna 

mångfalden av humlor bör man sträva efter att så mycket som möjligt öka 

blomrikedomen (Mossberg & Cederberg, 2012; Willmer, 2011).  Humlorna 

behöver ha tillgång till pollen och nektar från maj till september (Carvell et. 

al., 2001), men speciellt perioden maj-juli är viktig, eftersom det är under 

denna period som humlesamhällena växer (Mossberg & Cederberg, 2012). 

Humlor kan flyga upp till en kilometer från boet, men föredrar att födosöka 

inom några hundra meter, därför är det en fördel med gott om blommande 

växter nära boet (Mossberg & Cederberg, 2012).  

Solitärbin 

Solitärbin är de bin, tillhörande överfamiljen bin Apoidea och ordningen 

steklar Hymenoptera, som inte bildar samhällen. Istället är alla honor fertila, 

och honan sköter ensam om sitt bo (Willmer, 2011). Likt humlor kläcks och 

förpuppas solitärbin inuti boet. 

Majoriteten av solitärbin, ungefär 70 %, bygger bon i marken 

och gynnas av blottade och väldränerade sand- och jordytor, gärna på slänter 

(Linowski et.al., 2004; Hopwood, 2008). Andra arter bygger bon i håligheter 

i träd och död ved, under stenar, håligheter i väggar eller i märgrika örter 

som exempelvis björnbär, fläder och hallon (Hopwood, 2008; Winfree, 

2010; Baldock et. al., 2015). Bina väljer helst bon som är så ostörda som 

möjligt och belägna i varma lägen med öppningen mot morgonsolen 

(Vaughan et.al., 2015). För att gynna så många arter som möjligt bör det 

finnas blommande växter under hela aktivitetsperioden, gärna med stor 

variation av färger, med särskilt fokus på arter som blommar tidigt på våren 

(Vaughan et. al., 2015; Winfree, 2010). Majoriteten av solitärbin föredrar 
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växter med lättåtkomlig nektar och pollen, men kan utnyttja flera olika 

växter som föda (Vaughan et. al., 2015). Solitärbin flyger helst inte längre 

än 500-600 meter från boet i jakt på föda (Linowski et. al., 2004) 

Dagfjärilar och svärmare 

Svärmare Sphingidae och dagfjärilar Rhopalocera tillhör ordningen fjärilar 

Lepidoptera. Fjärilar lever sitt liv i fyra stadier; ägg, larv, puppa och 

fullvuxen fjäril, och övervintrar i olika utvecklingsstadier beroende på art 

(Shepard et.al., 2008). Äggen läggs på en värdväxt, som sedan blir föda för 

larverna då de kläcks (Willmer, 2011).  

Fjärilens övervintring sker på frostfria skyddade platser, till 

exempel i träd med ihåligheter fåror i barken, i högar av löv eller kvistar, på 

vindar eller i sprickor i byggnader (Vaughan, 2015; Shepard et. al., 2008). 

Gällande värdväxter är vissa fjärilslarver specialiserade medan andra kan 

utnyttja flera växtarter (Shepard et. al., 2008; Vaughan, 2015). Tistlar, 

mjölkört, brännässlor, sälg och flertalet gräsarter fungerar bra för många 

fjärilslarver. Då larven växt färdigt letar den upp en lämplig plats att 

förpuppas, till exempel hängandes på en kvist eller bland gräs (Vaughan. 

2015). Färdiga fjärilar lever framförallt av nektar och trivs därför med växter 

som har hög nektarproduktion (Shepard et. al., 2008; Willmer, 2011). De 

lockas också generellt av väldoftande och färgglada blommor. Förutom 

blommor kan fjärilar även söka föda från vissa andra källor, till exempel 

övermogen fallfrukt eller savande björkar (Shepard et.al., 2008; Willmer, 

2011). Fjärilar behöver sol och värme och trivs därför bäst i vindskyddade 

områden där solens strålar når ner till markytan och inte bland högvuxen 

vegetation (Shepard et. al., 2008; Willmer, 2011). Städer, som ofta har högre 

medeltemperatur än omgivande landskap samt relativt gott om 

vindskyddade parker utan tät vegetation, kan därför ha goda förutsättningar 

för fjärilsfaunan (Almstedt Jansson et. al., 2011).  

Blomflugor 

Familjen blomflugor Syrphidae tillhör insektordningen tvåvingar Diptera. 

Blomflugor ger en dubbel nytta: förutom pollinering av vuxna individer som 

lever på nektar och pollen, så lever även många arters larver på skadedjur 

som bladlöss och spinnkvalster (Carvell et. al., 2001; Branquart & 

Hemptinne, 2000; Jordbruksverket, 2016). Blomflugorna har en livscykel 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4ril
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liknande fjärilens; från larv till puppa till fullvuxen blomfluga. De kan även 

likt fjärilen övervintra i alla utvecklingsstadier, och är aktiva ungefär från 

april till september (Jordbruksverket, 2016; Branquart & Hemptinne, 2000). 

Blomflugor dras till solbelysta platser med mycket 

blommande buskar, träd och örter (Jordbruksverket, 2016). Då honan lägger 

ägg letar hon aktivt efter okläckta bladluskolonier och lägger ägg i närheten. 

Flera arter lägger också ägg i död ved eller i vattensamlimgar 

(Jordbruksverket, 2016). De arter vars larver inte lever av bladlöss livnär sig 

antingen på döda eller levande växter eller på näringsämnen i näringsrika 

vatten. Fullvuxna blomflugor livnär sig på pollen och nektar, och god 

tillgång på pollen under hösten ökar chansen för en stark population följande 

år, men visar sällan preferenser för specifika växtarter (Branquart & 

Hemptinne, 2000; Willmer, 2011). Blomflugor kan övervintra till exempel 

under bark eller i ett ihoprullat löv (Jordbruksverket, 2016). 

3.1.3 Att uppfylla artgruppernas habitatbehov i urban miljö 

För att gynna pollinerande insekter i tätorter bör grönområden planeras så 

att samtliga habitatbehov tillgodoses; det vill säga boplatser, 

övervintringsplatser, lämpliga nektar- och pollenväxter och eventuella 

värdväxter (Winfree, 2010; Carvell et. al., 2010; Kearns et. al., 1998). I 

första hand bör sådana element som finns naturligt i områden identifieras 

och bevaras (Vaughan et. al., 2015, Linowski et. al., 2004; Kearns et. al., 

1998). I andra hand bör förvaltningen av områden anpassas så att dessa 

miljöer inte försvinner eller skadas, och i tredje hand kan man vid behov 

höja kvaliteten på grönområdet genom att aktivt skapa lämpliga habitat för 

pollinatörer (Vaughan et. al., 2015). Åtgärder bör i första hand koncentreras 

på att säkra tillgång på boplatser och födotillgångar, då mycket tyder på att 

det framförallt är dessa faktorer som är begränsande (Carvell et. al., 2001; 

Shepard et. al., 2008; Baldock et.al., 2015; Klein et. al., 2007). 

Nektar-, pollen- och värdväxter 

Specifika rekommendationer för växter som gynnar pollinerande insekter 

generellt är svåra att ge, eftersom födopreferenser varierar mellan olika arter 

(Winfree, 2010, Carvell et.al., 2001, Willmer, 2011). Det är därför svårt att 
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föreslå en artsammansättning som gynnar samtliga insektsarter. Nedan följer 

istället riktlinjer för att gynna så många arter som möjligt:  

 Fokusera på mångfalden; ju större mångfald bland gräs, träd, buskar 

och andra växter, desto fler arters livsmiljöer täcks in (Shepard et. 

al., 2008; Mossberg & Cederberg, 2012; Winfree, 2010). 

 Stor färgrikedom lockar ett större antal arter (Shepard et. al., 2008; 

Willmer, 2011; Carvell et. al., 2001).  

 En mångfald av blommande växter bör finnas under hela 

sommarhalvåret, det vill säga från april till september (Noordijk et. 

al., 2009; Shepard et. al., 2008; Winfree, 2010; Mossberg & 

Cederberg, 2012; Bengtsson et. al., 1996; Hausmann et. al., 2016). 

På grund av bristen på tidigt blommande växter kan våren utgöra en 

flaskhals för till exempel humlor och de fjärilar som övervintrar som 

vuxna (Bengtsson et. al., 1996; Linowski et. al., 2004) 

 Blommande träd och buskar är en viktig födokälla (Hausmann et. al. 

2016; Jordbruksverket, 2016; Linowski et. al., 2004; Mossberg & 

Cederberg, 2012). De blommar ofta tidigt på året och gynnar därför 

de arter som vaknar tidigt på våren. Träd och buskar som gillas av 

många biarter är till exempel olika Salix-arter, fläder, rosväxter, 

hagtorn, björnbär och hallon (Linowski et.al., 2004). 

 Invasiva arter bör undvikas då inhemska insektsarter troligtvis inte 

är anpassade för att nyttja dem som födokälla, samt att det finns risk 

att de konkurrerar ut inhemska växtarter (Shepard et. al., 2008).  

 Förädlade trädgårdsarter, som exempelvis fyllda rosor, är mindre 

lämpade då många inte längre producerar nektar och ibland även 

saknar doft (Mossberg & Cederberg, 2012; Bengtsson et. al., 1996).  

 Ärtväxter, rosväxter och krans- och korgblommiga växter gillas av 

många humlor och solitärbin (Willmer, 2011; Carvell et. al., 2001).  

 Ärtväxter, korgblommiga växter, nässlor och tistlar är värdväxter för 

många fjärilslarver (Bengtsson et. al., 1996).  

 Typiska födoväxter för fjärilar är sådana med hög nektarproduktion 

(Willmer, 2001; Vaughan, 2015). Några exempel är buddleja, 

kungsmynta, lavendel, timjan, sälg, syren och gurkört (Bengtsson et. 

al., 1996).  
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 Korgblommiga växter gillas av många blomflugor (Carvell et. al., 

2001; Branquart & Hemptinne, 2000), och likaså flockblomstriga, 

korsblommiga och rosväxter (Branquart & Hemptinne, 2000; 

Willmer, 2011).  

Ett sätt att öka växtrikedomen i ett område kan vara att övergå till mer 

lågintensiv skötsel och därmed utnyttja den befintliga fröbanken 

(Nordbakken, 2010; Carvell et. al., 2001). Om vegetationen ändå visar sig 

för artfattig kan insådd av frön vara positivt för artrikedomen (Edelstam et. 

al., 1995; Carvell et. al., 2001). Som alternativ till fröblandningar finns 

örtpluggar, för att noggrannare kontrollera artvalet, och färdiga ängsmattor, 

om man genast vill skapa en fullt etablerad ängsyta.  

Eftersom många fjärilslarver är specialiserade för vissa 

värdväxter bör man ta reda på vilka fjärilar som finns i området och därefter 

vilka växter larverna föredrar (Shepard et. al., 2008). Helst ska områden med 

värdväxter inte slås varje år, eftersom många arter övervintrar i ägg- eller 

puppstadiet och i så fall befinner sig på värdväxten (Shepard et. al., 2008; 

Bengtsson et. al., 1996).  

Bo- och övervintringsplatser 

En viktig miljö att bevara som boplatser för bin är blottade sand- och 

jordytor, vilka ska vara så ostörda som möjligt, väldränerade och 

solexponerade (Vaughan et. al., 2015; Winfree, 2010). Andra solitärbin 

tycker om vass och döda kvistar och grenar i buskage (Winfree, 2010). Vissa 

humlor tycker om grästuvor, och att låta tuvbildande gräs växa sig högt kan 

därför vara gynnsamt (Mossberg & Cederberg, 2012). För att skydda 

övervintrande humlor kan man låta en del av markvegetationen stå kvar 

varje vinter, för att undvika att förstöra eventuella humlebon. Att värna om 

smågnagare och deras bon är också viktigt då de blir utmärkta boplatser för 

humlor (Lye et. al., 2012; Carvell et. al., 2001).  Flera av insektsgrupperna 

trivs också i håliga och fåriga träd, och sådana bör skyddas. Träd och buskar 

bör skötas för att undvika att insekternas habitat växer igen alltför mycket, 

då de föredrar solbelysta ytor (Shepard et. al., 2008).  

Om “naturliga” bo- och övervintringsplatser för insekterna 

saknas, kan sådana istället skapas eller tillverkas och placeras ut. Nedan 

följer några exempel: 
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 Bibatteri. Sammanbuntade avsågade bambupinnar, vass eller 

växtpinnar med porös märg. Pinnarna bör innehålla en fylld nod, 

vilket bambu gör, och vara av varierande storlek, men runt 20-25 cm 

långa och 5-15 mm i diameter. Buntarna placeras ut i grenklykor 

eller mellan stenar (Linowski et. al., 2004; Vaughan et. al., 2015).  

 Biholk. Träbitar med borrade hål, minst 10 cm djupa. Exempelvis 

plankbitar med borrade hål i kortsidan och placerade i en hög ovanpå 

varandra i fågelholk utan framsida. Borrade hål i stående död ved 

fyller samma funktion. Hålen bör vara i olika diametrar, 5-10 mm, 

och så släta som möjligt på insidan (Vaughan et. al., 2015).  

 Bibädd. Blottade jordytor för bin som bygger bon i marken. Detta 

kan vara högar av finkornig sand eller sandig jord- max 40 % lera 

och ca 35 % sand (Vaughan et. al., 2015). Grävda fyllda gropar, 

minst 50 cm djupa, kan fylla samma funktion (Shepard et. al., 2008). 

Ofta fungerar det med att blanda ut den vanliga jorden på platsen 

med lite sand. Bibädden ska vara väldränerad och vindskyddad, 

minst 2x2 m stor och bestå av minst 2 m3 sand (Shepard et. al., 2008).  

 Humlelåda. Vädertäta lådor med ungefärliga mått 20x40x10 cm och 

grundade med exempelvis torrt gräs (Mossberg & Cederberg, 2012). 

Det bör finnas borrade dräneringshål i botten, några ventilationshål 

nära toppen och en entré. Entrén kan till exempel bestå av ett plaströr 

som sticks igenom ett hål på ena sidan av lådan. Plaströret bör vara 

30-40 cm långt och 1,5-2 cm i diameter. Boet grävs ner i en sluttning 

eller under stenar (Linowski et. al., 2004). 

 Andra artificiella humlebon. Nergrävda upp-och-nervända 

tegelkrukor och utplacerade stenhögar kan också fungera för humlor 

(Vaughan et. al., 2015). Krukor fylls med torrt gräs och grävs ner 

med dräneringshålet  synligt ovanför marken. Gräset kring 

stenhögarna bör få växa högt så att det bildas små hålrum. Tyvärr 

brukar beläggningen av artificiella humlebon, även humlelådor, vara 

låg, och det mest effektiva sättet att gynna humlor är att bevara 

naturliga boplatser (Vaughan et. al., 2015).  

 Fjärilsholk. Det går att skapa artificiella övervintringsplatser för 

vuxna fjärilar, men det finns inget bevis för att de fungerar (Shepard 

et. al., 2008). För bättre framgång bör man istället skapa eller bevara 
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naturliga övervintringsplatser som ihåliga träd, högt gräs och högar 

av kvistar (Shepard et.al., 2008). 

Bona ska placeras sydligt så att öppningarna får morgonsol, men om möjligt 

så att solen mitt på dagen inte blir för stark (Vaughan et. al., 2015; Mossberg 

& Cederberg, 2012). Boöppningarna ska vara synliga. Bona ska placeras 

minst 1 meter, men max 2 m, upp från marken för att skydda mot kall 

markluft på natten, och ska spännas fast så att de inte svajar i vinden 

(Vaughan et. al., 2015). Eftersom bekämpningsmedel och kemikalier kan 

vara skadligt för bin och fjärilar (Hanley et. al., 2014), ska man inte använda 

impregnerat virke till någon av ovanstående åtgärder (Vaughan et. al., 2015). 
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3.2 Praktisk tillämpning 

Följande del av arbetet är en tillämpning av litteraturstudiens resultat. Här 

presenterar föreslag på åtgärder för de två exempelytor som valts ur.  

3.2.1 Exempelyta 1: Vägkant längst med Pålstorpsvägen 

 Bearbetning av mark för att minska mängden sten. 

 Insådd av en fröblandning med blommande örter och gräs.  

Trots övergången till slåtter sedan tre år tillbaka är artrikedomen på denna 

yta låg. Det kan därför vara lämpligt att lägga resurser på att så in en 

fröblandning för att öka mångfalden bland markvegetationen i syfte att 

skapa födoresurser för så många insektsarter som möjligt. Markberedning 

före sådd bör innefatta en borttagning av den stora mängden sten som finns 

på ytan för att skapa bättre förutsättningar för markvegetationen. Sådd bör 

ske på hösten eller våren, helst under en period då marken är varm och fuktig 

(Carvell et. al., 2001). Den rutin som i Helsingborg råder idag för nysådd är 

grässådd på matjord (W. Narvelo, pers. komm). De marker som har högst 

artrikedom är dock mer näringsfattiga än så (Edelstam et. al., 1995). Ett 

alternativ vid nyanläggning är därför att vidta åtgärder för att göra jorden 

magrare innan markberedning, och sedan så in en ängsfröblandning med 

högre artrikedom. På så sätt får mindre konkurrenskraftiga arter en chans att 

etablera sig, vilket leder till ökad mångfald (Edelstam et. al., 1996). 

För att undvika att kvävegynnade arter tar över under 

etableringen kan det vara en bra idé att klippa vegetationen ett flertal gånger 

under det första året efter sådd (Carvell et. al., 2001). Följande år bör mer 

lågintensiv skötsel tillämpas. Val av skötselmetod har stor betydelse för 

markvegetationens artrikedom (Halbritter et. al., 2015). Det har diskuterats 

huruvida slåtter en eller två gånger per säsong bäst gynnar den biologiska 

mångfalden (Noordjik et. al., 2009; Schaffers, 2002; Jantunen et. al., 2007). 

Slåtter två gånger per år beskrivs då som lämpligt i centrala Europa men inte 

i norra, på grund av den kortare växtsäsongen (Jantunen et al., 2007). Vid 

slåtter försvinner insekternas födokällor helt under några dagar och delvis 

under veckorna som följer (Noordijk et. al., 2009), vilket kan orsaka problem 

för insektspopulationerna. För denna yta föreslås därför slåtter en gång per 
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år, så sent som möjligt på säsongen för att se till att alla växter hunnit 

blomma över, så att insekterna hinner utnyttja blomrikedomen (Vaughan et. 

al., 2004; Mossberg & Cederberg, 2012). Det slagna höet bör sedan lämnas 

kvar någon vecka för att låta mogna frön falla av, vilket man redan gör idag, 

sedan måste det avlägsnas för att artrikedomen ska kunna bibehållas 

(Noordijk et. al., 2009; Schaffers, 2002). 

Exempelyta 1 har idag begränsade förutsättningar för att hysa 

en god mångfald av pollinerande insekter. Omgivande landskap består 

framförallt av åker, men partier med träd och buskar finns som relativt 

regelbundna inslag i landskapet och kan förhoppningsvis fungera som bo- 

och övervintringsplatser för flertalet arter. I detta fall ligger bristen främst i 

tillgång till blommande markvegetation, och vägkanterna bör därför 

utnyttjas i detta syfte. Markbearbetningen som krävs för denna yta kan verka 

omfattande, men med tanke på syftet är arbetet motiverat, särskilt eftersom 

dessa vägkanter är väldigt breda och därför har potential att tillhandahålla 

stora mängden födokällor för insekterna. Då vägkanterna ifråga löper genom 

ett jordbruksområde skulle åtgärderna kunna tänkas leda till en mer effektiv 

pollinering av grödorna på åkrarna (Winfree, 2010).   

3.2.2 Exempelyta 2: Sidoyta cykelväg längst med Södra 

Stenbocksgatan 

 Ändrad skötsel från slaghackning fyra gånger per säsong till slåtter 

en gång per säsong.  

 Utplacering av en kraftig bit död ved, till exempel en trädstam man 

tvingats hugga ner någon annanstans, gärna med fåror och 

ihåligheter. 

 Utplacering av en biholk på en av de mer centrala björkarna, ca 1 

meter upp, i sydligt läge. 

 Skapandet av en bibädd på sydliga delen av ytan.  

 Lågintensiv städning; låt ris, kvistar och lövhögar ligga kvar i större 

utsträckning.  

Genom att övergå till slåtter en gång per år kan den naturliga fröbanken få 

chans att utvecklas så att växterna kan sätta frö inför nästa år. Liksom för 

exempelyta 1 bör slåtter ske så sent som möjligt på säsongen för att 
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blomrikedomen ska kunna ge maximal nytta (Vaughan et. al., 2004; 

Mossberg & Cederberg, 2012), och det slagna höet bör lämnas kvar för att 

fröa av innan uppsamling (Noordijk et. al., 2009; Schaffers, 2002). Om det 

visar sig att floran inte blir mer artrik efter några år, skulle man kunna 

komplettera vegetationen med några utvalda örtpluggplantor som passar till 

jordmånen. Tidigare genomförda projekt i Skåne har dock visat goda resultat 

på artrikedomen genom en mindre intensiv skötsel. Projektet Våga vägra 

klippa från Malmö stad, som gick ut på att tillämpa nya skötselmetoder på 

grönytor i trafikmiljö, visade till exempel en klart ökad mångfald av 

spindelarter på slagna ytor jämfört med klippta (Malmö Stad, 2016). 

Vid slåtter slås alla växter av vid samma höjd och gör att 

markvegetationen blir låg och  fri från tuvor (Edelstam et. al., 1995). Både 

humlor och fjärilar kan övervintra i tuvigt gräs (Mossberg & Cederberg, 

2012; Vaughan, 2015), och därför bör några områden med hög täthet av 

tuvigt gräs lämnas kvar över vintern. Detsamma kan göras för områden som 

har hög täthet av fjärilars värdväxter, om sådana finns. På så sätt finns det 

förhoppningsvis alltid individer av humlor och fjärilar som överlever 

vintern. Att lämna kvar ris och löv som fallit samt att placera ut en stor bit 

död ved gör också att det finns större tillgång på boplatser för bin, fjärilar 

och blomflugor (Vaughan et. al., 2015; Jordbruksverket, 2016).  Bibädden 

som placerats ut i syfte att fungera som boplats för bin bör hållas öppen och 

så ostörd som möjligt och ska därför placeras minst några meter in från 

cykelvägens kant (Vaughan et. al., 2015). Passa på att försiktigt rensa bort 

vegetation från bädden samtidigt som andra skötselåtgärder utförs i området.  

Exempelyta 2 har idag måttliga förutsättningar för att hysa en 

god mångfald av pollinerande insekter, sett som en del av ett nätverk med 

det omgivande landskapet vilket verkar vara relativt artrikt. En förändrad 

skötsel av gräsytan från slaghack till slåtter kommer troligtvis att öka 

artrikedomen och därmed förbättra ytans förutsättningar (Noordijk et. al., 

2009; Schaffer, 2002). Att sälgen tog ner i området är beklagligt eftersom 

sälg är en art som gillas av många olika arter av pollinerande insekter och 

som även blommar tidigt på våren (Jordbruksverket, 2016; Linowski et. a., 

2015). Lyckligtvis finns relativt gott om träd och buskar kvar i närområdet, 

varav ett flertal var i blom redan i början av maj. Att återplantera något 

liknande art på ytan kan därför anses som en mindre prioriterad åtgärd, även 

om utrymmet finns. Ytan kan med större fördel utnyttjas för att skapa 
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boplatser och födokällor i form av blommande markvegetation. Trots att 

omgivningarna verkar vara relativt artrika är det väsentligt att åtgärder tas 

för att öka artrikedomen även på exempelytan. Ytan kan fylla en mycket 

viktig funktion genom att den bidrar till att knyta samman habitatfragment 

och därmed skapar spridningsmöjligheter och säkra refuger för insekterna 

(Hopwood, 2008; Linowski et. al., 2004; Nordbakken, 2010, Halbritter et. 

al., 2015). 

 

 

  



32 

  



33 

4. Diskussion 

Denna studie visar att det finns gott om möjligheter att utnyttja vägkanter 

och sidoytor för att öka mångfalden av pollinerande insekter i urbana 

miljöer. Att gynna pollinerande insekter i bebyggd miljö är av stor vikt 

eftersom det kan motverka de populationsminskningar som sker i det 

omkringliggande landskapet, bland annat genom att det medför ökad 

konnektivitet mellan habitatfragment. En högre mångfald av pollinatörer i 

stadsmiljö kan också leda till en ökad biologisk mångfald vilket kan medföra 

förbättrad livskvalitet för människor. Arbetet visar att det som framförallt 

verkar avgörande för livskraftiga populationer av pollinatörer är en stor 

variation av blommande växter genom hela säsongen. Solljus verkar också 

vara en viktig faktor, och ytor bör hållas öppna för att öka solinstrålningen. 

Lämpliga boplatser är också av stor vikt, och en ökad mängd bar mark har 

visats leda till en större variation av bin. Död ved och högar av löv eller 

kvistar kan också gynna många arter. Artificiella boplatser för insekter kan 

också ha en roll att fylla gällande att skapa ett passande habitat. Genom att 

ta hänsyn till dessa faktorer vid förvaltning kan vägkanter och sidoytor 

utgöra habitat för pollinerande insekter. Att döma av exempelytorna i detta 

arbete skulle det med hjälp av en förändrad skötsel kunna finnas relativt 

goda förutsättningar för pollinerande insekter även i Helsingborg.    

Den skötsel som föreslås är slåtter av ytorna en gång per år, dels på grund 

av den relativt korta växtsäsongen och dels på grund av att det underlättar 

skötseln. Insekterna kräver tillgång på blommande växter under hela 

säsongen, och för att tillgodose detta samtidigt som ytorna ska slås två 

gånger per säsong skulle slåttern behöva ske i intervaller (Noordijk et. al., 

2009), vilket kräver mer planering och fler arbetstimmar. Slåttern ska ske så 

sent som möjligt på säsongen (Jantunen et. al., 2007; Mossberg & 

Cederberg, 2012). Om man slår innan slutet av augusti/början av september, 

exempelvis, är det inte säkert att humlesamhället hinner producera nya hanar 

och drottningar innan boet förstörs (Mossberg & Cederberg, 2012).  
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Vid implementering av nya skötselanvisningar är inventering 

och uppföljning väldigt viktigt. Inventeringar av ytorna bör  göras för att 

säkerställa vilka arter som blommar under hela säsongen och därmed vilka 

resurser som finns tillgängliga vid nuvarande skötsel. Det bör också 

undersökas närmare vilka pollinerande insekter som besöker ytan. Därefter 

kan brister identifieras så att beslut kan fattas om vilken fröblandning som 

är lämplig att så in på exempelyta 1. Inventeringen som genomfördes under 

detta arbete gjordes i början av maj då majoriteten av växterna inte blommar, 

vilket gjorde att endast ett fåtal växter med säkerhet kunde artbestämmas. 

Flera inventeringar vid olika tidpunkter på året bör genomföras. 

Insektsfaunan på båda exempelytor bör inventeras innan åtgärderna 

genomförs och sedan följas upp. Skötseln av den vägkant som exempelyta 1 

ingår i ändrades för tre år sedan från slaghack till slåtter, i syfte att öka den 

biologiska mångfalden. Dock gjordes ingen inventering innan förändringen 

och eventuella effekter av den förändrade skötseln är därför okända (T. Terje 

& L. Nilsson, pers. komm.). Uppföljning av åtgärderna är mycket viktigt om 

man vill påvisa resultat.  

Naturvårdsåtgärder i urbana miljöer blir ofta föremål för intressekonflikter 

(Jorgensen et. al., 2002; Heyman et. al., 2011; T. Terje & L. Nilsson, pers. 

komm.).  

Skötseln av exempelyta 2 genom slåtter som alternativ till 

slaghackning kan medföra en ökad kostnad på grund av att det tar längre tid 

och på grund av att materialet måste samlas upp och fraktas bort (T. Terje & 

L. Nilsson, pers. komm. & Runesson, 2012). Även hantering av uppsamlat 

material, till exempel kompostering, bidrar till en högre kostnad (Runesson, 

2012). Slåtter av små ytor i stadsmiljö utgör också en ökad kostnad på grund 

av att det innebär mycket handarbete, då en ordentlig slåtterbalk inte kan 

användas i sådana områden (T. Terje & L. Nilsson, pers. komm.). I större 

sammanhängande områden uppstår däremot inte dessa problem (T. Terje & 

L. Nilsson, pers. komm.) och där är slåtter mer lämpligt ur 

kostnadssynpunkt. På grund av detta uppstår inte detta problem på 

exempelyta 1 där man redan slår vegetationen, eftersom samtliga vägkanter 

i området sköts på samma sätt och arbetet är mer lätthanterligt i ett öppet 

område (T. Terje & L. Nilsson, pers. komm.). Därmed blir kostnaden för 

slåtter relativt slaghackning liten. 
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Allmänhetens uppfattning om vad som är estetiskt tilltalande 

sammanfaller inte alltid med maximal biologisk mångfald (T. Terje & L. 

Nilsson, pers. komm.; Heyman et. al., 2011). Helsingborgs kontaktcenter har 

fått förmedla många medborgares missnöje med vissa åtgärder, till exempel 

då död ved lämnats kvar i skogsområden, eftersom det ser skräpigt ut (T. 

Terje & L. Nilsson, pers. komm.; Heyman et. al., 2011).  

Trygghetsfrågan är också ett stort orosmoment och många 

väljer till exempel att ta omvägar runt områden med stora buskage på grund 

av begränsad sikt (T. Terje & L. Nilsson, pers. komm.; Jorgensen et. al., 

2002). Detta har framgått då Helsingborgs Stad har genomfört så kallade 

trygghetsvandringar med boende i området, och är till exempel anledningen 

till varför sälgen på exempelyta 2 togs ner (T. Terje & L. Nilsson, pers. 

komm.). Flera studier visar att en känsla av otrygghet kan vara en bieffekt 

av hög vegetation i urbana miljöer, framförallt på grund av försämrad sikt 

(Jorgensen et.al., 2002).  

Medborgarnas attityd är av stor vikt för att lyckas bedriva en effektiv 

naturvård (Banaszak-Cibicka & Zmihorski, 2011), vilket bekräftas av de 

hinder som ansvarig personal i Helsingborgs Stad stött på. Personalen på 

driftavdelningen upplever ofta ett svagt intresse från medborgare då man 

bemöter kritik med att påpeka att åtgärderna är tagna i syfte att gynna 

biologisk mångfald (T. Terje & L. Nilsson, pers. komm.). Att förändra sättet 

att förmedla information är ett sätt att angripa detta problem. Syftet med 

åtgärderna får inte bara förmedlas som svar på negativ kritik, utan även i 

förebyggande syfte. Utbildning av olika slag kan vara ett effektivt verktyg 

(Shwartz et. Al., 2014), och just arbetet med pollinerande insekter kan med 

gott resultat kombineras med grön pedagogik. Detta har bland annat gjorts 

genom ett LONA-projekt som genomfördes i Malmö 2012-2015 (Malmö 

Stad, 2012). Där fick unga elever delta i arbetet genom att hjälpa till att 

plantera ängsvegetation och bygga artificiella boplatser till bin, men gott 

resultat och mycket positiv respons från eleverna. Genom sådana projekt 

ökar kunskapen om biologisk mångfald, inte bara hos eleverna utan även 

säkerligen hos föräldrarna. 

Uppmuntran till engagemang och deltagande från allmänheten 

kan leda till en mer välkomnande attityd mot naturvårdsåtgärder från stadens 

medborgare (Jim, 2013; Shwartz et. al., 2014). Det har även visats att ju mer 

kontakt människor har med naturen, desto större blir intresset för att bevara 
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den (Shwartz et. al., 2014), samt att de människor som vistas oftare i naturen 

inte känner sig lika otrygga bland tät vegetation (Heyman et. al., 2011).  
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5. Slutsats 

Vägkanter och mindre grönytor utgör ofta stora arealer i tätorter och kan 

utgöra viktiga habitat för pollinerande insekter (Noordijk et. al., 2009; 

Kearns et. al., 1998, Hausmann et. al., 2016; Hopwood, 2008; Halbritter et. 

al., 2015). Förvaltning av sådana ytor är därför ett viktigt verktyg i arbetet 

för att bevara biologisk mångfald (Banaszak-Cibicka & Zmihorski, 2011). 

För att gynna pollinerande insekter i stadsmiljön räcker det 

inte att enbart vidta åtgärder i ett fåtal utvalda områden (Banaszak-Cibicka 

& Zmihorski, 2011). En förändrad skötsel enbart i stadskärnan där få 

insektspopulationer finns sedan tidigare, kan inte förväntas göra någon 

skillnad. Åtgärder för att skapa habitat för pollinerande insekter bör 

tillämpas regelbundet för att skapa ett grönt nätverk i staden och öka 

spridningsmöjligheterna mellan habitatfragment. Eftersom de förekommer 

som ett löpande inslag genom hela den urbana miljön kan vägkanter och 

sidoytor göra stor nytta i detta syfte (Hopwood, 2008). Genom att skydda 

sådana mindre grönområden från förtätning och förvalta dem på rätt sätt, 

kan en duglig grön infrastruktur skapas.  

Istället för att avsätta utvalda ytor i naturvårdssyfte måste den 

rutinmässiga skötseln av vägkanter förändras, så att det blir norm för 

vägkanter och mindre grönytor att skötas på ett sätt som gynnar mångfalden 

av pollinatörer. En förändrad rutinmässig skötsel borde inte bara gälla för 

vägkanter, utan för alla element i staden där grönska finns. Med tanke på 

den kommande intensifierade urbana expansionen är det viktigt att redan nu 

införa ett nytt arbetssätt, så att pollinerande insekter kan gynnas istället för 

missgynnas av städernas expandering.  

. 
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