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Ängar i staden

När städerna i världen växer fram s̊a tas samtidigt viktiga habitat i anspr̊ak, vilket försämrar förutsätt-
ningarna för olika arter. Förlusten av biologisk m̊angfalden är en av v̊ar tids stora problem i världen.
För att bromsa in den förlust av biologisk m̊angfald som sker s̊a krävs det insatser fr̊an samhällets
sida. Det finns flera olika lösningar p̊a problemet, men jag har valt att titta p̊a ängsmarken roll
som ett potentiellt i den urbana omr̊aden, eftersom att ängen är en vegetationstyp som är väldigt
artrik. I examensarbetet s̊a har jag tittat närmare p̊a fastighetsägarnas roll och vad deras sv̊arigheter
och möjligheter till att anlägga och sköta ängsmark är. Jag har även tittat närmare p̊a allmänheten
åsikter till ängsmark i staden som ett substitut till den traditionella gräsmattan, och vad som kan
p̊averka inställningen.

Under mitt examensarbetet s̊a har jag dels gjort en inledande litteraturstudie p̊a befintlig forskn-
ing inom omr̊adet. Som ett komplement till litteraturstudien s̊a jag har ocks̊a genomfört kvalita-
tiva intervjuer med tre stycken fastighetsföretag som är verksamma i Sk̊ane. Jag har även gjort en
enkätundersökning om ängsmark i staden, som allmänheten f̊att svara p̊a. Svaren fr̊an enkätunder-
sökningen analyserades senare statistiskt.

Resultat

En stor del av personerna som föredrog den traditionella gräsmattan motiverade sina preferenser med
att en gräsmattan är mer inbjudande till fritidsaktiviteter som lek, bollsporter och picknick. Rädslan
för fästingar var ocks̊a en av orsakerna som var återkommande hos de svarande. Av de personer som
istället föredrog ängsmarken framför den traditionella ängsmarken gav motiveringen att det är ett
vackert inslag i staden.

Fr̊an intervjuerna framgick det tydligt att anläggandet och skötseln av ängsmark inte sker helt prob-
lemfritt. Dom största hindren som fastighetsägarna hade var att marken inte var tillräckligt bra eller
för näringsrik för att ängsmark skulle kunna anläggas vid deras best̊and. Fastighetsägarna uttryckte
ocks̊a liknande åsikter som svaren fr̊an enkätundersökningen ang̊aende ängens tillämpbarhet när det
kommer till picknick och andra fritidsaktiviteter.

P̊averkande faktorer

Det statistiska analyseringarna visade att de personer som i en större utsträckning kommer i kontakt
med naturen oftare, och de personer som har ett större intresse för miljön är mer positivt inställd till
ängsmark i den urbana miljön. Det fanns ocks̊a en tendens som visade att en persons uppväxtplats
kan p̊averka preferensen för ängsmark i urban miljö, där personer som varit uppvuxna p̊a landet är i
större utsräckning positiva till ängsmark än personer som varit uppvuxna i staden.
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