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Vad är biologisk mångfald?
”Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland	levande organismer

av alla ursprung”





Olika	sätt	att	mäta	



Främst	överskridna	
planetära	gränsen

• 6:e	massutdöeendet

• I	Sverige	är	var	10:e	art	på	rödlistan

• 100-100	gånger	snabbare	artutdöende



Rödlistade	arter	i	Sverige	



Varför är den	hotad?
• Överexploatering
• Biotopförstörelse
• Införsel av främmande
arter
• Klimatförändringar

Foto:	Karl-Olof	Bergman



Det	finns	
hopp!

• Vilda däggdjur har ökat med	40	%	i
Europa	de	senaste 50	åren

• Visenten är för första gången på 250	år
etablerade i Karpaterna i Rumänien,	
några från Avesta visentpark

• Uroxe och vildhästen håller på att
etableras i Keent I	Holland,	två
utrotningshotade arter som spelar stor
ekologisk roll

• Project	Tauros:	Ett projekt för att få
tillbaks uroxarna,	nu	i 8	länder!	

• Återintroducera djur I	Sverige…?	



Framgångar	i	
Sverige

• Projekt Lövgroda:	sen 1991,	från att vara
nästan utrotad till		idag,	nu	finns det mer än
25	000	individer!

• Projekt Havsörn:	på 1970-talet	var havsörnen
på väg att utrotas på grund av påverkan från
miljögifter (DDT,	PCB	med	flera).	Idag finns
det idag mer än 2	500	havsörnar vid	den	
svenska kusten och insjöarna!

• Nu:	Projekt	vitryggig	hackspett,	från	25	till	
250?!



Nationella	
målen







15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och 
deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de 
skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa 
avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och 
återbeskogningen i hela världen.

15.3 …sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga 
livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga 
utrotning av hotade arter.

15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av 
genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella 
avtal. 

15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella 
och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt 
räkenskaper.

Hållbarhetsprinciper:
I	det	hållbara	samhället,	utsätts	inte	naturen	för	systematisk	undanträngning	med	
fysiska	metoder



“... senast 2018 ska betydelsen 
av biologisk mångfald och 

värdet av ekosystemtjänster 
vara allmänt kända och 

integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, 

politiska avväganden 
och andra beslut i 

samhället där så är relevant 
och skäligt.” 

Nationell Policy

Svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (24 juni 2014) 





Ekosystemtjänster
- pollinering
• Pollinering av	insekter	är	nödvändig	eller	gynnsam	för	

• 60	%	av	alla	odlade	grödor	i	världen
• 80	%	av	världens	vilda	växter

• Bara	i	Sverige	finns	det	cirka	270	biarter,	det	välkända	
honungsbiet	är	en	art	resten	är	vilda	humlor	och	
solitära	bin

• I	Sverige	är	30	%	av	våra	biarter rödlistade

• 260 – 466 miljoner	kronor	bidrar	pollineringen	
med	för	Sveriges	kommersiella	odling	av	grödor

• Om	bina	i	EU	försvinner	och	deras	arbete	utföras	av	
människor	skulle	det	kosta	200	miljarder	kr	per	år!



Grön infrastruktur:
ett verktyg att planera
in	biologisk mångfald I	

samhället

Foto:	Ogun Turkay



Kommunal nivå:	detaljplaner med	
skötselplaner

Skötselplan
Ullstämma 1:5

Linköpings kommun

Skötselplan 

Möjetorp, delar av fastigheterna 

Harvestad 9:1 och Ullstämma 5:1. 

Upprättad hösten 2011.

Linköpings kommun 

att: Stefan Samuelsson 





Vad	kan	vi	göra	för	bina?	

• Gott	om	föda	och	
boplatser	för	pollinerare	
i	parker,	rabatter	och	
trädgårdar
• Stor	möjlighet	att	gynna	
bina	med	rätt	åtgärder
• Hyr	en	bikupa
• England	och	Holland	har	
nationella	
pollinerarstrategier!



I	parken

• Ogräsbekämpning	minskar	indirekt	
antalet	djurarter	både	under	och	ovan	
jord	

• Plantera	marktäckande	växter	är	ett	
bättre	alternativ,	och	kan	på	sikt	bli	
både	billigare	och	vackrare	

• I	en	vildare	del	i	ett	hörn	av	parken	kan	
t.ex.	brännässlor	lämnas,	de	fungerar	
som	barnkammare	för	fjärilarnas	larver	

• I	Malmö	låter	man	vissa	delar	i	parkerna	
utvecklas	tämligen	fritt	med	t.ex.	
ängsskötsel,	täta	snår	och	högstubbar	



Den	välklippta	gräsmattan,	en	biologisk	öken

• Klippa	gräs	mer	sällan
• Justera	upp	klipphöjd	på	gräsklippare
• Lämna	områden	oklippta	där	vilda	
blommor	tillåts	komma	upp
• Skapa	blomstråk i	gräsmattor
• Anlägg	ängsmark	- en	mycket	viktig	
åtgärd
• Vänta	med	att	slå	tills	frösättning	ägt	
rum



Examensarbete av Annevi Sjöberg
Omslagsbild: Carlo Iacovino



Upphandling	och	inköp	med	
hänsyn	till	biologisk	

mångfald

• Gynna	närproducerat	och	småskalig	
produktion

• Köp	ekologiskt!
• 20	procent	större	artrikedom	på	ekologiska	

gårdar	jämfört	med	konventionella	gårdar.
• Artrikedomen	för	växter	och	pollinerare	som	

humlor	och	bin	var	till	exempel	mer	än	50	
procent	högre

• Jobba	med	 WWF:s	fisk- och	köttguide:	
Öka	andelen	grönmarkerat	och	minska	
andelen	rödmarkerat.





Skogen

Foto:	Marie	Gillander

• Se	skogens värden för
medborgarna -slopa
avkastningskrav
•Undvik kalavverkningar
•Avverka inte inom
häckningsperiod (maj-
juni)
•Ha	en varitionsrik skog
• Låt träden bli äldre
• Lämna död ved,	tillför om	
möjlig



Vatten	ger	liv!

• Återskapa	vattenmiljöer
• Ta	bort	vandringshinder
• Välj	MSC-märkt	fisk
• Använd	WWF:s	fiskguide



Skapa naturvärden på
platser där värden
saknas
• Torräng i	rondell,	
Trollebergsrondellen	i	
Lund



Återskapade sandmiljöer tas
snart i anspråk av
marklevande bin
Sälgsandbi,	



Gröna	tak

• Vid en	studie	i London	var	10	% av	
insekterna	som	påträffades	på	
Sedumtak	och	andra	typer	av	gröna	
tak	naturvårdsintressanta	

• I	Schweiz	var	10	av	77	påträffade	
biarter av	naturvårdsintresse		(13	%)

• En	studie	visade	att	gröna	tak	kan	ha	
nästan	lika	många	arter	som	miljöer	i	
marknivå

Bild:	www.vegtech.se



Mulmholkar fungerar som ersättning för förlust av hålträd
70	%	av	arterna	som	påträffats	i	naturliga	trädhål också	hittades	i	
mulmholkar.



Faunadepåer
• Fungerar som
utvecklingssubstrat för
många,	tex bredbandad
ekbarkbock (EN,	starkt hotad)
• Gynnar många insekter,	lavar,	
mossor
•Men	även igelkottar och
fåglar
• Viktigt med	information!



Arbetet med	
biologisk mångfald

Vi	vet	vad vi	ska göra
Vi	vet	att det är möjligt
Vi	kan själva se	förändringen
Alla kan bidra!

Tack	för er uppmärksamhet!


