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Abstract
Today’s rationalization and fragmentation of the agricultural landscape contributes to a difficult life situation
for pollinating insects such as butterflies and wild bees. In Sweden, many wild bee and butterfly species
are threatened and several species have been eradicated completely. Wild bees together with other insects
accomplish an irreplaceable ecosystem service; pollination of crops. As landscape architects we can affect the
living conditions for pollinating insects by design within parks and green spaces.
This paper covers an initial literature study, a design proposal and a final discussion. In the literature
study we have listed the threats to pollinating insects today, the spicies that are the most important pollinating
insects and a selection of plants that can benefit their needs of nectar and pollen. Based on the information
from the the literature we formulated 5 principles and a list of perennials that can be used in plantations which
are favourable to pollinating insects. The information from the literature were applied in a design proposal for
a plantation in Gotlandsparken in Uppsala. The design proposal concreticizes how these five principles can
be used and also how humans can take benefit from pollinating insects.
In the final discussion we emphasize the importance of thinking in a broad view of pathways, habitat and
host plants for insects. We also discuss how landscape architects can consider ecological aspects in the design
process. The conclusion is that it is possible to respect both ecological and social aspects in the design. In
other words, it is possible to design a planting in an urban environment that benefits both pollinating insects
and humans.
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Sammanfattning
Dagens rationalisering och fragmentering av jordbrukslandskapet bidrar till en försvårad livssituation för
pollinerande insekter såsom fjärilar och vildbin. I Sverige är många vildbi- och fjärilsarter hotade och flera
arter har redan utrotats helt. Vildbin, tillsammans med andra insekter, utför en oersättlig ekosystemtjänst;
pollinering av grödor. Som landskapsarkitekter kan vi påverka de pollinerande insekternas livssituation
genom att medvetet tänka på dessa vid gestaltning av parker och grönområden.
Detta arbete omfattas av en inledande litteraturstudie, ett gestaltningsförslag och en avslutande
diskussion. I litteraturstudien har vi sammanfattat de hot som finns mot pollinerande insekter idag, vilka
som är de viktigaste pollinerande insekterna, samt vilka växtval som kan göras för att gynna deras behov av
nektar och pollen. Litteraturstudien resulterade i 5 principer och en växtlista som kan vara vägledande vid
växtval för planteringar som gynnar pollinerande insekter. Informationen från litteraturstudien tillämpades
i ett gestaltningsförslag för en plantering i Gotlandsparken i Uppsala. Gestaltningsförslaget konkretiserar
hur dessa fem principer kan användas samt hur man även kan gynna människan genom att ta hänsyn till
pollinerande insekter.
En avslutande diskussion förs kring vikten av att tänka i ett stort perspektiv med spridningsvägar samt
boplatser och värdväxter för insekterna. Vi diskuterar även hur landskapsarkitekter kan arbeta för att ta hänsyn
till ekologiska aspekter under gestaltningsarbeten. Slutsatsen är att det går att tänka på både ekologiska och
sociala aspekter vid gestaltning. Med andra ord går det att gestalta en plantering i en urban miljö som både
gynnar pollinerande insekter och människan.
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Introduktion
Alla ekosystem har så kallade nyckelarter, utan dessa påverkas
strukturer och processer i ekosystemet radikalt (Nationalencyklopedin
(NE) 2014). Många pollinerande insekter är exempel på nyckelarter
(Pettersson, Cederberg & Nilsson 2004 s. 3) då de är nödvändiga för
att majoriteten av växterna på jorden ska kunna reproducera sig. Av
jordens alla växter är 70 till 80 procent beroende av insektspollinering
(Mattson & Lang 2001 s. 152).
Anna S. Persson som är ekolog och doktor på Lunds universitet
skriver i rapporten Strategier, åtgärder och uppföljningsmetoder till
stöd för pollinerande insekter i stadsmiljö (2012 s. 1) att pollinerande
insekter har en viktig funktion för oss människor då de bidrar
med en oersättlig ekosystemtjänst; pollinering av grödor. Denna
ekosystemtjänst har dessutom ett högt ekonomiskt värde. Vidare
skriver hon att det i Sverige finns arter av pollinerande insekter som
idag är utrotade och flera som är hotade (Persson 2010 s.2).
Man har t o m talat om en pollinationskris. När en sådan
kris inträffar kommer det inte bara att drabba den biologiska
mångfalden utan också skördarna. En tredjedel av det som
människor på jorden äter kommer från växter som pollineras av
djur. (Pettersson et al 2004 s.4).

Persson (2012 s. 3) skriver att dagens homogena och fragmenterade
jordbrukslandskap inte längre erbjuder samma förutsättningar för
vilda pollinerande insekter. Stora fält med grödor som bara blommar
en kort period gör att kan det bli ont om föda i närområdet för de
pollinerande insekterna när de blommat över (Bieffekten 2014).
Stora fält av samma gröda leder även till en ensidig kost och kan
leda till näringsbrist hos insekterna (ibid). Jordbruket har idag blivit
beroende av bekämpningsmedel och även detta utgör ett stort hot mot
insekterna (ibid). Honungsbisamhällen i städer har visat sig vara mer
välmående än de bisamhällen som finns i jordbrukslandskapet (ibid).
Många städer bjuder på biologisk variation och bekämpningsmedel
används sällan i tätbebyggt område (ibid). Det är givetvis relevant
att göra åtgärder i jordbrukslandskapet för pollinerande insekter men
det är viktigt med åtgärder i städer då de kan utgöra en fristad för den
biologiska mångfalden (Persson 2012, s. 3). Lokal matproduktion
och urban odling har idag fått ett större fokus som en del i att skapa
hållbara städer. För att dessa ska kunna existera är det nödvändigt att
pollineringen i städer fungerar (Persson 2012 s.3).
Det finns mycket information om hur man gynnar de
pollinerande insekterna med hjälp av inhemska växter, speciellt inom
jordbrukslandskapet. Kunskapen hos landskapsarkitekter om hur vi
gestaltar med enbart inhemska växter är bristfällig vilket leder till att
utbudet på plantskolorna är litet. Vi tycker därför att det är viktigt att
ta reda på hur landskapsarkitekter kan gynna pollinerande insekter
med importerade växtarter.

Vi är intresserade av hur växtgestaltning kan gynna
pollinerande
insekter i urbana miljöer. Dessa planteringar kan
även fungera som information och inspiration för allmänheten. Ur
ett gestaltningsperspektiv bidrar insekterna med liv och rörelse i
planteringen och ger människor något att titta på utöver blommorna.
Växter förändras över årstiden men insekter skapar en konstant
förändring i planteringen. Människor påverkas positivt av att se natur,
studier har visat att man kan minska stress och ökar livskvalitén genom
att observera djur och växter (Maller, Townsend, Pryor, Brown &
Leger 2005, s. 47). Kontakt med natur i urbana miljöer har en viktig
roll idag då fler människor bor i städer och har allt mindre kontakt
med naturen (Maller et al 2005, s. 46). Ämnet är aktuellt för framtida
arbete med hållbara städer och fungerande ekosystemtjänster. Arbetet
är relevant för biologer, stadsplanerare, landskapsarkitekter och alla
som gestaltar med växter i urbana miljöer. Det är relevant för dessa
yrkesgrupper då det är viktigt att bevara och öka den biologiska
mångfalden samt främja ekosystemtjänster i städer.

Syfte och frågeställning
Syftet med arbetet är att undersöka vilka växter som gynnar
pollinerande insekter och som samtidigt är lämpliga att använda i urbana
planteringar. Kunskapen tillämpas sedan i ett gestaltningsförslag för
en plantering i en urban miljö där speciell hänsyn tas till pollinerande
insekters behov av nektar och pollen. Frågeställningarna är således;
» Vilka principer för växtval kan användas för att tillgodose
pollinerande insekters nektar- och pollenbehov?
» Hur kan man gestalta en plantering i Gotlandsparken som
gynnar pollinerande insekter?

(Nationalencyklopedin 2014).
”Pollinering utförs framför allt av insekter där humlor, solitära
bin och honungsbin är de viktigaste grupperna. Blomflugor och
fjärilar bidrar också men i mindre utsträckning.” (Persson 2012, s. 1).
Pollinerare: Alla djur som utför pollinering är pollinerare. I
uppsatsen används begreppet synonymt med pollinerande insekter.

Avgränsningar
Arbetet avgränsas till att gestalta en plantering i Gotlandsparken i
Uppsala. Platsen valdes eftersom den var centralt belägen i en urban
miljö och planteringen kan därmed upplevas av många brukare. Vid val
av plats för planteringen var ett varmt och soligt läge en förutsättning
då pollinerande insekter föredrar soliga och varma platser. Hänsyn togs
även till vindförhållanden då fjärilar föredrar vindskyddade platser.
Vid gestaltningen avgränsade vi oss till pollinerande insekters nektaroch pollenbehov. Vi tog därmed inte hänsyn till deras boplatser och
värdväxter. Vi tog inte hänsyn till möjlig växtbädd, bevattning och
rotkonkurrens. I arbetet förhåller vi oss därför till en normalfuktig
jord. Eftersom syftet med uppsatsen är hur man genom gestaltning kan
gynna pollinerande insekter utarbetade vi en planteringsplan men inte
en bygghandling. Vi avgränsade oss till att fokusera på de viktigaste
pollinerande insekterna vildbin och honungsbin (Persson 2010, s.3).
Fjärilar och blomflugor är också viktiga pollinerare (Persson 2010,
s.3) men av dessa valde vi att endast fokusera på fjärilar då vi ansåg
att de har ett estetiskt värde för en plantering.

Begreppsprecisering
Biologisk mångfald: Biologisk mångfald är synonymt med
biodiversitet och artrikedom. Begreppet innefattar mångfalden av
ekosystem samt genetisk variation inom arter (Nationalencyklopedin
2014).
Ekosystemtjänst: Direkta och indirekta bidrag av ekosystemet
som gynnar människan (författarens översättning, TEEB 2010, s.33).
Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst.
Pollinering: Pollinering sker när pollen överförs från ståndare
till pistill på en blomma (Mattson & Lang 2001, s. 152). På så sätt
kan en befruktning äga rum. Korspollinering sker om pollenkornen
kommer från en annan plantas blommor (ibid). Blommor är antingen
självsterila eller självfertila (ibid). De blommor som behöver
korspollineras kallas självsterila, medan de blommor som kan
pollineras från egna plantor kallas självfertila (ibid). De olika sätt
pollenkorn transporteras på är med vind, vatten, djur och insekter
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Dialog med sakkunniga
Fyrisån
Linnéträdgården
Vaksala torg

Gotlandsparken

Ekonomikum

Inventering och analys

Stora torget
Domkyrkan
Centralstationen

Slottet
1 km

Stadsträdgården
Översiktskarta. Skala 1:10 000 i A3.
Bakgrundskarta: Uppsala kommun

Metod
Vi gjorde inledande litteraturstudier för att få bättre teoretisk kunskap
om hur pollinering går till samt lära oss mer om pollinerande
insekter i Sverige, varför vissa arter är hotade och vad som anses
vara den största orsaken till detta. För att komplettera litteraturstudien
kontaktade vi sakkunniga inom olika områden. Invertering gjordes för
att få bättre information om Gotlandsparken men gav även inspiration
till gestaltningsarbetet. För att analysera platsen gjorde vi en SWOTanalys. Analysen tillsammans med inventering samt litteraturstudier
låg sedan till grund för vårt gestaltningsarbete.

Litteraturstudie
Sökning av litteratur gjordes i databaserna Web of science, Google,
Google Scholar Primo och Libris. Sökord som användes var
pollinering, pollinerare, pollinerande insekter, fjärilar, bi, vildbi,

5

Vid de tillfällen som frågor uppstått har vi kontaktat personer
som vi vet är kunniga inom ett visst område. De vi kontaktat är
landskapsarkitektkontoren Urbio och Ekologigruppen då vi vet att
dessa har en kunskap om hur man kombinerar ekologi och gestaltning
i urbana miljöer. Lars Johansson är landskapsarkitekt och har under
flera år arbetat i Uppsalas, Göteborgs och Enköpings kommun. Lars
kontaktades då vi ville få information om vad man ska tänka på vid
val av växter för planteringar i urbana miljöer.

humlor samt dragväxt. Orden kombinerades också med sökorden
perenn och växt. Även engelska översättningar av orden användes
samt böjningar och synonymer. Genom googlesökningen hittades
rapporterna Strategier, åtgärder och uppföljningsmetoder till stöd
för pollinerande insekter i stadsmiljö; Vildbin och fragmentering
samt Grödor och vildbin i Sverige, som alla har varit huvudlitteratur
till introduktion samt förstudie i arbetet. Genom referenslistan i
rapporten Strategier, åtgärder och uppföljningsmetoder till stöd
för pollinerande insekter i stadsmiljö hittade vi även rapporten
Pollinator-friendly parks och genom kontakt med författaren till
den förstnämnda rapporten fick vi tips om den engelska forskaren
Sarah Corbert. Hennes rapport Native or Exotic? Double or Single?
Evaluating Plants for Pollinator-friendly Gardens hittades i
databasen ScienceDirect. De rapporter vi hänvisar till i uppsatsen har
alla refererat till andra källor därmed är informationen i rapporterna
inte alltid deras egna teorier eller forskning. För att hitta perennarter
som föredras av pollinerande insekter användes tidigare kurslitteratur,
plantskolekataloger samt olika böcker om perenner.
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För att få en större förståelse av Gotlandsparken gjorde vi en
inventering av vegetationen, ingångar till parken, gångvägar och
sittplatser. Detta gjordes med hjälp av ett platsbesök onsdagen den
23/4 klockan 8.30 – 9.00. Vår inventering antecknades ner på en karta
över parken. Vi hade sedan tidigare god kännedom om platsen då vi
båda suttit i parken och gått förbi den många gånger under flera år.
Våra tidigare erfarenheter av platsen samt inventeringen låg sedan till
grund för en analys av platsen. Resultatet från inventering och analys
låg sedan till grund för program.

Gestaltning
Litteraturstudien och programmet låg till grund för gestaltningsarbetet.
Med hjälp av dessa kom vi fram till ett antal programpunkter
som ledde oss till ett koncept. Programmet och konceptet gav oss
vägledning i gestaltningsarbetet. Under litteraturstudien utarbetade
vi en växtlista med arter som är speciellt omtyckta av pollinerande
insekter. Vi formulerade även fem principer för hur man väljer växter
som gynnar pollinerande insekter. Principerna och växtlistan hjälpte
oss i val av växter till gestaltningen.

Förstudie
För att belysa varför det är viktigt att gynna pollinerande insketer
i stadsmiljö presenteras först dagens hot mot dem. Sedan
beskrivs de insekter vi valt att gynna samt pollinerarna ur ett
stadsplaneringsperspektiv. Till sist presenteras fem princieper för
växtval som gynnar pollinerande insekter.

Dagens hot mot pollinerande insekter
Pettersson et al (2004, s. 3) skriver att dagens jordbrukslandskap med
dess foderproduktion och betesdrift har gjort att de vilda bina trängts
undan från sina naturliga habitat; ängsmarker och beteshagar. De
måste numera överleva i ett allt mer rationaliserat jordbrukslandskap.
Dagens sätt att odla har gjort oss beroende av bekämpningsmedel
(Bieffekten 2014). Dessa medel påverkar insekternas nervsystem
vilket leder till att de lever kortare liv och bipopulationerna blir
därmed mindre (ibid). Det har visat sig att humlor som vistats nära
behandlade grödor förlorat orienteringsförmågan och inte hittar hem
(ibid). Man tror även att vilda pollinerare har förlorat förmågan att
föröka sig (ibid). Möjligheten för vildbin att bygga bon har försämrats
drastiskt i jordbrukslandskapet och anses vara den största orsaken
till minskningen i Sverige (Linkowski et al 2004, s. 13). Detta
jordbrukslandskap bidrar även till att binas bo- och näringsresurser
fragmenteras och näringsväxterna finns därmed inte längre inom ett
nåbart avstånd från lämplig boplats (Linkowski, Cederberg & Nilsson
2004, s. 3). Linkowski et al (2004, s. 4) konstaterar att utbredningen av
många vildbiarter minskar i hela Europa. Både mångfalden av vildbin
(Linkowski et al 2004, s. 4) och fjärilar (Bengtson et al 1996, s. 4) har
minskat i Sverige. Problemen för fjärilar är bristen på värdväxter för
larverna samt bristen på blommande nektarväxter. Både i städer och
jordbruksmark bekämpas ogräs och därmed larvernas värdväxter,
som ofta består av till exempel nässlor (Bengtson et al 1996, ss. 46,
55).
Av drygt 280 arter av vildbin i Sverige är 84 rödlistade
(Linkowski et al 2004, s. 4). När bipopulationerna minskar kan detta
bli ett problem i sig. Linkowski et al (2004, s. 15) belyser att små
populationer har en större utdöenderisk än större populationer och
de skiver att ju mindre populationerna blir, desto större risk är det
att en art dör ut helt på grund av slumpmässiga, demografiska eller
genetiska faktorer. Att vildbin minskar i artantal kan skapa stora
problem vid pollinering av blommande grödor och den naturliga
floran i Sverige. Enligt Mattson och Lang (2001, ss. 152, 153) räcker
de vilda bina ofta inte till för pollinering vid stora fruktodlingar, då
måste odlaren öka de pollinerande insekterna genom att till exempel
ställa ut honungsbisamhällen. De skriver vidare att när stora rapsfält
står i blom finns det mat i överflöd till alla bin, men när blomningen

är över finns inget annat att leva på.
Persson (2012, s. 5) diskuterar att det finns tecken på att den
vilda bipopulationen påverkas negativt av honungsbiet eller det så
kallade tambiet. Hon skriver vidare att man kan anta att en koloni
av honungsbin utnyttjar resurser mer effektivt eftersom den är så
stor jämfört med ett betydligt mindre humlesamhälle eller ett ensamt
solitärbi. Om resurserna är knappa finns det risk att honungsbin är
mer konkurrenskraftiga än humlor och solitärbin (Persson 2012, s.
5). Persson belyser att om man vill att arterna ska kunna samexistera
är det viktigt att alla gruppernas behov tillgodoses. En varierad miljö
som blommar rikligt under hela säsongen antas kunna inrymma både
honungsbin och vildbin (Persson 2012, s. 5).
Honungsbin används ofta som pollinerare till grödor som vi
människor odlar (Pettersson et al 2004, s. 17). Persson (2010, s. 2)
konstaterar att det är riskfyllt att förlita sig mycket på en art. Det är
viktigt att gynna flera olika pollinerare och därmed sprida riskerna
(ibid). Sjukdomar och parasiter kan angripa honungsbiet och slå ut
stora delar av populationen. Persson menar vidare att flera studier
dessutom visar att frukt och frösättning blir bättre om blomman besöks
av flera olika arter av pollinerande insekter. Att ha en mångfald av
pollinerare gör även att pollineringen blir jämnare mellan åren (ibid).

Bin och fjärilar
De viktigaste insekter som utför pollinering är honungsbin och
vildbin (Persson 2012, s. 1). Vildbin utgörs av humlor och solitärbin
(Linkowski et al 2004, s. 3). Fjärilar är en annan insekt som bidrar,
men i mindre omfattning (Persson 2012, s. 1). De flesta bin samlar
både nektar och pollen, men det finns bin som är specialiserade på att
enbart hämta pollen (Mattson & Lang 2001, s. 161).
Honungsbin

Mattson och Lang (2001, s. 25) skriver att honungsbiet, Apis mellifera,
ursprungligen kommer från Afrika, Europa och västra Asien. De har
sedan med hjälp av människor spritt sig till alla delar av världen där
biodling är möjligt. De honungsbin som finns vilt i Sverige idag är de
som rymt från biodlingar (ibid).
Honungsbina hör till de sociala insekterna (Mattson & Lang
2001, s. 26). Sociala insekter lever tillsammans i stora samhällen
och vårdar gemensamt sina larver under hela larvens uppväxt (ibid).
Honungsbin lever i väldigt stora samhällen, antalet arbetare kan vara
upp till 90 000 sommartid (a.a., s. 27). Honungsbiet kan födosöka upp
till 3 km från sitt bo (Linkowski et al 2004, s. 11) och är tillsammans
med humlor de bin som kan flyga längst från sin boplats. Honungsbin
är generalister och söker nektar och pollen från flera olika blommor
(Mattson& Lang 2001, s. 161).
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Humlor

Humlor hör också till gruppen sociala insekter men lever i mindre
samhällen än honungsbin (Mattson & Lang 2001, s. 26). Det finns 40
arter som räknas som Svenska humlor (Mossberg & Cederberg 2012,
s. 5). Under det senaste århundradet har vi förlorat tre av dessa arter
och många har försvunnit från stora delar av landet (ibid). Humlor
är nästan alltid generalister och födosöker därmed från många olika
blommor (Mattson & Lang 2001, s. 26). För humlorna är det viktigt
att det finns en riklig blomning utan luckor där blommande växter
avlöser varandra (Pettersson et al 2004, s. 15).
I Sverige står humlan för en avsevärd andel av pollineringstjänsterna (Mossberg & Cederberg 2012, s. 5). Mossberg och
Cederberg (2012, s. 10) skriver att humlor kan producera flera
generationer arbetare på kort tid även i kyliga miljöer. De är därför
mer framgångsrika i nordliga trakter och i alpina miljöer än andra
vilda bin. Linkowski et al (2004, ss. 10, 11) skriver att studier har
visat att humlor kan flyga långt från sitt bo när de födosöker, som
regel ungefär 850 – 900 meter men de kan flyga ända upp till 3 km
(Linkowski et al 2004, s. 20).
Solitärbin

I Sverige finns det omkring 250 arter av solitärbin. Dessa bin lever
ensamma och det är honan som ensam står för bobyggandet och
uppfödning av ynglet (Mattson & Lang 2001, s. 26).
Många vilda biarter är generalister, men det finns även flera
arter som är specialister och specialiserade på en eller några växter
(Linkowski et al 2004, s. 8). Vid akut brist på blommor som dessa
bin är specialister på kan de dock frångå sin genetiska drift och samla
nektar och pollen från andra arter. Studier har visat att solitärbina
födosöker nära sina boplatser (Linkowski et al 2004 s. 11). Deras
flygavstånd brukar som längst vara 350 – 400 meter från boet. Det är
därför viktigt för vildbin att boplatser och föda samtidigt finns inom
detta område (Linkowski et al 2004 s. 14).
Fjärilar

Bengtson et al (1996, s. 38) skriver att det finns omkring 2700
fjärilsarter som påträffats i Sverige av dessa är 116 dagfjärilar som
kännetecknas av sina breda vingar med olika, ofta starka färger.
Alla fjärilar har en livscykel där den först lever som larv, sedan som
puppa och till sist som färdig fjäril (Bengtson et al 1996, s. 40). Den
färdiga fjärilen har inget bo utan lägger ägg på en speciell värdväxt.
När äggen kläcks äter larven sedan av sin värdväxt (Persson 2012, s.
7) och lever alltså inte på nektar och pollen som bin. Fjärilslarverna
är antingen specialister eller generalister och flera specialister har
brännässlan som värdväxt (Bengtson et al 1996, s. 46).
Den färdiga fjärilen livnär sig på nektar och bidrar till
pollineringen när de födosöker åt sig själva (Persson 2012, s. 7). En
fjäril kan stanna hela sitt liv i ett begränsat område bara det finns
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tillräckligt med nektar (Bengtson et al 1996 s.19). Fjärilar liksom bin
föredrar varma och soliga platser (Persson 2012, s. 7). För fjärilar är
det även viktigt med vindskyddade platser (Bengtson et al 1996, s. 8).

Stadsplanering för att gynna pollinerande
insekter
Små parker i stadsmiljö kan gynna pollinerande insekter, men vid
stadsplanering måste hela staden tas i beaktande. För att de små
platserna i staden ska kunna bidra till den större helheten krävs
det att de binds samman med gröna korridorer (Persson 2012, s.1).
Platsen kan innehålla någon av komponenterna som insekterna
behöver, blommor med nektar eller pollen, boplatser åt bin eller
värdväxter åt fjärilslarven (Shepherd, Vaughan & Hoffman Black
2008, s.16). Insekternas flytt underlättas om de slipper korsa vägar
eller hårdgjorda ytor och för att flytten ska fungera väl behövs gröna
korridorer där vegetationen skapar vindskydd (Persson 2012, s. 13).
Öppna diken och vattendrag kan även fungera som sammanbindande
element mellan isolerade grönområden (Linkowski et al 2004, s. 14).
Att grönområdena i staden är fragmenterade och ligger långt ifrån
varandra är ett stort hot för pollinerarna i staden (Shepherd, Vaughan
& Hoffman Black 2008, s.16). Kolonier av arter på mindre grönytor
blir stabilare då de, om de påverkas negativt, kan återkolonisera
grönytan från en annan del av det gröna nätverket (Persson 2012, s.3).
För att öka antalet pollinerande insekter i urbana miljöer är
det viktigt att det finns boplatser för bin (Persson 2012, s. 3). För
fjärilar är det viktigt att det finns värdväxter och övervintringsplatser.
Fjärilslarver har ofta väldigt specifika värdväxter så det är viktigt att
inventera vilka fjärilar som finns i området för att kunna erbjuda den
matchande värdväxten (Shepherd, Vaughan & Hoffman Black 2008,
s. 24). Tuvor av högt årsgammalt gräs kan skapa bon för humlearter
samt vara lämpliga för fjärilarslarver (Persson 2012, s. 9). Om
pollinerare erbjuds bra förutsättningar i staden kan de till och med
bidra med pollinering till det omgivande jordbrukslandskapet (a.a.,
s. 3).
Persson (2012, s. 8) skriver att förvaltningen av urbana platser är
väsentligt för att skapa miljöer som gynnar pollinerare. Det är viktigt
att ha en skötsel av parker och planteringar där man inte rensar och
städar för mycket. Man kan låta delar av grönområden växa vilt för
att inte störa insekternas boplatser eller larvernas värdväxter (ibid).
Blommande marker och vägkanter bör inte slås för tidigt eftersom
de, med sin speciella fauna, bidrar med nektarresurser för insekterna
(Persson 2012, s. 9). Fjärilars primära födokälla är nektar, men de får
ibland energi även från annat håll. För dem kan det till exempel vara
viktigt att lämna rutten frukt (Shepherd, Vaughan & Hoffman Black
2008, s. 23). Det är viktigt att inte använda bekämpningsmedel,
varken i eller i närheten av grönområden. Områden som förvaltas
utan besprutning och konstgödsel innehåller fler bin och humlor än
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de som sköts konventionellt (Persson 2012, s. 9).

Växtval för pollinerande insekter
Alla blommor intresserar inte bin (Mattson & Lang 2001, s. 161)
och fjärilar (Bengtson et al 1996, s. 14). Det måste finnas tillräckligt
med nektar och pollen i blomman för att det ska vara värt ett besök
(Mattson & Lang 2001, s. 161). För bina är både pollen och nektar
viktiga då pollen innehåller proteiner och mineraler men nektar ger
bina energi (a.a., s. 45). I Sverige är sälgen den viktigaste källan till
pollen på våren för vildbin och honungsbin eftersom binas larver
behöver pollen för att växa (Mattson & Lang 2001, s. 162). Hanträd
är viktigast eftersom de producerar pollen, honträden producerar
enbart nektar (ibid).
Nedan presenteras 5 principer som kan användas vid växtval för
att gynna pollinerande insekter. Om inget annat anges är informationen tagen från Shepherd, Vaughan & Hoffman Black (2008, ss.
21-23).
1. Se till att det finns blomning hela säsongen. Det är speciellt
viktigt att det finns blommor som avlöser varandra eftersom
flera vildbi- och fjärilsarter har en begränsad period under
sommaren som de är verksamma. Denna period varierar
mellan de olika arterna. De flesta arter av humlor är aktiva
under en stor del av växtsäsongen och behöver därför
födokällor under hela säsongen.
2. Se till att det finns flera arter som blommar samtidigt.
Studier visar att detta lockar till sig ett större antal och
mångfald av bin samt ökar förutsättningarna för att
pollinerarna återkommer till platsen.
3. Välj arter med blomfärger som attraherar pollinerande
insekter. Bra blomfärger för bin är blå, lila, violett, vit och
gul och många av dessa färger föredras även av dagfjärilar.
Dagfjärilar dras även till blommor med röd färg (Bengtson
et al 1996, s. 14).
4. Välj arter så att det blir variation i blommornas form. Detta
ökar mångfalden av bin och andra pollinerare. Olika arter
har olika längd på tungorna och är därmed specialiserade
på en viss typ av blomma. Det finns även de växter som har
väldigt öppna blommor och är därmed tillgängliga för de
flesta pollinerande insekterna. Bengtson et al (1996, s. 14)
skriver att för fjärilen måste blomman vara lätt att landa
på. Fjärilarna har en lång sugsnabel, därmed är det bra om
blomman gömmer nektarn i rör eller sporrar (Bengtson,
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Isakson & Lewander 1996, s. 14). Genom att skapa
variation i blomform minskar man även konkurrens, alla
kan ha sin speciella nisch (Pettersson et al 2004, ss. 14, 15).
5. Undvik fylldblommiga arter. Ibland förädlas växter för
att förstärka upplevelsen av blomningen och till exempel
producera dubbla kronblad. Fyllda blommor, eller så
kallade dubbla blommor innebär att ståndarknappar och
fruktblad ersätts med kronblad. Fördubblingen minskar eller
eliminerar frösättningen och detta kan leda till att pollenoch nektarproduktionen minskar eller går förlorad (Corbet,
Bee, Dasmahapatra, Gale, Gorringer, La Ferla, Moorhouse,
Trevail, Van Bergen & Vorontosova 2000, s. 1,2).
Fylldblommiga körsbärsträd som till exempel Prunus Accolade,
används ofta i våra städer. Martinsson1 säger att de fyllda blommorna
uppskattas av stadsinvånarna med sin kraftiga vårblomning. Hon
säger vidare att det ofta underlättar förvaltningen då dessa träd är
sterila och inte sätter någon frukt och därmed inte heller ger någon
fallfrukt. Dock är dessa arter inte så bra för de pollinerande insekterna
vars födotillgång försämras eller går förlorad.
Landskapsarkitekt Qvist2 säger att sedan han började arbeta på
ett kontor med tydlig socio-ekologisk profil tänker han annorlunda
vid sina växtval. Qvist tänker mer på vad växten kan göra för det
ekologiska systemet och inte enbart vad den kan ha för praktiska
och visuella egenskaper. Vid gestaltning tänker Qvist på att bedöma
den ekologiska, estetiska och funktionella aspekten. Genom att
tänka på ekologiska aspekter vid gestaltning och till exempel gynna
pollinerande insekter förhöjs samtidigt människans upplevelsevärden
säger Qvist.
Perenner som är speciellt omtyckta av bin och fjärilar

Trots att man väljer blommor med färger och former som attraherar
pollinerande insekter är det inte säkert att insekterna dras till dem.
Vissa växter har under evolutionen utvecklat en bättre förmåga att
locka till sig pollinerare. Vissa växter har helt enkelt mer nektar
än andra (Corbert et al 2001 s. 229) eller till exempel märken som
reflekterar ultraviolett ljus som lockar insekterna till pollinering
(Shepherd, Vaughan & Hoffman Black 2008, s. 22). För att vara säkra
på att planteringen lockar till sig många pollinerande insekter valde vi
därför att sammanfatta en lista över perenner som är speciellt omtyckta
av bin och fjärilar. Perennarterna i listan sorteras i vårblommande
lökväxter, marktäckare i stenparti, marktäckande, kantväxter, mindre
grupper, låga grupper, medelhöga grupper och solitärer.

1
Eleonor Martinsson, landskapsarkitekt, Workshop den
22 april 2014
2
Per Qvist, landskapsarkitekt, Intervju den 14 maj 2014

I de flesta fall har de perenner som presenteras i listan här nedanför
arter inom samma släkte som också är mycket omtyckta av bin och
fjärilar. Som expempel är alla Eupatorium, Thymus, Origanum,
Hylothelephium, Trifolium och Lamium omtyckta av pollinernade
insekter. Ofta är alla sorter av arterna i listan lika omtyckta förutom i
till exepmel de fall då växten förädlats för att få dubbla kronbad.
Vårblommande lökväxter:
» Chionodoxa forbesii - Vårstjärna 			
(Bengtsson et al 1996, s. 25)
» Muscari bortyoides - Pärlhyacint 			
(Bengtsson et al 1996, s. 25)
» Crocus - Krokus 					
(Mattson & Lang 2001, s. 163)
» Scilla - Blåstjärna 					
(Mattson & Lang 2001, s. 163)
» Narcissus poëticus - Pingstlilja 				
(Bäckström 2014, s. 15)
» Eranthis hyemalis - Vintergäck 					
(Bäckström 2014, s. 15)
Marktäckare i stenparti:
» Phedimus spurius - Kaukasiskt fetblad 				
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 43)
» Thymus serphyllum - Backtimjan 			
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 53)
» Aubrieta x cultorum - Aubretia 					
(Bengtsson et al 1996, s. 25)
Martäckande:
» Viola odorata - Luktviol 					
(Bengtsson et al 1996, s. 25)
» Brunnera macrophylla - Kaukasisk förgätmigej 		
(Bäckström 2014, s. 14)
» Geranium sanguineum - Blodnäva 			
(Året i trädgården 2014)
» Lamium maculatum - Rosenplister 			
(Mossberg & Cederberg 2012, s. 67)
» Aurinia saxatilis - Praktstenört 			
(Robild & Persson 2009, s.175)
Kantväxter:
» Calamintha nepeta - Stenkyndel 			
(Robild & Persson 2009, s.175)
» Lavandula angustifolia - Lavendel 			
(Robild & Persson 2009, s.175)

»

Nepeta x faassenii - Kantnepeta 					
(Robild & Persson 2009, s.175)

Mindre grupper:
» Doronicum orientale - Vårkrage 			
(Bengtsson et al 1996, s. 25).
» Helleborus niger - Julros 			
(Bäckström 2014, s. 14).
» Agastache - Anisisop 					
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 5)
» Hylotelephium - Kärleksört 				
(Robild & Persson 2009, s.175)
» Monarda didyma - Röd temynta 			
(Bengtsson et al 1996, s. 23)
» Phlox paniculata - Höstflox 				
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 44)
» Astrantia major - Stjärnflocka 			
(Bäckström 2014, s. 15)
Låga grupper:
» Thymus vulgaris - Timjan 				
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s.53 )
» Hyssopus officinalis - Isop 				
(Walin 2005, s. 66)
» Primula veris - Gullviva 				
(Bengtsson et al 1996, s. 25)
Medelhöga grupper:
» Aster amellus - Brittsommaraster 			
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 11)
» Coreopsis verticillata - Höstöga 				
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 18)
» Echinacea purpurea - Röd rudbeckia 			
(Robild & Persson 2009, s.175)
» Echinops bannaticus - Blå bolltistel 		
(Bäckström 2014, s. 14)
» Liatris spicata - Rosenstav 				
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 35)
» Lythrum salicaria - Fackelblomster 			
(Mattson & Lang 2001, s. 163)
» Oenothera fruticosa - Gullnattljus 			
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 40)
» Origanum vulgare - Kungsmynta 			
(Bengtson et al 1996, s. 29)
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Salvia nemorosa - Stäppsalvia 				
(Robild & Persson 2009, s.175)
Achillea filipendulina - Praktrölleka 				
(Bengtson et al 1996, s. 23)
Polemonium ceruleum - Blågull 				
(Mattson & Lang 2001, s. 163)
Centranthus ruber - Pipört 				
(Billbäcks 2014)
Eryngium maritinum - Martorn 			
(Bäckström 2014, s. 15)
Helenium Autumnale-Gruppen - Solbrud
(Bäckström 2014, s. 15)
Knautia macedonia - Grekvädd 				
(Robild & Persson 2009, s.175)
Trifolium ochroleucon - Blekklöver 			
(Året i trädgården 2014)
Hesperis matronalis - Trädgårdsnattviol 			
(Robild & Persson 2009, s.175)
Leucanthemum vulgare - Prästkrage 			
(Robild & Persson 2009, s.175)
Scabiosa caucasica - Höstvädd 				
(Robild & Persson 2009, s.175)

Solitärer:
» Aconitum x cammarum - Trädgårdsstormhatt 		
(Elg, Lagerström & Johnander 2012, s. 4)
» Eupatorium purpureum - Rosenflockel 		
(Walfridsson 2002, s.115)
» Solidago virgaurea - Gullris 				
(Bengtsson et al 1996, s. 23)
» Telekia speciosa - Strålöga 				
(Bengtsson et al 1996, s. 23)
» Veronicastrum virginicum - Kransveronika 		
(Billbäcks 2014)
» Filipendula ulmaria - Älggräs 			
(Bäckström 2014, s. 15)
» Thalictrum delavayi - Violruta 			
(Bäckström 2014, s. 15)
» Inula helenium - Ålandsrot 				
(Robild & Persson 2009, s.175)
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Förslag
Med förslaget visas hur man kan göra en tillämpning av vårt syfte
som är att undersöka vilka växter som gynnar pollinerande insekter
och som samtidigt kan användas i urbana planteringar.

Inventering och analys

Gestaltningsområde

s
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Gotlandsparken är en liten park mitt i centrala Uppsala. I öster
gränsar den till Östra Ågatan, i norr till St. Olofsgatan och i väster
och söder till Fyrisån. Platsen ligger väldigt centralt i Uppsala och
husen längs med Östra Ågatan och St. Olofsgatan är mellan fem och
sju våningar höga. Genom parken går en bred gångväg med grus
och i södra delen finns bryggor vid vattnet. Vid gränsen mot Östra
Ågatan finns idag en klippt snöbärshäck. Häcken är mellan 1 och 4
meter bred. I häcken står det lindar av varierande ålder samt grupper
av bukettapel. Bina lockas till snöbär och lind då båda är en viktig
nektarkälla (Mattson & Lang 2001, s. 162). Mellan grusvägen och
snöbärshäcken finns en svagt sluttande gräsmatta som nästan sträcker
sig längs med hela parken. I gräsmattan, intill snöbärshäcken finns en
smal plantering med vårlökar. På grusvägen står det bänkar och i den
norra delen finns det en uteservering som tillhör ett café. Sittplatserna
gör så att människor kan vistas längre stunder i parken. Det är sol här
från tidig förmiddag till sen eftermiddag, således är platsen troligen
varm och torr. Att platsen ligger bredvid Fyrisån gör möjligen att
marken blir lite fuktigare än vad den annars skulle vara, både på
grund av luftfuktigheten och grundvattnet. Många sittplatser i solen
och platsens läge vid vattnet gör att det är fullt av människor här en
solig vår- och sommardag. Bryggorna är väldigt populära att sitta på
men även bänkarna används mycket. Fyrisån utgör en stor tillgång
för platsen då den kan fungera som spridningskorridor för insekter.
Det finns möjligheter att öka andelen pollinerande insekter i parken
genom att öka antalet blommande växter. Det finns även möjlighet
att skapa mer förändring och komplexitet i parken genom ett mer
varierat växtval.
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Bryggor
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100 m
Inventeringskarta. Skala 1:1000 i A3. Bakgrundskarta: Uppsala kommun

Malus toringo var.
sargentii

Ingång

Tilia cordata
Symphoricarpos albus
ssp. laevigatus

Parkering Östra Ågatan

Vårlökar

Syringa vulgaris
Gräs
Gångväg med
grus

Bänkar

Cafébord

Strandvegetation

10 m

Fyrisån
Inventeringskarta. Visar området där den nya planteringen ska gestaltas.
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Program
»
»
»

»
»
»
Bild 1. Bilden är tagen från bron på St. Olofsgatan och visar
Gotlandsparkenparken och planteringen i sin helhet.

Bevara den befintliga avskärmningen och de rumsskapande
elementen på platsen som består av häck och träd.
Öka platsens biodiversitet med hjälp av fler växtarter och
därmed insekter.
Använda de 5 olika principerna: blomning hela säsongen,
olika arter som blommar samtidigt, blomfärger som
attraherar pollinerare, variation i blomform samt undvika
fylldblommiga arter för att gynna pollinerande insekter.
Minska risken att människor trampar eller genar genom
planteringen.
Gestalta en plantering som väcker intresse för pollinerande
insekter hos brukarna.
Välja växter som är anpassade till planteringens ståndort,
soligt läge och normalfuktig jord.

Koncept
Planteringen syftar till att gynna pollinerande insekters pollen- och
nektarbehov i urbana miljöer. Besökaren kan på platsen betrakta både
växters förändring under säsongen samt levande insekter. Vi valde
därför konceptet Ständig förändring. Med konceptet ville vi uppnå
en plantering i ständig förändring som skapar olika scener framför
ögonen på betraktaren. I planteringen finns det hela tiden något nytt
att upptäcka då betraktaren kan beskåda insekternas interaktion med
växterna samt stor artdiversitet.

Illustration som visar interaktion mellan pollinerare och perenner.

Bild 4. Flygande bi.

Bild 5. Bi och perenn.

Bild 2. Bilden visar en del av området för gestaltningen. Bilden är tagen
mot nordost.

Bild 3. Inspirationsbild som visar en blandad plantering i skärholmen av
Piet Odolf och Stefan Mattson.
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Bild 6. Inspirationsbild som visar små block av perenner som väver in i
varandra.

A1

Parkering
Symphoricarpos albus
ssp. laevigatus

Tila cordata

Bänkar
Bänkar
Perennplantering

Grus
Uteservering café

Strandvegetation

10 m

Illustrationsplan. Skala 1:100 i A3.
Illustrationen visar den gestaltade planteringen i augusti månad.

Fyrisån
A2

2014-06-24
Anna Gronow & Malin Gustafsson

11

Vy A1-A2. Skala 1:100 i A3.
Vyn visar planteringen i augusti månad.

10 m
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Perspektiv mot norr. Visar planteringen när den blommar
som mest, juli-september.
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Gestaltning
Rumsligheten är en viktig aspekt i skapandet av bra platser. För att
skapa rumslighet kan buskar som är över ögonhöjd användas då de
har funktionen av en vägg (Robinson 1992, ss. 17,33). Vi valde att
behålla snöbärshäcken mot Östra Ågatan för att bevara avskildheten
och rumsligheten på platsen. Lindarna bidrar till att visuellt avskärma
parken från husen runt om och minskar därmed insyn. Vi valde att
bevara bukettapel då vi av egen erfarenhet vet att även den drar till sig
pollinerande insekter. För att framhäva planteringen ville vi att häcken
skulle vara lika bred hela vägen och inte oregelbunden som den är
idag. För att få blomning och gynna pollinerarna behöver häcken få
växa fritt. En förutsättning för att detta är att den smalnas av genom
att plantor tas bort, annars skulle häcken växa ut över parkeringen
intill. I förslaget är planteringen något höjd genom att ha en hög kant
mot grusgången. Upphöjningen gör det svårare att gena över eller gå
i planteringen.
Efter inventering och analys kom vi fram till att perenner
skulle passa bäst på platsen då de bidrar till en mer långsiktig och
hållbar gestaltning än annueller. Buskar och träd hade varit ett mer
hållbart alternativ än perenner, men skapar inte samma komplexitet.
Komplexitet i form av omväxling, kontrast och mångfald bidrar till
viktiga rekreativa kvalitéer för människan (Sorte 2005, s. 230). Den
ideala parken har enligt forskare i miljöpsykologi hög artrikedom och
variation (Küller 1972, 1991, refererat i Sorte 2005, s. 239). Platsen
kan innehålla stor artdiversitet utan att kännas rörig eftersom den
ses med låg hastighet av gående i parken. Det finns ingen möjlighet
att cykla eller åka bil förbi planteringen. Brukarna har tid att gå och
betrakta de olika växterna och insekterna.
Inspiration till allmänheten

Genom att gestalta en perennplantering med kraftfull blomning
skulle planteringen kunna inspirera människor att plantera liknande
växter i sina trädgårdar och kolonilotter och därmed gynna fler
pollinerare i urbana miljöer. För att brukaren ska få information om
planteringens syfte och dess perennarter kan en skylt upprättas intill
planteringen. På skylten finns information om hot mot pollinerande
insekter samt en Quick Response kod. Koden är en tvådimensionell
streckkod för smartphones och ger information och bilder på alla
perennarter som finns i planteringen. Persson (2010, s. 13) belyser att
privata trädgårdar och kolonilotter har ett högt värde för pollinerande
insekter. Att påverka privatpersoner att plantera växter som gynnar
pollinerare kan därmed göra skillnad i ett längre perspektiv. För att
människor ska känna ansvar för miljön är det viktigt att de får egna
upplevelser av naturen (Maria Johansson 2005, refererat i Sorte 2005,
s. 227). Om människor ska engagera sig i binas försvinnande är det
därför viktigt att de kommer i kontakt med dem.

Skötselaspekter

I förslaget valde vi att gestalta mindre block med olika arter som får
blandas något och väva in i varandra. En fördel med en mer blandad
plantering är att arter kan växa upp och täcka över växter som redan
blommat eller till och med vissnat. Om man planterar i väldigt stora
block av samma art finns det en risk att arter som blommar över
ser tråkiga ut och påverkar hela planteringens utseende (Oudolf &
Kingsbury 2013, s. 33). Johansson3 säger att för att få en plantering
som kräver mindre underhåll är det viktigt att välja växter som
planteras tätt och att inte använda en stor andel låga växter. Detta
eftersom det annars lätt kommer upp ogräs. För att växterna ska
etablera sig väl har vi tänkt på platsens ståndort och att de växter vi
valt ska vara anpassade för den. Det är viktigt att växterna etablerar
sig väl för att de ska kunna växa tätt. Johansson säger att man kan
undvika att gödsla om man klipper ner de vissna perennerna på våren
och låter de förmultna på platsen. Som tidigare nämnts minskar
gödsling antalet pollinerare på en plats, därför är det att föredra om
planteringen vi gestaltat förvaltas på detta sätt.

och blir inte glesa utan behåller sin täta form. Arter återkommer i
planteringen för att skapa rytm och en helhet. Perennerna får möjlighet
att väva in i varandra och på så sätt skapa olika kombinationer.
Blockindelning

Prennarterna i gestaltningen är indelade i block med 4 arter i varje.
Undantaget är blocken med höga solitärer där det bara är 2-3 arter i
varje block då de är så stora och tar mycket plats i planteringen. En
kombination av två arter kan ge ett dramatiskt uttryck men ser sällan
bra ut under en hel säsong (Oudolf & Kingsbury 2013, s. 32). Genom
att blanda 4 arter kan en kombination skapas som ser bra ut över hela
säsongen (ibid). Blocken är indelade i L, M och H där L innehåller
låga grupper och kantväxter, M innehåller medelhöga grupper och H
innehåller höga solitärer. Lökarna är inte indelade i block utan sprids
över hela planteringsytan.

Växtval

En plantering i ständig förändring skapas genom att planteringen
förändras över säsongen när olika blommor avlöser varandra och
olika kombinationer uppstår. Detta lockar till sig olika pollinerande
insekter som i sin tur också bidrar till förändring i planteringen. Vi har
tänkt på hela växtsäsongen för bin och fjärilar och att det ska finnas
nektar och pollen från tidig vår fram till första frosten. Pollinerare
behöver nektar även på våren och därför kompletteras parken med
lökarter som är speciellt omtyckta av pollinerare. Lökarna bidrar
med blomning och färg till planteringen på våren innan de flesta
perenner har börjat växa upp. De lökar vi valde till planteringen
var Chionodoxa forbesii, Muscari bortyoides, Crocus, Scilla och
Narcissus poëticus. Vissa perennarter frösprider sig till andra delar av
planteringen och vissa arter vandrar från sin ursprungliga plats. För
att få mer variation i planteringen innehållern den även olika arter av
pryndadsgräs. Stabila perenner som inte har en tendens att vika sig
vid regn eller blåst var viktigt vid val av växter.
När vi valde perennarter var blommornas färg och form viktigt.
I planteringen finns, förutom prydnadsgräs, enbart perenner med
blomfärger som föredras av bin och fjärilar. Majoriteten av färgerna
är nyanser av violett, blått och lila. Dessa färger skapar harmoni
eftersom de ligger nära varandra i färgcirkeln och är därmed inte
komplementfärger. Perennerna är av olika blomform för att gynna
mångfalden av pollinerande insekter.
I gestaltningen står de lägsta växterna längst fram och de högsta i
planteringens bakkant mot snöbärshäcken. Detta för att planteringen
bara ses från ett håll. Kantväxterna är tåliga mot enstaka störningar
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Parkering

Ingång
T

B1

B2

T

B1

H1
L2

M4

M1

L1

H2

M2

T

B1

H2

M2

H1

M3

L3

B2

M1

M1
L1

L1
M3

M4

L2
L3

L3
L2

L3

L2
L1

Grus

T = Bef. skogslind
B1 = Bef. snöbär
Bef. strandvegetation

B2 = Bef. bukettapel
H = Höga, solitärer

10 m

Fyrisån

M = Medelhöga grupper
L = Låga grupper och kantväxter
Planteringsplan. Skala 1:100 i A3.
Planen visar blockens ungefärliga placering i planteringen.
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Bild 7. Origanum vulgare Kungsmynta

Bild 8. Sesleria autumnalis Höstälväxing

Bild 11. Thymus vulgaris - Timjan

Bild 12. Calamintha nepeta Stenkyndel

Bild 15. Salvia nemorosa Stäppsalvia

Bild 16. Achillea filipendulina Praktröllika

Bild 9. Geranium sanguineum Blodnäva

Bild 10. Helleborus niger - Julros

Bild 13. Hylotelephium Kärleksört

Bild 14. Lavandula angustifolia Lavendel

Bild 17. Doronicum orientale Vårkrage

Bild 18. Nepeta x faassenii Kantnepeta

L1: Helleborus niger börjar blomma tidigt på säsongen innan de
andra perennerna i blocket börjat blomma. Geranium sanguineum är
liten och kompakt med starkt lysande rödviolett blomfärg. Origanum
vulgare och sesleria autumnalis är båda luftiga perenner och gör att
blocket inte blir för kompakt. Origanum vulgare doftar starkt.

L2: Hylotelephium och Thymus vulgaris blommar inte samtidigt
men de bidrar med samma runda karaktär. Calamintha netepa är
väldigt skir. Lavandula angustifolia bryter av med sina smala spiror
och mörkt lila färg. Thymus vulgars, Lavandula angustifolia och
calamintha nepeta doftar starkt.
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L3: Doronicum orientale blommar tidigt på våren när de andra
perennerna precis börjat växa. Sedan blommar de andra i blocket
samtidigt väldigt länge. Salvia nemorosa och Nepeta x faassenii
harmonierar i färg men kontrasterar i form. Salvian har en skarpt
upprätt karaktär medan nepetan har ett mjukare utseende. Achillea
filipendulina kontrasterar i både färg och form till de andra och dess
höga blomstänglar blir som uppstickare i blocket. Detta block blir
något högre än de andra L-blocken då Achillean egentligen tillhög
den medelhöga gruppen.
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Bild 19. Echinacea purpurea Röd rudbeckia

Bild 20. Eryngium maritinum Martorn

Bild 23. Echinops bannaticus Blå bolltistel

Bild 24. Lythrum salicaria Fackelblomster

Bild 21. Briza media - Darrgräs

Bild 22. Centranthus ruber Pipört

Bild 25. Aster amellus Brittsommaraster

Bild 26. Calamagrostis acutiflora Tuvrör

M1: Echinacea purpurea och Eryngium maritinum liknar varandra
men har helt olika uttryck då echinacean är rund och mjuk i sina
kronblad medan Eryngium maritinum ger ett spetsigt, taggigt uttryck.
Briza media bidrar med en mycket skir, darrande karaktär. Centranthus
ruber har en mer rund, mjuk karaktär. Alla harmonierar i färg och
därmed anser vi att de ha en större kontrast i form.
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M2: Echinops bannaticus, Lythrum salicaria och Calamagrostis
acutiflora är alla tre höga och luftiga i sin karaktär. Aster amellus
kontrasterar med sin kompakta och täta karaktär. Detta block
harmonierar också i färg men kontrasterar i form. Aster amellus
och Echinops bannaticus har båda en rund form i sina blommor
och liknande färg. Detta blir en kontrast mot Lythrum salicarias och
Calamagrostis acutifloras väldigt smala blommor.
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Bild 27. Knautia macedonia Grekvädd

Bild 28. Liatris spicata Rosenstav

Bild 29. Sesleria heufleriana Vårälväxing

Bild 30. Trifolium ochroleucon Blekklöver

M3: Sesleria heufleriana har en väldigt luftig karaktär liksom
Trifolium ochroleucon och Knautia macedonia. Knautia väver mellan
de andra arterna i blocket. Liatris spicata får höga upprätta spiror och
kan stå i grupper i bakkanten av blocket.

Bild 31. Agastache - Anisisop

Bild 32. Helenium AutumnaleGruppen - Solbrud

Bild 35. Veronicastrum virginicum Kransveronika

Bild 33. Echinacea purpurea Röd rudbeckia, en orange/röd sort

Bild 34. Echinacea purpurea Röd rudbeckia, en gul sort

Bild 37. Molinia caerulea - Blåtåtel

M4: Agastache med sin kalla blå färg bildar en kontrast mot de andra
perennerna i planteringen med sina varma röda och gula färger.
Blått och orange är komplementfärger och skapar en kontrast i färg
inom blocket. De gula och starkt röd-orangea Echinacea purpurea
harmonierar med Helenium då de ligger nära varandra i både färg och
form. Detta block är en accentgrupp i planteringen då den innehåller
mycket röd-orange och kontrasterar mot de andra blocken som ofta
går i blå-lila toner. Rött är en stark och dominant färg även när den
förekommer i mindre grupper (Robinsson 1992, s. 102).

Bild 36. Eupatorium maculatum Fläckflockel

H1: Veronicastrum virgunicum har smala, långa och skarpt
uppåtväxande blomställningar. Eupatorium maculatum kontrasterar
mot Veronicastrum virginicum i blomform med stora runda
blomställningar. Molinia caerulea är sirlig och svajande. Blocket
bidrar med höjd i bakkant av planteringen.

2014-06-24
Anna Gronow & Malin Gustafsson

Bild 38. Calamagrostis
brachytricha - Diamantrör

Bild 39. Eupatorium cannabinum Hampflockel

H2: Eupatorium cannabicum och Calamagrostis brachytricha har båda
mycket ljusa blomställningar. Calamagrostis brachytricha har långa
kraftiga, fjäderlika blomställningar medan Eupatorium cannabicum
har stora runda blomställningar. Blocket bidrar med höjd i bakkant
av planteringen.
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Mars

Träd
Buskar
Lökar

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Tilia cordata - skogslind
Symphoricarpos albus - snöbär
Malus toringo var. sargentii - bukettapel
Muscari bortyoides - pärlhyacint
Crocus - krokus
Scilla - blåstjärna
Narcissus poëticus - pingstlilja
Chionodoxa forbesii - vårstjärna

L1

Hylothelephium - kärleksört
Calamintha nepeta - stenkyndel
Lavandula angustifolia - lavendel
Thymus vulgaris - timjan

L2

Geranium sanguineum - blodnäva
Origanum vulgare - kungsmynta
Helleborus niger - julros

L3

Salvia nemorosa - stäppsalvia
Achillea filipendulina - praktröllika
Nepeta x faassenii - kantnepeta
Doronicum orientale - vårkrage

M1

Eryngium maritinum - martron
Echinacea purpurea - röd rudbeckia
Centranthus ruber - pipört

M2

Echinops bannaticus - blå bolltistel
Aster amellus - brittsommaraster
Lythrum salicaria - fackelblomster

M3

Knautia macedonica - grekvädd
Liatris spicata - rosenstav
Trifolium ochroleucon - blekklöver

M4

April

Agastache - anisisop
Helenium Autumnale- gruppen - solbrud
Echinacea purpurea - röd rudbeckia
Echinacea purpurea - röd rudbeckia

H1

Eupatorium maculatum - fläckflockel
Veronicastrum virginicum - kransveronika

H2

Eupatorium cannabinum - hampflockel
Blomningsdiagram. Blomningsdiagramet visar alla växter i planteringen som erbjuder nektar och pollen samt
vilken tid på säsongen de blommar. Prydnadsgräsen är inte med då de inte bidrar med nektar eller pollen.
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Analys av gestaltningen

Principskisser

Skisserna visar samma snitt av planteringen under olika tider på
säsongen samt hur växterna och växtkombinationerna är i ständig
förändring.

Genom att välja perennarter som är speciellt omtyckta av bin och
fjärilar lockar planteringen garanterat till sig pollinerande insekter.
De 5 principerna fungerade bra och kompletterade gestaltningen,
men om vi enbart hade använt oss av principerna hade det inte varit
garanterat att alla perenner lockar till sig pollinerare.
De 5 principerna är en hjälp vid gestaltning för pollinerande
insekter. Vi hade kunnat använda oss av enbart principerna vid
gestaltningen och fått en plantering som troligen gynnar pollinerande
insekter. Vi hade även kunnat ha otur och valt många perenner som
passar in på alla de 5 principerna men som ändå inte lockar till sig
pollinerare till exempel på grund av att de innehåller för lite nektar
eller pollen. Vi valde därför att alla perenner förutom gräsen skulle
komma från listan med perenner som är speciellt omtyckta av
pollinerande insekter. Listan begränsade oss något i våra växtval
och det var svårt att få planteringen att blomma lika mycket under
hela säsongen eftersom de flesta perennerna i listan blommar under
sensommaren. Genom att välja perenner som garanterat lockar till sig
insekter kommer biodiversiteten i parken att öka genom både växter
och insekter.
Platsens egentliga markförhållanden undersöktes inte, utan vi
utgick från en normalfuktig jord för ståndorten. Hade det visat sig att
platsen var väldigt torr hade vi behövt tänka om lite vid växtval och
troligen hade planteringen sett annorlunda ut.
Om perenner klipps ner på våren och tillåts förmultna i rabatten
kan det upplevas som att den ser oskött och skräpig ut. En miljö som
inte upplevs skött kan snabbt sjunka i status och upplevas otrygg
(Sorte 2005, s. 235). Det finns en risk att människor tycker att platsen
ser skräpig ut i början av säsongen. Det är mer ekologiskt hållbart
att låta planteringen fungera som ett kretslopp och därmed undvika
gödsling för att få så många pollinerande insekter som möjligt i
planteringen. Det är därför av vikt att få människor att acceptera vissna
växter i den. Vi tror att om brukarna har fått en positiv upplevelse av
planteringen på sommaren eller hösten kan det i längden skapa en
acceptans mot att det finns vissna växter i planteringen på våren samt
att det inte kan blomma lika kraftigt. Människor brukar uppskatta
de första vårtecknen. Genom att plantera tidigt blommande lökar
kommer planteringen igång tidigt och tar fokus från det vissna.

April

Juni

September
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Diskussion
Syftet med arbetet är att undersöka vilka växter som gynnar
pollinerande insekter och som samtidigt är lämpliga att använda i
urbana planteringar. I diskussionsdelen av arbetet diskuteras först
resultatet och hur det är viktigt i ett större sammanhang, sedan
diskuteras metoden och därefter en avslutande del där det viktigaste
med vårt resultat presenteras.

Resultatdiskussion
Resultatet av vårt arbete visar att en plantering i en urban miljö
kan gynna pollinerande insekter. Det är viktigt för att gynna den
biologiska mångfalden i städer och för att ge insekterna en fristad
från det homogeniserade och rationaliserade jordbrukslandskapet.
För den biologiska mångfalden i Sverige är det viktigt att vidta
åtgärder i jordbruks- och skogsbrukslandskapet då dessa utgör de
största arealerna av landet. För fungerande ekosystemtjänster i städer
och i jordbrukslandskapet är det avgörande att pollinering fungerar.
Gestaltningen på Gotlandsparken visar att det går att skapa en
plantering i urban miljö som både gynnar pollinerande insekter och
samtidigt uppfyller människors behov av rekreation. Om man följer
de principer vi kommit fram till i litteraturundersökningen finns
många arter att välja mellan och gestaltningen hade kunnat se olika
ut. Det vi har gjort är ett exempel på hur en plantering som gynnar
pollinerare kan gestaltas.
Gestaltningen utgörs av en blandad plantering med många arter.
En blandad plantering kan upplevas rörig då växterna inte är strikt
indelade i block, varje art för sig. Oudolf och Kingsbury (2013, s.33)
påstår att när man planterar mer blandat märks inte enstaka ogräs lika
tydligt. Planterar man i väldigt strikta grupper sticker ogräs ut direkt
och skötseln måste då vara mer intensiv. Johannson4 påpekar dock
att får man in ett väldigt invasivt ogräs som till exempel kirskål och
det dröjer innan man upptäcker detta kan hela planteringen förstöras.
Problem kan uppstå om kommunen inte lägger de resurser som
krävs för att förvalta planteringen. Det krävs även att de som sköter
planteringen har mycket god kompetens för att veta vad som är ogräs.
Genom vårt arbete vill vi inspirera och öka medvetenheten om
hur man tydligare kan integrera ekologiskt tänkande i gestaltning.
Med stöd från miljöpsykologin kan vi med hjälp av en mer artrik och
komplex planteringen i urban miljö öka människors välbefinnande.
För att vara säker på att växtvalen gynnar pollinerare är det viktigt
att tänka på hur platsen fungerar i sin helhet med spridningsvägar.
Vissa vildbiarter flyger inte så långt från sitt bo när de födosöker och
för att fjärilar ska hitta till planteringen efter de förpuppat är det viktigt
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att värdväxter och boplatser finns i anslutning till platsen. Något som
hade kunnat integreras i gestaltningen är artificiella boplatser för
vildbin.
Vi tycker att det är viktigt att det inte enbart är några fåtal
planteringar i staden som gynnar pollinerande insekter, utan att man
som kommun tänker i en större skala. Man måste börja någonstans
och att anlägga enskilda planteringar som gynnar insekter kan vara
ett sätt att uppmärksamma binas hotade situation och vidta åtgärder
för dem. Genom dessa planteringar finns det möjlighet att inspirera
allmänheten i sina växtval och få en positiv dominoeffekt. Att
uppmuntra allmänheten är viktigt då villaträdgårdar och kolonilotter i
staden gör stor skillnad för pollinerarnas behov av nektar- och pollen
i stadsmiljö.
Genom att utreda om det finns bi- eller fjärilsarter som är
specialister nära Gotlandsparken hade vi i gestaltningen kunnat
matcha dem med specifika växtarter. Gestaltningen i Gotlandsparken
gynnar istället en bred majoritet av de pollinerande insekterna.
Konceptet ständig förändring gjorde att vi ville ha en mångfald av
pollinerande insekter i planteringen. Andra sätt att gynna pollinerande
insekter i staden skulle kunna vara att odla blomsterängar på
outnyttjade gräsytor i till exempel vägrenar. Dessa skulle kunna gynna
pollinerande insekter. Här skulle det även kunna finnas mer inhemska
växter för specialister samt värdväxter för fjärilar. Det finns såklart en
hel del kulturella och estetiska värderingar hos allmänheten vilka kan
ta tid att förändra. Därför kan det vara svårt att lämna gräsäng istället
för klippt gräsmatta eller att lämna ogräs så som nässelsnår i urbana
miljöer, även om dessa skulle gynna flera fjärilsarter.
Framtida klimatförändringar kan göra att Fyrisån kan tänkas
svämma över oftare.Det har vi inte tagit hänsyn till vid val av växter.
Vi valde växter med tanke på normalfuktig jord. Det vore intressant
att undersöka platsen i ett längre perspektiv och se hur planteringen
skulle påverkas av kommande klimatförändringar.
Det finns risker med att locka insekter till en park eftersom det
finns människor som tycker att de är obehagliga och är rädda för att
de ska stickas eller brännas. Människor kan även slå ihjäl insekter
som kommer för nära.
Pollinerande insekter tycker om varma och soliga platser vilket
gör att det finns en viss begränsning var man kan utföra en gestaltning
som gynnar pollinerarna. I Sveriges klimat är skuggiga platser oftast
kalla och gör att insekterna inte trivs där.

Metoddiskussion
Arbetet bestod av två delar: en litteraturstudie och en tillämpning
genom ett gestaltningsförslag. Innan gestaltningsarbetet gjordes var
det nödvändigt med en litteraturstudie då vår kunskap om ämnet
annars hade varit för liten. Vi ville också sammanställa en del av
den informationen som finns om pollinerande insekternas situation
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idag och vad vi som landskapsarkitekter kan göra för att rädda dem.
Gestaltningsarbetet var sedan en tillämpning av denna litteraturstudie
och visar på ett exempel för hur man kan gestalta i en urban miljö
för att gynna pollinerande insekter. Analysen hjälpte oss med att
formulera ett program som sedan låg till grund för gestaltningen av
planteringen.
Mycket av den information vi hittat i litteraturen har utgångspunkt
i hur man kan gynna pollinerare i jordbrukslandskapet. Det är
i jordbrukslandskapet de flesta pollinerande insekter lever och
där de behövs mest för pollinering av våra grödor. Detta var inte
något problem för vårt syfte och frågeställning då det även gick att
applicera informationen på den urbana miljön. Rapporten Strategier,
åtgärder och uppöljningsmetoder till stöd för pollinerande insekter
i stadsmiljö (Persson 2010) hjälpte oss också att se möjligheter för
pollinerarna i stadsmiljö. Cederberg och Nilsson är båda författare
till två av de rapporter vi refererat till. Cederberg har även varit
med och skrivit boken Humlor 40 arter att älska och förundras
över i Sverige. Rapporterna kompletterade varandra då de inte hade
exakt samma information och boken om humlor tog upp mycket
mer om just humlor. Björn Cederberg är entomolog på SLU och
ansvarar för projektet svenska vildbin. Han är även koordinator för
expertgrupperna för fjärilar och steklar.
För en helhetsuppfattning av platsen hade även spridningsvägar
för insekter, fjärilars värdväxter och binas boplatser i nära anslutning
till platsen behövt studeras.
Om vi hade valt en större plats att gestalta hade vi även kunnat
ta med fler buskar och träd i vår gestaltning. Att fokusera på
ängsvegetation hade kunnat vara ett alternativ vid val av metod för
gestaltning.

Avslutning
Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera andra yrkesverksamma att
använda sig av växter som gynnar pollinerande insekter i urbana
miljöer. Landskapsarkitekter som är verksamma i länder med andra
klimarförutsättningar än de i Sverige kan ha nytta av arbetet genom
att använda de 5 principerna vid växtval till en gestaltning.

Vidare ämnesförslag
För att fördjupa kunskaper om pollinerande insekter i urbana miljöer
skulle gestaltningen kunna fokusera på de pollinerande insekter som
är specialister och finns i närområdet.
Ett annat ämne skulle kunna vara att undersöka hur man kan
gestalta en blomsteräng för pollinerande insekter.
Avslutningsvis skulle ett kandidatarbete kunna integrera boplatser
för vildbin och/eller värdväxter för fjärilslarver i en gestaltning.
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