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Abstract 
This study has investigated how urban vegetation can be used in a multifunctional way to 

support ecosystem services in urban environments. Nacka municipality is in the start-up phase 

of building what is to become Nacka city. This provides a unique possibility to study and 

analyse what role the vegetation play in making the city a healthy living environment and 

how it needs to be adapted in order to be resilient against changing climate conditions and 

how the effects of those changes can be regulated. The study further investigates how 

airborne pollution, caused by urbanization processes, can be regulated or reduced by 

vegetation or species selection. Methods used in this study were a combination of qualitative 

interviews and literature studies, seeking to answer the questions: Which specific ecosystem 

functions are needed in the urban environment and which aspects will influence the 

ecosystems ability to deliver the functions in demand? And which plant species have the right 

mechanisms needed to deliver those functions? These questions have been studied and 

analysed in a local based context where the local conditions ands site specific needs of Nacka 

define criteria for plant selection. Based on those criteria, a plant list is presented that seeks to 

find synergies and effectiveness in plant selection with the aim to find plants that support 

and/or produce multiple ecosystem functions. 
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Inledning 
Vi lever i en tidsepok där människor koncentreras mer och mer till urbana miljöer. 

Befolkningen i städerna har på bara ett decennium ökat från att utgöra ca 20 % av jordens 

befolkning till att över hälften av jordens befolkning nu bor i städer (UN-Habitat, 2012). 

Andelen urban befolkning förväntas fortsätta öka och beräknas komma att utgöra 60 % av 

jordens befolkning till år 2030 (Persson & Smith, 2014; UN, 1997 se Bolund & Hunhammar, 

1999). 

Några talar för att en global hållbar utveckling förutsätter en förtätning av städer för att så stor 

del av jordens yta som möjligt lämnas fri från mänsklig skadepåverkan (Hern, 2010). Även 

om inte alla instämmer i detta, stöds påståendet av en FN-rapport som Bolling refererar till i 

en nyhetsartikel i DN (2011, 5 maj). Där framkommer det att städer ger skalfördelar och 

rapporten poängterar att beroendet mellan ekonomisk tillväxt och utarmningen av jordens 

resurser måste brytas. Vi måste, som det uttrycks av UNEP1, ”Do More with Less” (Bolling, 

2011).  

I takt med ökad urbanisering utsätts den urbana miljön för allt större miljö- och 

klimatrelaterade påfrestningar som gör den urbana livsmiljön ohälsosam (Svensdotter & 

Lindgren, 2012; Colding, Marcus, Stephen, Andersson, Gren, & Borgström, 2013). 

Klimatprognoser indikerar att vi förväntas få ett alltmer lynnigt klimat med ett mer extremt 

väder, till exempel kraftigare nederbörd, mer torka och förhöjda temperaturer (Stensen, et al., 

2011; Climate change and Environmental Objectives, 2014; Colding et al., 2013). Ökade 

koncentrationer av miljögifter, luftföroreningar och förhöjda temperaturer leder till ökad 

sjukdom och förhöjd dödlighet (Svensdotter & Lindgren, 2012). 

Naturvärden definieras i stadsplaneringssammanhang som ekosystemtjänster där växtligheten 

på ett mångfunktionellt och resurs- och utrymmeseffektivt sätt behöver tillgodose så många 

funktioner som möjligt (Gustafsson, 2013; Faehnle, Bäcklund, & Tyrväinen, 2011; Persson & 

Smith, 2014; Nilsson, Sangster, Gallis, Hartig, de Vries, Seeland & Schipperijn, 2011; van 

Leeuwen, Nijkamp, & de Noronha Vaz, 2010).  

Det här arbetet syftar till att på en praktisk och växtbiologisk nivå undersöka hur den urbana 

växtligheten behöver, och kan, anpassas för att på ett mångfunktionellt sätt möta de behov 

som en förtätad och växande urban miljö kräver för att staden, som mänskligt habitat 

betraktat, ska bli en så hälsosam och hållbar miljö som möjligt. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 United Nations Environment Programme 
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Bakgrund 
Naturliga miljöer kan fungera som motmedel mot den urbana livsstilens ohälsosamma 

bieffekter (Kellert, 2004; Tzoulas, et al., 2007; Nilsson, et al., 2011). Vegetation kan 

användas för att reglera och mildra negativ klimat- och miljöpåverkan, till exempel för att 

rena och filtrera luft, reglera mikroklimatet eller hantera dagvattenproblem (Bolund & 

Hunhammar, 1999; Nilsson, et al., 2011; Tzoulas, et al., 2007; van Leeuwen et al., 2010; 

Haase, et al., 2014). 

Naturvårdsverket (2012) definierar ett ekosystem som ”ett dynamiskt komplex av växt-, djur- 

och mikroorganismsamhällen och dessas icke-levande miljö som interagerar som en 

funktionell enhet”. En ekosystemtjänst utgörs enligt Naturvårdsverkets tolkning av TEEB-

manualen (Naturvårdsverket, 2012; TEEB - The Economic of Ecosystems and Biodiversity, 

2011) av ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”. 

Ekosystemtjänster är med andra ord en produkt genererad av varierande ekosystem som syftar 

till att tillgodose olika mänskliga behov. Dessa behov delas in på ett flertal olika sätt men 

kategoriseras av Naturvårdsverket (2012; TEEB, 2011) övergripande enligt följande:  

Försörjande:	  	  
ü Vatten: dricksvatten, icke-drickbart vatten 

ü Livsmedel: från odlade landväxter, från tama landdjur, från vilda djur och växter, från 

odlade sötvattens och marina djur. 

ü Biotiska råvaror: fiberråvara från växter 

ü Bioenergi: bioenergi från skog 

Reglerande	  och	  upprätthållande:	  	  
ü Reglering av avfall och föroreningar: utspädning, nedbrytning, remineralisering, 

återcirkulation 

ü Reglering av fysiska miljön: global klimatreglering, lokal och regional 

klimatreglering, fluvial flödesreglering, bullerreducering. 

ü Reglering av biologisk miljö: pollinering, livsmiljöer för ungstadier, biologisk kontroll 

av skadegörare, upprätthållande av livscykler, skydd av habitat och genpooler. 

Kulturella:	  	  
ü Symboliska: landskapskaraktär – naturarv, landskapskaraktär – kulturarv. 

ü Intellektuella/upplevelsebaserade: friluftsliv, resurs för forskning, estetiska värden, 

hälsa.  
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Samtidigt som nyttoeffekterna av ekosystemtjänster reglerar och mildrar de negativa 

effekterna av miljö- och klimatpåverkan (Tzoulas, et al., 2007; Bolund & Hunhammar, 1999) 

undermineras upprätthållandet av dessa funktioner av samma mekanismer (CLEO, 2014).  

60 % av jordens ekosystem har förstörts eller används idag på ett sätt som inte är hållbart 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Den biologiska mångfalden hotas samtidigt som 

den i sin tur utgör en förutsättning för att upprätthålla reglerande ekosystemtjänsters resiliens 

(Bolund & Hunhammar, 1999; Persson & Smith, 2014; Stockholm Resilience Centre, 2008; 

Haase, et al., 2014). Brown belyser att vi människor är helt beroende av ”jordens naturgivna 

system och resurser” (2008, s. 25) både ekonomiskt och existentiellt, och han drar paralleller 

till forna civilisationers fall, till exempel Maya och Sumerna, som orsakades av ett ohållbart 

utnyttjande av jordens resurser som satte ekosystem ur balans (2008, s. 23-37, 171). 

Detta leder tanken till komplexiteten i att designa och välja växter för framtidens urbana 

gröna miljöer. Och det väcker frågor som: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga vid val 

av växter till framtidens urbana miljöer? Vilka faktorer är det som gör urbana gröna miljöer 

funktionella och resilienta?  

Ekosystemtjänster i urban miljö 
Det blir alltmer tydligt att en långsiktigt hållbar utveckling kräver, inte bara att vi minskar 

belastningen på vår kringmiljö, utan att vi också måste arbeta aktivt för att återställa den. 

Kellert (2008) lyfter fram sambandet mellan hälsosamma naturliga processer och biodiversitet 

och fysiskt och mentalt välmående hos oss människor och menar att det inte längre är 

tillräckligt att fokusera på designprinciper som syftar till att hålla en låg miljöprofil. Han 

menar att i en sann hållbarhetsutveckling måste sådan låg-miljöpåverkan-design samverka 

med biofil design. Tzoulas et al (2007) analyserar också sambandet mellan ekosystem och 

människors hälsa och presenterar ett konceptuellt ramverk som belyser många faktorer som 

påverkar både ekosystemens hälsa och människans hälsa i urbana miljöer. De (ibid) 

framhåller att en grön infrastruktur kan leverera fysiska och mentala fördelar för boende och 

bidra till att höja socioekonomiska fördelar i samhället. En hållbar stadsplanering behöver 

inkludera planering för ren luft, vattenrening samt bevarandet av biodiversitet och den 

behöver agera för att göra klimatanpassningar, utnyttja platsens naturliga förutsättningar och 

planera för att återställa ekosystem (UN-Habitat, 2012, s. 132-135). 

I miljökvalitetsmålet för God bebyggd miljö sägs att ”Städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
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ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Naturvårdsverket, 2012). 

Ekosystemtjänster produceras på global och på lokal nivå. Även om den urbana miljön kan 

tillgodogöra sig effekter av globalt producerade ekosystemtjänsters funktioner, till exempel 

minskning av koldioxid, så måste vissa ekosystemtjänster produceras lokalt på den plats där 

den ska göra nytta (Bolund & Hunhammar, 1999). Detta gäller i hög grad för reglerande 

ekosystemtjänster vilka i takt med klimatförändringar kommer att behövas i en allt större 

utsträckning i urbana miljöer (Naturvårdsverket, 2012). Några reglerande ekosystemtjänster 

som är viktiga i urban miljö och nödvändiga att producera på lokal nivå är (Bolund & 

Hunhammar, 1999; Naturvårdsverket, 2012; Colding et al., 2013): 

- luftrening genom växters förmåga att fånga in/absorbera luftförorenande partiklar 

- mikroklimatet i staden kan regleras genom att växter och vattenytor påverkar 

temperatur och luftfuktighet 

- bullerreducering kan i viss mån åstadkommas med växtlighet, framför allt där mjuka 

växtytor ersätter hårdgjorda ytor. 

- I samband med dagvattenhanteringen bidrar växter med flera olika funktioner; rening, 

filtrering, utspädning, minskar och fördröjer vattenavrinning, bland annat genom 

vattenupptag och transpiration. 

Biologisk mångfald och resiliens 
Biologisk mångfald är en stödjande ekosystemtjänst som är nödvändig för att ekosystem ska 

ha en hög resiliens och utgör en förutsättning för att upprätthålla hälsosamma ekosystem 

(Colding et al., 2013). 

Att en tredjedel av jordens arter är utrotningshotade utgör därför ett hot mot ekosystemtjänster 

och i förlängningen mot en hälsosam miljö för oss människor (Colding et al., 2013, s. 10; 

MEA, 2005). 

Stadsbildning i Nacka kommun 
Det fanns tidigt en önskan att undersöka växtval anpassat till ekosystemstödjande funktioner 

som en fallstudie i en verksamhet som jobbar aktivt med frågeställningar som rör 

ekosystemtjänsters värden i en urban miljö. Nacka kommun är i en aktiv 

stadsplaneringsprocess i syfte att bygga Nacka stad (Nacka kommun, 2014). Inom kommunen 

drivs projekt för att införa ekosystemtjänster i stadsplaneringen och kommunen har beslutat 
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att använda Grönytefaktor som planeringsverktyg för styrning av grönytors användning vid 

exploatering inom Nacka kommun. 

Tanken att undersöka ekosystemstödjande växtval baserat på förutsättningar i Nacka kommun 

och där pågående stadsbildning, har utvecklats i dialog med Liselott Gustafsson på Nacka 

kommun, strategiskt ansvarig för Nacka kommuns grönytor, som också varit min 

kontaktperson hos Nacka kommun under arbetets gång. 

Nacka kommun är i ett tidigt skede av en stadsbildningsprocess och därför intressant att 

analysera utifrån ett presumtivt införande av ekosystemtjänster. 

Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att undersöka och exemplifiera hur växtval kan göras i urban miljö för att 

bidra till ekosystemtjänsters funktioner, vilket exemplifieras via en fallstudie i Nacka 

kommun.  

Studien undersöker hur växter, ur ett biologiskt och mångfunktionellt perspektiv, på ett så 

effektivt sätt som möjligt, kan bidra till reglerande ekosystemtjänsters funktioner i urban 

miljö. Fallstudien baseras på de ekosystemtjänster som är lokalt och regionalt prioriterade när 

Nacka bygger stad och utgår från grönytor som förvaltas av Nacka kommun, ytor vilka 

kommunen definierar som ”allmän platsmark”, se bilaga 1 ”Karta allmän platsmark Nacka 

kommun”. 

Arbetets problemformuleringar utgörs av frågeställningarna: 

• Vilka ekosystemstödjande funktioner behövs i urban miljö?  

• Vilka faktorer påverkar, positivt eller negativt, växternas ekosystemstödjande 

funktioner i urban miljö?  

• Vilka växter/arter bidrar på ett mångfunktionellt2 sätt med ekosystemstödjande 

funktioner i urban miljö?  

Frågeställningarna undersöks teoretiskt genom litteraturstudier, empiri inhämtas genom 

intervjuer och exemplifieras sedan i en fallstudie som tar avstamp i Nacka kommuns behov av 

ekosystemtjänster i samband med byggandet av Nacka stad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Med ”mångfunktionellt” avses här växter som stödjer ett så brett spektra av stödjande och/eller reglerande 
ekosystemtjänster som möjligt. 
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Avgränsning 
Studien exkluderar försörjande och kulturella ekosystemtjänster.  

Studien är avgränsad till att undersöka de reglerande ekosystemtjänster som behöver 

produceras på lokal nivå i urban miljö. Studien exemplifierar växtval baserat på, och 

avgränsat till, de förutsättningar som är av betydelse för Nacka kommun i byggandet av 

Nacka stad.  

Vidare omfattar studien inte grönytområden i Nacka kommun som ägs och förvaltas av annan 

part än kommunen utan omfattar enbart de grönyteområden som förvaltas av Nacka kommun 

och av kommunen definieras som ”allmän platsmark” (bilaga 1: ”Karta allmän platsmark 

Nacka kommun”) även om en vidare praktisk tillämpning inte nödvändigtvis måste vara 

begränsad till definierade grönyteområden i Nacka kommun. 

Resultat från intervjuer och litteraturstudier angående lokala behov, platsspecifika 

förutsättningar samt Nacka kommuns behov och prioritering av ekosystemstödjande 

funktioner har utgjort ytterligare avgränsning i framtagning av växtlista med förslag på arter. 

Studien ger inte förslag på design eller sammansättning av växtkompositioner utan söker 

presentera en mångfald av arter med specifika egenskaper som kan fylla önskade funktioner. 

Definitioner 
Resiliens: Begreppet används inom hållbar utveckling och inom ekologin utgör det ett mått 

på ett ekosystems förmåga att återhämta sig efter störningar (Resiliens, 2014, 12 december). 

Biofil: ”Biophilia” betyder ”kärlek till liv eller levande system”. Biofila hypotesen utgår ifrån 

att det finns ett band mellan människan och andra levande system och antyder att människan 

är positivt biologiskt betingad att attraheras och påverkas av naturliga miljöer. (Biophilia 

hypothesis, 2014, 12 december; Kellert, 2008). 

Grönytefaktor: Är ett planeringsverktyg som används i stadsplaneringen där byggherrar 

motiveras att anpassa utformning av grönytemiljöer. Önskade behov av växtlighet kan 

premieras genom att olika gröna värden betygsätts i samband med upphandling och 

exploatering av nya bostadsområden. Grönytefaktorn anger hur stor del av en yta som är 

”ekoeffektiv” (Lindgren, 2013). 
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Metod 
Studien kombinerar kvalitativa intervjuer med litteraturstudier för att belysa arbetets 

frågeställningar generellt samt exemplifierar dessa utifrån Nacka kommuns förutsättningar 

och behov. En växtlista tas fram som ger exempel på hur olika ekosystemstödjande funktioner 

kan vägas samman på ett multifunktionellt sätt i växtvalen. 

Intervjuer 
Intervjuernas syfte var att undersöka vilka ekosystemtjänster som behövs och som är 

prioriterade i Nacka kommun när Nacka bygger stad. De avsåg också att undersöka vilka 

växtegenskaper som informanterna anser är viktiga att ta hänsyn till vid växtval till 

urbana/kommunala grönytor och vilka faktorer de ser som kan påverka ekosystemtjänsters 

funktioner och hållbarhet i urban miljö. 

Ostrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts med fem personer anställda inom Nacka 

kommun. Kontakt med utvalda personer har förmedlats av Liselott Eriksson som varit min 

kontaktperson hos Nacka kommun i samband med studien.  

Undersökningsgrupp, urval och genomförande 
Informanterna är utvalda baserat på sina arbetsuppgifter inom Nacka kommun och tillför 

relevanta kunskaper och erfarenheter baserat på sina arbetsuppgifter inom processen 

planering-projektering-förvaltning av grönytor kommunen förvaltar.  

Den förste informanten är arkitekt och driver utvecklingsprojekt inom Byggenheten. Fyra av 

de fem informanterna är Trädgårds- och Landskapsingenjörer verksamma inom Park- och 

naturenheten på Nacka kommun. En informant representerar parkförvaltningen i 

stadsplaneringsprojekt och fyra informanter har förvaltningsansvar, (beställar- och 

kontrollfunktion), över olika grönyteområden inom Nacka kommun. 

Intervju - Pilotprojekt, Luftrening/partikelinfångande växtval  

Michael Gustafsson (refereras härefter till som informant A);  

Arkitekt och projektledare för utvecklingsprojekt (luftrening med hjälp av partikelinfångande 

vegetation), Byggenheten, Nacka kommun. Intervjun genomfördes den 4:e november kl 10:30 

i Nacka stadshus och varade i ungefär två timmar. 
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Informanten intervjuades utifrån sin roll som initiativtagare till, och projektledare för, det 

pilotprojekt han driver för Nacka kommun i samarbete med Barbara Maher (forskare vid 

Lancaster University). Pilotprojektet ska testa och utvärdera utvalda växters luftrenande, 

partikelinfångande förmågor i skolmiljö i anslutning till hårt trafikerad väg (vid motorväg 222 

som leder ut till Värmdö kommun). Intervjun genomfördes med utgångspunkt från 

informantens presentationsmaterial från aktuellt pilotprojekt. Projektets syfte, mål 

presenterades tillsammans med beskrivning av hittills erhållna resultat rörande vilka 

växtegenskaper som bidrar till luftrening/partikelinfångning. 

Intervjuer - Förvaltning av allmän platsmark 

Ewa Åkerlund (refereras härefter till som informant B); Trädgårdsingenjör, Park- och 

naturenheten, Nacka kommun.  

Anita Priebe (refereras härefter till som informant C); Landskapsingenjör, Park- och 

naturenheten, Nacka kommun.  

Intervjun med Ewa och Anita genomfördes gemensamt tisdagen den 4:e november kl 13:30 i 

Nacka Stadshus och varade ca en timme. 

Lennart Bohman (refereras härefter till som informant D); Landskapsingenjör, Park- och 

naturenheten, Nacka kommun. Intervjun genomfördes tisdagen den 6:e november kl 10:00 i 

Nacka Stadshus och varade ca en timme. 

Mats Grönvik (refereras härefter till som informant E); Landskapsingenjör, Park- och 

naturenheten, Nacka kommun. Intervjun genomfördes tisdagen den 6:e november kl 14:30 i 

Nacka Stadshus och varade ca en timme.  

Intervjuer har skett i syfte att ta del av erfarenheter kring växtvalsaspekter och faktorer som 

påverkar urbana/kommunala grönytors hållbarhet, samt undersöka vilka ekosystemtjänster 

som är prioriterade och påverkar grönytors funktioner när Nacka bygger stad. 

Intervjuerna genomfördes som tematiska samtal där frågeställningar utgick från givna 

ämnesområdena och anpassades efter informanternas arbetsområde och erfarenheter. 

Ämnesområden för intervjuerna har utifrån studiens frågeställningar brutits ned till en lokal 

praktisk nivå där frågorna kretsade kring: 

• vilka ekosystemtjänster/funktioner behöver grönytorna i Nacka kommun fylla. 

• exempel på växter eller växtegenskaper som kan fylla dessa funktioner 

• vilka faktorer kan påverka växter och planteringars syften, funktioner och hållbarhet 

ur ett förvaltningsperspektiv  
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• vilka växter eller växtegenskaper är önskvärda/inte önskvärda i kommunens grönytor 

ur ett förvaltningsperspektiv 

Informanterna uppmuntrades att uttrycka spontana reflektioner och ge konkreta 

erfarenhetsbaserade exempel för att tydliggöra den information de lämnade. 

Databearbetning 
Intervjusvar har analyserats och rådata har sorterats ämnesvis under rubriker kopplade till 

arbetets frågeställningar. Datareducering har skett med kontroll mot intervjudata för att 

verifiera att sammanställd data svarade mot arbetets frågeställningar samt för att säkerställa 

att informantens uttryckta mening inte förvrängts eller kommit ur sitt sammanhang under 

bearbetningsprocessen av intervjudata.  

Inkomna svar som inte direkt berör den här studiens frågeställningar redovisas inte i 

resultatet. 

Litteraturstudier 
Litteraturstudier har genomförts i två olika syften.  

Lokala och regionala styrdokumentet, rapporter och prognoser har analyserats som beskriver 

förutsättningar kring lokala och regionala mål eller förutsättningar som påverkar vilka behov 

av ekosystemtjänster som behövs och bör prioriteras i Nacka kommun. 

Vidare har forskningspublikationer, examensarbeten och böcker studerats i syfte att ta reda på 

vilka generella faktorer som påverkar ekosystemtjänsters funktion och resiliens i urbana 

miljöer, undersöka vilka växtegenskaper som krävs för att åstadkomma ekosystemfunktioner 

och söka exempel på arter som uppfyller dessa. 

Urval och litteraturbearbetning 
Urval av rapporter och studier har gjorts dels genom att söka information om styrdokument på 

Nacka kommuns hemsida. Därutöver har en mer allmän sökning gjorts via de myndigheter 

och organisationer i Stockholmsregionen som arbetar inom de verksamhetsområden som 

påverkar de ekosystemtjänster som beskrivits vara viktiga reglerande och understödjande 

ekosystemtjänster i urban miljö. Sökkriterier omfattade klimatprognos, hälsomål, naturvärden, 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster för Stockholmsregionen. 

Myndigheter och organisationer som har presenterat underlag som är relevanta och som har 

analyserats i arbetet är Nacka kommun, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholm läns 
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Landsting, SMHI, Centrum för miljö- och klimatforskning, Naturvårdsverket, Centrum för 

Biologisk Mångfald. 

Data har analyserats och relevant information har sammanställts med stöd av 

”Ekosystemtjänster i stockholmsregionen: ett diskussions- och planeringsunderlag” (Colding 

et al., 2013) som belyser vilka ekosystemtjänster som är viktiga för Stockholmsregionen och 

beskriver ekosystemlevererande egenskaper hos växter. 

Litteratururval som behandlar ekosystemfunktioner och växtegenskaper som stödjer dessa 

funktioner har i hög grad skett via referenslistor och litteraturförteckningar i för ämnet 

relevanta rapporter, artiklar och böcker. Några referenser har förmedlats via intervjupersoner 

och kontaktperson hos Nacka kommun som i sitt arbete stått i kontakt med forskare inom 

aktuella ämnesområden.  

Artikelsökningar har gjorts via Discovery (sökdatabas på Högskolan i Gävle) och Google 

Schoolar på olika kombinationer av sökorden ”ekosystem services”, ”urban”, ”vegetation”, 

”trees”, ”plants”, ”health”, ”green infrastructure” och ”biodiversity”, ”regulating” och 

”supporting” (sökningar har även gjorts med motsvarande svenska sökord). 

Växtlista 
Resultat från intervjuer och litteraturstudier över vilka ekosystemtjänster som behövs, och är 

prioriterade i Nacka kommun, har varit vägledande vid framtagning av växtlista.  

För exempel på artval för specifika ekosystemtjänster har även examensarbeten studerats då 

dessa visat sig haft en mer praktiskt inriktad tillämpning och konkretiserat växtval kopplat till 

ekosystemtjänsters funktioner. 

De flesta examensarbeten jag har analyserat är avgränsade och inriktade mot en specifik 

funktion. Därför har ett flertal uppsatser analyserats för att se om en syntes dem emellan kan 

visa på en effektiv växtanvändning där växter på ett mångfunktionellt sätt kan bidra till ett 

flertal ekosystemfunktioner i urban miljö. 

Växtlistan exemplifierar några av de aspekter som lyfts fram i studien och avser, utan att göra 

anspråk på att vara komplett avseende arter eller deras funktioner, att väcka tanken hur ett 

mångfunktionellt synsätt i växtval kan påverka och generera en ekosystemstödjande urban 

grönska. 
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Resultat 
Att planera för vilka ekosystemfunktioner den urbana grönskan kan bidra med är att se 

växtligheten som en resurs som hjälper till att reglera stadens fysiska miljö. Här beskrivs de 

förutsättningar som påverkar vilka ekosystemtjänster som behöver produceras lokalt i en 

urban miljö och som är prioriterade lokalt och regionalt baserat på de förutsättningar som är 

aktuella när Nacka bygger stad. 

Den informationen leder tillsammans med resultat från intervjuade representanter från Nacka 

kommun vidare till en praktisk konkretisering och analys av vilka växtfunktioner som behövs 

och slutligen val av arter som kan leverera de ekosystemtjänster som har prioriterats.  

Urbana ekosystemtjänster – behov och förutsättningar  
Ekosystemtjänster utgörs av den ”direkta eller indirekta nytta människor får från 

ekosystemfunktioner” (Bolund & Hunhammar, Ecosystem services in urban areas, 1999; 

Millennium Ecosystem Assessment, 2005). De delas ofta upp i kategorierna stödjande, 

försörjande, reglerande och kulturella tjänster (Persson & Smith, 2014). 

Persson & Smith (2014) har sammanfattat ett flertal studier där de identifierar och summerar 

vilka ekosystemtjänster grönområden genererar som är särskilt viktiga i urban miljö. De 

konkluderar att de ekosystemtjänster som behövs i urban miljö är (Persson & Smith, 2014): 

Ø Tjänster som påverkar hälsoaspekter i staden, till exempel luftkvalitet, lufttemperatur, 

buller, fysisk och mental rekreation. 

Ø Kommuntekniska ekosystemlösningar som rör till exempel dagvattenhantering och 

temperaturreglering i byggnader. 

Ø Stadsodling, vilken påverkar markkvalitet, pollinering, naturlig 

skadedjursbekämpning. 

Ø Hantera effekter av klimatpåverkan, till exempel koldioxidupptag och 

biobränsleproduktion. 

Ø Arkitektoniska och estetiska komponenter. 

Förutom dessa aspekter så är det viktigt att stadsmiljön har en hög förmåga att anpassa sig till 

klimatförändringar och det är viktigt att gynna biologisk mångfald eftersom ökad biodiversitet 

hjälper ekosystem att bli mer långsiktigt hållbara med en högre naturlig anpassningsförmåga 

(Persson & Smith, 2014). Förmågan att återskapa sig efter störning är beroende av en hög 
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biodiversitet och ju fler arter det finns från början desto fler funktioner kan ekosystemet 

återskapa efter störning. Detta kallas att ekosystemet har hög resiliens (Persson & Smith, 

2014).  

Naturliga urbana ekosystem som kan producera dessa ekosystemtjänster är till exempel 

gatuträd, gräsmattor, parker, urban skog, odlingsytor, våtmarker, sjöar/hav och vattendrag 

(Bolund & Hunhammar, 1999). Ruderatmarker och privata trädgårdar i staden och vegetation 

på tak och väggar kan också bidra till stadens behov av ekosystemtjänster (Persson & Smith, 

2014). 

Vilka ekosystemtjänster som behövs i urban miljö är delvis generellt men de behöver 

samtidigt prioriteras lokalt och platsanpassas då vissa ekosystemtjänster behöver produceras 

direkt på den plats där de ska ha verkningsgrad. Urbana ekosystem bidrar alla till flera olika 

ekosystemtjänster samtidigt men både behovet och den producerande ekosystemtjänstens 

leveransförmåga är platsunik (Bolund & Hunhammar, 1999).  

För att ta reda på vilka platsunika behov och förutsättningar som avgör vilka 

ekosystemtjänster som behövs när Nacka bygger stad har följande aspekter analyserats: 

• Miljö- och hälsoaspekter som styr vilka ekosystemtjänster som prioriteras. 

• Kommuntekniska frågor som påverkar vilka ekosystemtjänster som behövs. 

• Hur klimat- och miljöförändringar påverkar vilka ekosystemtjänster som behövs. 

Riktlinjer för miljö och hälsa 
För att ta reda på vilka miljö- och hälsoaspekter som styr vilka ekosystemtjänster som behövs 

har länets strategiska mål undersökts. Av Sveriges 16 miljömål är 6 prioriterade ur ett 

regional och lokalt perspektiv. De 6 miljömål som är prioriterade i Stockholms län är 

(Länsstyrelsen i Stockholm, 2014): 

1. Begränsad klimatpåverkan: Det krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser för att nå 

mål. Länets största utsläppskällor är vägtrafik och energiproduktion där vägtrafikens 

utsläpp har en ökande trend.  

2. Frisk luft: Länets ohälsosamma luft orsakas främst av utsläpp från vägtrafik där problemet 

främst orsakas av höga halter av partiklar och kvävedioxid. 

3. Giftfri miljö: Ökad belastning av kemikalier och läkemedel i vattenmiljön på grund av 

bland annat befolkningstäthet och tillväxttakt. 
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4. Ingen övergödning: Befolkningsökning, konkurrens om vatten och tryck på 

infrastrukturen gör att det behövs åtgärder för att fånga och återföra näringsämnen samt 

minska förlusterna till vatten från bland annat avlopp, dagvatten och trafik. 

5. God bebyggd miljö: Befolkningstillväxt ger ökat behov av bostäder. Förtätningspotential 

finns i förorter men infrastrukturen saknar kapacitet. Utmaning att bygga tät och hälsosam 

stad. 

6. Ett rikt växt- och djurliv: Hög exploateringstakt har lett till fragmentering av grönstruktur 

vilket medför en kontinuerlig förlust av biologisk mångfald. 

Förändrat klimat 
SMHI har gjort klimatprognoser för kommande sekel som visar att regionen inom de 

närmaste 100 åren står inför en rad klimatförändringar (Stensen, et al., 2011; Colding et al., 

2013). 

Årsmedeltemperaturen förväntas stiga med upp till 4-6 °C (störst ökning under 

vinterhalvåret). Nederbörden prognostiseras att öka i mängd med 10-30 % och bli mer extrem 

med stor spridning och samtidigt beräknas intensiv korttidsnederbörd öka. Det förväntas bli 

ökad risk för översvämningar i Stockholmsregionen på grund av skyfall, extrem nederbörd 

och höjd havsnivå vilket i sin tur medför ökad risk för vattenföroreningar (Stensen, et al., 

2011; Colding et al., 2013). Ett varmare klimat medför att medeltemperaturen höjs på vintern, 

vilket ger 65-100 färre dagar med snötäcke, samtidigt som nederbörden vintertid förväntas 

öka (Stensen, et al., 2011). 

Hälsoeffekter av ett förändrat klimat 

Det blir vanligare med kraftiga värmeböljor3, vegetationsperioden blir längre och risken för 

torka och vattenbrist under sommaren ökar samtidigt som ökad nederbörd och skyfall ger 

tillfälligt höga vattennivåer.  

Temperaturhöjning utomhus påverkar även inomhustemperaturer. Konsekvenser av 

temperaturökning som ger fler och intensivare värmeböljor är bland annat ökning av dödsfall 

och sjukdomar främst hos riskgrupper som lider av hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, 

försämrad njurfunktion, psykisk ohälsa och diabetes, upp till tre veckor efter 

värmeexponering (Svensdotter & Lindgren, 2012).  

Förlängd vegetationsperiod ger förlängd pollensäsong med ökade allergirelaterad ohälsa 

(Svensdotter & Lindgren, 2012). Samtidigt kan ett varmare och tidvis fuktigare klimat gynnar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Då dygnets högsta temperatur överstiger 25° C mins5 dagar i sträck enligt SMHI’s meteorologiska definition.  
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myggor och fästingar såväl som bakterier och mögeltillväxt vilket ökar spridningsrisken för 

flera växtsjukdomar (Colding et al., 2013).  

Svensdotter & Lindgren (2012) belyser också att värme och luftföroreningar kan ge 

kombinationseffekter och brandrisken beräknas öka från tio till 30-50 dagar per år i 

Stockholms län vilket utgör en potentiell risk för att skadliga partikelhalter frigörs. 

Vegetativa effekter av ett förändrat klimat 

Ett varmare klimat medför inte bara att växtsäsongen förlängs, med färre frostnätter och färre 

vinterdagar utan snötäcke (Stensen, et al., 2011). Det påverkar också växternas fenologi 

(Sukopp & Wurzel, 2003). Det finns evidens för att växtsäsongen startar tidigare och att 

lövsprickning och vårblomning kommer tidigare men det är ännu oklart vilka konsekvenser 

detta kommer att få på sikt (Sukopp & Wurzel, 2003; Johansson & Blomgren, 2014). Bland 

annat kan den förlängda växtsäsongen påverka sambanden mellan växter och de insekter och 

fåglar som de är beroende av för sin fröspridning/ pollinering och omvänt också påverka 

födotillgång för dessa om lövsprickning, blomningstider och fruktsättningsperioder förskjuts 

(Johansson & Blomgren, 2014).  

Ett varmare klimat påverkar även introducerade arters möjligheter att få större utbredning. 

Historiskt sett har 10 % av de arter som introducerats i centrala Europa kunnat sprida sig, 2 % 

har etablerat sig permanent och endast 1 % har kunnat klara sig i naturlig vegetation (Sukopp 

& Wurzel, 2003). Studier från Tyskland visar att många introducerade arter gynnas av ett 

varmare klimat och att man i takt med ett mildare klimat kan förvänta sig en accelererande 

etablering av icke inhemska arter (Sukopp & Wurzel, 2003).  

Regionalt prognostiseras vegetationsperioden förlängas med 100-140 dagar vilket ger en 

växtsäsong som nästan täcker hela året vilket också kommer att ge längre pollensäsong men 

det innebär också att lövträd kan slå ut barrträden i Stockholmsregionen eftersom lövträd 

gynnas av högre temperaturer. Högre koldioxidnivåer i luften kan också bidra till ökad 

pollenproduktion hos vissa växter (Svensdotter & Lindgren, 2012).  Eken gynnas av ett 

varmare klimat medan gran klarar sig sämre i konkurrens mot lövträd, vilket även gynnar 

arter knutna till ek respektive missgynnar arter som på något sätt är beroende av gran. Det kan 

leda till att granskog som ekosystem helt försvinner från staden (Colding et al., 2013). 

Inventerade naturvärden  
Det finns många naturvärden i Nacka som anses viktiga att bevara när Nacka bygger stad. 

Nacka utgör ekokil mellan inlands- och skärgårdsmiljö där tall och ek är signifikant viktiga 

inslag (informant E). Nyckelviken nämns som ett viktigt naturområde med inslag av 
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hälsofrämjande verksamhet där man tänker mycket på djurliv, pollinerare vid växtval 

(informant B). Nackas höga naturvärden och närhet till Stockholm är en unik kombination 

och fredande av naturmark är prioriterat eftersom det är ont om mark i Stockholm(informant 

D & E). De få grönytor som blir kvar kommer att få en annan betydelse när Nacka bygger 

stad (informant D). Biologisk mångfald lyfts som en viktig komponent för den urbana miljöns 

hållbarhet (informant B, D & E). 

Eftersom biologisk mångfald och resiliens är starkt knutna till varandra har 

naturinventeringen ”Biologisk mångfald i Nacka: Underlagsrapport till grönstrukturplanen för 

Nacka kommun” (Ekologigruppen AB, 2009) analyserats för att ta reda på vilka naturvärden 

finns i kommunen och som är viktiga att stödja i den urbana miljön med hjälp av 

ekosystemtjänster. I inventeringen framkommer att (Ekologigruppen AB, 2009): 

Det finns en relativt stor andel gammal skog med höga naturvärden (nyckelbiotoper) som 

domineras av hällmarkstallskog och barrblandskog, våtmarker och bergbranter med höga 

naturvärden. I Nyckelviken finns ett område med ett stort antal grova ekar som är klass 1 

objekt, (som är av nationellt värde). Det finns 10 naturreservat i kommunen (vid inventering 

2009) och två av Stockholms gröna kilar, Nacka-Värmdö-kilen och Tyrestakilen, löper genom 

kommun.  

Hot och åtgärder 

Kommunen omges av vatten som också bildar barriärer mellan olika områden. 

Spridningsvägar för biologisk mångfald är begränsad mot närliggande kommuner. 

Exploatering utpekas som ett av de största hoten mot kommunens naturvärden eftersom 

förlust av gamla skogar och deras naturvärden är svåra att återskapa och det tar lång tid för 

skogen att återfå de strukturer som krävs för en stor biologisk mångfald. Några åtgärder som 

beskrivs kunna bidra till att öka biologisk mångfald är att bevara biotoper med snäva 

ståndortskrav där de finns naturligt, öka kvaliteter i befintliga biotoper, främst i större 

grönområden men även i mindre bestånd i bebyggd miljö. Strukturella insatser nämns också, 

till exempel påverkas biologisk mångfald av grönområdens storlek och placering i förhållande 

till viktiga naturvärden. Uppmaning ges att bevara större grönområden eftersom de är viktiga 

att bevara som källområden för biologiskt mångfald, och att prioritera bevarandet av mindre 

områden nära värdekärnor. Det är viktigt att undanröja spridningshinder och förbättra och 

skapa nya spridningsvägar vid arbeten på infrastrukturen, vid bostadsbebyggelse eller där det 

är kritiska luckor i grönstrukturen (Ekologigruppen AB, 2009). 
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Man kan skapa ett nätverk av biotoper för mindre djur som insekter till exempel genom att 

höja kvaliteten på mindre områden i bebyggelsen. Rekommendationen som ges när det gäller 

att främja biologisk mångfald är att prioritera rödlistade arter, vilka ofta också är de som har 

mest begränsade spridningsmöjligheter (Ekologigruppen AB, 2009). 

Skyddsvärd flora och fauna utgörs enligt inventeringen av ca 100 rödlistade arter. Två stycken 

akut hotade arter har hittats: saffransticka och fjällig vägglav. Det finns nio ”starkt hotade” 

arter och 22 arter klassade som ”sårbara arter”. De rödlistade arter som inventerats i Nacka 

kommun som har hotstatus, deras biotisk miljö samt delvis vilka faktorer som hotar dem 

beskrivs i Bilaga 2 (Ekologigruppen AB, 2009; ArtDatabanken, SLU, 2010). 

Resiliens och Biologisk mångfald 

Resiliens som begrepp syftar här på ett ekosystems förmåga att hantera förändringar och 

utvecklas på lång sikt. Försämrad resiliens leder till störningskänsliga ekosystem med sämre 

förmåga att generera ekosystemtjänster (Moberg, 2014). 

Jansson (2012) belyser sambandet mellan biologisk mångfald, genererandet av 

ekosystemtjänster, människors välfärd och en hållbar urban stadsutveckling. Biologisk 

mångfald konstateras vara en förutsättning för hållbara ekosystem. När en ekosystemtjänsts 

effektivitet värderas ur ett funktionellt perspektiv, så är det inte antal arter i sig som är viktigt 

utan att det är viktigt att det finns en mångfald och en bredd av arters egenskaper (Jansson, 

2012).  

Urbanisering leder till ändrad markanvändning och fragmentering av grönområden, vilket 

tillsammans med de miljöpåfrestningar som koncentrationen till städer innebär har haft stor 

påverkan på minskad biologisk mångfald och de ekosystemtjänstförluster som blir följden 

(Jansson, 2012). Det finns tydliga bevis för att habitatförlust och fragmentering, kemikalier i 

jordbruket, patogener, främmande arter, klimatförändringar och kombinationer av dessa 

faktorer orsakar en minskning av både tama och vilda pollinerare. Att tillhandahålla habitat 

för pollinerare, fröspridare och till predatorer som reglerar skadedjur, samt att upprätthålla en 

mångfald av variation inom en viss ekosystemtjänsts funktionsgrupp är aspekter som är 

kritiska för att upprätthålla resiliens (Jansson, 2012).  

Resiliens och införda arter 

Det finns olika synsätt på om biologisk mångfald främjas av att man inför nya arter för att ge 

en bredare urban flora eller inte.   
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I samband med att bygga resiliens mot klimatförändringar betonas vikten av att införa nya 

arter för att sprida riskerna (Colding et al., 2013) vilket också framkom i intervjuer (Informant 

E).  

Studier från Nordamerika (Darke & Tallamy, 2014) visar dock att ökad diversitet och 

biomassa av inhemska plantor gav ökad mångfald av växtätande insekter vilket i sin tur gav 

ökade födoresurser för insektsätare, till exempel fåglar.  Det var en signifikant skillnad mellan 

användning av inhemska arter jämfört med införda arter avseende om det bidrog till en hög 

biodiversitet eller inte. Många fågelarter är specialiserade på en viss föda och studien visar att 

en hög andel införda arter direkt hade en reducerande påverkan på antal fåglar vilket 

förklarades av att en reducerad tillgång till inhemska växter ger en sänkt födotillgång för 

insekter (Burghardt, Tallamy, & Shriver, 2008). 

Kommuntekniska behov av ekosystemtjänster 
Dagvattenhantering är ett problem som måste lösas när Nacka bygger stad (informant D & E). 

Det är kuperad och bergig terräng och stor del av exploateringen sker på hällmark vilket 

innebär mycket sprängningar. Det innebär att växtbäddar byggs upp från noll i hårdgjord 

miljö, och vattenavrinningsflöden från hällmark ändras (informant D). Bevattning (informant 

D & E) kommer att utgöra ett problem samtidigt som mycket asfalt och hustak gör det svårt 

att hantera störtregn (informant D).  

Nacka undersöker flera olika lösningar, till exempel öppna diken längs vägar, skärmdiken 

som fördröjer lite, dagvattendammar och fördröjningsmagasin undersöks också (informant D 

& E). Blå växtbäddar (infiltrationsbädd, ”rain gardens”) kan användas för lokalt 

omhändertagande av dagvatten genom att man leder in dagvatten i växtbädden, och använder 

kärrliknande växter som också är toleranta mot kortare uttorkning (informant D & E).  

Flera små bäddar är bättre än färre stora infiltrationsbäddar (Veg Tech, 2014). En bädd är 

lämpligen 3-5 meter bred och längden beror på marklutning och tillgänglig yta. Den 

vattenvolym som tas om hand av planteringen motsvarar förenklat takytan som vattnet 

kommer ifrån multiplicerat med nederbördsmängd. Det rekommenderas att man använder ett 

stort antal arter för att bibehålla funktion även om några arter inte trivs och försvinner (Bray, 

Gedge, Grant, & Leuthvilay, 2014).    

Takvegetation så som sedumtak kan minska vattenavrinningen från tak med upp till 50 % 

genom vattenupptag, magasinering och avdunstning. Kan en mer uppbyggd plantering göras 

så att perenner, örter och gräs kan användas så kan man få ännu större effekt av 

vattenreduktion, dagvattenfördröjning (Veg Tech, 2014).  
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Sammanvägda behov av ekosystemtjänster 
De ekosystemtjänster som behövs i urban miljö exemplifieras här efter vilka behov av 

ekosystemtjänster som har kommit fram är prioriterade med utgångspunkt i Nacka kommuns 

platsspecifika behov. 

Baserat på regionala mål, klimatprognoser och de behov som intervjuade representanter från 

Nacka kommun har uttryckt är luftrening (partikelhalter), dagvattenhantering, och bevarande 

av naturvärden och främjande av biologisk mångfald av primär betydelse att hantera med 

hjälp av lokalt producerade ekosystemtjänster i samband med att Nacka bygger stad. 

Av de ekosystemtjänster som initialt har identifierats som viktiga att ta hänsyn till i urban 

miljö, har de som är relevanta för Nacka kommun vägts samman till en prioritering som ligger 

till grund för vidare undersökning över vilka växtegenskaper och växtarters som har 

mekanismer som ger dessa önskade ekosystemtjänster.  

De behov av ekosystemtjänster som framkommit i intervjuer och litteraturstudier över 

ekosystemtjänster som behöver produceras på lokal nivå i urban miljö och som är prioriterade 

på lokal och regional nivå i Nacka presenteras i Tabell 1. Sammanställningen syntetiserar hur 

dessa ekosystemtjänster prioriteras i samband med de resultat som redovisats i studien och 

ligger till grund för vilka funktioner som prioriterats vid växtval. Ingen viktning görs mellan 

de prioriterade behoven utan avsikten är enbart att på ett överskådligt sätt presentera de 

samlade svaren.  

Tabell 1: Resultatsammanställning över ekosystemtjänster som behövs och prioriteras. Var/vem som styrt 
prioritering av respektive funktion anges, 1: Regionala miljö- och hälsomål, 2: Klimatanpassning, 3: 
Informanter, 4: Naturinventering. 

  Ekosystemtjänst Prioriterat 

behov enligt 

Reglerande Reglering av avfall 
och föroreningar 

Filtrera och fånga luftförorenade 
partiklar 

Filtrera och rena dagvatten 

1, 2, 3 

 
1, 2, 3, 4 

 Reglering av fysiska 
miljön 

Global klimatreglering 

Lokal och regional klimatreglering 

Fluvial flödesreglering (dagvatten) 

Bullerreducering 

- 

1, 2 

1, 2, 3, 4 

- 

Understödjande Reglering av biologisk 
miljö 

Pollinering 1, 2, 3, 4 
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Livsmiljöer för ungstadier 

Biologisk kontroll av skadegörare 

Upprätthållande av livscykler 

Skydd av habitat och genpooler 

1, 3, 4 

1, 2, 4 

1, 2, 4 

1, 2, 3, 4 

Otjänster  
”Dis-services” 

Reglering biologisk 
miljö 

Växter som bör undvikas av 
hälsoskäl 

Invasiva växter 

Införda arter 

1, 3 
 

2, 4 

2, 3 

 Kulturell Negativa upplevelsevärden 3 

 

Ekosystemstödjande växtval 

Tåligt! – hållbar växtfunktion ur ett förvaltningsperspektiv 
Det fanns en hög samstämmighet hos informanterna att den absolut viktigaste växtegenskapen 

ur ett hållbart skötselperspektiv är att växterna är tåliga (informant B, C, D & E).  

Ordet ”tåligt” visade sig innefattade en rad olika aspekter. Växterna ska vara härdiga för zon 3 

(informant B, C & D). De ska vara salttåliga, dels från snöröjning (informant B & C) men 

även mot saltkoncentration från hundar (informant E). Växterna ska tåla tryck och tramp 

(informant B, C & D) och gärna vara böjbara och resa sig igen efter snötryck, som till 

exempel Rosenspirea, eller kunna skäras ned och komma igen (informant C). Att de är 

torktåliga är viktigt (informant D & E). Det är viktigt att de är av bra växtkvalitet, att det är 

robusta växter, stadiga buskartade perenner samt att de är friska och i möjligaste mån är E-

plantor (informant B, C, D & E). 

Brister i växtmaterialet när det gäller tålig- eller härdighet kan resultera i att växter plötsligt 

dör efter några år om det varit några milda vintrar under etableringstiden om det sedan 

plötslig kommer en vanlig Stockholmsvinter (informant C). 

Problemet blir större om ett begränsat arturval används (informant C & E). Att begränsa sig 

till bara inhemska arter begränsar arturvalet eftersom få av våra inhemska arter är anpassade 

för villkoren i en urban miljö, det ger ”inte så många strängar att spela med längre” 

(informant E). Att välja nya växter, mer variation i växtval och våga testa mer exotiska träd 

lyftes som viktiga åtgärder för en hållbar grön urban miljö (informant B, C & E). 
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Anläggningstekniska aspekter och en bra etableringsskötsel påverkar också grönytornas 

hållbarhet (informant B, C, D & E). Dels ansågs det viktigt med en snabb etablering, att till 

exempel buskage sluter sig snabb (informant D) men samtidigt är det viktigt att inte plantera 

för tätt eller välja växter som blir förstora för platsen eller växter som behöver delas och 

planteras om efter några år (informant B, C & E).  

Det framkom också att det saknas en långsiktighet när det gäller synen på förvaltning av 

gröna miljöer vilket påverkar grönytornas funktioner över tid. Skötselplaner innehåller inte 

alltid information om platsens syfte och mål och de kan heller inte alltid bevaras eller följas 

upp på grund av stora skötselområden, samhällsförändringar etc. Det saknas en 

sammanhållande auktoritet, som stadsträdgårdsmästaren var förr, som verkade för ett 

långsiktigt bevarande av grönytors funktioner och syften. Avsaknad av sådan påverkar 

skötselkontinuiteten, och ytans målbild och syfte faller (informant B, C & E).  

Luftrening, partikelinfångning 
Flera av informanterna nämnde behovet av luftrening (informant A, D & E), och då framför 

allt hur växter kan användas för infångning av luftförorenande partiklar, som ett prioriterat 

behov i samband med att Nacka bygger stad. Växtlighet kan användas för att fånga in 

partikelhalter och sänka partikelhalter i inandningsluften till nivåer under gränsvärdena 

(Svensdotter & Lindgren, 2012). 

Michael Gustafsson, Byggenheten på Nacka kommun driver ett pilotprojekt i samarbete med 

Barbara A Maher, professor vid Lancaster University, UK som presenterades vid 

Länsstyrelsens regionala luftvårdsdag den 1 oktober 2014 (Länsstyrelsen Stockholm, 2014). 

Gustafsson (personlig kommunikation, 4 november, 2014) berättar i intervju om pilotprojektet 

som syftar till att testa och utvärdera valda växters förmåga att reducera partikelhalter i luft 

vid förskolor och skolor. 

Partikelhalter i luften som vi kan andas in mäts i PM4 indelat efter partikelstorlek där partiklar 

mindre än PM 2,5 utgörs av fina partiklar och partiklar över PM 2,5 till PM 10 är lite grövre 

(EPA, 2013).  

Det finns två typer av dödlighet kopplat till PM berättar Gustafsson (informant A). Dels den 

akuta dödlighet som inträffar när man kommer över en viss gräns. WHO har satt en 

säkerhetsgräns på 20 mikrogram per kubik inandad luft. Om man ser till hälsoeffekterna så 

finns dock inga säkra nivåer utan det handlar om olika grader av dåligt. Partiklar ned till PM 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Particulate Matter utgörs av en blandning av små fasta partiklar och flytande droppar i luften som kommer från 
damm, sten, metall etc (EPA, 2013). 
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2,5 kan kroppen hinna med att ta hand om partiklarna, hosta upp, till en viss gräns. När den 

gränsen överskrids kan det leda till akut dödlighet som främst drabbar vuxna och särskilt 

personer med astma och/eller hjärtbesvär. I Sverige anses vi ha uppnått kraven för en 

”acceptabel exponeringsnivå” (Naturvårdsverket, 2014) av PM 2,5. Samtidigt framgår att 

långtidsexponering av partikelhalter mindre än PM10 är en av de luftföroreningar som orsakar 

störst hälsoproblem i svenska städer och leder till förkortad livslängd kopplat till hjärt-, kärl- 

och lungsjukdomar (informant A; Naturvårdsverket, 2014). Mindre partiklar (PM2,5 och 

nedåt) kommer i högre grad från förbränningsprocesser från fordonstrafik och 

energiproduktion och innehåller många cancerframkallande ämnen (Naturvårdsverket, 2014).  

De minsta partiklarna, PM1 och mindre, berättar Gustafsson (informant A) är ett smygande 

problem där partiklar på PM1 och nedåt utgör den största risken eftersom de kommer in i 

kroppen via lungsäckarna och stannar kvar vilket på sikt ger en nedsatt lungkapacitet för 

alltid, något som främst drabbar barn och utsatta grupper, till exempel gravida (informant A).  

Maher har gjort mätningar i UK där det har framgått att de faktiska höga PM-nivåerna inte 

alltid är just där prognoser estimerat baserat på trafikmängd och vindhastighet. Mahers 

mätningar visade höga partikelhalter på några helt andra platser vid vissa tider i vecka vilket 

visade sig vara vid skolor och kopplades till trafikökning vid lämning och hämtning vid 

skolor (Regionala luftvårdsdagen, 2014). Tester med unga björkträd (Betula utilis) tillfälligt 

utställda vid en gata i Lancaster gav 50 % reducering av partikelnivåer inomhus i intilliggande 

hus (Maher, Ahmed, Davison, Karloukovski, & Clarke, 2013). Elektronmikroskopanalyser 

visade att partiklarna samlas runt bladens hår och i skrovligheter på bladytan (Maher, Ahmed, 

Davison, Karloukovski, & Clarke, 2013).  ”En bra partikelfångare ska se ut som ovansidan av 

en hand fast mindre, den ska vara bra rynkig och hårig” beskriver Gustafsson (informant A). 

Tidigare studier (Mitchell, Maher, & Kinnersley, 2010) visar att Björk (Betula pendula), Bok 

(Fagus sylvatica) och Lind (Tilia platyphyllos) är de tre träd som har bäst partikelinfångande 

förmåga av de 11 lövträd som testades. Studien (ibid) visade att bladens morfologi är av 

avgörande betydelse för växtens infångningskapacitet. Arter med räfflade, håriga bladytor har 

bäst infångningskapacitet och snabbast infångningshastighet, och en klibbig bladyta förstärker 

förmågan att hålla kvar partiklarna (ibid).  

Barrträd uppges ha sämre partikelinfångande egenskaper dels för att de tenderar att i större 

omfattning ta in partiklar i strukturen och för att vintergröna träd har ofta slät eller vaxad 

blad/barryta vilket ger en låg förmåga att fånga in partiklar (ibid).  

Andra studier talar för att vaxade bladytor ger en hög partikelabsorberande effekt och tjocka 

läderaktiga blad med vaxad yta ökar växtens förmåga att tolerera och motstå luftföroreningar 
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som stressor5 bättre (Popek, Dzierzanowski, Gawronska, & Gawronski, 2013). En viktig 

skillnad när man jämför dessa till synes motstridiga resultat är att de resultat som visar hög 

absorberande partikelförmåga hos växter med vaxade blad avser partikelstorlekar på PM10 

och större. Vaxade bladytor gav betydlig mindre absorberande effekt på partikelhalter i 

spannet mellan PM 2,5 till PM10 och mycket liten effekt på partiklar mindre än PM2,5 

(Popek et al., 2013). Det är också av betydelse att skilja mellan växters tolerans mot 

luftförorenande partiklar (där partiklar utgör stressor) och deras partikelinfångande förmåga 

(trädens förmåga som luftrenare). 

Eftersom lövträd ger effekt endast en begränsad tid av året har vintergröna träd eftersökts som 

kan tänkas ha rätt morfologi. Initiala tester ger goda indikationer på att Thuja har barr med en 

struktur som har god partikelinfångande förmåga vilket kommer att testas i pilotprojektet 

tillsammans med lind och rådhusvin (informant A). 

	  
Figur 1: Thuja occidentalis har fjälliga barr. Pilottester indikerar att de har en god partikelinfångande 
och luftfiltrerande förmåga. Bildkälla: Anna Åshage, 2014. 

Övriga växter som har goda partikelinfångande egenskaper är Rubus-arter, till exempel 

björnbär och hallon. Nässlor tar också upp mycket men uppskattas inte vid skolor. Björken 

har visserligen bra partikelinfångande förmåga men är inte lämplig i stadsmiljö på grund av 

allergirisk eftersom den kan framkalla hypersensibilitet. Ornäsbjörken håller på att testas och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Något som aktiverar stressreaktioner hos en organism. Kan vara kemiska, fysiska eller biologiska faktorer som 
triggar en stressreaktion (Wikipedia, 2014). 
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har potential att vara en framgång eftersom den som steril klon inte har de negativa 

allergieffekter som vanlig björk har samt har den flikiga blad och ett luftigt hängande växtsätt, 

som ett draperi som silar vinden, vilket ger en bra förutsättning för god filtreringseffekt 

(informant A). 

Att jobba med en sammansatt vegetation (fältskikt, buskskikt, träd) ger bra möjligheter att 

fånga partiklar i olika nivåer, man kan till exempel bygga en två meter bred vegetationsridå 

mellan skola och avlämningsplats där man kan planera in partikelinfångande växtlighet. För 

att få en optimal effekt måste även växtlighetens placering och form platsanpassas så att 

luftvirvlar och luftströmmar gör att partiklar filtreras genom, och fångas in av, växtligheten 

istället för att virvla runt och spridas ut i kringluften. Gustafsson sammanfattar att det handlar 

om en ”strategisk planering av rätt växtlighet” (informant A). 

Funktionen påverkas även av hur man beskär träd eftersom det är viktigt att kronan anpassas 

efter aerodynamiska lagar så att man till exempel inte får ett tättslutande krontak över vägen 

(tälteffekt) (informant A).  

Detta kan skapa konflikt mellan estetik och funktion (informant A). Det finns flera olösta 

frågetecken kopplat till skötsel och förvaltning. Skötselåtgärder behöver anpassas (informant 

A), till exempel kan träd behöva beskäras oftare. Både partikelinfångning och hård beskärning 

utgör stressorer för träd och kan påverka dess livslängd. Vissa träd är inte härdiga mot 

förorenande partiklar utan blir sjuka, vissa reagerar med stressymptom som ger ökade 

allergibesvär (informant A). En utestående fråga som behöver utforskas vidare är huruvida 

man behöver ta omhand organiskt material från partikelinfångande växtlighet och hantera 

som farligt avfall? (informant A) 

Redan idag när kommunen tar tillvara på flis från riskträd och röjningar och säljer till 

värmeverk så är det vissa värmeverk med miljökrav som inte tar emot allt flis från nedtagna 

stadsträd för att det är kontaminerat av tungmetaller från avgaser (informant E).  

Bullerreglering 
Växter sägs ha begränsad effekt på buller då det behövs mycket bred växtbädd för att ge 

större ljuddämpande effekter vilket är svårt att ytmässigt få plats med i urban miljö (informant 

D & E). Marktäckande och vintergröna växter kan ge viss dämpande effekt framför allt i 

marknivå om den ersätter en hårdgjord yta. Växtväggar kan dämpa akustik på innergårdar 

(Colding et al., 2013).  



	  

	   24	  

Växter som klimatreglerare 
Stadens grönytor fyller en viktig funktion när det gäller att förebygga och dämpa effekterna 

av värmeböljor som följer av prognostiserade klimatförändringar. Mätningar visar att 

temperaturen i stadsparker kan vara 5°C lägre än omgivningen och dessa temperaturskillnader 

genererar luftrörelse som bidrar till att rena och spä ut luften. Gröna tak, väggar och en 

grönare närmiljö lyfts som exempel på klimatsmarta åtgärder för att skugga och kyla av hus 

och deras kringmiljö (Svensdotter & Lindgren, 2012). 

Växter bidrar också till att binda koldioxid. För att stabilisera klimatet och minska den 

framtida temperaturökningen behöver nettokoldioxidutsläppen minskas med 80 % inom drygt 

en 5-årsperiod enligt Brown (2008, s. 296-297), vilket han menar behöver ske genom minskad 

användning av fossila bränslen och genom att öka biologiska kolsänkor. Åtgärder som bidrar 

till att stoppa nettoavskogningen och lagra kol på biologisk väg som är tillämpbara i samband 

med växtval i urban miljö är till exempel att inte ta ned träd, plantera mer träd (ibid). 

Jordbruksmetod som binder kol (ibid), som att använda perenna växter istället för ettåriga 

växter, använda mer täckodling mellan odlingsperioder och minska jordbearbetningen är 

åtgärder som också kan tillämpas på urbana grönytor. 

Det är viktigt att bevara gamla träd eftersom det tar några år för ett nyplanterat träd att övergå 

från kolkälla till kolsänka eftersom träden binder kol i biomassan och därmed ökar mängden 

kol som kan bindas i takt med att trädet blir större (Darke & Tallamy, 2014). 

Trädkronorna bidrar också till reglering av luftfuktighet och sänker temperaturen i staden. 

Skuggeffekt och evapotranspiration bidrar till att kyla luften i staden och sänker även 

inomhustemperaturen vilket blir viktigt i samband med ökade värmeböljor och ”heat island 

effekt” (Darke & Tallamy, 2014; Colding et al., 2013). 

Klimatanpassat växtval 
Arter som ska vara anpassade för de klimatförändringar som förväntas behöver 

sammanfattningsvis tåla torka, motstå växtsjukdomar som gynnas värme, trivas i ett mildare 

klimat men samtidigt klara extremt väder i form av kraftig nederbörd (Colding et al., 2013). 

Ett sätt att bygga resiliens mot klimatpåfrestningar är att sprida riskerna genom att använda 

många olika arter och komplettera inhemska träd och buskar med exotiska arter (Colding et 

al., 2013). Växter som anpassat sig till extrema miljöer kan ha utvecklats till specialister med 

överlevnadsstrategier som gör dem ståndortsmässigt lämpliga för urbana miljöer (Capon, 

2010).  
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Växtkvaliteter och arturval styrs av vad som finns tillgängligt hos plantskolorna och dessutom 

menar flera informanter (informant B, C & E) att valmöjligheterna begränsas ytterligare då 

LOU6 styr vilka leverantörer kommunen får köpa växter av (informant B & E). 

Växtval som stödjer lokala arter 
Det är viktigt att beakta vilka växtfamiljer som har betydelse om man syftar till att stödja arter 

som är specialister och att ta hänsyn till hur växter är tillgängliga under säsongen i relation till 

arters livscykel (Darke & Tallamy, 2014). 

Till exempel sommargyllingen och Bivråken är två rödlistade arter med hotkategori som finns 

i kommunen (Ekologigruppen AB, 2009).  

Sommargyllingen till exempel är beroende av tillgång till lummiga sankområden och det är 

viktigt med tillgång till högre och gamla träd. Födan består av larver, fjärilar, skalbaggar, 

frukt och bärträd, speciellt körsbär. Frukt- och bärande buskar och träd behöver pollinerare 

för sin fruktsättning (ArtDatabanken, SLU, 2010). 

Bivråken söker sin föda exempelvis i gläntor och i skogens kantzoner. En viktig födokälla för 

bivråken är sju olika arter av sociala getingar vilka i sin tur är beroende av en god 

insektsrikedom. Brist på goda insektsbiotoper leder till minskat antal sociala getingar vilket 

kan svälta bivråken (ArtDatabanken, SLU, 2010).  

Växtfamiljer som är viktiga för att gynna bin är växter som kan användas av de 50 svenska bi-

arter som bygger bo i cylinderliknande växtrester, till exempel bladvass (Phragmites 

australis) eller hallon, björnbär och malört. Växter som är viktiga för oligolektisa7 bi-arter, är 

Salix arter, några ärtväxter (Leguminosae), blåklockor (Campanula), åkervädd (Knautia 

arvensis), ängsvädd (Succisa pratensis), gula korgblommiga växter (Asteraceae), 

fackelblomster (Lythrum salicaria),  lysing (Lysimachia), fibblor (Crepis), rödtoppa 

(Odontites rubra) och ljung (Calluna vulgaris) (Nihlgård, 2013). 

Pollinerare, fröspridare och skadedjursreglerande predatorer kan gynnas till exempel genom 

att använda takplanteringar med anpassat växtval som kan erbjuda miljöer som kompletterar 

habitatförlust (Jansson, 2012).  

Ekosystem som är uppbyggda av inhemska arter innehåller fler arter jämfört med ekosystem 

bestående av arter som ej är inhemska. Det menar Darke & Tallay (2014) beror på att 

inhemska arter är mer förbundna med ett större nätverk av andra arter. En jämförelse av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Lagen om Offentlig Upphandling 
7 Insektsarter som har specialiserat sitt födosökande på en art eller växtfamilj. 
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förekomst av fjärilslarver visar att inhemska plantor i genomsnitt stödjer tretton gånger fler 

fjärilslarvarter än införda arter (Darke & Tallamy, 2014, s. 103-105). 

Artinventeringar som gjorts av CRM8 (Lennartsson & Gylje, 2009) visar också att 

infrastruktur-biotoper, alltså biotoper kopplade till vägkanter, bangårdar, kraftledningsfält etc, 

fungerar som komplementbiotoper för många rödlistade arter, samt har blivit huvudbiotoper 

för vissa arter som tidigare varit knutna till ett jordbrukslandskap under hävd. En åtgärd som 

kan bidra till att bevara biologisk mångfald menar de (ibid) är att så in ”rätt växter”/naturlig 

vegetation i urban miljö och vid vägslänter, spara etablerad vegetation vid markarbeten till 

exempel kring vägar och spårområden. Man behöver också anpassa skötsel av vägkanter och 

vägslänter så att man har sen slåtter, varierad slåttertid och slåtterfria år (ibid). 

Salix-arter utgör exempel på arter som är födokälla åt en stor mängd fjärilsarter, insekter, och 

skalbaggar. Med sin tidiga blomning utgör de en viktig pollenkälla innan andra växter finns 

tillgängliga. Ehnström (2011) som skrivit boken ”Sälg, livets viktigaste frukost” går så långt 

som att säga att ”Faller sälgen faller mångfalden”. 

Gröna Otjänster 
Inte alla gröna värden är positiva. Ibland ses träd som olägenheter, som ”disservices” 

(informant E). Park-och naturenheten hanterar många fall där man vill ta bort träd som 

skuggar eller skymmer sikten, eller som utgör värd för ohyra som man inte vill ha (informant 

E). Under pågående intervjuer mottogs larm om fallna träd och bävrar som bygger bo och 

påverkar vattennivåer och orsakar översvämningar (informant C). 

Det finns också medicinska aspekter att ta hänsyn till i växtvalen. Ett mildare klimat förväntas 

förlänga pollensäsongen med ökad ohälsa relaterad till pollenallergi och astmatiska besvär 

(Svensdotter & Lindgren, 2012). Ur pollenallergisynpunkt bör man undvika att plantera björk, 

al, ek, fläder och hassel nära till exempel bostäder och skolor. Är man allergisk mot till 

exempel björk, blommande gräs och gråbo så följer allergi mot fler växter med på köpet 

(Palmstierna, 1993).  

Ytterligare andra växter bör undvikas på grund av att de är giftiga (Palmstierna, 1993) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Centrum för Biologisk Mångfald 
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Syntes ekosystemstödjande växtval 
Av Tabell 2 framgår växtegenskaper som behövs i den urbana grönskan för att ge de 

ekosystemtjänster som prioriterats baserat de förutsättningar och behov som finns när Nacka 

bygger stad.  

Arbetet har inte fördjupats inom bullerreducering och klimatreglering då dessa inte är av 

högsta prioritet inom regionala mål och de har inte heller lyfts som prioriterade i kommunen i 

samband med intervjuer. Fokus har inte heller lagts på växter med en spridningsbiologi som 

gör dem invasiva då spridning naturligt begränsas i urban miljö och därför inte ansetts av 

betydelse av informanter. 

Växtval (Bilaga 4: ”Växtval”) har gjorts grovt indelat efter dessa kategorier och har 

sammanställts i gemensam lista för att spegla en mångfald av ekosystemfunktioner. 

Tabell 2: Sammanställning över i resultatet framkomna behov av Ekosystemtjänster, önskade funktioner 
och växtegenskaper som bidrar till dessa. 

	   Önskad	  funktion	   Växtegenskaper,	  Önskad	  effekt	  

Bullerreducering	   Dämpa	  buller	   Vintergröna	  
Marktäckande	  

Luftrening	   Filtrera	  och	  fånga	  
luftförorenade	  
partiklar	  

Hårig	  eller	  skrovlig	  bladyta	  
Flikiga	  blad	  
Tät	  men	  genomsläpplig	  vegetation,	  ej	  
kompakt	  (filtereffekt)	  

Klimatreglering	   Reglera	  temperatur	  
&	  luftfuktighet	  

Global	  
klimatreglering	  

Skugga,	  svalka	  
Evapotranspiration	  

Binda	  koldioxid	  

Dagvattenhantering	   Minska,	  fördröja	  
dagvattenavrinning	  

Högt	  vattenupptag	  –	  transpiration	  
Hög	  vattenhållande	  förmåga	  

	   Vattenrening	   Partikelabsorberande,	  neutralisering	  
av	  skadeämne	  

Biologisk	  mångfald	   Pollinering	   Pollen/nektar	  producent	  
Attraherar/gynnar	  pollinerare	  

	   Föda	  fåglar,	  larver,	  
smådjur	  

Bärande	  (bär-‐,	  nöt-‐	  och	  fröbildande)	  

	   Högt	  habitatvärde	  
för	  fåglar	  och	  
insekter	  

Habitat	  (boplats	  häckning,	  ungstadier)	  
Värdväxt	  
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	   Biologisk	  kontroll	   Gynna	  predator	  er	  som	  angriper	  
skadeinsekter	  

	   Gynna	  lokal	  flora	   Lokal	  förekommande	  växt	  
Lokalt	  rödlistad	  art	  
Gynnar	  lokalt	  rödlistad	  art	  

	   Införa	  nya	  arter	  	   Bred	  variation,	  resiliens	  

Otjänster	   Växter	  som	  bör	  
undvikas	  av	  
hälsoskäl	  

Allergiframkallande	  
Giftiga	  

	   Invasiva	  växter	   Växter	  vars	  spridningsbiologi	  gör	  att	  
de	  kan	  ”ta	  över”	  

	   Införda	  arter	   Konkurrerar	  ut	  lokal	  flora/fauna	  
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Växtlista – multifunktionell 

Växtlistan utger sig inte för att vara komplett när det gäller möjliga växtval eller vad avser 

beskrivning av växters egenskaper och funktioner. Växtlistan syftar till att utforska och 

visualisera hur ett multifunktionellt växtval till urbana miljöer kan ske utifrån målet att söka 

växter som fyller så många ekosystemstödjande funktioner som möjligt. Växtlistan kan ses 

som en ögonblicksbild, då kommande forskning och empiri vad gäller växter 

ekosystemstödjande egenskaper kan komma att komplettera, dra ifrån och revidera 

information som presenteras. 

Teckenförklaringar 

Nyckelbiotoper där markerade växter återfinns: 
★ Hällmarktallskog	  
✪  Ädellövskog Ek 
! Rödlistad art	  
�  Anges generellt om angiven funktion/egenskap stöds 
	  
Luftrening: egenskaper som gör att växten har potential att användas för partikelinfångning 
anges där egenskapen ej är verifierad. 
H	   Hårig	  
F	   Flikiga eller taggiga bladkanter	  
K	   Klibbig yta	  
S	   Skrovlig eller starkt räfflad bladyta 
	  
Bullerreducering: egenskaper som kan ha en bullerdämpande effekt anges	  
∞	  	   Vintergrön	  
⏏  Marktäckande	  
	  
Biologisk miljö: 
v Växter som är knutna till specialiserade bin, humlor eller fjärilar	  
✜  Vissa allergier (till exempel björkpollenallergi) kan hos känsliga personer ge 

allergi även mot dessa växter 
	  
Spridningsbiologi: 
¤ Aggressiva rötter (vedartat)	  	  
¤ Rotskott (vedartat) 
¤ Invasiv spridningsbiologi (örtartat)	  
	  
Information om ståndort: 
So	   Föredrar soligt läge 
Sk	   Föredrar skuggigt läge	  
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Källor växtlista 

Källor som växtlistan baseras på anges i tabellens respektive rubriker (bilaga 4 ”Växtlista); 

exempel (1, 2). Dessa är: 

1 Johansson, A.-K., (Blommor och bin viktigare än du tror!, 2012).  

2 Gustafsson, M., Nacka kommun, (personlig kommunikation, intervju och mail, den 
4 november 2014). 

3 Anderberg & Anderberg, (Virtuella floran, 2013).  

4 Bray, Gedge, Grant, & Leuthvilay (UK Rain Garden Guide, 2014).   

5 Movium Plantarium, (SLU, 2014).  

6 Hansson & Hansson, (Perenner, 2011).  

7 Nihlgård, (Om bin, särskilda svenska arter, 2013). 

8 Naturhistoriska riksmuseet, Insekter och Spindeldjur, (NRM, 2013).  

9 Giftinformationscentralen, (Växtlistan, 2014). 

10 Palmstierna, (Giftiga och allergiframkallande växter, 1993).  

11 Levander, (Hur kan den biologiska artrikedomen i tätbebyggda områden ökas vid 
projektering?, 2009).  

12 Gronow & Gustafsson, (Plant design that favors pollinating insects - a design 
proposal of a plantation in Gotlandsparken in Uppsala, 2014).  

13 Veg Tech, (Raingarden - infiltrationsbädd, 2014).  

14 Darke & Tallamy, (The Living Landscape. Designing for beauty and biodiversity in 
the home garden, 2014).  

15 Oudolf, P., & Kingsbury, N. (Planting a new perspective, 2013). 
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Diskussion 
Vid en analys av ekosystemtjänsters funktioner och värden från ett praktiskt perspektiv blir 

det tydligt att ekosystemtjänster handlar om komplexa ekologiska samband där många 

faktorer av både abiotisk och biotisk karaktär interagerar på olika nivåer.  

Även om olika modeller delar in och kategoriserar ekosystemtjänster på olika sätt handlar 

ekosystemtjänster i grund och botten om symbiosen mellan människa och natur och vårt 

beroende av den, på alla plan, fysiska såväl som mentala. 

Resultatdiskussion 
Framtidens hållbarhetsutveckling står inför ett flertal utmaningar. Under det senaste decenniet 

har det skett en omfattande urbanisering som förväntas fortsätta (UN-Habitat, 2012; Persson 

& Smith, 2014; Bolund & Hunhammar, 1999). Urbanisering anses på flera sätt ge skalfördelar 

som gynnar en global hållbar utveckling (UN-Habitat, 2012; Hern, 2010; Bolling, 2011). 

Samtidigt ger en befolkningskoncentrering till städer en ökad belastning på miljön som i 

kombination med klimatförändringar gör den urbana miljön ohälsosam med ökad sjukdom 

och dödlighet hos stadens invånare som följd (Svensdotter & Lindgren, 2012; Tzoulas, et al., 

2007; Colding et al., 2013; CLEO, 2014). 

Här finns tydliga motsättningar. Urbanisering gynnar en global hållbar utveckling men 

missgynnar individen och den lokala miljön.  

Ekosystemtjänster och de ”bidrag till människors välbefinnande” (Naturvårdsverket, 2012) 

som växter erbjuder lyfts som ett verktyg för att reglera och dämpa de för människan negativa 

effekter som urbaniseringen medför (TEEB, 2011; Tzoulas, et al., 2007; Bolund & 

Hunhammar, 1999; Nilsson, et al., 2011). Växter kan också bidra till att nå de hälsomål som 

definierats för det urbana livsrummet (Länsstyrelsen Stockholm, 2014; Naturvårdsverket, 

2012; Stensen, et al., 2011; Colding et al., 2013).  

För att samhällsutvecklingen ska bli långsiktigt hållbar behöver vårt beroende av naturen 

tydliggöras och förstärkas i den urbana miljön. Grönytor behöver inte bara reglera och dämpa 

negativa effekter utan också bidra till att förbättra den urbana miljön (Kellert, 2008). 

Behov av ekosystemtjänster i urban miljö 
Vilka ekosystemtjänster som behövs i urban miljö är delvis generellt men det behöver 

samtidigt prioriteras lokalt och platsanpassas eftersom både behovet och den producerade 
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ekosystemtjänstens leveransförmåga är platsunik och vissa ekosystemtjänster behöver rent 

fysiskt produceras direkt på den plats där de ska ha verkningsgrad (Naturvårdsverket, 2012; 

TEEB, 2011; Colding et al., 2013; CLEO, 2014; Bolund & Hunhammar, 1999)). 

För Nacka kommun utgör luftrenande partikelinfångning, dagvattenhantering och bevarande 

av höga naturvärden centrala frågeställningar att lösa i samband med byggandet av Nacka 

stad där användning av gröna värden ses som en resurs i stadsplaneringen (Informanter, 2014; 

Länsstyrelsen Stockholm, 2014; Naturvårdsverket, 2012; Svensdotter & Lindgren, 2012; 

Stockholm Resilience Centre, 2008; Nacka kommun, 2014; Ekologigruppen AB, 2009; 

Persson & Smith, 2014; Stensen, et al., 2011; Colding et al., 2013). 

Urbana ekosystemtjänster i praktiken 
Klimatförändringar ställer krav på att växtligheten ska fylla nya funktioner i urban miljö 

(Stensen, et al., 2011). Växtlighet kan mildra ett varmare klimat genom att transpiration och 

skugga, reglerar luftfuktighet och sänker temperatur vid värmeböljor (Svensdotter & 

Lindgren, 2012; Colding et al., 2013).  

Växtligheten kan reglera dagvattennivåer vid skyfall genom att ta upp, buffra, fördröja och 

rena dagvattenavrinningen vilken ökas både av klimatförändringar men även av att det blir 

fler hårdgjorda ytor och tak vid exploatering på hällmark (Informant D; CLEO, 2014; Colding 

et al., 2013).  

Samtidigt behöver den urbana växtligheten tåla mer extrema abiotiska förhållanden i en utsatt 

hårdgjord miljö och de klimat och miljöförändringar som växterna ska reglera utgör i sig 

själva stressorer som kan ha negativ påverkan på växtlighetens hållbarhet och funktioner, 

(Capon, 2010; Sukopp & Wurzel, 2003; Johansson & Blomgren, 2014; Colding et al., 2013; 

Jansson, 2012). Ett varmare klimat medför förlängd växtsäsong och påverkar växterna 

fenologi vilket kan förändra balansen i ekosystem så att föda inte är tillgänglig för 

specialiserade arter när de behöver den (Johansson & Blomgren, 2014; Capon, 2010; Darke & 

Tallamy, 2014). Ett fuktigare och varmare klimat gynnar olika sjukdomar och skadedjur som 

ytterligare stressar känsliga arter (Colding et al., 2013; Johansson & Blomgren, 2014; Sukopp 

& Wurzel, 2003). 

Planteringar med specifika funktioner utgör ett viktigt verktyg för att bygga stadsmiljöer där 

den fysiska miljön kan regleras med hjälp av växters olika klimat- och miljöreglerande 

egenskaper. Att upprätthålla sådana funktioner över tid ställer nya krav på hur urbana miljöer 

förvaltas. För att bibehålla platsens funktion över tid ökar vikten av att dess syfte och mål 

tydligt framgår i skötselplaner som tillämpas, följs upp och hålls uppdaterade. Det ställer krav 
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på ett kunskapsbaserat skötselutförande. Det förutsätter också en övergripande, sammanhållen 

och långsiktig förvaltningsblick där syftet med stadens grönytor löpande följs upp och 

kontrolleras men också uppdateras efter ändrade behov. 

Vilket arturval som finns tillgängligt hos de plantskolor som får leverera växtmaterial menade 

informanterna (informant B, C & E), begränsar möjligheten till mångfald. Den begränsningen 

är relevant oavsett om man vill använda lokalt förankrade arter eller om man vill införa och 

testa nya exotiska arter som kan vara specialister, anpassade för extrema klimat som passar 

den urbana miljön. 

Biologisk mångfald – att stödja stöjder 
Den som vill ha resiliens behöver biologisk mångfald, den som har biologisk mångfald får 

hög resiliens. Det finns dock skilda meningar om biologisk mångfald vinner på eller förlorar 

på att nya arter introduceras.  

Artrikedom återkommer som en viktig komponent när det handlar om främjandet av biologisk 

mångfald. En hög resiliens (Moberg, 2014) mot klimatrelaterade stressorer förutsätter tillgång 

till en bredd av växtmaterial för att bibehålla ekosystemens funktioner även i en klimat- och 

miljö stressad urban grönska.  

Ett sätt att bygga resiliens i ekosystemen är att införa nya arter för att sprida risker och få ett 

bredare urval av växter som är motståndskraftiga mot ett förändrat klimat (Colding et al., 

2013) vilket är viktigt eftersom försämrad resiliens leder till försvagade ekosystem som har 

sämre förmåga att generera ekosystemtjänster (Moberg, 2014).  

I sådana sammanhang förespråkas en större användning av införda exotiska arter som har 

utvecklat överlevnadsstrategier som kan ses som kan ge dem konkurrensfördelar i en utsatt 

urban planteringsmiljö och därför behöver nya arter föras in i den urbana miljön för att urbana 

ekosystem ska vara rustade med en bredare variation av flora som bättre kan klara kraven i 

den urbana miljön (Colding et al., 2013; Informant E; Capon, 2010). Bredden av 

växtegenskaper menar Jansson (2012) dock är viktigare ur ett funktionellt perspektiv än en 

bredd av arter. 

Samtidigt innebär ett mildare klimat kommer introducerade arter att ha bättre förutsättningar 

att etablera sig permanent i den naturliga vegetationen (Sukopp & Wurzel, 2003) vilket 

riskerar att konkurrera ut inhemska arter, sätta naturliga ekosystem ur balans vilket i sin tur 

kan hota den naturliga biologiska mångfalden (Jansson, 2012; Darke & Tallamy, 2014).  

Artrikedom i form av pollinerare, insekter, fjärilslarver etc menar Darke & Tallamy (2014) 

gynnas av en bred tillgång av inhemska (lokala) arter. Och den biologiska mångfalden är i sin 
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tur en förutsättning för att upprätthålla ekosystems resiliens så en hotad biologisk mångfald 

innebär risk för ekosystemförluster (Jansson, 2012; Darke & Tallamy, 2014). 

Det utgör en utmaning att sammanföra dessa båda olika förhållningssätt som båda har fördelar 

och nackdelar men som har något motstridiga mål och effekter. 

Några oundvikliga öppna följdfrågor blir:  

Bör man bygga resilienta ekosystemstödjande gröna miljöer genom en bredare flora av lokala 

växter? Kan man riskera att konkurrera ut lokala biotoper, vilka är nödvändiga för att främja 

biologisk mångfald, som främjar resilienta ekosystem? Eller är det viktigare att bygga 

resiliens mot klimatrelaterade stressorer genom att använda en så bred palett växter som 

möjligt, inhemska och införda? 

Mångfunktionellt kontra funktionellt 
Sett till grönskans multifunktionella betydelse så finns det två sidor av myntet. Ett 

mångfunktionellt växtval kan absolut bidra till ett effektivt utnyttjande av grönskan i det 

urbana rummet. Men i vissa fall kan det innebära en nackdel rent funktionsmässigt att ta in 

alltför många aspekter i en ytas funktion.  

En grönyta som är uppbyggd med en flerskiktad och varierad växtlighet kan utgöra en bra 

habitat och födomiljö för ett rikt djurliv. I en plantering som syftar till att gynna insekter, 

fjärilar eller generellt pollinerande arter är det viktigt att växtvalet består av en bred flora med 

representanter från olika växtfamiljer så både generalister och specialister kan hitta föda 

(Darke & Tallamy, 2014; Naturhistoriska riksmuseet, 2013; Nihlgård, 2013; Lennartsson & 

Gylje, 2009; Levander, 2009).  

Men om ytan är avsedd att filtrera och fånga in så många luftförorenande partiklar som 

möjligt sker en ackumulering av tungmetaller i biomassan och marken som skulle kunna 

utgöra en miljöfara som kan göra det olämpligt att använda växter som lockar och ger föda 

och habitat till insekter, pollinerare eller fåglar. 

Sett ur ett stadsövergripande perspektiv är det viktigt att täcka in så många komponenter som 

möjligt som behövs för att ur ett mångfunktionellt perspektiv reglera och stödja den urbana 

livsmiljön. Sett i det lilla sammanhanget är växtanpassning till plats, funktion, syfte och 

sammanhang avgörande för den enskilda grönytans funktion och resiliens.  

Det ställer nya krav på grönyteskötsel som kräver både helikopterseende och lupp när det 

gäller förvaltning av stadens gröna miljöer. För att upprätthålla planteringar och grönytors 

tänkta funktioner krävs att platsens syfte och mål upprätthålls och utvärderas i ett långsiktigt 
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perspektiv vilket ger ökad vikt åt skötselplaners målbeskrivningar, uppföljning av dem och 

det kräver också nya kunskaper hos skötselgenomföraren av de grönytor som avser att fylla 

speciella funktioner.  

Summering 
Det finns flera utmaningar och motsättningar, till exempel mellan globala hållbarhetsaspekter 

kontra lokal och individbaserad hållbarhet. Det finns olika synsätt på om fler införda arter ska 

prioriteras i växtval för att bygga resiliens mot klimateffekter eller om det är av större vikt att 

använda lokalt anpassat växtval för att stödja och främja lokal biologisk mångfald. En 

ekosystemfunktion som levererar en tjänst på ett ställe kan leverera en otjänst på ett annat 

ställe. En aspekt som anses gynna en ekosystemtjänst kan underminera en annan 

ekosystemtjänst. Det blir tydligt att det finns kunskapsluckor inom flera områden och att vi 

fortfarande inte helt fullt förstår alla samband och påverkansfaktorer som styr urbana 

ekosystemtjänsters funktioner och hållbarhet över tid.  

Vi kan samtidigt inte bortse ifrån att vi som människor är helt beroende av växtlighet och 

ekosystemens tjänster på en livsuppehållande nivå. Att ”60% av jordens ekosystem har 

förstörts eller används på ett sätt som inte är hållbart” (MEA, 2005) utgör ett hot mot oss 

människor som art. Växtligheten blir våra syrgasmasker och munskydd som hjälper oss att 

fungera i en urbaniserad och förorenad miljö.  

”Det enda vi faktiskt vet om framtiden är att vi inte kan göra likadant som vi hittills har gjort” 

(Brown, 2008). 

Metoddiskussion och utvecklingsmöjligheter 
De aspekter som har belysts i studien kan inte anses ge en fullständig bild över de 

ekosystemstödjande behov om finns i Nacka kommun.  Studiens resultat kan ses som exempel 

baserat på intervjusvar och de lokala och regionala dokument som har undersökts eftersom 

ingen heltäckande behovsinventering har gjorts inom ramen för det här arbetet.  

Intervjuerna med personer som är verksamma i planering och förvaltning av kommunala 

grönytor har tillfört praktiskt förankrad information om faktorer i skötseln av den urbana 

miljön som skulle kunna påverka grönytors ekosystemstödjande funktioner i den urbana 

miljön. 

I en mer omfattande studie skulle intervjuer med representanter från exploateringsbolag som 

planerar och designar de grönytor som förvaltas av bostadsbolag och privata markägare i den 

urbana miljön ha tillfört en bredare syn på stadens grönytor som inkluderat innergårdar och 
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mellanliggande grönytor, samt även gröna väggar och tak, element som påverkar den totala 

urbana miljöns ekosystemtjänster. 

Intervjun med projektledare för pilotprojekt som ska testa och utvärdera några växters 

partikelinfångande förmåga på skola i Nacka har tillfört värdefull och ny data med hög 

evidens. 

Det hade varit intressant att göra i en större studie göra liknande fördjupade undersökningar 

även på andra ekosystemtjänster. Det hade kunnat tillföra en bredare kunskap om hur växters 

morfologi och biokemiska processer gör olika växter bra eller mindre bra på att bidra till att 

fylla olika ekosystemstödjande funktioner. Dels hade sådan fördjupad och breddad 

undersökning kunnat ge en djupare förståelse för växtbiologiska och kemiska mekanismer 

och på vilket sätt dessa påverkar växters förmåga att producera specifika ekosystemtjänster 

men det hade även kunnat ge en bättre förståelse för vilka stressreaktioner 

ekosystemstödjande växtanvändning triggar hos växter och hur det påverkar växtens 

leveransförmåga samt resiliens. 

Sådan information hade tillfört högre evidens för eller emot de växter jag valt ut som exempel 

för ekosystemstödjande funktioner i Nacka kommun. 

Vid sökning efter forskningsartiklar som ger evidens för eller emot specifika artval för olika 

ekosystemstödjande funktioner var det få artiklar som föreslår direkta arturval som stödjer 

specifika ekosystemfunktioner.  De som faktiskt gör det utgår många gånger från andra 

klimatzoner varför resultaten och rekommenderade artval inte alltid med självklarhet 

tillämpas. Här finns behov av en lokalt förankrad och mer praktiskt inriktad forskning som 

lägger fokus på växtegenskaper kopplat till tillämpning på lokal nivå. Detta är av särskild 

betydelse om ambitionen är att använda ett lokalt förankrat växtval i urban miljö.  

Den växtlista som presenteras kan ses som ett förslag som ger en bild över många olika 

aspekter som kan vägas samman vid ekosystemstödjande växtval i urbana miljöer. Listan gör 

inte anspråk på att vara komplett vad gäller ekosystemfunktioner eller artval och bör ses som 

en ögonblicksbild eftersom nya studier och forskningsresultat kan komma att revidera 

uppfattningen om föreslagna arters funktioner. 
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Bilaga 2: Rödlistade arter, habitat och hot 

Tabell 3: Lista över hotade rödlistade fåglar, insekter och grod-, kräldjur i Nacka kommun 
enligt inventering i "Biologisk mångfald i Nacka: Underlagsrapport till grönstrukturplan för 
Nacka kommun” med info om habitat, födomiljö och hot mot arten (Ekologigruppen AB, 2009; 
ArtDatabanken, SLU, 2010). 

Rödlistade fåglar 
*	  ”Starkt	  hotade”	  
**	  ”Sårbar”	  

Habitat Föda, födomiljö 

Bivråken*	  
Pernis	  apivorus	  

Skog	  
Häckar	  i	  tät,	  ogallrad	  skog.	  	  
Boplats	  :	  risbon	  högt	  i	  löv-‐	  
eller	  barrträd	  (gran).	  

Söker	  sin	  föda	  exempelvis	  i	  gläntor	  
och	  i	  skogens	  kantzoner.	  
Föda:	  småfågelungar	  (trastar),	  
grodor	  samt	  snäckor,	  maskar,	  
humlelarver-‐,	  puppor.	  Bivråkens	  
ungar	  föds	  nästan	  uteslutande	  upp	  
av	  puppor	  och	  larver	  av	  7	  olika	  
arter	  av	  sociala	  getingar	  vilka	  i	  sin	  
tur	  är	  beroende	  av	  en	  god	  
insektsrikedom.	  	  
Hotas	  av	  brist	  på	  insektsrika	  
biotoper,	  minskad	  tillgång	  på	  
småfågelungar	  och	  grodor.	  
	  

Sommargyllingen*	  
Oriolus	  oriolus	  
	  

Skog	  
Häckar	  nära	  gläntor	  och	  
skogsbryn,	  i	  sandiga	  områden	  
med	  högstammig	  bok-‐	  eller	  
tallskog,	  fuktig	  björkskog	  eller	  
ekskog.	  	  

Födan	  består	  av	  larver,	  fjärilar,	  
skalbaggar,	  frukt	  och	  bärträd,	  
speciellt	  körsbär.	  
Hot:	  behöver	  tillgång	  till	  
högre/äldre	  träd	  samt	  riklig	  
undervegetation	  med	  buskar	  och	  
högre	  örter.	  

Årta**	  
Anas	  querquedula	  

Limniska	  miljöer,	  Våtmark	  
Häckar	  i	  strandängar	  vid	  
kusten	  

Animalisk,	  silar	  sin	  föda	  från	  
vattenytan.	  
Hotas	  av	  igenväxta	  sjö-‐	  och	  
havsstränder.	  	  

Bergand**	  	  
Aythya	  marila	  	  
	  

Fjäll,	  Våtmark,	  Sötvatten,	  
Havsstrand,	  Marin	  miljö,	  
Brackvatten	  

Hot,	  störning	  på	  häckningslokaler.	  
Behöver	  störningsskyddade	  
häckningsöar	  längs	  ostkusten.	  

Nattskärra**	  
Caprimulgus	  europaeus	  

Skog	  
Öppna	  eller	  glest	  trädbevuxna	  
miljöer,	  talldominerad	  skog	  
och	  hyggen.	  Hedtallskog	  eller	  
hällmarkstallskog.	  

Föda:	  nattaktiva	  fjärilar,	  
skalbaggar,	  tvåvingar	  och	  andra	  
insekter.	  
Hot:	  strukturförändringar	  i	  skogs-‐	  
och	  jordbruk.	  Födosöker	  i	  öppna	  
varma	  miljöer	  (vägar	  =	  
trafikdödade).	  

Kornknarr**	  
Crex	  crex	  

Jordbrukslandskap	  
Häckar	  på	  strandängar	  och	  
fuktig	  åkermark.	  

Allätare,	  främst	  små	  ryggradslösa	  
djur.	  	  
Hotas	  främst	  av	  förändringar	  inom	  
jordbruket.	  

Ortolansparv**	  
Emberiza	  hortulana	  	  

Skog,	  Jordbrukslandskap.	  
Häckar	  i	  öppen	  terräng,	  
mosaikartat	  
jordbrukslandskap,	  

Hot:	  Bland	  annat	  
jordbrukslandskapets	  omvandling.	  
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vegetationsfattiga	  ytor	  t	  ex	  
trädor,	  körvägar,	  
järnvägsvallar	  mm.	  

Skräntärna**	  
Hydroprogne	  caspia	  

Havsstrand,	  Brackvatten	   Hotas	  av:	  predatorer	  som	  mink,	  
berguv,	  gråtrut,	  havstrut,	  korp	  och	  
havsörn.	  Okänd	  sjukdom	  drabbar	  
ungarna.	  

Silltrut**	  
Larus	  fuscus	  

Havsstrand,	  Marin	  miljö,	  
Brackvatten,	  Urban	  miljö,	  
Sötvatten.	  

Föda:	  fisk,	  fiskavfall	  (sill,	  skarpsill),	  
daggmaskar,	  insekter.	  

Lundsångare**	  
Phylloscopus	  trochiloides  

Skog,	  Urban	  miljö	  
Häckar	  i	  löv-‐	  eller	  blandskog,	  
gärna	  i	  högstammiga	  dungar,	  i	  
parker	  eller	  i	  granskog.	  

Inga	  kända	  hot.	  

Småfläckig	  sumphöna**	  
Porzana	  porzana	  	  
	  

Våtmark,	  Jordbrukslandskap,	  
Sötvatten	  
Häckar	  vid	  våtmarker	  med	  
stabilt	  lågt	  vattenstånd,	  helst	  
med	  starr-‐	  eller	  fräken.	  

Föda:	  små	  vatteninsekter	  och	  
vattenväxter.	  
Hot:	  förlust	  av	  häckningsbiotoper.	  

	  

Rödlistade insekter  
*	  ”Starkt	  hotade”	  
**	  ”Sårbar”	  
övriga	  ”missgynnade”	  

Habitat Föda, födomiljö 

Sälgbrokmal*	  
Chrysoclista	  lathamella	  	  

Jordbrukslandskap,	  Urban	  
miljö	  
	  

Värdväxt:	  Sälg	  Salix	  caprea	  
samt	  troligen	  även	  andra	  
vide-‐	  och	  pilarter.	  
Hot:	  borttagning	  av	  sälg.	  
Åtgärd:	  spara	  och	  gynna	  
sälg	  vid	  kända	  lokaler	  för	  
fjärilen.	  

Vithornad	  barkskinnbagge*	  
Aradus	  signaticornis	  

Skog	  
Förekommer	  på	  brända	  träd,	  
främst	  tall	  och	  björk	  samt	  
även	  på	  obränd	  asp	  och	  
barklös	  tallåga.	  

Föda:	  trädsvamp,	  (troligen	  
sporsäckssvampar	  
Ascomycetes).	  

	  
Rödlistade  
grod-, 
kräldjur 
*	  ”Starkt	  hotade”	  
**	  ”Sårbar”	  

Habitat Föda, födomiljö 

Hasselsnok**	  
Coronella	  austriaca	  

Skog,	  Jordbrukslandskap,	  
Havsstrand	  
Biotoper:	  lövskogsbryn,	  ljun	  
och	  hagmarker	  samt	  hällar	  med	  
gles	  tallskog	  (karaktäriseras	  av	  
tät	  markvegetation,	  blockrik	  
eller	  sandig	  mark	  i	  
solexponerat	  läge).	  

Föda:	  reptiler,	  näbbmöss,	  
smågnagare.	  
Hotad	  av	  biotopförändringar	  till	  följd	  
av	  ändrad	  markanvändning.	  
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Bilaga 3: Sammanställning intervjuer 

Bilagan presenterar en ämnesvis sammanställning över intervjusvar.  

Förvaltning av allmän platsmark 

Förvaltningsytor 

Befintliga grönytor som förvaltas av Nacka kommun Park- och naturenhet definieras av 

Nacka kommun som allmän platsmark och beskrivs omfatta: 

Gatuträd dvs träd i gatumiljö, trottoarer eller sidor som är kartlagda (E). 

Parker (E), förekommer idag nästan inte alls i Nacka kommun (B, C). 

Gräsytor: högvuxna gräsytor, bruksgräsytor och prydnadsgräsytor (B, C, D och E). 

Blomsterplanteringar (sommarblommor) (B, C och E). Rabatter (B, C). 

Buskage (B, C, E), kulturbuskage (E). 

Naturmarksytor (D, E) 

Hällmark (D) 

Skogsmiljö, främst tall- och ekskog (D, E) 

Förutsättningar kring anläggning och förvaltning 

Planering och design av nya områden sker nästan alltid av en konsult (B, C) All projektering, 

anläggning sker på entreprenad (B, C, D, E). Ofta ingår etableringsskötsel under 2 år (E), när 

bygget är klart, godkänt, besiktigat och etablerat så lämnas det över till driften som tar över 

förvaltningsansvar (C). Många gånger sköts driften av en entreprenör (B). I vissa fall tar 

kommunen över skötseln direkt (E). Det kan ibland uppstå avtalstekniska diskussioner kring 

etableringsskötseln, till exempel om träd behöver kompletteras eller bytas och behöver 

förlängd etableringsskötsel (E). Skötselanvisningar som eventuellt medföljer ytan handlar 

sällan om hur man ska sköta t ex ett visst träd utan mer om hur ofta dammen ska tömmas (B). 

Nacka kommun använder ingen kemisk bekämpning utan ogräsrensning sker manuellt eller 

till exempel med flamning (B, C, E).  

Löv och organiskt avfall låter man så långt det går återgå till jorden för att förbättra det 

biologiska livet i jorden (E).  
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Saltning får ske vid extrema, akuta situationer (D). I Stockholm blandar man normalt in en 

liten procent salt i sanden som används för att sanda vid snöröjning vilket troligen också görs 

i Nacka (D). 

Ytans skötselintensitet påverkas av hur mycket publik man förväntar sig på ytan eller om snö 

behöver lagras på ytan (D). 

Befintliga värden att bevara och prioriterade nya behov när Nacka 

bygger stad  

Luftrening, infångning av luftförorenande partiklar 

Växters användning för luftrenande effekter (A, D, E) nämns som viktiga för att hantera 

tekniska problemområden i stadsmiljön.  

Dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen är ett prioriterat problem som måste lösas (D, E). Mycket av 

exploateringen sker på hällmark vilket innebär mycket sprängningar och gör att t ex 

växtbäddar byggs upp från noll i hårdgjord miljö (D). Bevattningen utgör ett problem (D, E), 

samtidigt som mycket asfalt och hustak gör det svårt att hantera störtregn (D).  Det är kuperat 

och mycket berg, hårdgör man mer måste dagvattenproblemet lösas (E).  

Här kan man lösa bevattningen genom att leda in dagvatten till växtbäddarna (D, E), men 

ibland kan det vara svårt att få dit dagvatten (D). Kommunen med många olika lösningar (D, 

E), t ex öppna diken längs vägar och skärmdiken som fördröjer lite grann (D).  

Möjligheten att använda dagvattendammar och fördröjningsmagasin undersökt också. ”Men 

det måste vara något för ögat också” (citat D). Blåa växtbäddar (E) nämndes som lösning för 

lokalt omhändertagande av dagvatten där man kan leda in dagvatten i växtbäddarna (D, E) 

och använda kärrliknande växter som också är toleranta mot kortare uttorkning (E).  

”Man ser på naturområden som en resurs att använda för dagvattenhantering i planarbetet” 

(citat E).  

Grönytor får ny betydelse 

De få grönytor som blir kommer att få annan betydelse när Nacka bygger stad, som i 

Stockholm (D).  

Behov av perennplanteringar ökar sannolikt, sådana saknas idag då Nacka saknar stora 

centrumbildningar (B, C, D).  
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Rekreationsvärden nämndes (E). 

”Vi behöver få in små parker när vi bygger stad” (citat B, C) eftersom det är lättare att göra en 

varierad växtlighet i såna. Halmstad nämndes som ett intressant exempel där det fanns 

temaparker för olika sinnen och udda träd. ”Hela stan är ju som en botanisk trädgård”. (citat 

B, C). 

Värdet av trädplanterade gator lyftes fram, t ex speciellt för luftrenande effekter (A, D, E), 

partikelinfångning t ex av tungmetaller från avgaser (A, D, E). 

Lokala naturvärden och biologisk mångfald 

I Nacka kommun finns höga naturvärden och värden för att stödja biologisk mångfald som är 

viktiga att bevara när Nacka bygger stad och som gör Nacka unikt i kombination med deras 

närhet till storstaden (D, E).  

Fredande av naturmarker är prioriterat eftersom det är ont om mark i Stockholm. Till exempel 

Ryssberget vill man göra till naturreservat. (D) ”Det som är fantastiskt är ju naturen, det är 

våra badplatser och öar och vatten” (citat D).  

Biologisk mångfald lyfts som viktig för den urbana miljöns hållbarhet (B, E). Det finns flera 

rödlistade arter, t ex granbarksborre. Man låter gärna döda träd stå kvar så länge de inte utgör 

en risk. (E) Nacka utgör ekokil mellan inlands- och skärgårdsmiljö (E). ”Ett möte där tall och 

ek är viktiga inslag, ett signifikant inslag” (citat E), samt hällmarker med tallskog (D, E).  

Nyckelviken med sina omgivande naturområden där man även har en visningsträdgård som 

fungerar som en hälsoträdgård där man tar emot personer med olika handikapp eller personer 

som arbetstränar (B). Där tänker man mycket på djurliv, t ex pollinerare vid växtval (B). 

Viktiga växtegenskaper 
Växtegenskaper	  som	  informanterna	  tycker	  är	  viktiga	  ur	  ett	  hållbart	  skötselperspektiv	  
eller	  som	  är	  viktiga	  i	  urban	  miljö	  i	  samband	  med	  byggandet	  av	  Nacka	  stad	  är	  

• Tåligt! (B, C, D). ”Det måste vara tåligt. Nån annan ambitionsnivå… det är det första 

man måste se till så att det kan växa och bli nånting utav det.” (citat D). 

o T ex tåligt mot salt, från snöröjning (B, C), saltkoncentration från hundar (E). 

o Tåla tryck och tramp (B, C, D), dvs böjbart som reser sig igen, t ex rosenspirea 

eller kan hyvlas ned och kommer igen (C).  

o Härdigt för zon 3 (B, C, D) 

o Torktåliga växter och träd (D, E). 

o Bra växtkvalitet (B, C, D), robusta växter (D). Buskar är bra (C), stadiga (D) 

buskartade (C) perenner, friska plantor (B, D). E-plantor i möjligaste mån (D). 
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• Luftrenande (A, E), partikelinfångande (A).  

o Växter med blad som har skrovlig eller hårig yta har bäst partikelinfångande 

förmåga (A) 

o Små och/eller flikiga blad ger bättre infångande effekt (A) 

o Vintergröna växter med ovan yta förlänger säsongen som växt har luftrenande, 

partikelinfångande effekt (A). 

o Växtexempel som testas och utvärderas i pilotprojekt: Thuja, Vildvin, Nässlor 

(A). 

o Växtplacering har betydelse för luftrenande effekt, jämförs med snedliggande 

staket som skapar luftströmmar som användas för att påverka så att snön faller 

en bit från vägen (A). 

• Dagvattenhantering – fördröjande, vattenhållande (D, E) 

• Ljusförhållanden: skuggtålig eller ljuskrävande? Viktigt för utplanteringsväxter (B). 

• Buskar som slutet tätt snabbt (D). 

• Välja nya växter, mer variation (B, C, E). Mer perenner (B, C), testa mer exotiska träd 

(B, C, E).  

• Pollinerande (B, C) 

• Hälsofrämjande (B, C). 

Växtegenskaper som bör undvikas 
Några	  växtegenskaper	  som	  inte	  är	  önskvärda	  är	  till	  exempel:	  

• Växter som är allergiframkallande(A, B, C) eller giftiga (B, C), framför allt vid skolor, 

förskolor, äldreboenden (C). Björkträd är inte bra ur allergisynpunkt men är effektiva 

luftrenare som har god partikelinfångande förmåga (A). 

• Växter som kräver mycket skötsel. Till exempel buskar som behöver beskäras varje år 

(B, C), perenner som behöver grävas upp, delas och planteras om (B, C, D).  

• Växter som bryts lätt på platser där det kan bli snöbelastning (C). 

• Växter som tar mycket plats. Placera till exempel inte en tremetersbuskar framför 

fönster (C). 

• För luftrenande, partikelinfångande effekt funkar inte barrträd som ofta har barr med 

glatt, slät eller vaxad yta (A). 
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Faktorer som påverkar växtval och planteringars hållbarhet 

Platsspecifika förhållanden 

Vissa platser har väldigt högt grundvatten, gör marken nästan vattensjuk, t ex vid Sickla 

strand (E). På andra platser är problemet att det står torrt (D, E).  

Träd som planterade i hårdgjord yta med tunn, dålig jord i kombination med att de klipps hårt 

ger stressade träd i dålig kondition, exempel i Fisksätra där hela trädrader behöver tas bort 

(E).  

Snöröjning orsakar en del skador, hela träd har blivit nedkörda av snöröjningen för att de inte 

ser träd (E). 

När man bygger stad kommer skogsbältet (gröna värmdökilen) att skäras av och det är risk att 

det byggs barriärer. Frågan bevakas. Lösningar som diskuteras är till exempel att bygga 

sociodukter (E). 

Bra etableringsskötsel 

Faktorer som informanterna anser kan eller bör påverka alt i sanden som används ch a stadnär 

ligen också i Nacka.enligt n normalt in en liten procent salt i sanden som används åverka 

växtval eller grönytornas funktioner och hållbarhet är till exempel att etableringsskötseln är 

bra, genomförs på rätt sätt är viktigt (B, C, E).  

När det gäller träd är det nödvändigt att ha säckar runt träden och ett skötselprogram där man 

alltid fyller på vatten, och näringsvatten, var 14:e dag på bestämda datum oavsett väder (E).  

Att det är rätt cc från början, (ej tätare cc för snabb etablering) är viktigt. Att gallra eller dela 

perenner efter några år görs i praktiken aldrig när det kommer till kritan (B, C). Det kostar 

mycket att gallra bort träd som står för tätt (B, C).  

Samtidigt är det viktigt med en snabb etablering. Att buskage sluter tätt ganska snabbt för att 

inte dra på ökade kostnader (D) men det kan vara olika beroende från fall till fall, 

karaktärerna på växterna påverkar också (D).  

Växtval och växtplacering som påverkar skötseleffektivitet och hållbarhet 

Det ger merkostnader då växtmaterial måste tas bort eller bytas ut eller då ytor som inte 

fungerar måste göras om. Planteringsytans mål/syfte faller. 

Skötselgenomförande försvåras och fördyras av felaktigt växtval (B, C) eller växtplacering 

(B, C) eller okunnighet (B, C, E), samt påverkas av saknad beskrivning av grönytans syfte 

och mål (B, C). ”Det är fortfarande väldigt vanligt att man har planeringsavstånd 40 cm ifrån 
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gångvägen och så sätter man buskar som blir 3 m breda” …”redan från början vet man att 

okej, antingen tar vi bort den första raden, eller så kommer man att få beskära den där tre 

gånger om året” (citat C).  

Ett annat exempel som nämns är en trädallé där träden står så tätt att vartannat träd måste 

gallras bort (B, C, E), vilket är en stor kostnad (C). 

Om inte tillräckligt tåligt eller härdigt växtmaterial används så är det risk att växter plötsligt 

dör efter några år, efter att etableringsgarantin har gått ut om det till exempel är några milda 

vintrar och sen kommer en vanlig Stockholmsvinter (C). Om ett begränsat arturval används 

blir problemet större. Som exempel nämndes en park i Älta där en viss sorts ros hade fyllt en 

hel parkt och dött efter några år och måste bytas (C). 

Växtval och förändrade skötselbehov 

En aspekt som lyftes var frågan om man behöver hantera organiskt avfall från träd som 

miljöfarligt avfall. Kommunen tar tillvara flis från riskträd och röjningar och säljer till 

värmeverk. ”Det är vissa värmeverk som har miljökrav och då kan de inte ta emot allt i 

stadsmiljö för det är så kontaminerat av tungmetaller från avgaser. Och det säger ju den om 

att det också renar…” (citat E). 

Miljögifter som fångas in i växter riskerar att ansamlas i marken och lakas ut i dagvatten eller 

u i vattendrag (A, E). 

Det fördes fram att det förs en diskussion om när man väljer träd där det finns två läger. De 

finns de som inte vill att man ska införa främmande arter i stadsmiljön och de som hävdar att 

”det är bara bra att blanda in nya arter, det behövs” (citat E) och att det är dumt att begränsa 

arturvalet i urban miljö där träd stressas och av vårt begränsade svenska trädarturval är det 

inte jättemånga som är lämpliga stadsträd. ”.. man får inte så många strängar att spela med 

längre” (citat E). 

Växtvalen uppges av E vara styrt av trender som sätts av ett starkt begränsat antal personer 

”..ett tag ska man bara ha kastanjer och ett tag ska man bara ha rödek… 

Växtkvaliteter och arturval styrs av vad som är tillgängligt via plantskolor (B, C, E) och LOU 

styr upphandlingen av växter och begränsar urval ytterligare genom att begränsa vilka 

leverantörer man får köpa växterna av (B, E). En annan aspekt som minskar växturvalet är att 

det i Sverige inte längre finns kvar växtförädlingsverksamhet i någon större omfattning (E). 

Det utgör en begränsning när man vill ha växtmaterial som är klimatanpassat eller som är 

anpassat för att stödja lokal biologisk mångfald (B, C, E). Tidigare har växter kunnat köpas 

från olika odlare baserat på vem som hade bäst plantkvalitet eller från odlare som var 
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specialiserad inom viss art (B). Nu får man inte göra det pga LOU (B, C). Det riskerar att 

konkurrera ut lokala och specialiserade odlare som inte kan möte kraven i en LOU-

upphandling vilket begränsar växturval och värdefull spetskompetens hos småodlare kan går 

förlorad (B, C). 

Tanken att använda lokalt anpassat växtmaterial för att stödja lokal biologisk mångfald i 

kommunala planteringar faller, ”..vi kan ju inte säga till plantskolan här borta att om du odlar 

upp den här, från de här lokala plantorna som växer här borta så köper vi dem. Det kan vi ju 

inte göra” (B). 

Långsiktigheten har försvunnit när det gäller planering, syfte och måluppföljning av grönytor 

(B, C, E). Information om skötselytors målbild eller syfte når inte alltid skötselutövaren 

exempelvis på grund av stora skötselområden, omorganisationer, samhällsförändringar mm. 

Detta påverkar skötselkontinuiteten och ytans målbild, grönytans syfte faller (B, C, E), ”..den 

där skötselplanen som skulle genomföras om 25 år, den kanske inte finns kvar” (citat E).. Den 

forna rollen stadsträdgårdsmästare är en försvunnen roll som fungerade som en auktoritet som 

kunde verka för långsiktighet i bevarandet av grönytornas funktioner och syften (E).  

Kunskapsbrist och attityder 

Det finns ”väldigt mycket ren okunnighet om hur man schaktar kring träd” (citat E) vilket ger 

oåterkalleliga konsekvenser och kan skapar riskträd när man gräver av halva rotsystem (E). 

Där behöver man jobba med kunskap och riktlinjer (E).  

Växtytorna är inte alltid designade efter vad driftpersonal anser att de har kunskap eller 

pengar att sköta (C). Många gånger resulterar detta i merkostnader då ytan inte kan förvaltas 

på ett hållbart sätt vilket ofta resulterar i att ytan görs om (C). 

Det framkommer också att det finns attityder som påverkar hur man förhåller sig till gröna 

värden, till exempel träds funktioner och värden (E), det upplevs som att det gröna kommer 

sist i prioriteringen (B, C) och att det är svårt att få komma till tals när det gäller gröna värden 

(B). Träd värderas inte utan ses som ”dis-services” som skuggar, skymmer utsikten eller stör 

på andra sätt (E).     

Det upplevs kunna vara en risk med ekosystemtjänster, att man prissätter natur på det sättet. 

”Har man satt ett pris då kan du också köpa det”. Samtidigt ansågs det vara bra att kunna 

ställa krav på ett viss värde (D). 

	  



Bilaga 4: Växtlista
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Lignos Acer	  campestre	  'Elsrijk' Naverlönn � � �
Lignos Acer	  negundo Asklönn � � �
Lignos Acer	  platanoides Skogslönn � � � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Cleveland' Skogslönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Columnare' Pelarlönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Crimson	  King' Blodlönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Deborah' Skogslönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Drummondii' Vitbrokig	  skogslönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Emerald	  Queen' Skogslönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Eurostar' Skogslönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Faasen's	  Black' Blodlönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Globosum' Klotlönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Royal	  Red' Skogslönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  'Schwedleri' Blodlönn � � �
Lignos Acer	  platanoides	  fk	  Ultuna Skogslönn � � �
Lignos Acer	  pseudoplatanus Sykomorlönn � � ¤ � � �
Lignos Acer	  saccharinum Silverlönn � � � � � �
Lignos Acer	  saccharinum	  'Laciniatum	  Wieri' Flikbladig	  silverlönn F � � �
Lignos Acer	  tatarium	  ssp.	  ginnala Ginnalalönn � ¤ � � �
Lignos Aesculus	  hippocastanum Hästkastanj � � �
Lignos Ailanthus	  altissima Gudaträd ¤ � � �
Lignos Alnus	  glutinosa	  E Klibbal K � � ¤ � � � �
Lignos Alnus	  incana Gråal � � ¤¤ � � � �
Lignos Alnus	  incana	  'Aurea' Guldal � � ¤ � � � �
Lignos Alnus	  incana	  'Laciniata' Flikbladig	  gråal F � � ¤ � � � �

(För	  lignoser	  >zon	  3	  där	  inget	  annat	  anges)
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Lignos Amelanchier	  'Ballerina' Häggmispel � � � �
Lignos Amelanchier	  alnifolia Häggmispel � � � �
Lignos Amelanchier	  laevis Häggmispel � � � � � � �
Lignos Amelanchier	  lamarckii	  E Häggmispel � � � � �
Lignos Amelanchier	  spicata	  E Häggmispel � � ¤ � � �
Lignos Amelanchier	  x	  grandiflora	  'Robin	  Hill' Storblommig	  häggmispel � � � � � � �
Lignos Aronia	  melanocarpa Svart	  aronia � � � � ¤ � � � �
Lignos Aronia	  melanocarpa	  'Hugin' Liten	  svartaronia � � � � � � � �
Lignos Aronia	  melanocarpa	  v.	  elata	  E Svart	  aronia � � � � ¤ � � � �
Lignos Aronia	  x	  prunifolia	  'Aron' Svart	  aronia � � � � � � � �
Lignos Aronia	  x	  prunifolia	  'Viking' Svart	  aronia � � � � ¤ � � � �
Lignos Berberis	  buxifolia	  'Nana' Liten	  buxbomsberberis � � � � �
Lignos Berberis	  candidula Silverberberis ∞⏏ � � � � �

Lignos Berberis	  julianae Långbladig	  berberis � � � � �
Lignos Berberis	  koreana Koreansk	  berberis � � � � �
Lignos Berberis	  thunbergii Häckberberis � � � � � �
Lignos Berberis	  thunbergii	  'Atropurpurea	  Nana' Röd	  klotberberis � � � � � �
Lignos Berberis	  thunbergii	  'Atropurpurea' Röd	  häckberberis � � � � � �
Lignos Berberis	  thunbergii	  'Aurea' Guldberberis � � � � � �
Lignos Berberis	  thunbergii	  'Rose	  Glow' Brokberberis � � � � � �
Lignos Berberis	  verruculosa � � �
Lignos Berberis	  x	  frikartii	  'Amstelveen' � � �
Lignos Betuala	  pendula	  'Crispa' Fransbjörk F � ¤ � � �
Lignos Betula	  pendula	  'Dalecarlica' Ornäsbjörk F � ¤ � � �
Lignos Betula	  pendula	  'Tristis' Hängbjörk � � ¤ � � �
Lignos Betula	  pendula	  'Youngii' Tårbjörk � � ¤ � � �
Lignos Betula	  pendula	  E Vårtbjörk � � � ¤ � � �
Lignos Betula	  pubescens Glasbjörk � � � ¤ � � � �
Lignos Buxus	  sempervirens	  'Arborescens' �
Lignos Buxus	  sempervirens	  'Faulkner' �
Lignos Calluna	  vulgaris Ljung v v ★ ✜ �
Lignos Caragana	  arborescens Häckkaragan � � �
Lignos Caragana	  arborescens	  'Lorbergii' Fjärderkaragan � �
Lignos Caragana	  arborescens	  'Pendula' Hängkaragan � �
Lignos Caragana	  arborescens	  'Walker' Hängfjäderkaragan � �
Lignos Carpinus	  betulus Avenbok � � �
Lignos Carpinus	  betulus	  'Fastigiata' Pyramidavenbok S � � �
Lignos Carpinus	  betulus	  'Frans	  Fontaine' Pelaravenbok S � � �
Lignos Celtis	  occidentalis Bäralm � �
Lignos Clematis	  vitalba Skogsklematis � �



Lignos Colutea	  arborescens Gulblommig	  blåsärt � � �
Lignos Cornus	  sanguinea Skogskornell � � � � � � � �
Lignos Corylus	  avellana Hassel � � � � � �
Lignos Cotoneaster	  dammeri	  'Major' Krypoxbär ∞⏏ � � � �
Lignos Cotoneaster	  radicans	  'Eichholz' Krypoxbär ∞⏏ � � � �
Lignos Cotoneaster	  x	  suecicus	  'Coral	  Beauty' Krypoxbär ∞⏏ � � � �
Lignos Cotoneaster	  x	  suecicus	  'Skogholm' Skogholmsoxbär ∞⏏ � � � �
Lignos Crataegus	  crus-‐galli Sporrhagtorn � �
Lignos Crataegus	  intricata	  HORT. Amerikansk	  hagtorn � � �
Lignos Crataegus	  monogyna	  'Stricta' Smalkronigt	  trubbhagtorn � � �
Lignos Crataegus	  x	  mordenensis	  'Toba' Pärlhagtorn � � �
Lignos Elaeagnus	  angustifolia Smalbladig	  silverbuske ¤¤ � � � �
Lignos Elaeagnus	  commutata Silverbuske ¤ � � � �
Lignos Erica	  tetralix Klockljung �
Lignos Euonymus	  fortunei	  'Coloratus' Klätterbenved ∞⏏ � � �
Lignos Euonymus	  fortunei	  'Emerald	  'n	  Gold' Gulbenved ∞⏏ � � �
Lignos Euonymus	  fortunei	  v.	  radicans Klätterbenved ∞⏏ � � �
Lignos Euonymus	  fortunei	  var.	  vegetus Klätterbenved ∞⏏ � � � �
Lignos Fagus Bok � � � � � � �
Lignos Fraxinus	  excelsior Ask � � � � � � � � �
Lignos Fraxinus	  excelsior	  'Pendula' Hängask � � � � � � � �
Lignos Fraxinus	  excelsior	  'Westhof's	  Glorie' Ask � � � � � � � � �
Lignos Gleditsia	  triacanthos	  'Inermis' Tagglöst	  korstörne � � �
Lignos Gleditsia	  triacanthos	  'Shademaster' Korstörne � � �
Lignos Gleditsia	  triacanthos	  'Skyline' Korstörne � � �
Lignos Hedera	  helix	  'Baltica' svensk	  murgröna ∞⏏ � �
Lignos Juniperus	  chinensis	  var.	  sargentii	  'Glauca' Blyerts-‐en ∞⏏ � � �
Lignos Juniperus	  horizontalis	  'Andorra	  Compact' Krypen ∞⏏ � �
Lignos Juniperus	  horizontalis	  'Blue	  Chip' Krypen ∞⏏ � � �
Lignos Juniperus	  horizontalis	  'Douglasii' Krypen ∞⏏ � � �
Lignos Juniperus	  horizontalis	  'Prince	  of	  Wales' Krypen ∞⏏ � � �
Lignos Juniperus	  horizontalis	  'Wiltonii' Blå	  krypen ∞⏏ � � �
Lignos Juniperus	  sabina	  'Blaue	  Donau' Sävenbom ∞⏏ � � � �
Lignos Juniperus	  sabina	  'Hicksii' Blå	  Sävenbom ∞⏏ � � � �
Lignos Juniperus	  sabina	  'Mas' Sävenbom ∞⏏ � � � �
Lignos Juniperus	  sabina	  'Rockery	  Gem' Sävenbom ∞⏏ � � � �
Lignos Juniperus	  sabina	  'Tamariscifolia' Sävenbom ∞⏏ � � � �
Lignos Juniperus	  squamata	  'Blue	  Carpet' Matt-‐blåen ∞⏏ � � �
Lignos Juniperus	  squamata	  'Blue	  Star' Blåen ∞⏏ � � �
Lignos Juniperus	  virginiana Blyerts-‐en ∞ � � � � �
Lignos Juniperus	  virginiana	  'Canaertii' Blyerts-‐en ∞ � � � � �



Lignos Juniperus	  virginiana	  'Glauca' Blyerts-‐en ∞ � � � � �
Lignos Juniperus	  virginiana	  'Gry	  Owl' Blyerts-‐en ∞ � � � � �
Lignos Juniperus	  virginiana	  'Kim' Blyerts-‐en ∞ � � � � �
Lignos Juniperus	  x	  pfitzeriana	  'Old	  Gold' Kinesisk	  en ∞⏏ � � �
Lignos Laburnum	  alpinum Alpgullregn � �
Lignos Laburnum	  anagyroides Sydgullregn � �
Lignos Laburnum	  x	  watereri	  'Vossii' Hybridgullregn � �
Lignos Larix	  x	  eurolepis Hybridlärk ∞ � � �
Lignos Ligustrum	  vulgare	  'Lodense' Dvärgliguster ∞⏏ � � � �
Lignos Lonicera	  involucrata	  'Lycksele' Skärmtry � � � � � �
Lignos Lonicera	  involucrata	  'Vian' Skärmtry � � � � � �
Lignos Lonicera	  involucrata	  var.	  ledebourii Skärmtry � � � � � �
Lignos Lonicera	  xylosteum	  'Clavey's	  Dwarf' Dvärgtry � � � � �
Lignos Lonicera	  xylosteum	  'Emerald	  Mound' Dvärgskogstry � � � � �
Lignos Lonicera	  xylosteum	  E Skogstry � � � � � �
Lignos Lycium	  barbarum Bocktörne ¤¤ � � �
Lignos Mahonia	  aquifolium Mahonia ∞⏏ � �
Lignos Mahonia	  aquifolium Mahonia � � �
Lignos Mahonia	  aquifolium	  'Smaragd' Mahonia ∞⏏ � � �
Lignos Malus	   Äpple,	  apel � � � � � �
Lignos Malus	  'Crittenden' Prydnasapel � � � � �
Lignos Malus	  'John	  Downie' Prydnadsapel � � � � �
Lignos Malus	  'Professor	  Sprenger' Prydnadsapel � � � � �
Lignos Malus	  'Red	  Jade' Hängapel � � � � �
Lignos Malus	  'Rescue' Barnäpple � � � � �
Lignos Malus	  'Royalty' Purpurapel � � � � �
Lignos Malus	  coronaria	  'Charlottae' Charlotta-‐apel � � � � �
Lignos Malus	  floribunda Rosenapel � � � � �
Lignos Malus	  prunifolia Sibirisk	  apel � � � � �
Lignos Malus	  sargentii Bukettapel � � � � �
Lignos Malus	  sargentii	  fk	  Eskilstuna	  E Bukettapel � � � � �
Lignos Malus	  sieboldii Rönnbärsapel � � � � �
Lignos Malus	  sieboldii Rönnbärsapel � � � � � �
Lignos Malus	  sylvestris Vildapel � � � � �
Lignos Malus	  x	  purpurea	  'Eleyi' Purpurapel � � � � �
Lignos Malus	  x	  purpurea	  'Hopa' Purpurapel � � � � �
Lignos Malus	  x	  zumi	  'Calocarpa' Korallapel � � � � �
Lignos Microbiota	  decussata ∞⏏ � �
Lignos Pachysandra	  terminalis Skuggröna ∞⏏ � � � �
Lignos Pachysandra	  terminalis	  'Green	  Carpet' Skuggröna ∞⏏ � � � �
Lignos Physocarpus	  opulifolius Smällspirea � � � �



Lignos Picea	  abies	  'Repens' Krypgran ∞⏏ �
Lignos Pinus	  heldreichii Ormskinnstall ∞ � � � �
Lignos Pinus	  mugo Bergtall ∞ � � � � �
Lignos Pinus	  mugo	  'Gnom' Bergtall ∞ � � � � �
Lignos Pinus	  mugo	  v.	  mughus	  HORT. Bergtall ∞ � � � � �
Lignos Pinus	  mugo	  v.	  pumilio Bergtall ∞ � � � � �
Lignos Pinus	  nigra	  'Nana' ∞ � � � �
Lignos Pinus	  nigra	  'Pyramidalis' Pelarsvarttall ∞ � � � �
Lignos Pinus	  nigra	  ssp.	  nigra Svarttall ∞ � � � �
Lignos Pinus	  sylvestris Tall ∞ � � ★ � � � �
Lignos Pinus	  sylvestris	  'Fastigiata' Pelartall ∞ � � � �
Lignos Pinus	  sylvestris	  'Watereri' Dvärgtall ∞ � � � �
Lignos Pinus	  sylvestris	  (norsk	  typ) Blåtall ∞ � � � � �
Lignos Populus	  alba	  'Nivea' Silverpoppel � ¤ � � � �
Lignos Populus	  balsamifera Balsampoppel � � � � �
Lignos Populus	  balsamifera	  'Elongata' Jämtlandspoppel � � � � �
Lignos Populus	  laurifolia Lagerpoppel � � � � �
Lignos Populus	  maximowiczii Japansk	  poppel � � � � �
Lignos Populus	  simonii Kinesisk	  poppel � � � � �
Lignos Populus	  simonii	  'Fastigiata' Häckpoppel � � � � �
Lignos Populus	  suaveolens Sibirisk	  poppel � � � � �
Lignos Populus	  tremula Asp � � � ¤ � � �
Lignos Populus	  tremula	  'Erecta' Pelarasp � � � � �
Lignos Populus	  trichocarpa Jättepoppel � � � � �
Lignos Populus	  trichocarpa	  'Kiruna'	  E Jämtlandspoppel � � � � �
Lignos Populus	  x	  canadensis Kanadapoppel � � � � �
Lignos Populus	  x	  canadensis	  'Bachelieri' Kanadapoppel � � � � �
Lignos Populus	  x	  canadensis	  'Robusta' Goliatpoppel � � � � �
Lignos Populus	  x	  canescens Gråpoppel � � � ¤¤ � � � �
Lignos Prunus	  'Mahogany	  Lustre' Körsbär � � � �
Lignos Prunus	  'Trailblazer' Körsbär � � �
Lignos Prunus	  avium Körsbär � � � � � �
Lignos Prunus	  cerasifera Körsbärsplommon � � � � � �
Lignos Prunus	  cerasifera	  'Nigra' Blodplommon � � � � � �
Lignos Prunus	  cerasus Surkörsbär � � � �
Lignos Prunus	  fruticosa	  'Globosa' Stäppkörsbär � � � � � �
Lignos Prunus	  mahaleb Vejksel � � � � � �
Lignos Prunus	  padus Hägg � � � � � �
Lignos Prunus	  padus	  'Colorata' Blodhägg � � � � � �
Lignos Prunus	  padus	  'Watereri' Storblomig	  hägg � � � � � �
Lignos Prunus	  sargentii Bergkörsbär � � � � � �



Lignos Prunus	  sargentii	  'Rosensky' Bergkörsbär � � � � � �
Lignos Prunus	  serotina Glanshägg � � � � � � � �
Lignos Prunus	  virginiana Virginiahägg � � � � � �
Lignos Pterocarya	  fraxinifolia	  fk	  Uppsala	  E Kaukasisk	  vingnöt � �
Lignos Pyracantha	  coccinea	  'Anatolia' Eldtorn ∞⏏ � � � �
Lignos Pyrus	  communis Päron � � � � � �
Lignos Pyrus	  salicifolia	  'Pendula' Vitbladigt	  päron H � � � � �
Lignos Quercus	  coccinea	  'Splendens' Scharlakansek � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  frainetto Ungersk	  ek � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  macranthera Persisk	  ek � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  palustris Kärrek � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  petraea Bergek � � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  robur Skogsek � � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  robur	  'Fastigiate	  Koster' Pelarek � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  robur	  f.	  Fastigiata Pyramidek � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  robur	  fk	  Linköping/Ultuna	  E Skogsek � � � � � � � � � �
Lignos Quercus	  rubra	  E Rödek � � � � � �
Lignos Rhamnus	  catharica	  E Getapel,	  vägtorn � � �
Lignos Ribes	  alpinum Måbär � � � � �
Lignos Ribes	  alpinum	  'Schmidt' Måbär � � � � �
Lignos Ribes	  nigrum Svarta	  vinbär � � �
Lignos Ribes	  uva-‐crispa Krusbär � �
Lignos Robinia	  pseudoacacia Robinia ¤ � � �
Lignos Robinia	  x	  ambigua	  'Decaisneana'' Röblommig	  robinia ¤ � �
Lignos Robinia	  x	  ambigua	  'Eecaisneana' Rödblommig	  robinia � � �
Lignos Robinia	  x	  margaretta	  'Pink	  Cascade' Margarettarobinia � � �
Lignos Robinia	  x	  margaretta	  'Pink	  Cascade' Margarettarobinia � � �
Lignos Rosa	  carolina Carolinaros � � � v � � �
Lignos Rosa	  rugosa Vresros � � � v ¤¤ � � �
Lignos Rosa	  rugosa	  'Alba' Vitblommig	  vresros � � � v ¤¤ � � �
Lignos Rosa	  rugosa	  'Dagmar	  Hastrup' Vres � � � v ¤¤ � � �
Lignos Rosa	  rugosa	  'F.J.Grootendorst' Röd	  nejlikros � � � v ¤ � � �
Lignos Rosa	  rugosa	  'Hansa' Hansaros � � � v ¤¤ � � �
Lignos Rosa	  rugosa	  'Max	  Graf' Krypvresros � � � v ¤¤ � � �
Lignos Rosa	  rugosa	  'Moje	  Hammarberg' Vresros � � � v ¤¤ � � �
Lignos Rubus	  fruticosus Björnbär � v � � �
Lignos Rubus	  ideaus Hallon � � � � v

Lignos Salix	  'Erythrofexuosa' Skruvpil � � � v ¤ � � � �
Lignos Salix	  'Erythroflexuosa' Skruvpil � � � v ¤ � � � �
Lignos Salix	  alba Vitpil � � � v ¤ � � � �
Lignos Salix	  alba	  'Liempde' Vitpil � � � v ¤ � � � �



Lignos Salix	  alba	  'Saba' Vitpil � � � v ¤ � � � �
Lignos Salix	  alba	  'Sericea' Silverpil � � � v � � �
Lignos Salix	  alba	  var.	  chermesina	  'Britzensis' Korallpil � � � v � �
Lignos Salix	  alba	  var.	  vitellina Gulpil � � � v ¤ � � � �
Lignos Salix	  caprea Sälg � � � v � � �
Lignos Salix	  caprea Sälg � � � v � � �
Lignos Salix	  caprea	  'Kilmarnock'	   Hängsälg	  (hanklon) � � � v � � �
Lignos Salix	  daphnoides Daggvide H � � � v � �
Lignos Salix	  fragilis	  'Bullata' Bollpil � � � v ¤ � � �
Lignos Salix	  x	  smithiana Häckvide � � � v � � �
Lignos Sorbus	  'Dodong' Ullungrönn H � � �
Lignos Sorbus	  aria Vitoxel H � � �
Lignos Sorbus	  aria	  'Gigantea'	  E Jättevitoxel H � � �
Lignos Sorbus	  aria	  'Lutescens' Silvrig	  vitoxel H � � �
Lignos Sorbus	  aria	  'Majestica' Vitoxel H � � �
Lignos Sorbus	  aucuparia Rönn � � � � �
Lignos Sorbus	  aucuparia	  'Fastigiata' Pelarrönn � � �
Lignos Sorbus	  aucuparia	  'Pendula' Hängrönn � � �
Lignos Sorbus	  aucuparia	  fk.	  Västeråker	  E Rönn � � � �
Lignos Sorbus	  aucuparia	  var.	  edulis Sötrönn � � �
Lignos Sorbus	  austriaca Österrikisk	  oxel � � �
Lignos Sorbus	  hybrida Finnoxel � � �
Lignos Sorbus	  incana Silveroxel H � � �
Lignos Sorbus	  intermedia Oxel � � � �
Lignos Sorbus	  intermedia	  'Brouwers' Oxel � � �
Lignos Sorbus	  latifolia Bergoxel � � �
Lignos Sorbus	  meinichii Fagerrönn � � �
Lignos Sorbus	  mougeotii Häckoxel � � �
Lignos Sorbus	  x	  thuringiaca	  'Fastigiata' Rundoxel � � �
Lignos Symphoricarpos	  'Arvid'	  E Tuvsnöbär ¤ � � � �
Lignos Symphoricarpos	  albus Snöbär ¤¤ � � � �
Lignos Symphoricarpos	  albus	  ssp.	  laevigatus	  E Snöbär ¤¤ � � � �
Lignos Tamarix	  ramosissima	  'Rosea' Rosentamarisk � � �
Lignos Tamrix	  parviflora Junitamarisk � � �
Lignos Taxus Idegran ∞ ! � �
Lignos Taxus	  baccata	  'Repandens' Mattidegran ∞⏏ � �
Lignos Taxus	  cuspidata	  var.	  nana Japans	  dvärgidegran ∞⏏ � �
Lignos Taxus	  x	  media	  'Densiformis' Hyrbrididegran ∞⏏ � �
Lignos Thuja	  occidentalis Tuja � ∞ � � �



Lignos Tilia	  cordata Skogslind � � � � � � �
Lignos Tilia	  cordata	  'Erecta' Skogslind � � � � � � �
Lignos Tilia	  cordata	  'Greenspire' Lind � � � � � � �
Lignos Tilia	  cordata	  'Rancho' Lind � � � � � � �
Lignos Tilia	  platyphyllos Bohuslind � � � � �
Lignos Tilia	  platyphyllos Bohuslind � � � � �
Lignos Tilia	  tomentosa Silverlind � � � � � � �
Lignos Tilia	  tomentosa	  'Brabant' Silverlind � � � � � � �
Lignos Tilia	  x	  europaea Parklind � � � � � � �
Lignos Tilia	  x	  europaea	  'Zwarte	  Linde' Parklind � � � � � � �
Lignos Ulmus	  glabra Skogsalm � � � � � �
Lignos Vaccinium	  myrtillus Blåbär � � � �
Lignos Vaccinium	  myrtillus Blåbär � � � �
Lignos Vaccinium	  uliginosum Odon � � � � ★ �
Lignos Vaccinium	  uliginosum Odon � � � � ★ �
Lignos Vaccinium	  vitis-‐idaea Lingon � � � � ★
Lignos Vaccinium	  vitis-‐idaea Lingon � � � � ★
Lignos Vinca	  minor Vintergröna ∞⏏ �
Lignos Vinca	  minor Vintergröna � �
Lignos Vinca	  minor � �
Lignos Virburnum	  lantana Parkolvon � � � � � � � �
Lignos Virburnum	  opulus Skogsolvon � � � � � � � �
Örtartad (Asteraceae) (gula)	  Korgblommiga v

Örtartad Achillea	  millefolium Rölleka � ¤ � � So

Örtartad Aegopodium	  podagraria Kirskål �
Örtartad Agrostis	  sp Ven � �
Örtartad Ajuga	  reptans � ⏏ � �
Örtartad Allium Lök � � �
Örtartad Anaphaliis Pärleterneller H So
Örtartad Anchusa Oxtungor H
Örtartad Antennaria Kattfötter H ⏏ � � � � � � So

Örtartad Aquilegia	  spp � � � �
Örtartad Artemisia Malörter H v ✜ So

Örtartad Aster Aster � � � �
Örtartad Aster	  tripolium Strandaster � � � � �
Örtartad Astilbe Astilbar � � � �
Örtartad Athyrium Majbräknar F � Sk

Örtartad Bergenia	  sp � �
Örtartad Blechnum Kambräkngar F ∞ Sk

Örtartad Borago	  officinalis Gurkört �
Örtartad Brassica	  napus Raps �



Örtartad Brunnera Brunneror H ⏏ � � � Sk

Örtartad Caltha	  palustris Kabbeleka � � �
Örtartad Campanula Blåkockor � v v � So

Örtartad Campanula	  rotundifolia Liten	  blåklocka � v v � � � � � So
Örtartad Cardamine	  pratensis Ängsbräsma � � �
Örtartad Carduus	  sp Tistlar �
Örtartad Carex	  sp Starr � � � � � � �
Örtartad Carex	  arenaria Strandstarr � � � � � � � �
Örtartad Carex	  pendula Starr � � � � �
Örtartad Cerastium Arvar H
Örtartad Cirsium Tistlar FH � �
Örtartad Crocosmia � �
Örtartad Crocus Krokus � �
Örtartad Cynoglossum Hundtungor H
Örtartad Delphinium Storriddarsporrar FH � �
Örtartad Deschampsia	  flexuosa Kruståtel ★
Örtartad Dryopteris Lundbräknar F � � Sk

Örtartad Dryopteris	  dilatata F � � � Sk

Örtartad Dryopteris	  felix-‐mas F � � � Sk

Örtartad Echinops	  sphaerocephalus Bolltistel � � So

Örtartad Echium Snokörter H �
Örtartad Epilobium	  angustifolium Mjölkört �
Örtartad Epipactis	  palustris Kärrknipprot � �
Örtartad Equisetum	  hyemale Skavfräken � �
Örtartad Erica	  tetralix Klockljung �
Örtartad Eriophorum	  vaginatum Tuvull ★ �
Örtartad Eryngium Martornar FH � � So

Örtartad Eupatorium � � � � So
Örtartad Festuca	  ovina Fårsvingel ★
Örtartad Filipendula Älggräs � � � ¤ � So

Örtartad Fragaria	  spp Smultron � � � �
Örtartad Galanthus	  nivalis Snödroppe �
Örtartad Geranium Nävor HFS ⏏ � � So	  Sk

Örtartad Geum	  rivale Humleblomster � �
Örtartad Helenium Solbrud � � � ✜ � � So

Örtartad Helianthus Solrosor H � � � �
Örtartad Helichrysum Hedblomster H ∞
Örtartad Helleborus Julros � � So	  Sk

Örtartad Helleborus	  foetidus Julros � � �
Örtartad Hieracium	  villosum Ullfibbla H �
Örtartad Hosta Funkior S � � Sk



Örtartad Inula	  hookeri Krissla � � �
Örtartad Iris	  pseudocorus Svärdslilja � � �
Örtartad Iris	  sibirica � � So

Örtartad Juncus	  sp Tåg � � � �
Örtartad Juncus	  gerardii Tåg � � � � �
Örtartad Juncus	  effusus Tåg � � � �
Örtartad Knautia Vädd v v � � So

Örtartad Lamium	  maculatum Rosenplister ⏏ � �
Örtartad Lavandula Lavendlar H � �
Örtartad Lemna	  minor Andmat � � �
Örtartad Lotus	  corniculatus Käringtand � �
Örtartad Lychnis Gökblomster H
Örtartad Lysimachia Videört/Lysing v v ¤ �
Örtartad Matteuccia Strutbräknar F � Sk
Örtartad Meconopsis Bergvallmor H Sk

Örtartad Melilotus	  spp Sötväpplingar �
Örtartad Mentha	  auqatica Vattenmynta � �
Örtartad Miscanthis	  sinensis Gräs � �
Örtartad Molina	  caerulea Blåtåtel � �
Örtartad Nepeta Nepetor H � � So

Örtartad Nepeta	  cataria Kattmynta � � ! So
Örtartad Omphalodes Lammtungor H Sk
Örtartad Onopordum Ulltistlar HF So

Örtartad Osmunda	  regalis � �
Örtartad Panicum	  virgataum Gräs � � So

Örtartad Phacelia	  tanacetifolia Honungsfacelia �
Örtartad Phalaris	  arundinacea Rörflen � ¤ �
Örtartad Phragmites	  australis Bladvass � v �
Örtartad Poaceae Gräs �
Örtartad Poa	  pratensis Gräs � �
Örtartad Polypodium	  vulgare Stensöta � ★ � So	  Sk
Örtartad Polystrichum Taggbräknar FS
Örtartad Potentilla	  erecta Blodrot � � ★ �
Örtartad Pulmonaria Lungörter H � Sk

Örtartad Pulsatilla Backsippor HF � �
Örtartad Ranunculus Ranunkler � � �
Örtartad Rodgersioa Rodgersior FS �
Örtartad Rudbeckia Rudbeckia � � � �
Örtartad Rumex	  acetosella Bergsyra � ★ �
Örtartad Salvia Salvior HS � v So

Örtartad Scabiosa Fältväddar HF v � So



Örtartad Sedum	  maximum Sedum � � ★ So

Örtartad Sedum Fetknopp � � So

Örtartad Silene Glimmar HK �
Örtartad Sinapis	  alba Vitsenap �
Örtartad Solidago	  canadensis Gullris � � ✜

Örtartad Spergula	  morisonii Vårspärgel ★
Örtartad Stachys H v So
Örtartad Stachys	  byzantina Lammöron H v � So

Örtartad Succisa	  pratensis Ängsvädd v v �
Örtartad Symphytum Vallörter HS �
Örtartad Thelypteris Kärrbräknar F
Örtartad Thymus	  pseudolanuginosus Gråtimjan H ⏏ � � � � So

Örtartad Thymus	  serpyllum Backtimjan ⏏ � � � � � So

Örtartad Traxacum	  spp Maskros � ✜

Örtartad Trifolium	  repens vitklöver � � So

Örtartad Trilifolium	  hybridum Alsikeklöver � � So

Örtartad Trollius smörbollar � � � So

Örtartad Tussilago	  farfara Hästhov � v

Örtartad Typha	  sp Kaveldum � ¤ �
Örtartad Verbascum Kungsljusarter � v ! � So

Örtartad Veronica	  longifolia Strandverionika � � � So

Örtartad Veronica	  spicata	  'Silberteppch' Axveronika HF � � � So

Örtartad Veronicastrum	  virginicum � � � � So
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