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Sammanfattning
Det här arbetet fokuserar på hur befintliga parker i centrala Gävle skulle kunna fylla en
större funktion gällande gynnandet av humlor och annan biologisk mångfald och hur
dessa parker skulle kunna omdesignas. Mina frågeställningar berör: befintliga parkers
avsaknad av föda åt humlor, bristande möjligheter för dem att finna bo – och
övervintringsplatser samt förslag på åtgärder för att motverka dessa problem. Resultatet
av denna studie visar att parker kan fylla en större funktion gällande att gynna den
biologiska mångfalden i urbana miljöer. Om inte bo– och övervintringsplatser och föda
blir lätt åtkomligta för våra humlor riskerar vi att de minskar ännu mer i antal, och detta
skulle kunna vara förödande för oss människor eftersom vi är helt beroende av dessa
viktiga pollinatörer. Men med rätt kunskap och information till allmänhet och
parkförvaltare går det att hjälpa humlor att skapa miljöer som hjälper humlor att kunna
leva i urbana miljöer. Om vi med enkla medel inkluderar biologisk mångfald i stadens
parker skulle vi kunna skapa gröna oaser där människor, djur och insekter kan trivas
sida vid sida och även tillföra glädje för varandra.

Nyckelord: Humlor, urbanisering, biologisk mångfald, pollinering, urbana miljöer, park
planering, park, parkskötsel

Abstract
This study is dealing with how existing parks in urban areas can fill a bigger role for
bumblebees then they are today. My questions concern: lack of food for bumblebees in
parks, lack of opportunities to find places to live and to hibernate and actions how to
mitigate this. The results of this study show that existing parks can have a bigger
positive impact on the biodiversity in urban areas. If bumblebees can’t find places to
live or hibernate or find food, the risk is then that their populations will continue to
decline which will have a strongly negative effect on us humans because we are
depending on pollinators. With the right knowledge and measures we can make it easier
for bumblebees to live in urban areas. To facilitate for biodiversity in the planning of
parks means that we will create oases which both humans, birds and insects can benefit
from.

Keywords: bumblebees, urbanization, biodiversity, pollination, human wellbeing, park
planning, park structure, urban area
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Inledning
Humlor har under lång tid minskat i antal och vissa arter är på gränsen att utrotas och
tyvärr har många redan gått förlorade på grund av brist på föda, bo – och
övervintringsplatser. Huvudorsakerna till detta är urbaniseringen som sker i hastig fart
eller- och monokulturerna som nu dominerar i jordbrukslandskapet vilka dessutom
bestprutas med olika bekämpningsmedel. Detta resulterar i att de platser som tidigare
har verkat som habitat åt humlor nu har gått förlorade utan att nya habitat tillkomit.
Under senaste tiden har det uppmärksammats mer om hur illa det är för humlor och
även för andra vilda bin. Dessa fantastiska djurs prekära situation har fångat mitt
intresse och i takt med att jag har blivit mer insatt i under min studieperiod har mitt
engagemang ökat ytterligare. Vid tillfällen då jag passerade parker som främst bestod av
hårt klippta gräsmattor och som oftast helt saknade blommande växter, så väcktes
tankar om att utforma en park som skulle fungera som ett nytt hem för humlor och
andra arter. Idén växte och slutligen blev idén till min c-uppsats. Skulle en sådan idée
kunna sättas i verket? Hur skulle den i så fall se ut?

Denna uppsats kommer att fokusera på hur några befintliga parker i centrala Gävle
skulle kunna fylla en större funktion gällande gynnande av framförallt humlor och hur
skulle dessa parker kunna omdesignas?
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Bakgrund
Hela 90 % av Sveriges befolkning bodde ute på landsbyggden för 200 år sedan. I dag är
det näst intill tvärtom, 85 % av svenskarna lever nu i tätorter (Svanström, 2015). Denna
process kallas urbanisering och detta förlopp påverkar inte bara oss människor utan
även alla djur inklusive insekter i vår omgivning. Där urbanisering drar fram resulterar
det i att stora delar av grönområden byggs över. De gröna områdena som då blir kvar är
parker som anläggs bland tätbebyggelsen. Dessa parker bidrar med främjande av
människors välbefinnande i form av avkoppling, kulturvärde, regnvattensreglering och
verkar bullerreducerande (Törnqvist, 2013). Men det är inte bara människan som söker
sig till dessa gröna områden, utan även djur och insekter. Men då de gröna områdena
försvinner i takt med att orter växer blir parker den enda källan till föda och boplatser
för insekter och djur i urbana miljöer.

Gräsmattan är en vanlig och populär anläggningsform som vi kan hitta i urbana miljöer
runt om i Sverige. Det klipps och klipps för att gräsmattorna ska se ”välvårdade” ut och
dessa klippta gräsmattor är en så invand del i den urbana miljön att inget annat kan
tänkas. Parker är ytor som i regel består av mycket gräsmatta som har liknande
artsammanställning, funktion och estetiskt värde. År 2012 startades ett projekt vid namn
Lawn som har pågått i snart tre år, där fokus ligger på att bedöma trender inom urban
design och undersöka varför vi vid anläggningar anlägger så mycket gräsmatta i svenska
städer (Ignatieva, 2015). Projektet har visat att intresset av att ompröva gräsmattans
potential gällande de estetiska värden och ur en biologisk mångfald är stor.
Projektet tittar även på vilka ekonomiska, ekologiska och sociala värden gräsmattan har
(Ignatieva, 2015).

Målet är att Lawnprojektetet ska ge förslag på praktiska lösningar angående plantering,
skötsel och formgivning av olika typer av grönytor. Behovet av kunskap gällande
utformning av gröna ytor för att gynna insekter, djur och människor är stort. Parker med
klippta gräsytor bidrar i dagsläget med väldigt liten möjliget för insekter att kunna
etablera boplatser och att finna föda som nektar och pollen. Resultatet blir då att det blir
brist på dessa delar som är så viktiga för humlor och många andra insekter. Många
insekter är helt beroende av nektar och pollen för att kunna utföra de dagliga aktiviteter
som till exempel att kunna flyga, hålla kroppstemperaturen, producera värme i boet och
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föda sina ungar. Om dessa livsavgörende behov tillfredställs så kan humlorna bygga
starka humlesamhällen (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 45).
Larverna behöver föda för att växa och då räcker det inte med sötsaker som nektar utan
de behöver även protein. Pollen är den proteinkälla som både humlorna själva och
larverna är beroende av. Om då fler födokällor inte tillkommer så minskas humlornas
chans till att överleva i våra urbana miljöer. Den senaste tiden har det skrivits och talats
om att pollinatörer har minskat dramatiskt i världen och i Sverige. Detta påverkar oss
människor i högsta grad då en stor procent av vår föda är pollinerade av insekter som
humlor och andra bin. Trots att humlor utför ekosystemtjänster åt oss människor helt
gratis, är det inte många som vet att bara i Sverige finns det fyrtio arter och att våra
humlor får det allt svårare i de snabbt växande urbana miljöerna. Tre av dessa arter har
de senaste hundra åren försvunnit helt och många har försvunnit ifrån delar av landet
(Mossberg & Cederberg, 2012, s. 5).

Detta beror framförallt på att det är brist på miljöer som kan erbjuda gynnsamma habitat
för humlor. För att vi människor ska kunna förhindra att fler humlearter dör ut på grund
av bristande habitat måste vi få mer insikt om humlornas behov och liv. För att på ett
bra sätt värna om insekter i våra urbana miljöer krävs det att vi skaffar oss kunskap om
arters basala behov (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 5). Med den kunskapen skulle vi
kunna återskapa, öka och förvalta mångfalden av humlor i urbana miljöer.
Ett sätt att göra det är att studera hur en humlas livscykel ser ut och vilka livsavgörande
delar som ingår i denna cykel, som till exempel för att humlan ska kunna föda upp stora
humlesamhällen så behövs det tillföras mycket pollen och nektar till boet (Mossberg &
Cederberg, 2012, s. 61). Parkerna i urbana miljöer skulle kunna fylla en avsevärt större
funktion än vad de gör i dagsläget för att gynna humlor och andra gaddsteklar. Att
anlägga perennrabatter på befintliga gräsytor, lämna kvar ved från döda träd på vissa
ställen i parken och andra tänkbara metoder skulle gynna den biologiska mångfalden i
parkerna.

Humlan är ett bi
Humlor tillhör ordningen steklar och steklar i sin tur är indelade i olika familjer och
humlan tillhör gaddsteklarna. Till denna grupp hör även övriga bin, getingar och myror
(Holmström, 2007, s. 62). Det som alla bin har gemensamt är att de föder upp sina
larver med pollen. Getingar och myror är rovdjur och föder upp sina larver på byten de
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fångar. Andra drag som bin har gemensamt är att de har mer behåring på kroppen och
oftast i flera färger. De kan komma åt nektar i blommor med hjälp av sin sugsnabel och
många av arterna är sociala och bildar samhällen. Men de flesta bin lever som solitärbin
vilket innebär att honan letar rätt på ett lämpligt ställe att lägga sina ägg och låter sedan
avkomman klara sig på egen hand på den mat honan samlat åt dem. Det finns även arter
som väljer att ta över andra arters samhällen och låter dessa ta hand om snyltarens
avkomma.

De vilda bina har över lag svårt att överleva, vilket man kan se när resultat som att en
tredje del av arterna i Sverige är rödlistade (Gärdefors & SLU, 2010). Orsakerna till
binas nedgång och att de är så hotade är främst att under de senaste decennierna har
antalet födoplatser, bo- och övervintringsplatser minskat dramatiskt. Ytor som
dikeskanter, betesmarker och andra blommande ytor som tidigare har bidragit till föda
och livsmiljöer åt bin har i stort sett försvunnit. Även kemiska bekämpningsmedel,
urbanisering och förändringar i klimatet påverkar binas nedgång (Bommarco & Fries,
2014).

Humlans livscykel
Vaknar
Det är enbart de befruktade drottningar som överlever vintern. Och på våren kryper de
hungriga humledrottningarna ut ur sina övervintringsplatser. Drottningarna startar
genast sitt letande efter vårblommande växter för att få nektar i sig för att stilla hungern.
De födokällor som drottningen framförallt besöker är hanplantan hos sälg och viden
som tidigt på våren erbjuder rikligt med pollen. Även blommor som hästhov, julros,
krokusar och påskliljor är välbesökta av humledrottnigen under denna period. Efter att
drottningen har tillgodosett sitt behov av nektar för att stilla hungern med så övergår
hon till att söka lämplig boplats. När drottningen söker boplats så varierar det mellan
arterna vart humlan vill placera sitt bo (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 8).

Hushumlan söker till exempel efter boplats vertikalt utefter husväggar eller
trädstammar, åkerhumlan söker i lövhögar och grästuvor, medan olika sorters
jordhumlor och även stenhumlan söker håligheter i marken som exempelvis kan vara ett
övergivet sorkbo. Dessa olikheter minskar konkurrensen om boplatser mellan arterna
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(Mossberg & Cederberg, 2012, s. 32). Det viktigaste är att platsen ligger skyddat och
torrt och att det finns mossa eller torrt gräs som fungerar utmärkt till att inreda boet
med. När humledrottningen nu har hittat en lämplig plats att starta upp sitt samhälle på
återstår det att se om det finns tillräckligt med föda i närheten. Humlor kan inte flyga
alltför långa sträckor för att söka föda, så det är livsavgörande att det finns blommande
växter i närheten. Under våren är tillgången på föda avgörande om drottningen ska
kunna överleva eller ej och därför är det viktigt att det finns tillräckligt med föda att få
tag på (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 36).

Bygga bo
När drottningen har funnit en lämplig plats kan hon påbörja sitt bobyggande. Platsen
ska då helst vara väl isolerad och skyddad så att värmen i boet kan bibehållas (Mossberg
& Cederberg, 2012, s. 9). Till boet samlar hon in nektar och pollen till sig själv och till
sitt kommande samhälle som hon inom snar framtid ska föda upp. Hon tuggar samman
pollen och nektar så att det bildas en mjuk massa som hon sedan ska lägga sina ägg på
och som sedan täcks med vax. Nektarn lagrar hon i krukor som gjorts av vax som hon
själv har producerat.

Från hösten innan så har drottningen förvarat spermierna från parningen vid liv i sin
spermabehållare. Humledrottningen har möjligheten att bestämma själv och hon ska få
arbetare (döttrar), söner (hanar) eller drottningar. Denna möjlighet fungerar på så vis att
hon kan reglera om ett ägg ska bli befruktat eller inte, då befruktade ägg utvecklas till
arbetare eller drottningar däremot obefruktade ägg blir hanar. Det går till på så vis att
när äggen passerar kanalöppningen som sitter i anslutning till äggledaren och när sedan
äggen passerar kanalöppningen så kan drottningen välja att befrukta äggen eller knipa
ihop öppningen (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 21). En annan viktig aspekt för att
honlarver ska kunna utvecklas till drottningar är att larverna blir matade med ett
speciellt sekret som arbetarna utveckar i sina svalgkörtlar (Mossberg & Cederberg,
2012, s. 21). Under samhälles uppbyggnad produceras enbart arbetare, det är inte förrän
vid midsommar som man kan se de första hanar och drottningar och under sommarens
gång så ökar dessa i antal.

7

Den övervintrade drottningen ruvar sedan på den första kullen som brukar bestå av tio
ägg och efter några dagar så kläcks äggen och nu har årets första kull av arbetare
kommit till världen. Larverna är då väldigt hungriga så det är viktigt att drottningen har
mycket föda åt larverna, annars får hon flyga iväg och söka mer förda. Efter ca en vecka
spinner larverna in sig i en kokong där de ligger och förpuppas i ca ytterligare en vecka
innan de sedan biter hål i kokongen och kommer ut som färdigutvecklade humlor
(Holmström, 2007, s. 12). Nästan omgående så börjar de att arbeta i och utanför boet.
Storleken skiljer sig mellan drottningen och arbetarna, som är avsevärt mindre än
drottningen. Mellan arbetarna kan storleken också variera vilket beror på att
födotillgången oftast är låg vid uppbyggnaden av samhället, men ju mer föda som förs
till boet så blir avkomman större i storlek men de är i regel alltid mindre än drottningen.
Mellan arbetarna sker det så småningom en viss arbetsfördelning då de större arbetarna
står för insamling av nektar och pollen och försvarara boet medan de mindre individerna
stannar kvar i boet för att utföra yngelvård.

I boet utför både drottningen och arbetarna ruvningsaktiviteter för att hålla äggen varma
och detta sker på så vis att humlorna placerar sin kropp på äggen och med hjälp av att
vibrera med flygmusklerna kan de hålla uppe värmen. En temperatur på ca 30 grader
Celsius är vanlig temperatur i ett humlebo, vilket är anledningen till att så många
generationer arbetshumlor kan produceras på kort tid även om det är kyligt väder. Det
gör att humlor har möjlighet att leva i nordiska trakter och i alpina miljöer (Mossberg &
Cederberg, 2012, s. 10). När antalet arbetare är tillräckligt stort, vilket kan variera
mellan ett tiotal till flera hundra beroende på art kan drottningen vid denna höjdpunkt i
samhället bestämma sig för att lägga ägg som ska utvecklas till hanar och drottningar.

De nya drottningarna kräver extra mycket näring och omsorg från arbetarna vilket är
anledningen till att drottningen väntar med att lägga nya drottningar tills de att det finns
ett överskott av nektar i boet. Om ett bo då inte har tillräcklig näringsstatus så
produceras bara hanar i boet och inte drottningar (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 21).
Om drottningen skulle omkomma går inte samhället under, då kan några av arbetarna ta
över jobbet med att utveckla ägg. Dock produceras enbart ägg som är obefruktade som
sedan utvecklas till hanar (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 21).
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Söka partner
Humlehanar börjar dyka upp i Sydsverige redan före midsommar. Det är oftast hanar av
de tidiga arterna som man då stöter på, så som ängshumla, ängssnylthumlan och
hushumlan men även andra arter kan också dyka upp tidigt (Mossberg & Cederberg,
2012, s. 10). Det är i blomrabatter som man lättast upptäcker humlehanar, då de inte
samlar pollen utan enbart konsumerar nektar. Det är under försommaren och
eftersommaren som hanarna dominerar i rabatterna. När hanen är ute och flyger ligger
hans fulla fokus på att producera doftämnen som de smetar ut på lämpliga platser för
parning. Varje art har sin favoritplats att avge sina doftämnen, där de flyger fram och
tillbaka och runt i en stor bana vilket också kallas att banflyga. Allt för att få chansen att
stöta på en drottning som är villig att para sig (Holmström, 2007, s. 14). En ung
drottning i sökande efter lämplig partner lider inte brist på uppvaktning. Ända sedan den
nya drottningen flög ur boet så har hon ätit stora mängder nektar för att skapa sig ett
lager av fett som ska sydda henne och förse henne med energi under vinterdvalan.
Vilket är nödvändigt för hennes överlevnadsmöjligheter under vintern då det är kallat
och ingen möjlighet att finna föda. När hon sedan har lyckats parat sig så kryper hon
oftast omgående in i en övervintringsplats. Av denna anledning är det mindre vanligt att
se humledrottningar under eftersommaren (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 12).

Humlesamhällets förfall
Under sensommaren börjar humlesamhället att förfalla, hanarna och de nya
drottningarna har gett sig av och samhället har uppfyllt sitt syfte. Den gamla drottningen
har nu slutat producera nya humlor och dör så småningom likaså arbetarna. I några
veckor till så jagar hanarna efter unga drottningar innan även de dör. När de nya
drottningarna nu förhoppningsvis blivit parade så är nästa mål är att finna en lämplig
plats att övervintra på som kan vara i något skrymsle, stenmur eller en håla på en
decimeters djup. Övervintringen varar vanligen i över ett halvår men skiljer sig något
beroende på vilket klimat humlan lever i. Oftast intas boet av nedbrytare i form av
kvalster, parasiter, skalbaggar och flugor. Allt som kvarstår i boet förbrukas av dessa
och inget lämnas kvar i boet som kan återanvändas till nästa år när de övervintrade
drottningarna ska söka sig ett bo. Då får de börja om på nytt igen (Mossberg &
Cederberg, 2012, s. 12).
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Födorivalitet mellan humlearter
Humlor använder sig av en snabel för att suga ut nektar ur blommors nektargömmor.
Dessa snablar varierar i längd hos varje art och därför har de olika lätt att nå nektaren
vid besök av blommor (bild 1). Till exempel har trädgårdshumlan en tunga som kan bli
ca två centimeter lång (Holmström, 2007, s. 18). En blommas nektargömmen kan ligga
dolt långt ned i en blomkalk eller ligga dolt längst in i en sporre eller så kan den ligga
ytligt. Detta medför att en viss konkurrens uppstår om blommornas nektar mellan
blombesökande insekter. Dom flesta insekter som flugor, skalbaggar och getingar når
enbart de ytligt exponerade nektarn och några sådana insekter kan vara och
konkurrensen blir oftast stor om just dessa blommor (Mossberg & Cederberg, 2012, s.
46). I blommor som erbjuder en begränsad tillgänglighet av sin nektar får då besökare
som har möjlighet att komma åt dess nektar. Denna strategi utifrån växtartens aspekt
medför att blomman skaffar sig egna pollinerare som sprider pollenet mellan olika
plantor men av samma art och detta är ett effektivt sätt för blomman att sprida sina
gener vidare.

Vissa blommor är utformade så att bara insekter som humlor kan komma åt dess nektar
då humlan är tillräckligt stark för att kunna ta sig fram i blomman och för att nå
blomsaften. Några blommor som kräver dessa egenskaper hos sin pollinatör är
svärdslilja, gulsporre, akleja, stor riddarsporre, lejongap och olika plisterarter. Olika
orkidéer använder sig av pollineringsstrategier som lurar pollineraren, då orkidéerna
helt saknar blomsaft i blomkalken och några sådana blommor är Adam och Eva, Sankt
Pers nycklar och norna. På våren kommer oerfarna drottningar och besöker dessa
blommor men lär sig ganska snart att blommorna inte har något att erbjuda i födoväg
och förstår slutligen att det inte finns något att hämta ur dessa växer (Mossberg &
Cederberg, 2012, s. 50).

Det finns humlearter som har utvecklat strategier för att lyckas nå nektar ur blommor
fastän humlan inte har en tillräckligt lång tunga för att nå fram till nektaren. Lösningen
är att bita hål på blomman för att kunna nå nektarn bakvägen och då förlorar de
långtungade humlorna sin konkurrensfördel. En humleart som använder denna strategi
är mörk jordhumla som biter hål på vallört, kaprifol, riddarsporre, rödklöver, och många
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andra blommor. Och tjuvhumlan konkurrerar med stormhatshumlan genom att bita hål
på toppen av stormhattsblommorna (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 48).
Trädgårdshumla
Längd på tunga ca 2 cm

Jordhumla
Längd på tunga ca 1 cm

Figur 1. Visar tungornas längdskillnad mellan Trädgårdshumla och Jordhumla. Illustration efter
bok ”humlor, 40 arter att älska och förundras över i Sverige” (Mossberg & Cederberg, 2012, s.
46)
Sanna Niva, 2016.
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Olika egenskaper har utvecklats hos blommor för att maximera överföring av pollen, då
växten till sin fördel vill skaffa en egen pollinerare som gör att överföringen mellan
plantorna blir mer effektivare och mer riktad. Och humlor i sin tur håller sig mestadels
till blommor där födorivaliteten är låg, vilket det blir om växten är anpassad till just en
humleart. Denna samevolution resulterar i att humlors egenskaper har förändrats
gällande snabelns längd för att maximera insamlingen av nektar och pollen, och mellan
blommor och humlor fullgör detta grunden för att båda arterna ska kunna dra nytta av
varandra. Som till exempel stormhattshumlan och nordisk stormhatt som är helt
beroende av varandra (Mossberg & Cederberg, 2012, s. 48). Då till och med
stormhatshumlan kommer igång med sitt samhälle senare en många andra humlearter då
den är anpassad efter stormhattens blomningstid (Holmström, 2007, s. 18).

Ett antal forskare från USA har utfört en studie på två humlearter, fjällhumla och
Bombus sylvicola (som saknar svenskt namn) som lever i alpina miljöer i Klippiga
bergen i Nordamerika. Studiens syfte var att ta reda på om humlornas tunglängd har
ändrats sedan senaste mätningarna som utfördes på 70-och 80 talet. Resultatet visade att
medellängden på tungorna hade minskat med 25 procent på 40 år, och enligt studien
kunde denna evolutionära förändring bero på klimatförändringar vilket i sin tur minskar
antalet blommor i de alpina miljöerna (Harvey, 2015).
En av författaren i studien drar slutsatsen att i takt med att blommor med djupa
nektargömmor minskar så får de långtungade humlorna svårare att finna föda, då deras
tunga är helt anpassade till djupa blommor. Medan en generalisthumla med kort tunga
har det lättare att finna föda då de flesta blommor har grunda nektargömmor.
Detta påverkar blommors möjlighet att föra sina gener vidare då matchning mellan
blomma och pollinerare minskar. Men studie visar även på att humlor har möjlighet att
anpassa sig till förändringar i landskapen (Harvey, 2015).

Humlans födosökande
Forskare har lyckats kartlägga hur långt humlor flyger från sitt bo för att söka föda och
detta genom att fästa sändare på humlor och resultatet visade att humlor flyger en
sträcka på ca en kilometer från sitt bo (Goulson., 2015, s. 78). Detta resultat är väsentlig
information för bevarandet av humlorna, då sträckan mellan boet och födoplatserna är
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avgörande om ett visst bo kan utvecklas eller tynar bort. Om det blir för långt avstånd
mellan dessa två så dör samhället ut på grund av födobrist (Goulson., 2015, s. 79). Att
humlan flyger ca en kilomerer är ett snitt, då man vet att vissa humlor klarar att flyga
längre än så, men desto bättre är det för humlan om de inte behöver flyga allt för långa
sträckor från boet för att finna föda. Humlan får det svårt om man förflyttar den långa
sträckor, vilket det har gjorts tester på. Humlan får då väldigt svårt att hitta hem igen på
grund av att den inte varit så långt bort hemifrån innan (Goulson., 2015, s. 81). En
humla är inte enbart i behov av nektar och pollen utan även vätska är viktigt för att de
ska kunna fortleva. Vatten är en viktig del då de svalkar sig och stillar sin törst till
exempel i en vattenpöl eller liknande. Finns det vatten i närheten av humlans bo har
humlan en god chans att leva längre.

Kemiska bekämpningsmedels inverkan på humlor
Herbicider, eller så kallat ogräsmedel är ett medel som ska effektivt motverka att ogräs
etablerar sig på oönskade platser. Ett snabbt och effektivt sätt att eliminera ogräs enligt
producenterna och säljarna. År 2014 såldes det 10497 ton bekämpningsmedel, bara i
Sverige (Björklund, 2015, s. 9). Detta innebär en ökning med 1291 ton i jämförelse med
året innan. 75 procent av försäljningen gick till industri i första hand. Privatpersoners
användning av ogräsmedel ha även ökat på ett år med 63 ton, från 541 till 604 ton.
(Björklund, 2015, s. 13). Ogräsmedlen som har sålts i butikerna är medel mot svamp,
ogräs, avskräckningsmedel, mossa och insekter.
Ogräsmedlen är en av de stora orsakerna till att humlor har minskad i antal. Via
blommande växter får även humlorna på - och i sig ogräsmedelen. Vanligen besöker
humlor så kallat ”ogräs” då dessa oftast producerar rikligt med pollen och nektar. Detta
är ett problem då ogräsmedlen påverkar, och oftast förgiftar humlorna som ätit av de
besprutade växternas nektar och pollen (Rundlöf, 2012, s. 17). En studie som gjorts i
Storbritanien i England visar på att även om dosen bekämpningsmedel är låg så är det
mycket skadligt för humlor. De utförde tester på 75 kolonier av mörk jordhumla och
under en två veckors period utsattes humlorna för olika behandlingar. Vissa kollonier
blev matade med pollen och nektar utan bekämpningsmedel, vissa med en liten mängd
och andra med en stor mängd medel. Den låga dosen medel motsvarade de mängder
som kan förekomma i naturen. Efter två veckor placerades kolonierna ut i naturen för att
sedan studeras av forskarna. De kolonier som utsattes för låga – och höga doser
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bekämpningsmedel ökade mindre i vikt än de kolonier som inte utsatts för
bekämpningsmedel (Whitehorn, 2012). Detta visar att kemiska bekämpningsmedel med
stor säkerhet påverkar humlor som utsätts för medlet. För att på bästa sätt undvika att
detta ska hända så måste parkerna vara hundra procent kemiskt bekämpningsfria.

Brist på bostäder
På våren kan vara svårt för humlor att hitta lämpliga boplatser, och synnerligen i urbana
miljöer. Då de nyvaknade drottningarna ska leta bostad så kan en viss konkurrens
uppstå mellan drottningar om bon. Det kan bli så att en desperat drottning faktiskt
bestämmer sig för att ta över ett redan påbörjat bobygge av en annan drottning av
samma art eller av en närbesläktad art med liknande boplatsval (Mossberg & Cederberg,
2012, s. 36). Denna strategi är en chansning som drottningen tar då den inte alltid slutar
lyckligt då den första drottningen inte överger sitt bo i första taget. Men å andra sidan
har den påträngande drottningen mer krafter tillhands än vad drottningen i boet har, då
hon har kämpat hårt med uppfödningen av sitt samhälle vilket har tärt på krafterna på
henne. Det är ingen ovanlig syn att man kan finna fler döda drottningar utanför ett bo,
vilket bevittnar om att det kan gå hett till vid en tvist om ett bo.
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Tio humlearter och deras behov
Tabell 1. Humlearter som förekommer i urbana miljöer. Varje humleart har sina specialbehov utifrån dess
tunglängd, storlek på samhällen och biotoper. Humlesamhällen kan variera i storlek då ett stort samhälle kan
bestå av 300-400 individer, ett mellanstort samhälle kan bestå av 150-200 individer medan små samhällen kan
bestå av 50 individer. Tunglängden på humlor variera, då korta tungor är ca 1 cm och mycket långa tungor ca 2
cm.

Art

Samhällets- Tunglängd
storlek

Bo miljö

Blåklockshumla

små

kort

i håligheter
under
jorden

mellan

kort

stora

kort

vanligen i
isoleringar i
husväggar,
på vindar,
ihåliga träd
eller
fågelholkar
i håligheter
under
jorden

små

mycket lång i håligheter
under
jorden eller
i en
grästuva på
marken,
kort
i håligheter
under
jorden

Bombus soroeensis

Hushumla
Bombus hypnorum

Kragjordhumla
Bombus magnus

Klöverhumla
Bombus dristingunendus

Ljus jordhumla

stora

Bombus licorum

Mörk jordhumla stora
Bombus terretris

kort

i håligheter
under
jorden eller
på andra
skyddade
platser

Habitat

Besöker
vanligen
dessa växter
skogsmark,
Blåklockor,
bryn, hed- och Stjärnflocka,
hagmarker
väddarter,
samt i
kungsmynta
trädgårdar

parker,
Körsbär,
trädgårdar och Äpple, Vinbär
bebyggelse.
och Rosor

öppna marker
så som
kusthedar,
ruderatmarker, skog
och trädgårdar
oftast på
öppna marker

Hjärtstilla,
Vitklöver,
Sälg och
Ljung

Klöver

oftast i
skogsmark

Sälg,
fruktträd,
bärbuskar och
Bolltistel
tätortsmiljöer, Sälg, Vinbär,
parker,
Rysk martorn,
trädgårdar och Bolltistel och
odlingsBacksippa
landskap
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Skogsjord
humla

stora

kort

stora

kort

Bombus cryptarum

Stenhumla
Bombus lapidarius

Trädgårdshumla mellan
Bombus hortorum

Vallhumla
Bombus
subterraneus

mellan

i håligheter
under
jorden

i håligheter
under
jorden, men
även i
husgrunder,
vindar och
fågelholkar
mycket lång i marken
under en
sten, under
en rot eller
en stubbe
mycket lång i håligheter
under
jorden

barr- och
blandskogar,
trädgårdar,
parker och på
hedmarker
odlingsbygder, urbana
miljöer och
havsstränder

Rosväxter,
Vädd, Snöbär
och Bolltistel

trädgårdar

Nunneört,
Skogsklöver
och
Rödklöver

på öppen
mark

Tjärblomster,
Lavendel,
Lammöron,
Kantnepeta

Tistlar och
Kärleksört

Fakta i tabellen kommer från denna källa; (Länsstyrelsen Dalarna, 2008)
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Syfte
Syftet med detta arbete är att inventera fyra befintliga parker i centrala Gävle och utifrån
inventeringarna och mina frågeställningar skapa gestaltningsförslag på hur parkerna kan
omdesignas för att kunna gynna humlor och annan biologisk mångfald i urbana miljöer.
Det syftar även till att undersöka vilka växter de olika humlearterna besöker oftast och
var humlorna föredrar att bo och övervintra.

Frågeställning
1). Hur kan befintliga parker fylla en större funktion som gynnar humlor?
2). Hur skulle en park kunna omdesignas utifrån humlornas behov?

Avgränsning
Inom ramarna för detta arbete ryms inte:
•

Att anpassa urvalet av växter till rabatterna utifrån alla humlearter i
Sverige.

•

Att välja växter för någon annan zon än zon 4.

•

Hur vi människor påverkas av att mängden pollinatörer har minskat och
inte länge ger lika hög grad av pollination av våra grödor.
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Metod
Inventering
För inventeringen valde jag att besöka fyra parker i Gävle, parker som till stor del består
av klippta gräsytor. Jag besökte platserna under sommarhalvåret med frågeställningar
som vad har parken för funktion?, hur parkerna ser ut?, vilka besöker parkerna?,
förekommer det humlor i parkerna?, finns det vältrafikerade vägar i närheten? Vilka
växter skulle kunna trivas på denna plats? och slutligen, finns det potential för att utföra
en gestaltning i dessa parker.

Söka fakta
När jag nu studerat platserna så undersökte jag vilka av Sveriges humlor som finns i
Gävleområdet och som gärna besöker och lever i urbana miljöer. Jag exkluderade
snylthumlor då dessa påverkar vissa humlearters förmåga att fortleva eftersom
snylthumlor är boparasiter som lägger sina ägg i andra humlearters bo. Genom
litteraturstudier så fann jag sammanlagt tio humlearter som studerades närmare för att få
mer kunskap om hur dessa arter lever och för att kunna återskapa passande habitat åt
dessa humlor i mina valda parker. När jag hade valt ut vilka humlearter som jag skulle
gestalta parkerna till så gick sökandet över till att få kunskap om vilka humlor som
besöker vilka blommor, och med den kunskapen välja ut vilka växter som klarar av att
växa i zon 4. Jag valde ut mestadels perenner då jag ansåg att det är mer hållbart att
välja växter som inte behöver bytas ut varje år.

Gestaltning
Utifrån observationer av parkerna, litteratur och artiklar har jag gestaltat fyra utvalada
parker så att platserna ska kunna gynna tio humlearters krav av habitat för att ha
möjlighet att fortleva i urbana miljöer.
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Resultat
Inventerade parker och grönområden
Jag har valt att inventera och sedan gestalta två mindre grönområden samt två parker
som ligger i tätbebyggelse i Gävle, Boulogneskogen och Brynäsparken. Utifrån varje
plats har jag tagit fram gestaltningsförslag gällande växter och material för bo- och
övervintringsplatser som kan gynna humlor. I mina gestaltningsförslag har jag
inkluderat material som kan gynna solitära bin eftersom även denna grupp steklar, som
inte heller har det lätt att finna platser att fortleva på i våra urbana miljöer, då kan dra
nytta av parkmiljöerna.
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Norr
1

4

3

2

Figur 2. Karta över centrala delarna av Gävle, pilarna hänvisar vart parkerna ligger och hur
platserna är numrerade i arbetet. Modifierad karta från hitta.se
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De två större grönområdena i centrala Gävle

Stenebergsparken


En stor park



I parken finns det mest gräsytor, träd och buskar



I parken finns det en lekpark, minigolfbana och en scen.



På sommaren är det en hel del besökare i parken, både vid lekparken och på
minigolfen men även en del picknick på gräsytorna



Inga större trafikerade vägar intill parken



I nuläget finns det inte mycket blommande växter som skulle kunna förse
humlor med föda



Det finns potential för att kunna utforma platser i parken som skulle kunna
gynna den biologiska mångfalden



Jag har vart att inventera och gestalta en mindre del av parken



Det utvalada området (svarta rutan) i parken har en areal på 9506, 25 m2

Plats nr 1

5 4
Norr
Figur 3. Svarta rektangeln på kartan visar det område som jag valt att gestalta. Siffrorna hänvisar
till fotona nedan och åt vilket vädersträck fotona är tagna åt. Modifierad karta från hitta.se
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Figur 4. Plats 1, Stenebergsparken vy mot nordväst. Foto; Sanna Niva, 2015.

Figur 5. Plats 1, Stenebergsparken vy mot norr. Foto; Sanna Niva, 2015.
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Boulognerskogen


Parken ligger i centrala Gävle och är en av landets största parker



Då parken är väldigt stor så har jag valt att inventerat en mindre del av parken
där jag tror att det skulle passa att anlägga ytor som gynnar humlor



Denna plats är inte så välbesökt som resten av parken, utan fungerar nog mer
som en passage



Inga trafikerade vägar i närheten, så det är ett väldigt lugnt område



På platsen finns det träd, gräsmatta och buskar



I nuläget finns det inte mycket blommande växter som skulle kunna förse
humlor med föda



På denna yta finns det potential att utforma ett habitat som skulle passa humlor



Det utvalada området (svarta cirkeln) i parken har en areal på 2139.06 m2

Plats nr 2

7
8

Norr
Figur 6. Svarta cirkeln visar det område som jag valt att gestalta. Siffrorna hänvisar till fotona
nedan och åt vilket vädersträck bilderna är tagna åt. Modifierad karta från hitta.se
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Figur 7. Plats 2, Boulognerskogen vy mot öst. Foto; Sanna Niva, 2015.

Figur 8. Plats 2, Boulognerskogen vy mot nordöst. Foto; Sanna Niva, 2015.
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De två mindre grönområdena i centrala Gävle

Parken på Timmermansgatan


Parken ligger på Timmermansgatan på söder i Gävle



Parkens utformning i dagsläget består av träd, buskar och gräsmatta. Parken är
inte någon välbesökt plats i form av picknick och utomhusaktiviteter utan är
mestadels öde.



Parken är mellanstor med mycket gräsyta



En mindre trafikerad gata löper runt delar av parken



Inga växter som skulle kunna gynna humlors behov av föda, möjligen boplatser



Parken har stora potentiella möjligheter gällande utformning av habitat som
skulle kunna gynna humlor



Det utvalada området (svarta rutan) i parken har en areal på 3481 m2

Plats nr 3

11
10

Norr
Figur 9. Svarta rektangeln visar det område som jag valt att gestalta. Siffrorna hänvisar till fotona
nedan och åt vilket vädersträck bilderna är tagna åt. Modifierad karta från hitta.se
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Figur 10. Plats 3, Timmermansgatan vy mot sydväst. Foto; Sanna Niva, 2015.

Figur 11. Plats 3, Timmermansgatan vy mot sydväst. Foto; Sanna Niva, 2015.
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Parken på Brynäsgatan


Parken ligger på Brynäsgatan i Gävle



Parkens gestaltning i dagsläget är träd, buskar och gräsmatta och är relativt liten
i storlek.



En vältrafikerad väg löper vid sidan om parken och två mindre trafikerade vägar
löper om andra sidan av parken



I nuläget finns det inte mycket blommande växter som skulle kunna förse
humlor med föda



Parken har stora potentiella möjligheter gällande utformning av habitat som
skulle kunna gynna humlor.



Det utvalada området (svarta figuren) i parken har en areal på 4455, 56 m2

Plats nr 4

14
13

15

16

Norr
Figur 12. Svarta figuren visar den område som jag valt att gestalta. Siffrorna hänvisar till fotona
nedan och åt vilket vädersträck bilderna är tagna åt. Modifierad karta från hitta.se
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Figur 13. Plats 4, Brynäsgatan vy mot söder. Foto; Sanna Niva, 2015.

Figur 14. Plats 4, Brynäsgatan vy mot nordöst. Foto; Sanna Niva, 2015.
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Figur 15. Plats 4, Brynäsgatan vy mot nordväst. Foto; Sanna Niva, 2015.

Figur 16. Plats 4, Brynäsgatan vy mot väst. Foto; Sanna Niva, 2015.
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Växtförslag

Träd, buskar, perenner och gräsmattan/äng
Humlor är helt beroende av växter som producerar nektar och pollen för att ha möjlighet
att överleva. Växter som då är avgörande för humlesamhällets storlek och framtid är till
exempel växter som blommar tidigt på våren när födobristen är som störst. Men även
växter som blommar senare under säsongen är livsviktiga födokällor. Nedan finns fyra
tabeller på vilka träd, buskar, perenner och ängsblommor som jag valt i mina
gestaltningar som humlorna under hela säsongen har stor nytta av.

Träd
Tabell 2. Tabell visar träd som bidrar med föda åt humlor och som är anpassade till zon 4.
Ordningen i tabellen är enligt blomningstid, från mars till september. Färgen på siffrorna hänvisar till att
det är träd och motsvarar siffrorna på planteringsplanerna.

Nr Vetenskapligt

Sort

Svenskt
namn

Blomning

Besöks oftast av

namn
1

Salix caprea

(hanplantan)

Sälg

mars-maj

kort/långtungade

2

Prunus avium

”Gårdebo”

Sötkörsbär

maj

korttungade

3

Malus domestica

”Alice”

Äpple

maj

korttungade

4

Malus domestica

”Ingrid
Marie”

Äpple

maj

korttungade

5

Prunus grayana

Pärlhägg

maj-juni

korttungade

6

Sorbus commixta

Japansk
rönn

maj-juni

korttungade

Fakta i tabellen kommer från dessa källor: (Länsstyrelsen Dalarna, 2008; Johansson, 2016; Palmstierna &
Johansson, 2006).
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Buskar
Tabell 3. Tabell visar buskar som bidrar med föda åt humlor och som är anpassade till zon 4. Ordningen i
tabellen är enligt blomningstid, från mars till september. Färgen på siffrorna hänvisar till att det är buskar
och motsvarar siffrorna på planteringsplanerna.

Nr

Vetenskapligt namn

Sort

Svenskt
namn

Blomningstid

Besöks oftast
av

7

Ribes nigrum

Svarta vinbär

april-maj

korttungade

8

Ribes rubrum

”Intercontin
ental”
”Red lake”

Röda vinbär

april-maj

korttungade

9

Lonicera caerulea

”Jörgen”

Blåtry

maj

långtungade

10

Aronia melanocarpa

”Hugin”

Svartaronia

maj

korttungade

11

Symphoricarpos albus

Snöbär

juni-september

korttungade

12

Rosa helenae

”White
Hedge”
”Hybrida”

Honungsros

juli-augusti

korttungade

13

Calluna vulgaris

Ljung

juli-augusti

korttungade

14

Spiraea japonica

”Garden
Girls”
'Froebelii'

Rosenspirea

juli-september

korttungade

Fakta i tabellen kommer från dessa källor: (Palmstierna & Johansson, 2006; Mossberg & Cederberg,
2012).

Perenner
Tabell 4. Tabell visar perenner som bidrar med föda åt humlor och som är anpassade till zon 4.
Ordningen i tabellen är enligt blomningstid, från januari till oktober. Färgen på siffrorna hänvisar till att
det är perenner och motsvarar siffrorna på planteringsplanerna.

Nr Vetenskapligt namn

15

Helleborus niger

16

Pulmonaria officinalis

17
18
19

Lamprocapnos
spectabilis
Viscaria vulgaris
Epimedium x rubrum

20

Pseudofumaria lutea

sort

”Sissinghurst
White”

Svenskt
namn

blomningstid

Besöks oftast
av

Julros

januari- mars

Fläcklungört

april-maj

korttungade/
långtungade
långtungade

Löjtnantshjärta
Tjärblomster
Röd
sockblomma
Gul nunneört

maj-juni

långtungade

maj-juni
maj-juni

långtungade
korttungade

maj-september

långtungade
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21

Onobrychis viciifolia

Esparsett

Juni-augusti

Korttungade

22

Leonurus sibiricus

juni-augusti

långtungade

23

Hosta fortunei

juni-augusti

långtungade

24

Nepeta faassenii

Sibirisk
hjärtstilla
Blomsterfunkia
Kantnepeta

juni-september

långtungade

25

Knautia macedonica

Grekvädd

juni-september

korttungade

26

Origanum vulgare

Kungsmynta

Juli-augusti

långtungade

27

Stachys byzantina

Lammöron

juli-augusti

långtungade

28

”Dwarf blue
butterfly”
”Mini blue”

Kinesisk
riddarsporre
Lavendel

juli-september

långtungade

29

Delphinium
grandiflorum
Lavendula agustifolia

juli-september

långtungade

30

Astrantia major

”Rose
symphony”

Stjärnflocka

juli-september

korttungade

31

Echinops bannaticus

Blå bolltistel

juli-september

korttungade

32

Anaphalis
margaritacea

Pärleternell

juli-oktober

korttungade

33

Eryngium planum

Rysk marton

korttungade

34

Hylotelephium
telephium

augustiseptember
augustioktober

”Albomarinata”
”Melton
pastels”

”Blue glitter”

Kärleksört

korttungade

Fakta i tabellen kommer från dessa källor:(Mossberg & Cederberg, 2012; Hansson & Hansson, 2011).

Oklippt gräsmatta med passande växter
Tabell 5. Tabell visar blommor som fördelaktigt kan växa på oklippt (ej intensivt klippt ) gräsmatta för att
skapa ängskaraktär, då dessa bidrar med föda åt humlor och som är anpassade till zon 4. Ordningen i
tabellen är enligt blomningstid, från mars till september. Färgen på siffrorna hänvisar till att det är växter
som passar till äng och motsvarar siffrorna på planteringsplanerna.

Nr
35
36
37
38
39

Vetenskapligt
namn
Crocus vernus

Sort

Svenskt
namn
Vårkrokus

Blomning

Besöks oftast
av
korttungade

Narcissus
pseudonarcissus
Primula veris

Påsklilja

februariapril
april-maj

Gullviva

juni-juli

långtungade

Leucanthemum
vulgare
Trifolium medium

Prästkrage

juni-juli

korttungade

Skogsklöver

juni-augusti

långtungade

långtungade
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40

Trifolium pratense

Rödklöver

juni-augusti

långtungade

41

Prunella vulgaris

Brunört

juli-augusti

korttungade

42

Trifolium repens

Vitklöver

långtungade

43

Campanula
rotundifolia

Blåklocka

juniseptember
juniseptember

korttungade

Fakta i tabellen kommer från dessa källor; (Länsstyrelsen Dalarna, 2008; Mossberg & Cederberg, 2012;
Holmström, 2007).

Bygga ett bo/ övervintringsplatser
Humlor föredrar att leva, bo och övervintra i naturliga miljöer där de gärna använder sig
av gamla sorkbon, fågelholkar, i lövhögar, under stenrösen eller andra passande platser.
Eftersom att det är brist på sådana miljöer i tätorter så kan vi människor underlätta
humlans bobyggande genom att vi kan skapa naturlika boplatser eller också bygga
humlebon. Ett annat dilemma som påverkar humlor är bristen på övervintringsplatser,
vilket vi också kan hjälpa till att skapa.

Hur många humlesamhällen som ska lyckas växa varje vår beror till stor del på hur
många befruktade humledrottningar som lyckas överleva vinter. Om vi kan underlätta
för humledrottningarna att finna övervintringsplatser så ökar vi även chansen för att
humlepopulationer kan växa och bli fler för varje år. När drottningarna på våren söker
boplats så kan slagsmål uppstå mellan flera drottningar om ett och samma bo, då det är
brist på potentiella bostäder. Om vi kan skapa fler möjligheter till boplatser för
humlorna att etablera sina samhällen i så kan det resultera i att det inte behöver uppstå
slagsmål mellan dessa dyrbara och allt mer sällsynta humledrottningar.
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Förslag på hur man skapar vattenkällor, bo- och övervintringsplatser

Tabell 6. Förklaring till gestaltningsidéerna/skisserna och motsvarar siffrorna på planteringsplanerna.

Nr
44

Perspektivbild

Förklaring
humlelåda
Bygga humlelådor i trä som grävs ned i
marken, helst i en sluttning. Ingångshålet
får inte vara större än 12-15 mm för att
förhindra att boet inte intas av
skogsmöss. För att humlan ska bli
intresserad av att bygga i lådan så bör
man inreda boet med använt hö eller
halm från möss som man till exempel kan
få tag på hos zooaffärer, eftersom
gnagardoft lockar till sig humlor.

45

humleholk
Bygga humleholkar som monteras i
träden. Ingångshålet bör inte vara större
än 12-15 mm för att inte fåglar eller
andra djur ska kunna ta sig in i boet. För
att humlan ska bli intresserad av att
bygga i lådan så bör man inreda boet med
använt hö eller halm från möss som man
till exempel kan få tag på hos zooaffärer,
då gnagardoft lockar till sig humlor.

46

krukbo
Placera upp och nedvända krukor med ett
bottenhål på diameter på 15 cm i marken
på skyddade ställen. Placera sedan några
stenar över hålet som skydd vid regn. För
att humlan ska bli intresserad av att
bygga i krukan så bör man inreda boet
med använt hö eller halm från möss som
man till exempel kan få tag på hos
zooaffärer.

47

vedhög
Vedhögar kan placeras i skyddade lägen
där humlor kan bygga bo eller övervintra.

34

48

49

50

lövhög
Lämna lövhögar på vissa ställen i
parken där humlorna kan bygga boeller övervintra.
kallmur
Bygg kallmurar, det vill säga stenmurar
utan murbruk eller annat bindemedel. I
dessa mellanrum som då uppstår mellan
stenarna kan humlor övervintra.
stenröse
Skapa stenrösen på flera platser i parken.

51

52

bihotell
Bihotell för solitärbin, där andra steklar
kan lägga sina ägg och föda upp sin
avkomma.

vatten
Vatten är en viktig del av födan för en
humla för att det ska kunna överleva, och
förutom att dricka vatten så vill humlor
ha vattnet till att svalka sig i också. Man
kan bygga naturliga dammar eller placera
ut fågelbad som då kan förse humlorna
med vatten. Viktigt är att placera mindre
stenar eller dylikt i vattnet så att
humlorna men lätthet kan ta sig ned till
vattnet utan att riskera att hamna i vattnet
och drunkna.

Fakta i tabellen kommer från dessa källor; (Mossberg & Cederberg, 2012; Bengtsson, 2003). Figurer i
tabellen illustrerad av Sanna Niva 2016.
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Tabell 6 forts. Tabell visar förklaring från gestaltningsidéerna/skisserna
och motsvarar siffrorna på planteringsplanerna.

53

parkbänk

54

befintligt träd

55

klippt gräs

56

paddat stenmjöl
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Mina gestaltningsförslag

Figur 17. Område 1. Stenebergsparken, Illusterat Perspektiv, jämför med figur 5 på sida 22.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 18. Område 1. Stenebergsparken, Illustrationsplan över parken
Sanna Niva, 2016.
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Figur 19. Område 1. Stenebergsparken, Planteringsplan, hänvisning till tabellerna 2- 7 för identifiering av de olika
objekten.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 20. Område 2. Boulognerskogen, Illustrerat perspektiv, jämför med figur 7 på sida 24.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 21. Område 2. Boulognerskogen, Illustrationsplan över parken.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 22. Område 2. Boulognerskogen, Planteringsplan över parken, hänvisning till tabellerna 2- 7 för identifiering av
de olika objekten.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 23. Område 3. Timmermansgatan, Illustrerat perspektiv över parken, jämför med figur 10 på sida 25.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 24. Område 3. Timmermansgatan, Illustrationsplan över parken.
Sanna Niva, 2016.
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Timmermansgatan
Skala 1:300 (A4)

Planteringsplan

Figur 25. Område 3. Timmermansgatan, Planteringsplan över parken, hänvisning till tabellerna 2- 7 för identifiering
av de olika objekten.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 26. Område 4. Brynäsgatan, Illustrerat perspektiv över parken, jämför med figur 13 på sida 28.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 27. Område 4. Brynäsgatan, Illustrationsplan över parken.
Sanna Niva, 2016.
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Figur 28. Område 4. Brynäsgatan, Planteringsplan över parken, hänvisning till tabellerna 2- 7 för identifiering av de
olika objekten.
Sanna Niva, 2016.
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Diskussion
Min studie visar att de parker i urbana miljöer som jag har inventerat har potential för
att gynna humlor samt att mina förslag på hur parkerna skulle kunna utformas för att
främja humlors möjlighet till att fortlevnad är fullt rimligt. Vid inventeringarna av
parkerna uppmärksammade jag att det inte var så stor biologisk mångfald på platserna i
dag. Parkerna saknade nästan helt blommande växter som skulle kunna gynna den
biologiska mångfalden, och hårt klippta gräsmattor är förhärskande i dag. Det var
anledningen till att jag valde just dessa parker då jag såg det som en utmaning att
förvandra sterila gräsmattor till blommande oaser istället.

Syftet med att skapa blommande ytor i parkerna är att vi bland annat ska kunna gynna
humlor som har det svårt att finna föda i tätbebyggelsen och självfallet drar andra
steklar och insekter nytta av denna födokälla. Det är viktigast att inte förbise att även
besökare kommer att tycka att det är trevligare med blommande växter med hög
biologisk mångfald istället för klippta gräsmattor som näst intill helt saknar biologisk
mångfald. Vid jämförelse mellan dagens produktionsskogar och urbana skogsmiljöer så
har de urbana skogsmiljöerna mer att erbjuda den biologiska mångfalden då dessa
platser består av en högre andel lövträd, äldre träd och träd som bär frukt etc. Detta visar
på att det finns en god utgångspunkt gällande att gynna den biologiska mångfalden i
urbana miljöer där det är gott om träd i anslutning till parkerna.

Parkernas möjligheter
Plantering av blommande växter i form av träd, buskar, perenner och dessutom skapa
ängsmarker samt att även tillföra bo-och övervintringsplatser kan ha stor betydelse för
humlors möjlighet att leva i urbana miljöer. Om dessa viktiga komponenter tillförs på
en plats i en urban miljö kan fler humlor få chans till att lyckas överleva. Det är inte
bara humlor som skulle dra nytta av att platser skulle utformas mer naturlika och fyllda
med blommande växter, andra steklar är också i behov av föda och behöver platser för
att lägga sina ägg på. Den biologiska mångfalden överlag kommer att öka på platser
som får stå orörda under vissa delar av året, där ingrepp av människan ska vara näst
intill minimal. För att humlor ska kunna fortleva i våra urbana miljöer måste vi hjälpa
dem på traven. Utan steklar och andra insekter blir till exempel inte grödor pollinerade,
utan insekter så har fåglar inget att livnära sig på, om fåglarna inte lyckas finna den föda
49

som de är beroende av så kommer sångfågelfågelpopulationen att minskar ännu mer i
urbana miljöer. Det som begränsar en fågelart är brist på föda och på passande biotoper
i de områden som de häckar. I bara Sverige har antalet hotade fåglar ökar från 38
stycken år 2010 till 52 arter 2015 (WWF, 2015). Med hjälp av blommande växter och
genom att omforma våra parker kan vi hjälpa till att minska utarmningen som sker här
varje år för närvarande. Om vi skapar biotoper i parker så kan vi gynna både
fågelpopulationen och insekterna. Grönområden så som parker i städer har en gynnsam
inverkan på människors hälsa i aspekter som bullerreducerade, luftkvaliteten förbättras
och den fysiska och mentala rekreationen ökar (Persson & Smith, 2014).
Detta är bara några få positiva effekter som gynnar människor som vistas på dessa
grönområden. Även det estetiska värdet för besökarna är viktigt att nämna, då synen av
naturliga miljöer påverkar de flesta människor positivt (Persson & Smith, 2014). Viktigt
att tänka på är att inte låta en park vara allt för vildvuxen då besökare kan känner sig
otrygg. Det ska synas att platsen sköts av kunniga och engagerade människor. Och
varför inte upplysa människor om vad parken har för betydelse för humlorna i området
och vilket ansvar kommunen är villiga att ta gällande att gynna den biologiska
mångfalden. Utbildning och handledning är viktig när det gäller att sprida kunskap. Om
ett grönområde är gestaltat för att gynna humlor så är det viktigt att skapa kunskap hos
de personerna som ska sköta platsen. Kunskap om humlan och om dess behov när det
gäller humlans livcykel och även kunskap om varför det är viktigt att gynna humlor i
urbana miljöer.
Att sedan skapa en skötselplan för platsen är också viktigt. Platsen kan inte lämnas helt
till sitt öde i hopp om att den ska sköter sig själv, utan måste skötas några gånger per
säsong. En studie har gjorts i ett antal svenska kommuner som handlar om hur mycket
kunskap som finns bland de som är ansvariga över de kommunala grönområdena, med
avseende på planering för att skydda och stärka bilogisk mångfald (Persson & Smith,
2014). Studien visade att man nästa inte alls använde sig av någon forskning inom detta
område och att viss brist på kunskap fanns gällande ekologisk hållbar utveckling. Även
bristande kunskap fanns angående hur sådana miljöer bör skötas både på kort sikt och
på lång sikt (Persson & Smith, 2014). Detta visar på att det är viktigt att ha kunniga
personer vid urformning, anläggning och skötsel av områden som ska ha i syfte att
gynna den biologiska mångfalden i urbana miljöer. En studie från Paris visar på att
effekten av att utföra miljöanpassad skötsel på grönområden i urbana miljöer resulterade
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i att den biologiska mångfalden i form av fåglar och pollinerande insekter ökade, samt
fler växter som började växa i gräsmattorna (Bertoncini, 2012). Ett sätt att förmedla
värdet av att låta bli att klippa precis alla gräsytor i en park är den ekonomiska aspekten
vilket oftast är den mest intressanta hos till exempel en kommun. Bränsle och
arbetslöner är sådant som ger höga kostnader för klippningen men som absolut är
nödvändigt för att driva åkgräsklippare. Avgaserna från gräsklipparen orsakar i sin tur
miljöförorenigar. Denna procedur blir kostsamt om den ska göras var fjortonde dag från
vår till höst år efter år.
Jag tror att om man istället skulle satsa en större summa vid ett tillfälle på att utforma en
park med träd, buskar, perenner och ängsmark så skulle det på långs sikt bli billigare för
en kommun att sköta. Det två första åren kommer den omdesignade parken att kräva lite
mer jobb, som till exempel behöva den vattnas vid långa perioder av torrt väder och
rensa bort ogräs. Men efter två år har gått så är parken ganska självgående, men kräver
självklart visst jobb någon gång på våren, under högsommaren och sedan under hösten
då alla lövhögar från de klippta gångarna i parken ska krattas ihop och placeras ut på
olika platser i parken. De löv som ligger i perennrabatterna och på ängsytorna ska ligga
kvar. Om en närmare kostnadsberäkning skulle göras i dagsläget på en av mina utvalda
parker är jag ganska säker på att den konventionella skulle kosta mer pengar under en
fem års period än vad en park belagt med perenner och ängsmark skulle göra. Den
omdesignade parken kommer dessutom även att gynna den biologiska mångfalden.

Istället för kemiska bekämpningsmedel
För att gynna humlorna så är mitt mål med parkerna att det inte ska förekomma något
kemisk bekämpningsmedel av något slag, men om det anses nödvändig ska bara
ekologisk bekämpning tillämpas. De kunniga personerna som sköter om parkerna ska
kunna avgöra om det verkligen är nödvändigt att rensa bort det ogräs som etablerat sig,
då även ogräs är en födokälla för humlor. Det är viktigt att se till att inte rensa ogräs för
ofta och för hårt i rabatterna, att istället göra en stor rensning på hösten i stället. Att det
växer ogräs på vissa ställen tror jag inte kommer att störa vare sig besökare i parken och
framförallt inte insekterna.
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Skillnad på de utvalda parkerna i dag och mina gestaltningsidéer
Parkerna jag har inventerat och gjort ritningar för är i dagsläget täckt med trädmattor
och träd och buskar men har inte några blommande rabatter över huvud taget. Känslan
jag får av att vara i dessa parker är att det ska vara välskött och lättskött, vilket det är att
ha en gräsmatta, då det inte behövs mycket kunskap för att klippa den. En vanlig
uppfattning som jag kan tänka mig att kommuner har när det gäller offentliga gröna
miljöer är att perennrabatter skulle kosta för mycket att anlägga och sköta. De två första
åren när perennrabatten ska etablera sig så är den i behov av vattning och skötsel, men
år tre brukar perennrabatter kunna sköta sig själv i större utsträckning än vad en
gräsmatta kan. En gräsmatta behöver vanligtvis klippas varannan vecka under hela
sommarhalvåret. Om man jämför med vad en gräsmatta har för egenskaper och vad en
perennrabatt med blommande växter kan erbjuda är skillnaden stor. Om en perennrabatt
inte känns aktuell att anlägga i parkerna kan en insats vara att lämna vissa gräsytor
oklippta för att skapa ängsmarker vilket också gynnar steklar och andra insekter.

Gestaltningarnas potential
Mina förslag är absolut är de genomförbara, enbart genom att inte klippa gräset på vissa
ställen gör stor skillnad för insekts-och djurlivet på platsen, och att tillföra de andra
delarna i mina gestaltningsförslag så ökar man möjligheten för att humlor ska kunna
fortleva i urbana miljöer. Det är viktigt att utnyttja de ytor vi har och speciellt ytor som i
dagsläger står gräsmattefyllda med varken besök av insekter, djur eller människor.

Avståndet mellan parkerna
Parkerna jag har valt ligger med skiftande avstånd mellan varandra vilket kan påverka
humlors möjlighet att flyga emellan alla parkerna, exempelvis att Boulognerskogen
ligger en längre bit ifrån de andra parkerna tre parkerna. Detta kan nog självklart
påverka humlorna som vistas i där, men å andra sidan är Boulognerskogen väldigt stor
med en stor kyrkogård i närheten också, som med stor sannolikhet kan erbjuda nektar
och pollen. En lösning skulle kunna vara att se till att det finns blomrika mellanstationer
placerade mellan de stora parkerna, så att humlorna skulle kunna förflytta sig längre
sträckor utan att drabbas av brännslebrist. Blomlådor på balkonger kan fungera som
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mellanstationer och liksom större blomsterurnor som brukar vara placerade i städer
under sommaren.

Parker för humlor
Att skaffa kunskap om humlor och andra steklar är en bra början. Det finns tre viktiga
bitar som behöver tillföras i en gestaltning för att humlor ska kunna dra nytta av en
park. Dessa delar är födokällor under vår/sommar/höst, att boplatser och dessutom
övervintringsplatser. Om vi tillför dessa tre viktiga bitar i en park som ligger i en urban
miljö så kan vi ge humlorna nya livsmiljöer och på så sätt möjliggöra för fler
humlekolonier att överleva.

Humlornas värde
Humlor har stadigt minskat både ute på landsbyggden och i urbana miljöer och detta är
inte hållbart för varken humlorna eller för oss människor. Humlor är bland de viktigaste
pollinatörerna vi har, då tre fjärdedelar av världens växtarter är helt eller delvis
beroende av att bli pollinerade av insekter för att kunna sätta frukt eller frön (Bommarco
& Fries, 2014). Om humlorna skulle dö ut så påverkar det vår möjliget att fortleva på
grund av brist på pollinerade grödor -dvs mat. Även om urbana miljöer inte är en
idealisk plats för humlor att leva i så finns det i dag former av gröna områden i tätorter
som bidra till altenativa levnadsmiljöer åt humlor, som till exempel parker, kyrkogårdar,
blomsterrabatter och annat (Federsel, 2013). Och i brist på naturliga boplaster kan vissa
humlor välja att bygga bo i isoleringar i hus i brist på annan plats. Att skapa oaser för
humlor i urbana miljöer är viktigt då det kan vara lättare för humlor att få tag på föda i
tätorter än vad de kan ute på landsbyggden där monokulturer och bestrutningar är ett
stort problem för humlorna och övriga insekter. Varför vänta med att agera tills en art
hamnat på rödlistan och varför inte agera förbyggande, vilket jag tror är en del av
lösningen för att minska antalet arter som hamnar på rödlistan.

Blommornas roll i en park för humlor
I en humlegynnande park måste fokus ligga på att välja de sorts växter som genererar
mycket nektar och pollen. Men även att de växter som väljs ut blommar vid olika
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tidpunkter under hela säsongen så att det alltid finns tillgång på nektar. Vår, sensommar
och höst är de årstider som det är mest kritiskt för humlor, då det är brist på växter som
blommar rikligt. Resultatet blir en högre konkurrens mellan pollinatörer om
blommornas resurser, jämfört med tiden under högsommaren då de flesta växter har sin
blomningstid (Thomson, 2006). Vi underlättar för humlorna under de tider som är mest
kritisk genom att välja växter med olika blomningstider så att humlorna aldrig lider brist
på föda. I centrala Skottland har det gjorts undersökningar på humlors kroppsstorlek
under sensommaren för att undersöka om konkurrens på föda mellan tambin hade någon
inverkan på humlornas kroppsstorlek i vuxenstadiet. Det visade sig att de humlor som
levde i närheten av tambin hade mindre kroppsstorlek än de som inte hade konkurens av
tambin.
Två tänkbara anledningar kom de fram till att det vara; den ena vara att humlorna som
annars hade i uppgift att utföra uppgifter i boet hade blivit tvungna att lämna boet för att
söka föda för att kolonin skulle kunna få ihop tillräckligt för att kunna föda upp de
befintliga larverna. Den andra anledningen var att det funnits för lite föda vid
larvstadiet så att de aldrig kunde växa till optimal storlek (Goulson & Sparrow, 2009).
God tillförsel på pollen och nektar till boet är viktigt även under humlans larvstadium,
då mängden föda avgör om humlan ska lyckas uppnå sin fulla kroppsstorlek i
vuxenstadiet (Sutdiffea & Plowright, 1988). Om humlan inte når fullstor kroppsstorlek
så kan den få svårigheter att flyga i kyligt väder, då är det en fördel att vara normalstor,
vilket humlan uppnår om den haft möjlighet att lägga på sig ett rikt fettlager (Goulson,
Peat, & Tucker, 2005). Även solitära bin blir påverkade negativt av att det är brist på
pollen och nektar, då ett solitärbi endast kan flyga ca 100-1400 meter från sin
äggläggningsplats för att finna föda (Zurbuchen, 2010b).
Det är livsavgörande för biet att det finns blommande växter inom den möjliga
flygsträckan. Det har visat sig att om avståndet mellan solitärbiets äggläggningsplats
och de blommande växterna blir för stor så påverkar det deras fortplantning på det viset
att yngelcellerna minskar i antal vilket resulterar i att det kläcks färre solitärbin nästa år
(Zurbuchen., 2010a). Med denna information kan man dra slutsatsen att födan är
livsavgörande för både humlorna och andra bin och att de behöver hjälp på traven, helst
med hjälp att mer blommande växter som blommar från vår till höst och framförallt då
i urbana miljöer. På lång sikt kan brist på blommor som blommar under hela säsongen
resultera i att naturligt förekommande pollinatörer kommer att minska ännu mer, vilket
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kommer att leda till en katastrof även för människan eftersom de vilda pollinatörerna är
de mest effektiva pollinatörerna (Breeze, 2011) .
En annan aspekt att ta hänsyn till är att platsen inte utsätts för störningar för ofta i form
av gräsklippning, häckklippning eller dylikt. Utgångspunkten måste vara att platsen är
relativt störningsfri så att humlor, andra arter av steklar och insekter skall kunna vistats
och bo på denna plats. Jag har enbart valt blommande häckar i mina gestaltningar, vilket
innebär att dessa häckar inte ska beskäras varje år för att få någon specifik form. När
man klipper en häck för frekvent har växten svårt att gå i blom, och blomningen är ju
syftet med växtvalet. Med fördel så ska man låta en häck förbli oklippt, men med en
viss föryngringsbeskärning med några års mellanrum är nödvändigt för att hålla häcken
i gott skick. Att ha kunskap om växterna och deras skötsel skulle kunna få dem att
blomma så intensivt som möjligt år efter år. Detta gäller inte bara häckar utan de andra
växterna i mina gestaltningar. Perenner, buskar och ängsblommor har också en viktig
funktion i en humlegynnande park.
Alla växter som jag har valt att använda i mina gestaltningar är framför allt anpassade
till lång respektive korttungade humlor men självklart kommer andra steklar och
insekter dra nytta av dessa växter. Utöver födan är det andra hinder som humlor kan
stöta på i urbana miljöer, till exempel bostadsbrist och även brist på
övervintringsplatser. Eftersom att tätorter oftast består av hårdgjorda ytor och
välstädade parker så blir det brist på material och platser för humlor att bygga bo på
eller övervintra i. Dessa svårigheter kan vi försöka hjälpa humlorna med på så vis att till
exempel placera ut olika sorters humlebo, ordna stenrösen, lämna lövhögar eller trava
upp vedhögar. Vissa humlearter har olika krav på hur och vart de vill bygga sina bo, om
man då kan förse en park med alla dessa olika altenativ till bostad tror jag att detta
skulle underlätta för humlor i urbana miljöer.
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Människan och humlan
Ekosystemtjänster är ett ord som utvecklades av ekonomer och ekologer i slutet på
1980-talet och innebär tjänster som naturens olika ekosystem och organismer
tillhandahåller oss människor. Begreppet står bland annat för tre viktiga punkter, så som
ekonomi, ekologi och även sociala dimensioner. Dessa tre är utgångspunkter för att ett
urbant samhälle ska fungera när det gäller en hållbar samhällsplanering, i den
benämningen att även djur och natur har en viktig roll i den urbana miljön vi människor
lever i. När dessa ämnen kopplas ihop skapar vi en långsiktig och stabil
samhällsplanering. Som följd av att vi värnar om ekosystemtjänster skapas positiva
effekter, som att vi människor blir friskare av att vistas i naturen. Och genom att låta
naturen göra jobbet vilket resulterar i att pengar sparas.

Vi kan alla dra nytta av att värna om de grönområden vi har i urbana miljöer och av djur
och insekter som vistas i dem. Våra städer blir mer hållbara och vackrare om den
biologiska mångfalden och de medföljande ekosystemtjänsterna får ta den plats den
behöver för att vi både människor och djur ska kunna leva tillsammans och dra nytta av
varandra även i urbana miljöer. En sak som är viktig att förtydliga är att
ekosystemtjänster inte är det samma som biologisk mångfald. Skillnaden är att
ekosystemtjänster är tjänster som människan drar nytta av medan biologisk mångfald
innebär variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung. Men att tillägga
så är ekosystemtjänster helt beroende av biologisk mångfald.

I en rapport som gjorts rörande Stockholms län och deras miljömål, tas bland annat
begreppet grönstruktur upp, vilket innebär att i framtiden kommer det börja ställas
högre krav på hur man planerar och bygger städer, så att vi på rätt sätt ska kunna
återställa förlusten av jordens biologiska mångfald och dess ekosystem (Stockholms län,
2013) Dessa ekosystemtjänster är vi faktiskt helt beroende av, då till exempel fåglar
sprider frön, träden som renar vatten och luft, insekterna som pollinerar våra vilda
växter och grödor. Här spelar humlor en viktig roll eftersom att de har en stor inverkan
på pollinering av våra grödor och vilda växter. Vi människor är beroende av humlans
ihärdiga pollinering medan humlan inte är så speciellt beroende av oss människor,
förrän nu.
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För att försöka återgälda den skada vi orsakat måste vi fundera på hur vi kan gynna
humlor och andra bin, vilket vi skulle kunna genom att börja med att omskapa våra
parker i städerna. Om vi värnar om den biologiska mångfalden i staden så kommer vi
människor även att må bättre av detta.

Tanken i rapporten är att grönområden i Stockholms innerstad och i stadens förorter ska
hänga samman och bilda en väv av grönska, oavsett om det är en stadspark, vildvuxen
natur eller en privat trädgård. Detta är för mig mycket positiva framtidsplaner, att
komma till insikt om att avstånder mellan grönområden har en betydande del både för
den biologiska mångfalden i städerna och för oss människor och att detta räknas in i
planeringar av byggnationer i städer. Om intresset finns att bevara och utöka
grönområden i urbana miljöer så finns det goda förutsättningar för att planering av
enskilda parker kan inkluderas i de framtida miljömålen. Då kanske vi, när vi sitter och
njuter i den rekreerande miljön, kan få se mer fjärilar flyga frekvent mellan
blomrabatterna, se humlor flyga in och ut ur i sina humleholkar och beskåda en
mångfald av sjungande fåglar i träd och buskar i våra parker.
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