
I slutet av november 2020 antog kommunfullmäktige i Stockholm en handlingsplan för biologisk 
mångfald. Handlingsplanen är ett strategiskt dokument och konkret verktyg för att inkludera 

frågan i alla delar av stadens processer och förvaltning. Den lyfter också hur viktigt det är med 
samarbete med föreningsliv, organisationer, forskare, fastighetsförvaltare och byggaktörer. Vid 

lanseringen av handlingsplanen bjöds representanter från dessa in som ett första steg i att 
samverka mer kring biologisk mångfald.

Stina Svensson

Ny handlingsplan för biologisk mångfald

MÅLET MED HANDLINGSPLANEN är att upp-
märksamma biologisk mångfald i stadens 
processer, lyfta prioriterade arter och 
naturkvalitéer, identifiera och genom- 
föra ekologiska förstärkningsåtgärder och 
utveckla samarbeten, kunskap och kom-
munikation. 

Ett projekt för att handlingsplanen ska 
bli konkret är att Stockholms stad nu ar-
betar med att ta fram stadsdelvisa åtgärds-
program. Syftet är att identifiera behov av 
mera skötsel och andra åtgärder som kan 
förbättra förutsättningarna för de arter som 
finns i grönområden, parker och natur- 
reservat. Viktiga frågor i stadens löpande 

arbete är att vara medveten om i vilka om-
råden det finns en hög biologisk mångfald 
idag, hur den kan påverkas av till exempel 
ny bebyggelse och vilka anpassningar man 
kan göra. Vad ser man för barriärer idag 
och i framtiden och hur kan de åtgärdas 
eller mildras? Hur kan staden växa sam- 
tidigt som vi behåller grönområden bå-
de för biologisk mångfald och för oss 
människor?

Viveca Jansson, projektledare och 
ekolog på Miljöförvaltningen hos Stock- 
holms stad, ser att biologisk mångfald 
är en fråga som stadens politiker satsar 
på och är engagerade i. Exempelvis har 

man ökat möjligheterna att söka finan-
siering för åtgärder för biologisk mång-
fald inför 2021, vilket flera av stads-
delarna redan tagit chansen att göra.

– Reaktionerna internt är mycket 
positiva och det finns ett driv och en 
önskan att jobba ännu mer med dessa 
frågor. Andra kommuner jag varit i 
kontakt med tycker att vårt arbete är 
intressant och inspirerande. Föreningar 
och organisationer tycker det är bra 
att frågorna lyfts så här konkret och är 
intresserade av att samarbeta och hit-
ta synergieffekter. Kommunen äger ju 
en hel del grönområden, men vad som 
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görs i form av gröna tak (biotoptak), 
perennplanteringar på innergårdar, grö-
na dagvattenlösningar, grönområden i 
nybyggnadsområden och andra åtgärder 
är också jätteviktiga för en sammanhäng-
ande grön infrastruktur och vår biolo-
giska mångfald, säger Viveca Jansson.

 
ENLIGT SWECOS URBAN Insight-rapport 
Building in Biodiversity: For climate, for 
health är medvetna val i stadsplaneringen 
nyckeln till att stärka biologisk mångfald. 
Rapporten delger att inte ett enda av de 20 
mål som sattes 2010 för att begränsa skad-
orna på den biologiska mångfalden (enligt 
FN:s prognos, Global Biodiversity Outlook), 
har uppnåtts. Men enligt Sweco finns det 
ännu möjlighet att vända trenden. 

Genom att koppla samman planering 
av infrastruktur och arkitektur med mark- 
användning kan man ta vara på de mikro- 
klimat som skapas i grönytorna i våra stä-
der. Att låta parker och trädgårdar bli en 
naturlig del av stadsmiljön bidrar till den 
biologiska mångfalden och kan samtidigt 
främja hälsa och välbefinnande, minska 
buller och mildra konsekvenserna av vär-
meböljor. Ett konkret exempel är att pla-

cera träd runt byggnader 
för att minska behovet 
av luftkonditionering, 
vilket ger en upp till  
50 procent lägre energi-
förbrukning. Genom att 
anpassa våra städer och 
säkra biologisk mångfald 
kan vi bromsa klimatför-
ändringarnas påverkan 
och samtidigt minska 
negativa hälsoeffekter 
vid pandemier.

VIVECA JANSSON SER 

också en tydlig koppling mellan hand-
lingsplanen och den rådande pandemin i 
det att vikten av tillgång till grönområden 
lyfts brett, av såväl privatpersoner som 
media och politiker. Naturreservat och 
parker nyttjas mer än vanligt, vilket stäl-
ler krav på den offentliga sektorn på flera 
sätt. Behovet av städning och underhåll 
ökar och för att till exempel naturvärden 
inte ska ta skada gäller det att informera 
så att slitaget på ekologiskt känsliga om- 
råden hålls nere. 

– Vi hoppas att folk kommer att fort-

sätta att vara ute i våra 
grönområden även när 
pandemin lugnar ner sig 
och att vi med de åtgärder 
vi gör för biologisk mång-
fald ska bibehålla hög bio- 
logisk mångfald och fina 
rekreationsvärden även i 
framtiden, säger hon. Här 
gäller det ju också att be-
rätta om vad vi gör så att 
de som vistas i våra grön-
områden förstår varför vi 
till exempel lämnar hög-
ar med kvistar, högstub-

bar och döda träd. För en del kan det se  
lite skräpigt ut, men den så kallade ”dö-
da veden” är jätteviktig för fåglar, insekter, 
lavar, svampar och mossor. Jag upplever 
också att frågan om biologisk mångfald är 
het just nu och att många är engagerade 
i projekt som ”rädda bina”, att bostads-
rättsföreningar och privatpersoner an- 
lägger salamanderdammar, fjärilsträd- 
gårdar och gör andra åtgärder i si-
na egna trädgårdar och bostadsrätts- 
föreningar för att gynna vår mångfald. Det 
är så roligt att se!
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Att uppmuntra biologisk mångfald i trädgårdar och utemiljöer 
främjar produktiviteten hos olika ekosystem – ett av många sätt 
att främja biologisk mångfald enligt Swecos Urban Insight-rapport 
Building in Biodiversity: For climate, for health som publicerades 
under hösten 2020. Läs hela rapporten på https://www.swecour-
baninsight.com/climate-action/building-in-biodiversity-for-climate-
for-health/.                                                                  FOTO: SWECO

På Stockholms stads hemsida kan man ta del av den nya hand-
lingsplanen för biologisk mångfald i sin helhet liksom en film från 

lanseringen som ägde rum den 4 december 2020. 
http://miljobarometern.stockholm.se/natur/lansering/                     
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