
likt vind som spelar i flaskor. Först när det mänskliga mörker- 
seendet har givits en chans, undan solljus, lysande mobil- 
skärmar och ljuskäglor från hemvändande bilar, blir det tyd-
ligt vad som pågår. Teleskopbyggnaderna öppnas. Enorma 
sonder roterar, vrider och vinklar sig, i sitt sökande efter 
gammastrålning, stjärnor, nya planeter eller rentav tecken på 
liv från någon värld långt bortom vår egen. 

För att vi ska få reda på huruvida det finns utomjordiskt 
liv i universum eller inte, tarvas dock inte bara bedrifter från 
rymdforskare och ingenjörer. Den andra, oumbärliga faktorn 
är något som människan själv tycks ha svårt att tillhandahålla: 
mörker. Mörker, i vår tid av upplysning, har blivit en bristvara. 
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Kanarieön La Palma utsågs till världens första Starlight Reserve, stjärnreservat, 2002.  
Sedan dess har man arbetat intensivt med att skydda hela ön från oönskat artificiellt ljus.  

Idag väcker problematiken kring ljusföroreningar allt mer uppmärksamhet jorden runt.  
Bristen på mörker har blivit en akut global miljöfråga.

Text och foto: Kristin & David Pineda Svenske

Bristen på mörker har blivit en       akut miljöfråga 

Roque de los Muchachos på Kanarieön La Palma är världens första stjärnreservat – en plats med utomordentligt mörk natthimmel, där den lokala 
befolkningen verkar för att det så ska förbli, till fömån för både djur, natur och öns internationella rymdobservatorium.  

SURRANDE BIN OCH brummande humlor 
borrar ned sig i ofantliga, konformade 
växter i färgskalor från ljust rosa till mörk-
blått. Jättesnokört, Echium wildpretii, är så 
egendomlig att man tycks befinna sig på 
en annan planet. Den roströda, vulkanis-
ka jorden och byggnaderna av utomjordisk 
karaktär runt omkring gör förstås sitt till. 
Vi har inte lämnat jorden, men nog är vi 
på en av planetens mest rymdnära plat-
ser. Observatoriet Roque de los Muchachos 
är det teleskoprikaste området i den norra 
hemisfären. Den omfattande anläggningen 
är belägen på Kanarieön La Palma, men är 
likväl en högst internationell angelägen-
het: till höger om oss ligger det brittiska 

Liverpoolteleskopet, framför oss sticker 
Qatars vita bollar upp ur jorden likt för-
vuxna flugsvampar och strax bortanför står 
det solteleskop som bekostas av Kungliga 
vetenskapsakademien och låter det svens-
ka Institutet för solfysik granska solens yta 
med banbrytande detaljrikedom. 

Få vyer på vår jord torde kunna mäta sig 
med områdets välbesökta utsiktsplats, 2 423 
meter över havet och högt ovan molnen. 
Åt ena hållet, ultramoderna installationer 
för världsledande rymdforskning, med det 
öppna havet som enda bakgrund. Åt an-
dra hållet, en svindlande vy över national- 
parken Caldera de Taburientes spetsiga 
bergskammar som vulkaniska krafter och 

erosion slet sönder, pressade ihop och åter 
började slipa ned för omkring två miljoner 
år sedan. Det är den unika miljön på denna 
lilla ö, som på en yta stor som halva Öland 
inhyser hela 40 endemiska växter (Öland 
har två), som gjorde att La Palma 2002 ut-
nämndes till biosfärreservat av UNESCO. 

SOLEN FÖRSVINNER I havet. En svart natt 
sveper sakta in och dämpar både färger 
och insekters inande, när bin och andra 
daginsekter går av sitt skift och nattpollina- 
törerna tar över, som biologen Johan 
Eklöf uttrycker det i sin oumbärliga bok 
Mörkermanifestet. Men ett märkligt, me-
kaniskt surr kvarstår, en vinande himlakör, 
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FAKTA: Mörkersäkra

• Trädgårdsbelysning. Plocka bort ljusslingor, 
solcellslampor, dekorativ belysning i trädgården 
under sommarhalvåret, då pollineringen pågår  
– eller tänd dem bara vid väl valda tillfällen. Känns 
det för drastiskt? Ersätt kalla, vita/blå ljus med 
ljuslyktor med levande ljus eller IDA-certifierad 
belysning (dark sky friendly lightning, certifierad av 
International Dark Sky Association – IDA). Undvik 
blinkande ljus och att låta lampor lysa hela natten.

• Gatubelysning. Gatlyktor bör ha kupad, täckan-
de skärm som blockerar det artificiella ljuset från 
att skickas upp i himlen och istället centrerar det 
ned på marken, inte uppåt eller åt sidorna. Ljuset 
bör riktas så att det bara lyser på det område som 
avses. Välj LED-lampor med orange, rött eller gult 
ljus – inte vitt.

• Säkerhetsljus. Installera en timer eller en  
rörelsedetektor som känner av mänsklig närvaro. 
Välj bort vitt ljus.

• Husbelysning. Se till att de ljusaggregat du 
installerar bara når din egen tomt och inte spiller 
över till dina grannar eller på offentlig mark. Rikta 
dem nedåt, mot marken, och inte upp i himlen. 
Välj bort lampor utan täckande skärm! Montera 
gärna nät runt ytor som blir heta för att rädda  
nattaktiva flygfän.

BOKTIPS! 
Läs biologen och fladder-
musexperten Johan Eklöfs 
Mörkermanifestet (Natur 
& Kultur) för ett holistiskt 
perspektiv på däggdjurs, 
insekters och växters liv i 
ljus respektive mörker. 

t Kulturbelysning AB har Nordens största kollektion av 
klassisk utomhusbelysning för offentlig miljö, stad ochpark. 

Svenska modeller från sekelskiftet och framåt.
Varmt välkommna in på vår hemsida och att kontakta oss! 

KulturBelysning
www.kulturbelysning.se

KLASSISK TIDLÖS 
UTEBELYSNING

Kulla Gunnarstorps Gods, 254 78 Domsten 
Tel: 042-23 76 90  info@kulturbelysning.se

Utemiljö_90_265.qxp_Utemiljö_90_265  2018-04-10  16:03  Sida 1

http://kulturbelysning.se


Men mörker finns på La Palma, 
och det är därför som inte bara dess 
mark är skyddad, utan också dess 
himmel. Roque de los Muchachos 
var 2002 också den första plats som 
utsågs till stjärnreservat, Starlight 
Reserve, vilket i korthet definieras 
som en plats med utomordentligt 
mörk natthimmel, där den lokala 
befolkningen verkar för att det så 
ska förbli. 

HIMLEN, DET SKA understrykas, är 
förstås varken ljusare eller mörkare 
på vissa håll än på andra. Det är ju 
samma stjärnor och oändliga rymd 
som omger vårt snurrande lilla klot 
oavsett var vi befinner oss. Det är, 
med minimala variationer, samma 
himmel. Det som skiftar är hur vi 
människor beter oss under den. I 
vilken utsträckning vi kontrollerar 
våra avgaser, utsläpp och, framför 
allt, en särskilt typ av föroreningar 
som har förmågan att släcka stjärn- 
orna på himlen. Ljus. 

På La Palma (och numera i 
ytterligare två områden på grann- 
öarna Teneriffa och Fuerteventura) 
arbetar man intensivt med att till-
låta natten att bli svart. Här släcks 
allt ljus som inte klassas som oum-
bärligt efter solnedgång, medan de-
korativ fasadbelysning slocknar se-
nast vid midnatt. Här råder en flyg-
fri zon för kommersiell trafik. Här 
finns särskilda mörkercertifierade 

hotell och restauranger vars brist 
på artificiellt ljus är en del av mark-
nadsföringen. Här utgörs gatu- 
belysning av lyktor med gulrött 
LED-ljus och metallskärmar som 
motverkar att så kallat himlaglim 
spiller upp mot himlen. Här hålls 
varje år festivalen Astrofest, då hela 
ön släcks ned och konserter, före-
läsningar och guidade turer hålls 
under bar himmel i månens och 
stjärnornas sken. På La Palma är 
mörker inte bara ett naturligt, utan 
ett eftersträvansvärt tillstånd. Det 
är ett sällsynt fenomen i vår mo-
derna värld.  

ATT SKYDDA NATTHIMLEN hand-
lar inte bara om att underlätta för 
rymdforskare eller obotliga roman-
tiker. Faktum är att natten – mör-
ker – är oumbärlig för att vår pla-
net ska fungera. Bristen på mörker 
gör att nykläckta sköldpaddsungar 
sprattlar iväg mot upplysta hotell- 
komplex eller ut på trafikleder istäl-
let för att följa fullmånens reflektion 
i havet, eller att fladdermössen in-
te längre trivs under takbjälkarna 
i fasadbelysta medeltida kyrkor. 
Mörkret är till för vattensalaman-
drar, som bara jagar när det är 
nattsvart; för sommargyllingar, 
flugsnappare och andra flyttfåglar 
som migrerar i skydd av natten, och 
den vackra turkoskardinalen, som 
navigerar efter stjärnorna, likt vår 
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FAKTA: Ljus och mörker
Fel ljus rubbar vår dygnsrytm. Vår cirkadianska 
rytm, dygnsrytm, reglerar bland annat ämnes- 
omsättningen och födointaget och hjälper krop-
pen att växla mellan vila och aktivering. Alla dag-
aktiva däggdjurs cirkadianska klocka styrs till stor 
del av receptorer i ögonen. 
   Tillgången på ljus reglerar bland annat kortisol, 
tillväxthormon och prolaktin. Dessa bidrar bland 
annat till stabiliseringen av blodtryck och blod-
sockernivå, immunförsvar, urinsystemets funktion, 
fettförbränning, med mera. 
   Hormonet melatonin, som utsöndras då vi 
är omgivna av mörker, gör oss sömniga. När 
ögat träffas av ljus (från solen, från ljusaggregat 
eller mobiltelefonen) sjunker nivån av melatonin 
medan stress- och uppvakningshormonet kortisol 
ökar, eftersom kroppen tror att det är dags att 
piggna till. Det rubbar den cirkadianska rytmen, 
vilket förutom sömnstörningar också kan leda till 
depression, förlorad aptitkontroll, glukosintole-
rans och andra hälsoproblem.

Teneriffas vulkan Teide siktas i fjärran ovan ett hav av moln, vilket också är ett 
mörkerproblem då en täckt himmel kastar tillbaka artificiell belysning ned på 
marken. Att La Palmas högsta punkt ofta sticker upp ovan molnen bidrar till bibe-
hållandet av mörkret.

La Palmas himmel under olika stadier i natten. 
Den märkliga, konformade jättesnokörten, Echium 
wildpretii, är typisk för öns naturskyddade biosfär. 
Den tvååriga växten blommar mellan juni och 
augusti och dör sedan.

Läs mer på: www.g-s-s.se

Malmö

Kristianstad

Växjö

Göteborg
Norrköping

Örebro

Vallentuna

Falun

Sundsvall

14 september – Sundsvall (Selånger IP)

15 september – Falun (Lugnet/Friidrottsplanen)

16 september – Vallentuna (Flygfältet)

21 september – Örebro (Segelflygfältet)

22 september – Norrköping (Bråvalla)

23 september – Växjö (vid Räppe GoIF)

28 september – Kristianstad (Gyllenstiernas väg)

29 september – Malmö (Limhamnsfältet)

30 september – Göteborg (Kviberg)

Missa inte grönytebranschens 
gemensamma maskinvisning 
i september. Kom och provkör!

ROADSHOW 2021

Vi finns också på facebook!

http://g-s-s.se


hyser någon större aktning för Sveriges  
2 660 olika arter av nattfjärilar som 
outtröttligen fladdrar runt i körsbärs-
blommen eller sticker in sina långa 
snablar i kaprifol och nattviol, är det 
troligen för att vi själva alltför sällan 
besöker naturen nattetid. Det är synd, 
då många blommor doftar som ljuv- 
ligast om natten, just för att attrahera 
de effektiva nattpollinatörerna – men 
när deras nattliga rytm rubbas av lock-
ande lampor och strålkastare, då hittar 
insekterna aldrig fram till blomman. 

Fasadbelysning, ljuskonst och ljusin-
stallationer i trädgården är vackert och 
mysigt. Men utan tvekan skulle Moder 

Jord må bättre om vi valde att avstå från 
onödig artificiell belysning, framför allt 
under sommarhalvåret, för att ge våra 
nattfjärilar, nattsländor och spindlar 
en chans. Annars får Rönnerdahl snart 
valsa bland dahlior och tulpaner istället 
för de idag allt mer sällsynta gullviva, 
mandelblom, kattfot och blå viol.  

På Utemiljös hemsida, tidningenutemiljo.se, får du 
tips om hur du kan testa din egen boplats och ljus-
föroreningar, hur du kan anlägga en mörkerslinga 
med doft och ljud med mera.

egen knubbsäl. Natten är till för dyngbaggar, som 
tar hjälp av månen och Vintergatan när de knuffar 
sina dyngbollar hem till boet. Närmare bestämt en 
tredjedel av alla ryggradsdjur och två tredjedelar av 
alla ryggradslösa djur är som mest aktiva på natten! 

OCH NATTEN ÄR till för insekter och andra små-
kryp. Men natten måste vara svart. Annars förleds 
nattfjärilar, som i naturliga miljöer kalibrerar sin 
färdväg efter månen, till elektriska lampor, där de 
bränns ihjäl eller förlorar den knappa tid de har 
på sig för sin utsöndring av feromoner, för att fin-
na en partner och fortplanta sig. Förekomsten av 
insekter i Europa har minskat med en fjärdedel 
under de senaste 30 åren, enligt en omfattande 
studie av 1 700 olika platser i Europa från 2020. 
Färre flygfän leder till minskad tillgång på föda åt 
insektsätare, vilket exempelvis leder till färre fåglar 
i naturen. Fåglar som förstås också utgör mindre 
delar av större ekosystem. 

Faktum är att myggor, flugor, svärmare, sländor 
och steklar, som kanske inte alltid är så uppskattade 
i sig, även har en högst konkret roll i människans 
överlevnad. 90 procent av alla vilda växter (till ex-
empel blåbär, smultron och lingon) samt tre fjärde- 
delar av all odlad gröda i världen, pollineras helt 
eller delvis av insekter och spindeldjur. I Sverige be-
rörs fem procent av all brukad mark, exempelvis od-
lingar av raps, åkerbönor, jordgubbar, äpplen, pä-
ron, körsbär och andra frukter och bär. Om vi inte 
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När solen sjunker ned i havet börjar arbetet 
i La Palmas många rymdobservatorium där 
astronomer från Spanien, Sverige, Danmark och 
England är verksamma sedan tidigt 1980-tal. 
Idag finns över 20 länder och 60 olika forsk-
ningsinstitutioner representerade på platsen. I öns huvudstad, Santa Cruz de la Palma, är 

gatubelysningen minimal och består ute- 
slutande av lika atmosfäriska som mörker-
vänliga installationer. 

Visste du att...
... forskning visar att ljusföroreningar motsvarar 
koldioxidutsläpp från 20 miljoner bilar. Det är fyra 
gånger mer än antalet bilar i Sverige.

... färre insekter leder till minskad växtpolline-
ring samt färre fåglar och andra insektsätare. Du 
kanske har märkt att färre insekter krossas mot 
bilens framruta när du kör numera? 

Blåeld, Echium 
vulgare, kantar 
den hänförande 
vackra utsikten 
över öns natio-
nalpark Caldera 
de Taburiente. 

Kontakta oss på info@jom.se 
Tel: 08-687 00 10 Välkomna!

KONSTEN ATT SKAPA EN 
TRIVSAM UTEMILJÖ
Första Klassiska Laddstolpen i gjutjärn
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Var sak har sin 
LUCKO!  
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