
K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

1

Vilda djur i stadsmiljö
– Tillgång eller problem? –

T
ID

S
K

R
IF

T

Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens
Årg. 142 • Nr 21 • År 2003



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

2

Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson
Redaktör: Gunilla Agerlid



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

3

Vilda djur i stadsmiljö
– Tillgång eller problem? –

Redovisning av konferens den 25 oktober 2001

Respektive författare ansvarar för sitt inlägg

Redovisningen sammanställd under medverkan av
akademijägmästare Bo Carlestål



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

4



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

5

Innehåll

Arternas förmåga till anpassning
Torbjörn Fagerström ........................................................................................................ 7

Landskapsekologisk planering i och kring tätorter
Ulla Mörtberg och Berit Balfors ..................................................................................... 13

Värdet av att ha vilda djur i tätortsmiljö
Lisa Hörnsten ................................................................................................................. 19

Ekoparken – världens första nationalstadspark
Henrik Waldenström ...................................................................................................... 23

Smittrisker med vilt i tätort
Carl Hård af Segerstad ................................................................................................... 27

Vad innebär det att ha vilt i stadsmiljön?
Per-Göran Eriksson ........................................................................................................ 33

Vilda djur i stadsmiljön?
Susann Östergård .......................................................................................................... 45

Natur och kultur – kollision eller skön förening
Fredrik Sjöberg .............................................................................................................. 57

Diskussion ................................................................................................................................ 63

Deltagarlista ............................................................................................................................. 73

Tidigare nummer finns uppräknade på omslagets tredje sida



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

6



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

7

Arternas förmåga till anpassning

TORBJÖRN FAGERSTRÖM
Professor
SLU
Uppsala

Jag är ganska nyinvald i denna förnämliga
akademi. Det är min första stora uppgift att
hålla er i herrans tukt och förmaning under
den här dagen. Men jag skall också hålla en
inledande parentation över begreppet an-
passning, som är ett av de svåraste begrepp
som vi har inom biologin. Begreppet har åt-
minstone tre olika betydelser på både svens-
ka och på engelska och de olika betydelserna
blandas regelmässigt ihop.

Den fysiologiska anpassningen
Den första är den betydelse som en fysiolog
normalt lägger in i ordet anpassning. När en
fysiolog talar om anpassning menar han eller
hon en individs förmåga att ställa om fysio-
logiska funktioner, t.ex. ämnesomsättningen,
till nya miljöförhållanden. Detta är normalt en
reversibel process som kan gå ganska fort.
Men det är också normalt en process som
inte kan gå hur fort som helst. Låt mig ta ett
exempel.

Organismer som lever på våra breddgra-
der har att se fram emot en kall vinter. Om de
inte kan uthärda detta måste de hitta på nå-

got sätt att undfly vintern och ett sätt är att
man undflyr den genom att flytta till Afrika,
vilket ju gäller för många fågelarter. Ett annat
sätt är att gå in i ett vilostadium, som träd gör
när de fäller sina löv, eller att se till att man
över vintern bara existerar i en fas av livs-
cykeln som i sig är ett vilostadium, t.ex. som
ett frö eller en puppa. Den fiffigaste lösningen
är den som vi själva representerar, nämligen
att vara varmblodig. Då kan man i princip ut-
härda hur låga temperaturer som helst utan
att kroppen fryser, åtminstone om man kan få
tillgång till föda. Det svåraste problemet har
de djur som är kallblodiga eller växelvarma,
som inte kan flytta bort, och som inte kan bil-
da frön eller sporer över vintern. Dit hör t.ex.
fiskarna. En gädda kan må alldeles utmärkt i
den 20-gradiga sommarviken, likaväl som i
det nollgradiga (eller –1-gradiga) havsvattnet
under isen på vintern. När en fysiolog säger
att gäddan anpassar sig till låga temperaturer
under höstens gång så menar fysiologen just
denna omställning av metabolismen så att
enzymsystemen är anpassade – adapterade –
till att klara nollgradig temperatur i stället för
20-gradig. Detta är en anpassning som fiskar
på våra breddgrader genomgår två gånger
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om året; först en temperatursänkning på hös-
ten och sedan en temperaturhöjning på vå-
ren. Men det tar sin tid. Jag kan förvissa er om
att om man fiskar upp en vintergädda under
isen och slänger ner den i ett 20-gradigt akva-
rium så kommer den att må mycket illa. Den
kommer att må så illa att den sannolikt dör
knall och fall.

Detta, den fysiologiska, var den första be-
tydelsen som jag har kunnat finna för ordet
anpassning Det är en anpassning på individ-
nivå; den är reversibel; den kan gå ganska
snabbt; men den kan inte gå hur snabbt som
helst.

Den genetiska anpassningen
Den andra betydelsen är den som evolutions-
biologer lägger in i begreppet adaptation. Då
talar vi om den storskaliga process på popu-
lationsnivån, där genfrekvenser ändras över
tiden som en konsekvens av selektionstryck
eller andra processer som påverkar genfrek-
venser. Det är en stegvis, kumulativ process,
där en hel population gradvis övergår från att
ha en uppsättning karaktärer till att ha en
något annorlunda uppsättning karaktärer. Det
är en process på populationsnivån, den är
irreversibel, och den är definitionsmässigt
förknippad med en genetisk förändring, en
förändring i genpoolen hos populationen i frå-
ga. Det är t.o.m. så att själva begreppet evolu-
tion numera definieras just som en förändring
av genpooler över tiden (eller mellan genera-
tioner).

I normalfallet är detta en långsam process,
och vi vill gärna – alltsedan Darwin – se det
som en process som med nödvändighet är
oerhört långsam. Vi vill tänka oss att den re-
levanta tidsskalan är miljontals eller hundra-
tals miljoner år. Men detta är en sanning med
modifikation. Det är visserligen sant att det
t.ex. har tagit ganska lång tid innan de sista
dinosaurierna gav upphov till dagens fågel-
fauna; vi kanske talar om bortemot hundra

miljoner år. Men det finns faktiskt också ex-
empel på att evolution i den här strikta gene-
tiska meningen kan gå ganska fort.

I princip är det så att den hastighet med
vilken evolutionen kan fortskrida beror av
dels den tillgängliga genetiska variationen i
populationen och dels hur starkt selektions-
tryck som ligger på populationen. Den till-
gängliga variationen är nästan alltid stor. Det
är i själva verket en av de förbluffande kon-
sekvenser man kan dra av modern genetik att
det nästan alltid finns variation tillgänglig för
allting. Den enda egenskap som husdjursför-
ädlare inte har lyckats påverka genom selek-
tion är faktiskt könskvot, om jag är rätt under-
rättad. Hur mycket man än har försökt få fram
kor som ger upphov till t.ex. 90% kalvar av det
ena könet så har man inte lyckats. Könskvo-
ten förblir ungefär 50/50.

Det är i sig självt en intressant principiell
fråga varför just den egenskapen inte kan för-
ändras genom evolution. Men den lämnar vi
just nu därhän och noterar att allting annat
som man har försökt förändra genom selek-
tion har man också lyckats förändra. Det be-
tyder att det finns tillgänglig variation. Givet
att det finns variation för praktiskt taget all-
ting så kan vi – i stället för att betrakta evolu-
tion som en med nödvändighet långsam pro-
cess – modifiera vår uppfattning. Eftersom
det finns tillgänglig variation så måste det
vara så att om man lägger på ett tillräckligt
starkt selektionstryck så kan också evolutio-
nen gå ganska fort.

Ett exempel som jag brukar använda för att
illustrera detta är hela den uppsättning av
fågelarter i Sverige som flyttar bort till tropi-
kerna under vintern. I nästan samtliga fall
styrs detta beteende av ett genetiskt program
som bestämmer både i vilken riktning fågeln
flyger och hur långt den beger sig under flytt-
ningsresan. Nu är det så att hela detta beteen-
deprogram faktiskt måste ha utvecklats efter
senaste istiden. Ty det fanns inga flugsnappa-
re i Skandinavien under istiden; då fanns de
kanske någonstans i Nordafrika under som-

T. Fagerström
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rarna. Och det är ju – i evolutionär mening –
inte särskilt länge sedan istiden upphörde.

När människan lägger på ett selektionstyck
kan evolutionen gå förbluffande fort. Vi har
redan varit inne på att vi medvetet och riktat
gör det inom ramen för husdjursavel och
växtförädling. Men människan skapar också
selektionstryck lite mer oplanerat i ganska
många situationer. Ett exempel som vi alla
lärde oss redan i skolan är de insektsarter
som har evolverat s.k. industriell melanism –
en anpassning som utvecklas i de nedsmutsa-
de områden i England och Centraleuropa där
sot avlagras på ljusa skorstenar och andra
putsade ytor. Det finns en uppsättning insekts-
arter som under loppet av industrialismens
tidsepok – dvs. mindre än 200 år – har utveck-
lat mörka färger på vingarna i stället för ljusa,
uppenbarligen därför att det ger en bättre
skyddsfärg när de sitter och fångar in solstrå-
larna på en mörk, nedsmutsad yta.

Det är också väl känt att jakt i många fall
har påverkat populationers genpool. Att de
svenska älgstammarna i dag är praktiskt taget
tömda på tjurar med stora hornkronor beror
inte enbart på att man skjuter tjurarna vid en
så tidig ålder att de ännu inte hunnit utveck-
la stora kronor. Det beror delvis också på att
man genom att ha bedrivit troféjakt under
lång tid helt enkelt har tömt genpoolen på
anlag för extremt stora hornkronor. Ett annat
exempel på en art som genomgått drastiska
förändringar som en konsekvens av jakt gäl-
ler en av de stora känguruarterna i Australien.
Den lär ha minskat sin kroppsstorlek med ner
emot hälften på grund av att människan (in-
klusive de föreuropeiska kulturerna) har före-
dragit att jaga de stora individerna. Jag är
själv lite tveksam till uppgiften, men den finns
faktiskt i litteraturen, och om en sådan stor-
leksminskning verkligen skulle vara en konse-
kvens av regelrätt evolution så är det verk-
ligen fascinerande.

Ett häftigt exempel på mycket snabb evolu-
tion som jag tycker är roligt rör en liten sång-
fågel som heter svarthätta, som häckar i stör-

re delen av Europa, inklusive Skandinavien.
Svarthättan är en liten gråaktig sångare där
hannen har svart hjässa och honan en röd-
brun. Denna art avviker från de flesta av sina
släktingar genom att den inte är strikt beroen-
de av insektsdiet, utan under hösten går över
till att även äta bär. Förmodligen som en kon-
sekvens av detta har den aldrig varit en regel-
rätt tropikflyttare utan flyttat till Medelhavs-
området och norra Afrika på vintrarna. Det
gäller alla nattflyttande småfåglar – och även
svarthättan – att det alltid finns ett antal ex-
emplar som orienterar lite fel. Man vet från
återfynd från ringmärkningar att svarthättor-
na flyttar iväg på hösten i en solfjäder av rikt-
ningar. Vissa av de riktningarna leder fel, t.ex.
rätt ut i havet, och då dör naturligtvis fåglar-
na; detta utgör det selektionstryck som hela
tiden håller ihop solfjädern till ett ganska
smalt spann av rimliga och fungerande flytt-
ningsriktningar.

I Sydtyskland har det alltid funnits ett antal
svarthättor som ger sig iväg på en alltför väst-
lig kurs under höstflyttningen och i värsta fall
hamnar i Biscayabukten, i norra Frankrike,
eller i England. Det har varit fatalt för dem och
de har slagits ut. Men det har ändå hela tiden
klyvits ut vissa exemplar som provar på den
flyttningsriktningen. Nu har det hänt efter
andra världskriget att engelsmännen – som
alltid har varit förtjusta i djur – i allt högre ut-
sträckning börjat inrätta fågelbord för att
mata fåglar på vintern. De sydtyska svarthät-
torna, som förut anlände till ett vintrigt Eng-
land och regelmässigt var dömda att svälta
ihjäl, finner nu istället sedan några decennier
dignande fågelbord. Detta ger dem en myck-
et stor chans att överleva vintern. Generna
som kodar för denna från början aberranta
flyttningsriktning kommer därför att öka i
frekvens. Idag flyttar nästan hela den sydtys-
ka svarthättepopulationen till England och
övervintrar där, vilket är ett exempel på ena-
stående snabb evolution – under människans
inverkan men utan att det var planerat. Det är
en intressant kuriositet i sammanhanget att

Arternas förmåga till anpassning
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de engelska svarthättorna inte har kommit på
att det numera går utmärkt att övervintra i
England. Så de fortsätter att ge sig iväg söder-
ut på hösten, med stor risk att störta i Biscaya-
bukten eller hamna i de portugisiska och
spanska fågelfängarnas nät. Så konstigt kan
det bli i naturen.

Dagens ämne är egentligen huvudsakligen
djur. Men jag kan inte undgå att kort nämna
något om växter och deras anpassningar, ty
de flesta exemplen på riktigt snabb evolution
i genetisk mening har vi nog från växtriket.
Alla har vi hört talas om herbicidtoleranta
ogräs. Det är i själva verket ett av de stora
problemen för ett fungerande jordbruk att
man hela tiden måste byta herbicider – eller
utveckla nya – på grund av att tolerans ut-
vecklas. I en tätortsmiljö uppträder det väl-
digt många kemikalier som vi vet att växter
ofta kan anpassa sig till ganska snabbt. Visser-
ligen sprutar man knappast med herbicider i
våra tätorter idag, men det finns alldeles sä-
kert ganska stora tungmetallutsläpp i de fles-
ta tätorter, och det är väl känt att växter
snabbt kan utveckla tolerans gentemot an-
nars giftiga tungmetaller, t.ex. koppar och
kvicksilver. Det finns många exempel på gam-
la gruvslagghögar och liknande där det växer
lokalt anpassade växtpopulationer som tål
förbluffande höga halter av giftiga kemikalier.
Det är en typ av anpassning som jag förväntar
mig är ganska vanlig i en typisk tätortsmiljö.

Kulturell anpassning
Då har vi klarat av den fysiologiska anpass-
ningen och den genetiska anpassningen. Då
kommer vi till den tredje typen som jag skul-
le vilja kalla kulturell anpassning. Med det
menar jag att djur kan överföra kunskap till
kommande generationer genom tradering.
Det finns t.o.m. de som anser att man kan dra
en parallell mellan genetisk evolution, där in-
formationen överförs i DNA-paket, och kul-
turell evolution där informationen överförs i

andra små informationspaket som man bru-
kar kalla ”memer”. Utan att fördjupa oss i om
det är en bra metafor eller inte kan vi konsta-
tera att de högre djuren – däggdjur och fåglar
– är mycket mer begåvade än vi kanske vill
tro, vi som så gärna vill att människan skall
vara så unik. De högre djuren kan lära sig av
erfarenheter, egna såväl som andras. De kan
lära sig av andras erfarenheter genom att iakt-
ta och härma, t.ex. undersöka vad det var för
fiffigt med att grannen betedde sig på det sätt
den gjorde. De kan också överföra kunskap
till kommande generationer, men det måste
då ske genom att ett beteende lärs ut genom
demonstration ty djuren har ju normalt inget
eget språk.

När flugsnapparen i er trädgård återvänder
till exakt samma holk som den bodde i förra
sommaren så är det alls inte därför att den
har ett navigationssystem som med GPS-pre-
cision vägleder den så att den kan dimpa ner
rakt på rätt holk när den återvänder en natt
från Afrika. Nej, dess navigationssystem gör
det bara möjligt för den att nå fram till unge-
fär den rätta trakten, kanske ungefär den rät-
ta kommunen, och där slutar den sin kom-
passorientering och inväntar gryningen sit-
tande i någon buske. När gryningsljuset kom-
mer börjar den se sig omkring och orienterar
sig med hjälp av sin minnesbild av hur trak-
ten såg ut förra året. Den minns från förra året
precis var holken sitter, och den minns trak-
ten. I experiment har man kunnat visa att den
hittar fram även om man förändrar trakten i
rimlig omfattning; om man fäller ett och annat
träd, eller kanske flyttar holken 2 meter upp-
åt i trädet jämfört med var den satt förra året,
så hittar flugsnapparen ändå tillbaka.

Det kan inte råda någon tvekan om att det
är denna mekanism, kulturell evolution, som
är den viktigaste mekanismen bakom djurs
anpassningar till att leva i tätortsmiljöer. Jag
skulle vilja peka på att det finns minst två skäl
till varför djur skulle vilja anpassa sig till att
leva i sådana miljöer. Det ena är att tätortsmil-
jöer ibland erbjuder mycket fina boplatser.

T. Fagerström
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Det finns en hel rad med fåglar i vår fauna
som väljer att bo i städer, inte egentligen för
att det är så mycket mer mat där, utan för att
det finns fina boplatser. Hussvalan är en fågel-
art som ursprungligen häckade i klippbranter.
Idag finns det ursprungliga häckningsbeteen-
det bara på några få platser i landet, väsent-
ligen på vissa ställen i fjällen och i klinterna på
Gotland. Överallt annars i landet häckar hus-
svalan på byggnader, under takskägget på hus,
vilket naturligtvis inte beror på att det skulle
finnas en massa mat under takskägget på ett
hus, utan på att denna plats är ett perfekt sub-
stitut för en klippbrant. Det är ju inte så många
klippbranter som erbjuder ett litet överhäng
över en boplats, så att svalan får regnskydd.
Sedan flyger hussvalan ut i trakten – ofta långt
utanför tätorten – för att skaffa sig mat.

På liknande sätt är det med tornsvalor, el-
ler tornseglare som det egentligen skall heta;
de häckade ursprungligen i klippskrevor och
trädhål, men idag är det ett ganska ovanligt
val av häckplats som väsentligen bara före-
kommer i de norra delarna av landet. I hela
resten av landet är tornseglaren en exklusiv
tätortsfågel som finner sina boplatser under
tegelpannor. Många rovfåglar, tornfalkar t.ex.,
häckar gärna i kyrktorn, och berguvar häckar
numera i gasklockan nere vid Värtahamnen i
Stockholm. Ingenting av detta beror på att det
finns särskilt mycket mat precis där de bor,
utan på att det är fina boplatser; maten skaf-
far sig dessa skickliga flygare där det passar,
vilket ofta kan vara utanför tätorten.

Men i många andra fall är det naturligtvis
just tätorten som en miljö som erbjuder föda
och kanske även skydd mot rovdjur som är
skälet till att många arter väljer att bo i tät-
orter. Här finns flera spännande exempel i
den svenska faunan på djur som helt och hål-
let har bytt livsstil i samband med att de har
flyttat in till stan. Jag vet inte om ni alla känner
till att både ringduva och koltrast ursprung-
ligen var storskogsfåglar som regelmässigt
flyttade bort ur landet på hösten. Idag är båda
arterna typiska stadsfåglar – isynnerhet i söd-

ra Sverige – som inte bara bor i stan och, i kol-
trastens fall, gläder oss med sin vackra sång
från TV-antennerna, utan som dessutom bor
där året runt. I stort sett hela den stadshäck-
ande populationen av koltrast är numera
stannfåglar. Det kan inte vara någon tvekan
om att det beror på att stadsmiljön erbjuder
bl.a. gott om mat mitt i vintern. I staden finns
bärbuskar som människan har planterat och
som har bär mycket längre in på förvintern än
arterna i vår vilda flora, och i staden finns
naturligtvis också alla fågelbord. I staden
finns det, kort och gott, mat året runt.

Detta var ett par exempel på arter som har
slutat flytta sedan de blev urbana. Det finns
också exempel på arter som ändrat andra
aspekter av sin livsföring. Det finns ett katt-
ugglepar i Lundagård mitt inne i centrala
Lund som skrider till häckning redan i novem-
ber. De lägger alltså äggen i november och
föder följaktligen upp ungarna mitt under
högvintern, vilket är 3–4 månader tidigare än
vad som är normalt för kattugglor i naturen.
Jag kan inte tänka mig någon annan rimlig för-
klaring till detta än att de har upptäckt att
detta är just den tid på året då det finns gott
om gnagare i Lund, ty då vandrar alla skogs-
mössen in från landsbygden till Lunds för-
orter. Kanske är det också så att ugglorna
upptäckt att det är under högvintern som det
finns gott om småfåglar som tillbringar natten
i buskagen i parkerna som ugglorna kan över-
raska på nattkvisten.

Det finns också många exempel på att fåg-
lar börjar låta på ett annat sätt när de anpas-
sar sig kulturellt till att bo i städer. Det finns
undersökningar som visar att talgoxar har
flyttat sin sång till ett frekvensområde som
gör att honorna lättare hör deras sång trots
trafikbruset. Jag tror att om man börjar stude-
ra den typen av fenomen kommer man att
upptäcka att många fågelarter har anpassat
sin sång – och kanske även sina varningsläten
och andra delar av sitt beteende – på ett sätt
som är funktionellt under stadsmiljöns speci-
ella förutsättningar.

Arternas förmåga till anpassning
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Tyvärr finns det ju också många exempel
på att djur inte har anpassat sig till stadsmil-
jö. Igelkottar som blir ihjälkörda blir det för
att de ännu inte har fattat faran med trafiken
och funnit något sätt att tradera denna infor-
mation till sina ungar, vilket kanske i sin tur
beror på att om man är ihjälkörd så är man
ihjälkörd och då finns det ingen vidare trade-
ring att göra. Fåglar som flyger ihjäl sig mot
fönsterrutor känner vi alla till. Det är också ett
exempel på frånvaro av anpassning och där
många försöker undvika den typen av olyck-
or genom att klistra upp siluetter av rovfåglar
i fönstret.

Den kulturella anpassningen är tveklöst
den som ligger bakom huvuddelen av de nya
beteenden som vi finner hos djur i tätort. Men
vi skall inte bortse från att även vanlig gene-
tisk evolution kan gå ganska snabbt och jag
tror säkert att det redan idag finns en del evol-
verade drag hos våra stadsdjur. Gråsparvar i
sydöstra USA som togs dit av européerna har
på ett par, tre hundra år utvecklat varianter
som är ljust brungråa, ungefär som ökenfåg-

lar brukar vara, från att ursprungligen ha haft
den normala gråsparvsfärgen. Det är ett ex-
empel på evolution som gått ganska snabbt.
Det är någonstans här i brytpunkten mellan
kulturell och genetisk evolution och i bryt-
punkten mellan anpassningar och icke an-
passningar som dagens symposium rör sig.

Till de av er som är stadsarkitekter, eller
kommunekologer, eller av andra skäl dagligen
är inblandade i vården av faunan i städerna
skulle jag vilja komma med ett råd. Var inte
rädda för att interferera med naturen. Ty jag
tror att man skall göra det. Man skall vara
som den gode trädgårdsmästaren som för-
söker hjälpa djuren på traven när man kan
det, hjälpa dem att slippa dö när de inte be-
höver dö och hjälpa dem att kunna överleva
när man kan det. Det finns idag en tendens i
samhället att tro att naturen mår bäst av att
lämnas i fred. Det må vara riktigt tänkt när det
gäller naturreservat. Men stadsmiljön är inte
ett naturreservat. Där skall vi vara goda träd-
gårdsmästare, även när det gäller djuren.

T. Fagerström
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Landskapsekologisk planering i och
kring tätorter

och hos de ekologiska systemen. Det finns en
rad studier som pekar på sambandet mellan
bostadsnära grönområden, rekreation och
hälsa (Grahn 1999, m.fl.). Andra studier visar
att stadens grönstruktur kan hysa höga natur-
värden, till exempel i form av rödlistade arter
(Mörtberg och Wallentinus 2000). Det finns
därför anledning att försöka studera, värdera
och planera dessa tidigare ganska negligera-
de grönområden.

Landskapsekologi
Grönstrukturens förutsättningar för biologisk
mångfald varierar vad gäller kvalitet, kvan-
titet och läge. Vegetationens artsammansätt-
ning, produktivitet, åldersfördelning och skikt-
ning, förekomst av död ved, våtmarker, m.m.,
påverkar habitatets (livsmiljöns) kvalitet.
Kvantitativa variabler kan exempelvis vara
den storlek av lämpligt habitat som krävs för
ett par eller för en population av arten. Hur
ser det ut i landskapet omkring, finns det

ULLA MÖRTBERG
Fil.Lic.

BERIT BALFORS
Fil.Dr.
Inst. för Mark- och vattenteknik
KTH, Stockholm

Större delen av Sveriges befolkning bor idag
i städer och tätorter, som därför bör utgöra
en god livsmiljö för dess invånare. Här har
även en rad djurarter sin hemvist, och många
av dem är knutna till den vegetation som trots
allt finns här. Grönstrukturen kan innefatta
allt från kortklippta gräsmattor till skogspar-
tier som blivit kvar när bebyggelsen vuxit
fram. Kvarlämnad skog kan bestå av en liten
dunge i ett bostadsområde, en park eller en
stor skog intill en förort. Därför har olika de-
lar av grönstrukturen väldigt olika förutsätt-
ningar för vilt.

Den gröna strukturen i städerna betraktas
många gånger som reservmark för framtida
bebyggelse. Man kan också tilldela den ett
värde efter sina förutsättningar för flora och
fauna, biologisk mångfald och för människors
hälsa och rekreation. Bland de miljökvalitets-
mål som antogs av Sveriges riksdag 1999 åter-
finns målet ”en god bebyggd miljö”, och där
liksom i de flesta miljömålen innefattas biolo-
gisk mångfald, vilken kan definieras som
variationsrikedomen inom och mellan arter
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lämpliga livsmiljöer där också, finns det sprid-
ningsmöjligheter, finns det barriärer och kant-
effekter? Kan arten klara sig i landskapet, i kom-
munen? Förlust och fragmentering (uppsplitt-
ring) av lämpliga livsmiljöer är rent allmänt
ett av de största problemen för biologisk
mångfald. Inom landskapsekologin studerar
man och försöker bedöma de ekologiska ef-
fekterna av skogsbruk och jordbruk samt på
senare år också av vägar, annan infrastruktur
och urbanisering.

Hur påverkar staden?
Staden är en speciell miljö på olika sätt, och
några aspekter som kan påverka djurlivet är
ett varmare klimat, närvaro av stora mängder
människor, hundar, katter och kråkfåglar, ett
utarmat vegetationstäcke och fauna, tekniska
objekt som byggnader, hårdgjorda ytor med
och utan trafik, hinder i luften, föda från män-
niskor (alltifrån fågelmatning till avfall), konst-
gjort ljus, buller och föroreningar till luft och
vatten. I parker gynnas lövträd framför barr-
träd, och parkskötsel påverkar också förut-
sättningarna för djurlivet. När mark tas i an-
språk för bebyggelse och vägar så försvinner
och fragmenteras områden med mer eller
mindre naturlig vegetation. Dessutom påver-
kas kvarlämnad natur i varierande grad av
ovan nämnda förändringar och störningar.

Landskapsekologi i planering
Ett sätt att arbeta med landskapsekologi i pla-
nering är att sätta upp naturvårdsmål för det
aktuella området. Det måste då vara möjligt
att mäta huruvida vi närmar oss målet eller
inte. Som mått eller indikator kan man använ-
da lämpligt habitat för utvalda målarter, eller
livskraftiga populationer för dessa arter. Både
naturvårdsmål och indikatorer bör kunna
kommuniceras till planerare och allmänhet
på ett effektivt sätt. I Nederländerna har man

länge planerat med naturvårdsmål och målar-
ter på liknande sätt (t.ex. Harms et al 1995)
och där finns en ekologisk plan för hela landet
(Nature Policy Plan, Ministerie LNV 1990).

Metod
Forskningsprojektet utförs i Stockholmsre-
gionen, och studieområdet omfattar inner-
stad, förorter och omgivande stadsnära lands-
bygd. Utgångspunkten är naturvårdsmål för
skogsmiljöer. Problemet som studeras är effek-
terna av urbanisering – förlust, uppsplittring
och störning av naturmark genom bebyggel-
se och vägar. Inom projektet studeras olika
målarter, deras utbredning i tätortsnära mil-
jö och omgivande landsbygd samt hur deras
förekomst påverkas av vägar och bebyggelse,
m.m. Målarterna skall vara känsliga för de stu-
derade effekterna samtidigt som de är repre-
sentativa för de uppsatta målen. Bland mål-
arterna återfinns bland annat utvalda dägg-
djurs- och fågelarter i skogsmiljö.

Eftersom förutsättningarna är så skilda för
de stora, sammanhängande grönområdena
mellan våra ytterförorter och de kvarlämnade
naturmarkspartierna i närförorterna, prövades
att ha två olika typer av mål för skogsmiljöer.
Ett mål skulle kunna vara att det i stadens
närhet skall finnas kvar stora sammanhäng-
ande skogar med livsmiljöer för målarterna
tjäder och järpe. I närförorterna finns skogs-
dominerade grönområden som är belägna
inom gångavstånd för en stor del av stadens
befolkning. Ett mål skulle här kunna vara att
det i våra närförorter skall finnas ett samman-
hängande nätverk av kvarlämnad skog av till-
räcklig omfattning för att hysa skogslevande
stannfåglar som exempelvis talltita.

För att få mer kännedom om tänkbara mål-
arter i Stockholmstrakten, skickades en enkät
ut till alla jaktlag i studieområdet. I enkäten
efterfrågades observationer om mård, skogs-
hare, tjäder och järpe under 1998–2000. Den
empiriska informationen utgjorde ett av un-

U. Mörtberg och B. Balfors
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derlagen för landskapsekologiska analyser.
Analyserna användes sedan för att göra pre-
diktioner (förutsägelser) om arternas före-
komst med hjälp av geografiska informations-
system (GIS). Även konsekvenser av planera-
de bebyggelsescenarier testades på detta
sätt. Tänkbara scenarier för framtida utbygg-
nad i Stockholmstrakten hämtades från Re-
gionplane- och trafikkontoret (1997). Ett sce-
nario kallades Tät och innebar att nästan all
ny bebyggelse skulle uppföras i de mest ur-
bana områdena genom förtätning av våra när-
förorter. Ett annat scenario kallades Diffus
och innebar att man inte styrde så mycket
över bebyggelseutvecklingen utan att bebyg-

gelsen bredde ut sig i ett utspritt mönster i
hela regionen.

Resultat och diskussion
Tjädern förekom i stora skogsdominerade
naturområden i anslutning till ytterförorter
och i stadsnära landsbygd kring Stockholm
(figur 1a). Den gynnades bland annat av en
hög andel mogen skog i landskapet och var
känslig för ett alltför starkt rekreationstryck
(jämför Hjort 1994). Observationer av järpe i
studieområdet illustreras av figur 1b. Järpen
förekommer sparsamt i Stockholmstrakten

Landskapsekologisk planering i och kring tätorter

Figur 1. Resultat från enkätundersökning. Observationer av tjäder (a) och järpe (b) i Stockholmstrakten
1998–2000. Redovisningen är förenklad eftersom många jaktområden sträcker sig över stora
områden och flera fastigheter.



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

16

och är knuten till tät och fuktig blandskog.
Den missgynnas av uppsplittring av sin livs-
miljö då den inte gärna rör sig över öppen
mark (Åberg 2000). Det tycks som om en ut-
spridd bebyggelse (scenario Diffus) vid fram-
tida urbanisering medför en risk att flera
mindre områden med lämpligt habitat för tjä-
der och järpe försvinner.

Talltitan förekommer i bostadsnära skogs-
områden i Stockholms närförorter (Mörtberg
2001). Här skulle en förtätning av bebyggelsen
(scenario Tät), där stora delar av förortens
grönområden tas i anspråk för bebyggelse,
kunna innebära förluster av lämpligt habitat
för arten. Talltitan ställer krav på habitatkvali-
tet och uppträder inte i alltför små och splitt-
rade skogsfragment, och dess habitat skulle
därför kunna ses som ett mått på kvalitet och
samband hos skogsbiotoper i landskapet.

Det finns ett behov av att utveckla indika-
torer för naturvärden och biologisk mångfald.
För skogsbiotoper finns en hel del forskning
kring detta, vilken bland annat redovisas i ett
temanummer i Skog och Forskning (nr 2/99).
Där föreslogs tjäder och järpe som en av de
möjliga indikatorerna för biologisk mångfald
i skog, på landskapsnivå. I det Europeiska
BEAR-projektet (Larsson 2001) studerades
också indikatorer för biologisk mångfald i
skogsmiljöer. En av de föreslagna indikatorer-
na på landskapsnivå var arter med stora areal-
krav.

Det finns flera aktuella arbeten där man
använt arter som indikatorer på biologisk
mångfald. I Fleishman et al. (2000) valdes sta-
tistiskt representativa fokusarter ut för att
användas i planeringen. Askling et al. (2001)
studerade praktiskt användbara indikatorer
för vägars fragmenteringseffekter, med syftet
att använda dessa i vägplanering. Löfvenhaft
och Björn (2000) arbetade bland annat med
groddjur som indikatorer i urban miljö på lik-
nande sätt.

Om man tillskriver målarterna ett indika-
tivt värde för biologisk mångfald, så skulle
våra resultat kunna innebära en förlust av bio-

logisk mångfald på landskapsnivå. Resultaten
kan användas till att få ett mått på den påver-
kan som olika planer kan ha på landskapets
förutsättningar för biologisk mångfald i skogs-
miljö. De kan också användas till att förebyg-
ga eller mildra negativ påverkan, genom att
vid exploatering ta hänsyn till målarternas
kvantitativa och kvalitativa behov av livsmil-
jöer.

Att använda målarter och deras habitat
som indikativt mått medför förstås flera pro-
blem. Ett är arternas anpassningsförmåga,
som innebär att egenskaper som störnings-
känslighet kan förändras. Exempelvis före-
kom duvhöken tidigare främst i stora om-
råden med naturmark utanför Stockholm,
men har under det senaste decenniet även
häckat i små skogspartier inne i staden (Frid-
zén och Jansson 1996). Naturligtvis fluktuerar
arterna mellan olika år, och det vi kan plane-
ra för är att en av förutsättningarna för deras
förekomst, nämligen arternas livsmiljöer, skall
finnas kvar.

Landskapsekologisk analys och konse-
kvensbedömning kan användas som ett verk-
tyg för att föra in information och kunskap om
biologisk mångfald som en del i planerings-
processen. Därigenom kan naturvårdsmål
och mål för biologisk mångfald integreras och
tydliggöras i planeringen.
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Värdet av att ha vilda djur i tätortsmiljö

LISA HÖRNSTEN
Forskare
ETOUR
Östersund

Värde
Värde har flera betydelser: Värde kan vara
det belopp till vilket något kan bytas, köpas
eller säljas och kanske det man först kommer
att tänka på. Men värden kan också vara av
filosofisk karaktär, där allting som i betraktar-
ens ögon uppfattas positivt, såsom en ren
natur eller att källsortera sina sopor så att
naturen blir ren, har ett värde. Den här pre-
sentationen kommer att fokusera på sådana
filosofiska värden. Jag kommer också att dis-
kutera hur man kan resonera när två företeel-
ser som man värderar högt kolliderar, t.ex.
när de fina rådjuren äter upp tulpanerna. Min
förhoppning är att jag både kan ge en beskriv-
ning av värdet hos vilda djur i tätort samtidigt
med en förståelse för hur folk resonerar kring
vilt. Men eftersom djur är en del av naturen
tänker jag inledningsvis tala om hur vi ser på
naturen i stort och vilken effekt naturen har
på oss människor.

Naturen och människan
Svenskarnas relation till naturen har beskri-
vits av Uddenberg, Fagerberg och Jeffner 1

som gjort ett antal djupintervjuer och en
omfattande enkätundersökning. Resultaten
visar att en majoritet känner en personlig
längtan efter naturupplevelser. Medan drygt
60% vill ut i naturen för att motionera och
hålla kroppen i trim, upplever 94% att de blir
avspända och harmoniska av att vistas i natu-
ren. Ett besök i naturen upplevs alltså som
givande för själen, något som drygt 70% ut-
trycker som att de känner kontakt med till-
varons sammanhang när de vistas där.

Det finns experimentella belägg för att kon-
takt med naturen har positiv inverkan på den
mänskliga organismen. Man återhämtar sig
snabbare mentalt2 i naturmiljöer än i inom-
hus- eller stadsmiljöer. Patienter som genom-
gått allvarliga operationer blir snabbare åter-
ställda och behöver mindre smärtstillande

1  Uddenberg, N., Fagerberg, T. och Jeffner, A. 1995. I: Uddenberg, N., Det stora sammanhanget – moderna svensk-
ars syn på människans plats i naturen. Bokförlaget Nya Doxa, Nora.
2   Ulrich, R., Simons, R., Losito, B., Fiorito, E., Miles, M., and Zelson, M. 1991. Stress recovery during exposu-
re to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology, 11, 201–230.
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medel när de får titta på naturbilder istället
för konst. Dagisbarn som leker i naturmiljöer
har färre sjukdagar, bättre fysik och färre kon-
flikter med varandra än barn som leker på
vanliga lekplatser3.

Kanske finns ett samband mellan att vi
dras till en miljö som vi faktiskt mår bra av?
En inte oomstridd förklaring, den s.k. biofili
hypotesen4, menar att vi i våra gener ärvt en
dragning till ett landskap som gav våra för-
fäder skydd, dryck och föda. – Att evolutio-
nen helt enkelt selekterat fram individer som
haft längtan till just sådana miljöer där chan-
serna att överleva varit störst. Även om de
flesta svenskar i dag tillbringar större delen
av sin tid i tätorter kvarstår behoven. Det
skulle vara skälet till att vi tycker om att bo så
att vi kan se ut över växter och djur, och att vi
så högt åtrår att bo med utsikt över vatten.
Och vi tar ju dessutom in naturen i våra hem,
genom krukväxter, tavlor och husdjur! Här
skulle man också kunna finna en förklaring till
att vi har lätt för att utveckla rädsla för ormar
och småkryp eftersom det tidigare haft ett
överlevnadsvärde att undvika dem. Inställ-
ningen till naturen förändras ständigt. Tidiga-
re genom historien har människan ansett att
människan är skapelsens krona och att natu-
ren funnits till för att tjäna människan. Under
1900-talet har en ny inställning tagit form:
Resultat från Uddenberg, Fagerberg och Jeff-
ners studie visar att man idag uppfattar män-
niskan som jämställd med andra levande var-
elser. I stället för att vara skapelsens mål och
mening blir människan en organism som alla
andra: en varelse som inte på något sätt är
utvald. Man uppfattar också att det finns en
balans i naturen som inte bör rubbas. Blotta
existensen av naturen gör den värdefull, oav-
sett om den inte är produktiv som råvaruleve-

rantör till människan. Samstämmiga resultat
har jag själv fått i en studie5 som gjorts till-
sammans med Anders Lindhagen där vi stu-
derat förändringar i värderingar kopplade till
friluftsliv. I en postenkät som upprepades ef-
ter tjugo år, fick respondenterna värdera oli-
ka skogsmiljöer utifrån hur lämpliga de var
för deras eget friluftsliv. Resultaten visade på
små förändringar och att det är grov, gles
skog med kvistfria stammar en majoritet upp-
skattar. (Enligt biofili-hypotesen skulle detta
visa på att människan har utvecklats i en gles
savannskog.) En stor förändring kunde dock
observeras, att andelen som tyckte urskogs-
miljö var en bra rekreationsmiljö hade ökat
från någon procent 1977 till nästan 10% 1997.
De senaste årens debatter om vikten att beva-
ra urskogar har avspeglat sig i värderingarna
av miljön. Värderingar är alltså föränderliga
och, i alla fall till en del, inlärda.

De vilda djuren och människan
Det finns inga djur på de bilder jag använt i
min studie eftersom man vet att bland annat
djur, vatten och människor i hög grad påver-
kar resultaten. Hur närvaron av djur påverkar
är inte säkert, men för de flesta är närvaron
av djur någonting positivt. I Uddenberg, Fa-
gerberg och Jeffners studie om svenskarnas
syn på naturen uppgav nästan 80% att de
tyckte om att vistas i naturen för att titta på
växter och djur. Fast det är skillnad på olika
sorters djur. Det är nog inte att för se ”äckliga”
djur, fästingar och ormar till exempel, som
man vill vistas i naturen.

Njutningen av att se vilda djur påverkas
också av var de djuren befinner sig. I Udden-
berg, Fagerberg och Jeffners studie talar man

L. Hörnsten

3  Grahn, P. 1997. Ute på dagis. Hur använder barn daghemsgården? Utformningen av daghemsgården och dess
betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. Stad och Land, 145. Alnarp. (In Swedish.)
4  Wilson, E. O. 1984. Biophilia. The human bond with other species. Harvard University Press.
5  Lindhagen, A. & Hörnsten, L. 2000. Forest recreation in 1977 and 1997 in Sweden: changes in public pre-
ferences and behaviour. Forestry, 73, (2), 143–153.
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just om att titta på växter och djur i naturen –
ett levande landskap i kontrast till artificiell
stadsmiljö. Men djur som kommer in i våra
hem ogillar vi. Möss är söta i skogen, men
äckliga i köket. Vilda djur skall vara i naturen,
och i naturen gör de oss glada. Värderingen
är på något vis kopplad till om det vilda be-
finner sig i naturen eller kulturen, det männis-
koskapade.

Idag bor 8 av 10 svenskar i tätort och det
blir allt färre som har nära släkt eller vänner
på landsbygden. Det är tänkbart att den som
enbart har perspektivet från tätorten kan ha
svårare att till fullo förstå och inse följderna
av naturen.

Ideal och handling följs inte all-
tid åt
När vi har kontakt med naturen känner vi att
vi mår bra. Vi uppskattar att se vilda djur,
”äckliga” djur undantagna. Men det finns an-
dra sätt att få kontakt med naturen än att se
på den. Vi odlar i trädgårdar. Och här uppstår
konflikter när ”fina” djur äter i trädgårdarna.
Det kan te sig obegripligt att samma person
som hävdar att människan är jämställd med
andra levande varelser och njuter av att se
vilda djur när de befinner sig i skogen sam-
tidigt kan hävda att de inte får finnas kvar när
de tagit steget in i trädgården. I den situatio-
nen sätter sig ju människan över djuren och
anser sig ha mer rätt till trädgården än de.

Det handlar här om ideal och praktisk
handling som inte alltid följs åt, men intres-
sant nog ändå inte stör den inkonsekvente.
Hur detta går till beskrivs av Nils Uddenberg
som studerat hur samer ser på rovdjur, renar
och att rovdjur river renar6. Han menar att
man har tre olika sorters normer: a) allmänna
ställningstaganden om hur samhället bör vara
beskaffat b) övergripande normativa ställ-

ningstaganden, och c) normativa ställnings-
taganden knutna till den aktuella situationen.
Ett övervägande om man kan acceptera rådjur
i trädgården skulle kunna beskrivas på följan-
de sätt a) allmän samhällelig norm: människan
är jämställd med andra levande varelser, b)
övergripande norm: naturens balans bör inte
rubbas, och c) personlig, situationsrelaterad
norm: som det ser ut för mig rent praktiskt
måste jag sätta mig över djuren när rådjuren
kommer in i min trädgård eftersom de ju äter
av mina odlingar – just därför måste jag göra
ett undantag från min principiella hållning.

Uddenberg menar att det oftast blir be-
dömningar av situationen som styr hur män-
niskan beter sig. Men de övergripande nor-
merna saknar ändå inte betydelse för de
säger någonting väsentligt om vad vi strävar
mot och fyller därigenom en annan funktion.
Man kan alltså säga att de generella normer-
na uttrycker ideal av största betydelse för hur
individen ser på sig själv och något man är be-
redd att leva upp till i alla situationer då det-
ta inte är alltför obekvämt. När man inte kan
leva upp till ideal, säger man att ställnings-
tagandet gäller i just i individens egen speci-
ella situation. Det är sällan man upplever en
kollision eftersom de olika normerna oftast
aktualiseras i olika sammanhang, men om de
gör det finner man antagligen en anledning att
göra undantag.

Sammanfattning
Svenskarna tycker att människan är likställd
med andra levande varelser. Vilda djur har ett
stort värde så länge de befinner sig i naturen.
Det finns också en balans i naturen som inte
bör rubbas. Men alla djur är inte lika trevliga,
t.ex. ormar är ”äckliga”.

Även ”trevliga” djur stör om de kommer för
nära inpå människan och bör då försvinna,

Värdet av att ha vilda djur i tätortsmiljö

6  Uddenberg, N., 2000. Renarna, markerna och människorna. Bokförlaget Nya Doxa, Nora.
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vilket ju innebär att man sätter sig över dju-
ren. Genom ett tankesystem där det är möjligt
att göra undantag ”i just detta speciella fall”

kan man ändå hävda att man har ideal som
att människan är likställd med andra levande
varelser.

L. Hörnsten
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Ekoparken – världens första national-
stadspark

HENRIK WALDENSTRÖM
Projektledare
Ekoparken
Stockholm

I Stockholm finns en nationalstadspark mitt i
staden. Den är världens första nationalstads-
park och kallas Ekoparken. Den består huvud-
sakligen av tre kungliga parker; Djurgården,
Haga och Ulriksdal och sträcker sig från
Skeppsholmen i väster, till Fjäderholmarna i
öster och vidare upp till Sörentorp i norr. To-
talt omfattar Ekoparken 27 km2 varav 8 km2 är
vatten.

Ekoparkens unika naturvärden
Ekoparken är ett kungligt landskap med en
unik blandning av natur och kultur som vi till
stor del har de svenska kungarna att tacka för.
Deras skiftande intressen har givit området
dess särpräglade mångfald.

Ekoparken utgör en ekologiskt viktig sprid-
ningskorridor för ett stort antal växter och
djur. Av Upplands djur och växter lever ca 3/4

i Ekoparken. Bland däggdjuren kan nämnas
räv, grävling, mård, mink och rådjur. Ett hund-
ratal fågelarter häckar i området liksom åtta

av Upplands elva fladdermusarter. Här lever
även ett flertal arter som finns med på den
nationella listan över utrotningshotade arter,
framförallt en del mycket sällsynta insekts-
arter. Norra Europas största bestånd av gro-
va ekar finns här. Det är ofta där som dessa
sällsynta arter påträffas.

Ekoparkens historia
Stadens kloster ägde under medeltiden stora
delar av områdena utanför Gamla stan. Karl
Knutsson bytte till sig och Gustav Vasa drog
in dessa områden till kronan som därmed
blev kungliga. Johan III etablerade på 1570-
talet en jaktpark på Södra Djurgården och på
1680-talet inhägnade Karl XI Södra och Norra
Djurgården med ett två mil långt stängsel och
skapade därmed en vidsträckt jaktpark. Änke-
drottning Hedvig Eleonora köpte in slottet
Jakobsdal 1669 av Magnus Gabriel De la Gar-
die och döpte om slottet till Ulriksdal. Gustav
III slog sig ned i Haga 1771 och sedan dess
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Hägrar vid Isbladskärret, Södra Djurgården.

växte ett storstilat parkprojekt fram kring
Brunnsvikens stränder.

 Kungen blev av med äganderätten till de
kungliga slotten och parkerna 1809 och fick
istället en dispositionsrätt. Detta kombinerat
med djurgårdsstängslets borttagande, indu-
strialismens framväxt, ökad befolkning m.m.
– ledde till att Djurgården började bebyggas.
Exploateringen av Norra Djurgården började
på allvar i samband med industrialiseringen
av Stockholm på 1870-talet med utbyggnad av
hamnen i Värtan samt gas- och elverket i
Hjorthagen.

 På Södra Djurgården höll en exklusiv villa-
stad på att växa fram. Sven Palme påpekade i
en riksdagsmotion 1906 att markupplåtelser
till villor borde upphöra eftersom Djurgården
som fri parkmark för allmänheten skulle ta
skada. Karl Starbäck följde 1913 upp med en
riksdagsmotion som tog ett helhetsgrepp på
natur-, kultur- och friluftsvärdena på Djurgår-

den. Starbäck menade att Djurgården för all
framtid borde skyddas som ”naturlig mark”.

 Funkisen på Gärdet (ca 1930) och Frescati-
universitetet (ca 1960) var också storskaliga
utbyggnader på Djurgården, och 1963 fick
området äntligen en plan för den kungliga dis-
positionsrätten. Den planen togs dock inte på
allvar av politiker under 1990-talet. Utbygg-
nadsplaner i storleksordningen 100 hötorgs-
hus planerades. En stor utbyggnad vid Lapp-
kärrsberget blev den tändande gnistan. Världs-
naturfonden inrättade ”Projekt Ekoparken
WWF” i april 1991 och den 14 maj samma år
mötes 22 föreningar vilket ledde till bildandet
av ”Förbundet för Ekoparken” i februari 1992.
Ideella krafter drev fram ett lagskydd som
med dåvarande miljöministern Görel Thur-
dins (c) välvilja blev Sveriges första national-
stadspark 1995 – Ekoparken.

 Områden inom Uppsala och Trollhättan är
föreslagna som nationalstadsparker, men pro-

H. Waldenström
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Vårmorgon vid Kaknäs, Södra Djurgården.

cessen går trögt. Sverige har därutöver 27
nationalparker, varav två i Stockholmstrak-
ten, Tyresta och Ängsö. Finland inrättade sin
första nationalstadspark i Tavastehus i feb-
ruari 2001.

Nationalstadsparken
Bland kriterierna för en nationalstadspark
kan nämnas att det skall vara tätortsnära
områden, i huvudsak oexploaterade, ha en
sammanflätning av parklandskap-naturmiljö-
er-bebyggelsemijöer, ha unika historiska land-
skap, vara av stor betydelse för tätortsregion-
ens ekologi och rekreation samt vara i behov
av skydd mot exploatering. Det finns en sär-
skild lagstiftning för Ekoparken i Miljöbalken
kap. 4:7§:

”Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djur-
gården är en nationalstadspark. Inom en natio-

nalstadspark får ny bebyggelse och nya anlägg-
ningar komma till stånd och andra åtgärder
vidtas endast om det kan ske utan intrång i
parklandskap eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapets natur- och kulturvärden
i övrigt skadas.”

 Lagtexten innehåller två kärnpunkter näm-
ligen intrång respektive skada på det historis-
ka landskapet. Om lagen om nationalstads-
parken är stark eller inte återstår alltså att se.
Tolkningen avgör dess styrka och ett folkligt
engagemang är avgörande för Ekoparkens
framtid.

Hotet mot Ekoparken
Det är många byggärenden på gång i Ekopar-
ken. Varje bygge för sig kanske inte skadar
parken, men sammantaget hotas helheten
genom de ”små stegens tyranni”.

Ekoparken – världens första nationalstadspark
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I takt med att Stor-Stockholm växer, växer
också trycket mot Ekoparken. Ekoparkens
viktiga gröna kilar byggs igen, särskilt ut mot
Järvafältet. Trafiken ökar också viket gör att
krav ställs på fler och bredare vägar. Man kan
hoppas att lagstiftningen håller samt att man
från olika läger accepterar Ekoparkens exis-
tens som lika självklar som de vidsträckta
parkerna i London och Paris eller Central
Parks existens i New York.

Ett rikare friluftsliv
Ekoparken med dess närhet till stenstaden i
Stockholm och Solna utgör ett viktigt rekrea-
tions- och friluftsområde för storstadens inne-
vånare. Den livgivande grönskan renar luften,
dämpar buller, bidrar till ett bra klimat i sta-
den samt gör bevisligen storstadsborna fris-
kare genom sin avstressande funktion. I Eko-
parken finns ett brett aktivitetsutbud med allt
från härliga picknickställen till jogging- och
skidspår. Området fungerar även som en pe-
dagogisk arena för alla skolor i området från
förskola till universitet.

 Ekoparken är även ett kraftfullt turistland-
skap med fyra slott, ett trettiotal museer, nöjes-
fält, utsiktstorn, anrika restauranger m.m.
Promenadvägarna är väl tilltagna och i de
flesta fall handikappvänliga. Att cykla är na-
turligtvis suveränt i parken och SL täcker in
de flesta av de populära besöksmålen. Vattnet
erbjuder stora möjligheter för den som har
båt eller vill ta del av Strömmas utbud.

 Sedan 1994 har Världsnaturfonden samar-
betat med Strömma Turism & Sjöfart AB i syf-
te att värna och vårda genom att visa Ekopar-
ken. Möjligheter erbjuds att reguljärt bl.a. åka
båt; Brunnsviken runt, Djurgården runt, Eds-
viken runt och till Fjäderholmarna. Grupper
kan också hyra speciellt engagerade eko-

parksguider i kombination med vandring, båt
och bussturer. Under Strömmas guidning tas
dagsaktuella händelser upp och även hotbil-
den skildras vilket är ovanligt i turistsamman-
hang. Genom guidade turer skall ett folkligt
engagemang skapas som kan ge ett ”mentalt
skydd” vilket är viktigt för parkens framtid.

Värnar om kulturen
I Ekoparken finns även ett stort och varierat
utbud av vackra hus och byggnader. Många
av dessa är av högt arkitektoniskt värde och
flera hundra skyddas som byggnadsminnen.
Arkitekturen i landskapet varierar brett. Där
finns fornlämningar från brons- och järn-
åldern. Vi har Karl XI:s fiskarestuga från 1690-
talet, bostadsområden i funktionalistisk 1930-
tals stil som Gärdet och Ekhagen, och modern
60-tals bebyggelse i Bergshamra. I Ekoparken
finns fyra av de tio kungliga slotten. Bellmans
visor, Strindbergs flanörstråk, Bobergs ju-
gendsarkitektur, Carl Milles skulpturer, Ulf
Lundells romanfigur ”Jack” bidrar också till
kulturvärdena.

Sveriges mest besökta
Ekoparken är Sveriges mest besökta grön-
område samtidigt som det utgör ett viktigt
och unikt turistmål. Med en mångfald av se-
värdheter bidrar området till viktiga turist-
inkomster till Stockholm. Sevärdheternas att-
raktionskraft stärks av den gröna miljön.
Stockholm Information Service uppskattar att
Södra Djurgården har ca 10 miljoner besöka-
re per år och för hela Ekoparken kan antalet
besökare uppskattas till minst 15 miljoner
varje år. Det är med råge mer än alla Sveriges
27 nationalparker tillsammans!

H. Waldenström
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Smittrisker med vilt i tätort

CARL HÅRD AF SEGERSTAD
Laborator
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Uppsala

I det här föredraget vill jag ta fram och peka
på vissa sjukdomar, zoonoser, där vilda djur
har, eller skulle kunna ha betydelse för smitt-
spridningen till människa. Frågan blev aktuell
under 1980-talet då rådjursstammen ökade i
större delen av Sverige. Ökningen var så kraf-
tig att det är troligt att konkurrensen om födan
resulterade i att djuren trycktes ut ur skogen
och in i tätbebyggda samhällen, villaträdgår-
dar och parker där de fann rikligt med pas-
sande föda. Den tätortsnära rådjursstammen
är under 1990-talet numerärt relativt opåver-
kad medan totala populationen kanske sjun-
kit till 30–40% av den som sågs i slutet av
1980-talet. I vissa regioner finns det idag san-
nolikt fler rådjur i tätortsnära miljöer än ute i
den omgivande marken. Detta leder till att rå-
djuren anpassat sig till mänskliga kontakter
och är mycket orädda. Olägenheten med att
ha rådjur i sina trädgårdar och den upplevda
ökningen av fästingantalet på människa och
husdjur väckte frågan om rådjurens roll i
spridningen av fästingburna sjukdomar, fr.f.a.
Borrelios eller Lyme disease.

Fästingburna sjukdomar
Den allmänna fästingen, Ixodes ricinus, är
vanligt förekommande i södra och mellersta
Sverige samt längs norrlandskusten. Den har
i Sverige påvisats hos 29 däggdjursarter, 56
fågelarter och 2 ödlearter enl. Jaenson et al.
(1994). Fästingens livscykel är 3-årig. Den
vuxna fästinghonan lägger ägg som kläcks till
larver. Dessa suger ett mål blod på våren eller
sommaren och då företrädesvis på smågna-
gare och småfåglar. Det är vid detta mål de
flesta fästingar blir smittade. Smittan förs
sedan vidare till nästa stadium i livscykeln,
nymfen. Denna behöver för sin utveckling yt-
terligare ett mål blod och då angrips både
små och större däggdjur och fåglar, vilka
både kan smittas av eller infektera nymfen.
Året därpå har nymfen utvecklats till en vux-
en fästing.

Fästingar kan sprida åtskilliga sjukdomar
till människor. De i Sverige förekommande
sjukdomarna är borrelios (Lyme disease),
granulocytär ehrlichios och tick borne encep-
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halitis (TBE). Sällsynt förekommer även babe-
sios och tularemi som fästingburna sjukdo-
mar. För att ett infekterat djur skall kunna
vara en s k kompetent reservoar för fästing-
burna sjukdomar krävs att djuret kan över-
föra infektionen till oinfekterade fästingar.

Borrelios (Lyme disease), orsakad av bak-
terien Borrelia burgdorferi, förekommer som
klinisk sjukdom i de områden som fästingen
finns. Undersökningar har visat att 10–30% av
fästingarna i Götaland och Svealand samt 5–
10% av fästingarna längs norrlandskusten är
bärare av borreliabakterien.

Borreliabakterier har ännu inte kunnat iso-
leras från husdjur i Sverige. I Europa har vilda
smågnagare och hare visats utgöra reservoa-
rer. Jaenson och Tälleklint publicerade 1994
en undersökning där man konstaterade att
rådjur inte fungerar som reservoar för Bor-
reliabakterien. Rådjuret måste dock betraktas
som ett fästingskafferi och det är troligt att
fästingpopulationen är hög där rådjursstam-
men är tät. I en amerikansk undersökning vi-
sades att när man sköt bort nästan alla hjor-
tar från ett område minskar antalet fästingar
i området. Samma undersökning visar också
att om man halverade antalet hjortar sågs
ingen märkbar effekt på fästingpopulationens
storlek. Det bör även påpekas att Gotland,
som endast har ett fåtal rådjur, också är be-
svärat av fästingar.

Uppskattningsvis drabbas ca 10 000 män-
niskor per år av Borrelios i Sverige. Siffrorna
är osäkra då sjukdomen ej är anmälningsplik-
tig. Sjukdomen kan drabba hund och troligen
även häst.

Tick borne encephalitis (TBE) är en fäs-
tingöverförd virussjukdom orsakad av ett
flavivirus. Sjukdomen förekommer endemiskt
i vissa områden längs den svenska ostkusten
samt på Mälaröarna. Årligen insjuknar mellan
50–100 människor i TBE med symptom av
varierande grad, från förkylningsliknande till
hjärninflammation. Troligen kan djur infekte-
ras med TBE subkliniskt. Kunskapen om den-
na sjukdom på djur är begränsad, men man

har påvisat virus i hjärnan på hundar med
centralnervösa symptom i Schweiz och Öst-
errike. Andra husdjur infekterade med TBE
har inte rapporterats visa några symptom. I
Sverige har man påvisat antikroppar hos någ-
ra hundar med symptom tydande på TBE,
men virus har ej påvisats.

Granulocytär ehrlichios orsakas av en
strikt intracellulär bakterie, rickettsie, som
hör till Ehrlichia phagocytophila/Ehrlichia
equi genogruppen. Denna grupp infekterar
granulocyter, en typ av vita blodkroppar.
Andra ehrlichia-arter infekterar en annan typ
av vita blodkroppar, monocyter. Flera ehr-
lichia-arter har påvisats utomlands men Ehr-
lichia phagocytophila är den enda påvisade
arten i Sverige. Troligen är smågnagare reser-
voar. I Sverige har endast ett fåtal fall beskri-
vits på människa, då med influensaliknande
symptom. Sjukdomen kan också drabba hund
och häst.

De vilda djuren, då fr.f.a. smågnagare och
hare, har sin betydelse för fästingöverförda
sjukdomar eftersom de fungerar som reser-
voarer för smittämnen.

Övriga sjukdomar
Salmonella är en välkänd bakteriesjukdom
hos människa. Det finns ett mycket stort an-
tal arter beskrivna och inom dessa knappt
2 500 serotyper med ett flertal fagtyper.

Alla salmonellabakterier är humanpato-
gena, d.v.s. kan framkalla sjukdom hos män-
niska. Salmonella är fr.f.a. en livsmedelsburen
bakterie och den vanligaste smittkällan är
kontaminerad mat. Salmonella är mycket säl-
lan isolerad på vilda däggdjur. Under perio-
den 1995–99 påträffades bakterien hos 2
däggdjur av ca 1 500 undersökta, en räv och
en igelkott. 1999 genomförde SVA en bakterio-
logisk undersökning av träckprover från 480
vilda däggdjur, 216 canadagäss och 111 mås-
fåglar. Samtliga däggdjur var negativa avseen-
de Salmonella. Däremot påvisades bakterien

C. Hård af Segerstad
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på 4% av måsfåglarna, fr.f.a. på gråtrut. Det
bör påpekas att de flesta av måsfåglarna var
insamlade runt soptippar vilket kan medföra
en för hög uppskattning av den normala före-
komsten. Salmonella påvisas relativt ofta hos
obducerade tättingar, fr.f.a. domherre, grön-
fink, grönsiska och gråsiska. Under februari
till maj 1999 obducerades 76 tättingar på SVA.
Hos 56 av dessa påvisades Salmonella till-
hörande fagtyperna DT40 och NST (sederme-
ra typade till U277). I samma period anmäldes
ett ökat antal fall av sjukdom hos katter med
feber, anorrhexi, diarré och slöhet. Bakterio-
logisk undersökning påvisade Salmonella på
84 av katterna och 83 av dessa hörde till sam-
ma fagtyper som sågs hos tättingarna. De all-
ra flesta av katterna hade, enl. djurägarna, ätit
småfåglar. Dessutom kunde man se en tidsför-
skjutning mellan fågelutbrottet och kattut-
brottet (fig. 1).

I Norge uppträdde ett humant salmonella-
utbrott i juli–september 2000, vilket hade an-
knytning till en infektion med S. typhimurium
på igelkott. Utbrottet omfattade 35 verifiera-

de fall på människor i 3 angränsande kommu-
ner. En provtagning på sammanlagt 82 igelkot-
tar från aktuella kommuner påvisade Salmo-
nella av samma typ hos 34 av djuren.

Influensa A är en virussjukdom som drab-
bar både djur och människor. Viruset har ett
segmenterat genom, vilket mycket lätt ger
upphov till mutationer. Vilda fåglar fungerar
troligen som reservoar utan att uppvisa sjuk-
dom, och kan därmed vara med och skapa
nya virusvarianter. Svin är också bärare av
viruset och den fruktade Spanska sjukan i
början av förra seklet tros vara orsakad av en
virusstam som uppkom efter en kombination
av fågelinfluensa och svininfluensa.

Harpest (Tularemi) orsakas av bakterien
Francisella tularensis. Sjukdomen är påvisad
hos en mängd olika djurarter, både däggdjur,
fåglar och ryggradslösa djur, men är primärt
en sjukdom som drabbar harar och smågna-
gare. Bakterien angriper inre organ, såsom
lever, mjälte och lymfatiska systemet. I Sve-
rige drabbas fr.f.a. harar i Norrland. Några
enstaka isolerade utbrott har setts i södra

Figur 1. Antal fall av Salmonella typhimurium, DT40 och NST (U277) hos tättingar obducerade vid SVA
under januari–juni 1999 och katter där faecesprov analyserats under samma tid.

Smittrisker med vilt i tätort
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Sverige för 10–15 år sedan. Smittan sker via
direktkontakt eller förs över av mygg och, i
något enstaka fall, fästingar. Förra året rap-
porterades ett antal fall av harpest på män-
niska i Södermanland, men sjukdomen har
ännu inte påvisats på hare från de regionerna.

Papegojsjuka (Psittacos) orsakas av en
strikt intracellulär bakterie, Chlamydia psit-
taci. Sjukdomen kallas även ornithos och
chlamydios. Den förekommer inte alltför säl-
lan hos våra papgegojfåglar, papegojor och
undulater, och kan sporadiskt även ses hos
duva, sjöfågel och i fågeluppfödningar. Hos
människa rapporteras ett tiotal fall årligen.

Campylobacter är den viktigaste orsaken
till tarmsjukdom på människa. Den vanligas-
te smittkällan är kontaminerad mat och vat-
ten. Då bakterien förekommer tämligen van-
ligt i naturen är det svårt att spåra en sann
reservoar. På människa rapporteras ca 2 000
fall per år men man misstänker att den kor-
rekta siffran skall vara 10 gånger fler. Hos djur
ses ibland symptom av Campylobakterinfek-
tion hos kalvar och valpar. Många djurarter
anses vara friska smittbärare. I den i Salmo-
nellaavsnittet redovisade bakterieundersök-
ningen påträffades Campylobacter hos 15%
av canadagässen och 22% av måsfåglarna.

Sorkfeber (Nephropatia epidemica) orsa-
kas av ett hantavirus, puumalavirus. I norra
Sverige är skogssorken en frisk smittbärare.
Människor blir vanligen smittade vid utstäd-
ning av uthus, vedhantering, höhantering
m.m. Sjukdomen kan yttra sig på flera sätt, allt
från lättare förkylningssymptom till allvarliga
njurskador. I Sverige rapporteras några hund-
ra fall per år hos människa, men troligen rap-
porteras bara 10% av det verkliga antalet fall.
Ett curiosum är att sjukdomen i Sverige inte
diagnosticerats söder om Norrlandsgränsen
men förekommer i länder söder om Sverige
såsom Danmark, Belgien, Nederländerna och
Tyskland.

Enterohemorrhagisk E. coli (EHEC) orsa-
kas av en särskild typ av bakterien Esche-
richia coli. Bakterien har också benämnts

VTEC eller STEC, vilket står för verotoxinpro-
ducerande E. coli resp. shigatoxinproduce-
rande E. coli. Den viktigaste serotypen heter
O157. Sjukdomsförloppet på människa varie-
rar från symptomlöst till blodig diarré och
kan ibland ge upphov till ett livshotande he-
molytiskt uremiskt syndrom. Den vanligaste
smittkällan är nötkreatur, som kan vara friska
smittbärare. Av de tidigare nämnda 800 vilt-
proven har bakterietypen påvisats hos ett
vildsvin.

Rabies är en välkänd sjukdom orsakad av
ett Lyssavirus. I Sverige har vi speciella inför-
selregler för djur fr.f.a. avseende rabies. Vissa
fladdermusarter har rapporterats vara friska
smittbärare och SVA undersöker regelbundet
fladdermöss på förekomst av rabiesvirus.
Under åren 1995–2000 undersöktes 151 insän-
da fladdermöss och virus har inte kunnat på-
visas i något fall. Dessutom undersöks ibland
rävar med beteendeförändringar utan att vi-
rus kunnat påvisas.

Rävskabb orsakad av Sarcoptes scabiei är
en ektoparasit som inte kan föröka sig på
människa, men väl angripa våra hundar och
har därmed blivit ett problem. Skabben angri-
per också lodjur och på senare tid har ett fler-
tal vargar påträffats med rävskabb.

Rävbandmask (Echinococcus multilocula-
ris) är en mycket liten bandmask, 2–3 mm
lång, vars huvudvärd är räven. Den kan också
drabba hund och katt. Den vuxna masken ut-
gör inget hot för sin värd, utan lever i tarmen
som vilken bandmask som helst. Däremot
kan larvstadierna bli livshotande för den s.k.
mellanvärden, vilken vanligen är smågnagare,
men kan också vara större däggdjur och män-
niska. Rävbandmasken lägger ägg, som sprids
med värddjurets avföring. Äggen tas upp av
mellanvärden, kläcks i tarmen varefter em-
bryot penetrerar blodkärl och förs med blo-
det till något organ, vanligen lever eller lunga
och sällsynt även till hjärnan. Där bildas en
s.k. hydatidcysta som kan bli upp till 5–10 cm
i diameter eller större. I cystans kapsel bildas
ett tillväxtlager i vilket hundratals små mask-
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anlag utvecklas. Huvudvärden blir sedan in-
fekterad genom att äta cystor från kadaver.
Om en hydatidcysta brister i mellanvärden
kan små fragment av tillväxtlagret, och de
små maskanlagen spridas vidare i kroppen
och ge upphov till fler cystor i organet eller i
något annat organ. Spridningen har liknats
vid cancermetastasering.

Det riktigt farliga med Echinococcus multilo-
cularis är att människor också kan smittas.
Detta sker genom att man får i sig maskägg
via t.ex. bär, svamp eller grönsaker som blivit
nedsmutsade av smittad träck från räv, hund
eller katt. Parasiten kan utvecklas som en
svulst i levern hos människa och kan också
sprida sig i kroppen till andra organ med där-
till hörande allvarliga symtom. I områden
med många smittade rävar (främst Alpregio-
nen) påvisas årligen omkring 10 fall hos män-
niska per miljon invånare. Problemet är alltså
inte att många människor drabbas, utan att
sjukdomen är mycket allvarlig och kräver
ständig behandling av personer som smittats
och i vissa fall levertransplantation. Ett annat
problem är att infektionen vanligen inte upp-
täcks förrän efter många år. Parasitäggen är
mycket motståndskraftiga. De tål mycket mer
än vanlig frysboxtemperatur och kan alltså
övervintra i markerna och fortfarande vara
smittfarliga för däggdjur och människa under
lång tid. Äggen dör vid kokning och inom en

vecka vid nedfrysning till -80 grader (s.k.
ultrafrys).

Det bör påpekas att ett skäl till att få män-
niskor drabbas i riskområden är att man an-
passat sig till situationen och undviker att
plocka bär och svamp i områden där sjuk-
domen finns.

För att hålla Sverige fritt från rävbandmas-
ken är det synnerligen viktigt att man avmas-
kar hundar och katter från drabbade länder
strax innan införsel till Sverige.

Sammanfattning
Jag har i det här föredraget tagit upp några
sjukdomar som kan överföras från vilda djur
till människa. I det stora hela är det tämligen
små risker i Sverige idag. Normal försiktighet
och god hygien minimerar dessa.

De mest aktuella sjukdomarna är
• borrelios. Smågnagare och hare kan vara

reservoarer och rådjuren fästingskafferi.
• salmonellos. Försiktighet och god hygien

bör iakttas vid fågelborden.
• influensa A. Viltfågel kan sprida virus.
• harpest, som kan smitta direkt från harar

eller via mygg.
• rävbandmask, som ännu inte finns i landet,

men våra friluftsvanor kan komma att bli
kraftigt förändrade om vi skulle få in den.

Smittrisker med vilt i tätort
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Vad innebär det att ha vilt i stadsmiljön?

PER-GÖRAN ERIKSSON
Viltvårdare
Huddinge kommun

Jag arbetar som viltvårdare i Huddinge kom-
mun. Presentationen var väl någorlunda kom-
plett men jag vill kanske ändå tillägga – med
hänsyn till vad vi alla hittills har varit med om
här idag – att just i detta avsnitt – som jag an-
svarar för – så har ni inte någon driven, erfaren
föreläsare framför er. Ni har i princip en hant-
verkare om än med något annorlunda verktyg.
Det är åtminstone så jag vill att ni ser mig.

Jag är här för att tala om vad det innebär
att ha vilt i stadsmiljö – fördelar/nackdelar –
och det är kanske lika bra att jag bekänner
färg redan från början. Min vardagssituation
– som egentligen utspelar sig lika mycket på
kvällar, nätter och helger – är klart problem-
orienterad till företeelsen vilt i tätort! Så nu
vet ni det! Jag kan omöjligen ge ett fullödigt
svar på vad det innebär att ha vilt i tätort.
Men jag kan ge exempel på konsekvenser av
vad det innebär att ha vilt i tätortsmiljö och
det är det som är mitt uppdrag här idag så-
som jag har uppfattat det.

Jag kommer att använda mig av bilder,
amatörmässiga fotografier därför att jag har
fotograferat själv. Men de är realistiska och
tagna i anslutning till den aktuella händelsen.
Jag kommer uteslutande att ägna mig åt älg

och rådjur och då framför allt rådjur. Även om
vi i Huddinge likaväl som i Stockholms för-
orter har många andra arter av däggdjur och
fåglar. Jag vill betona att jag hämtat mina er-
farenheter under ganska lång tid i Huddinge
kommun och jag förutsätter att ni alla vet var
Huddinge ligger. Men om jag bara kort säger
så här; Huddinge kommun är till ytan en stor
kommun som ligger omedelbart söder om
Stockholm. Vi har en lång gemensam gräns
med Stockholm från Skärholmen och Fruäng-
en i väster till Farsta i öster.

Därmed skall ni veta något så när; vem jag
är, varifrån jag kommer och hur jag tänker
genomföra mitt uppdrag här i dag. Inlednings-
vis skall jag plåga er lite kort med statistik.
Den första bilden som jag lägger på lovar jag
att jag skall ta bort lika snabbt. Budskapet
med den är att det är det officiella dokument
som vi använder i t.ex. förvaltningsberättel-
ser och i annan officiell dokumentation och
den syftar till att ge er besked om att vi i Hud-
dinge sannerligen försöker hålla koll på våra
viltstammar. Den andra bilden är en bearbet-
ning och ett förtydligande av den första och
av det skälet får den ligga på några sekunder
längre. Den har som rubrik; Uttag av rådjur.
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Jag vet inte om man kan kalla de här faktorer-
na för predatorer men låt mig göra det för ni
förstår ändå vad jag menar. Trafiken, arrende-
jakten och tätortsjakten är stora ”predatorer”
i rådjursstammen. De här staplarna omfattar
de 8 år som jag har varit heltidsanställd vilt-
vårdare i Huddinge. Innan dess har jag haft en
lång period som volontär vilket innebär att
man hjälper till och ställer upp t.ex. vid vilt-
olyckor. Riktigheten i de här siffrorna och
staplarna kan jag mer eller mindre garantera
personligen. Här är samma bild i sammanfatt-
ning och jag vill egentligen att ni nu bara skall
lägga märke till den sista raden. Under de åtta
senaste åren har vi i Huddinge kommun inom
tätort på detaljplanelagd mark, dvs. kommu-
nala allmänningar insprängda i villabebyggel-
se, radhusbebyggelse ja t.o.m. flerfamiljshus-
bebyggelse skjutit 834 friska rådjur. Mekanis-
ka skador orsakade av trafik och andra typer
av skador orsakade av människor och/eller
mänskliga anordningar förekommer. Vi be-
driver alltså en organiserad avskjutning av rå-
djur i tätort. Den sammanlagda arealen är un-
gefär 400 ha och den är utspridd på många
olika ställen, småplättar, bergimpediment,
något alkärr insprängt i kvartersmark och lik-
nande miljöer.

All kommunägd mark som är jaktbar är ut-
arrenderad för konventionell jakt. Den area-
len uppgår till ca 3 900 ha dvs. nästan tio
gånger så mycket som tätortsarealen. Under
samma åtta år har det skjutits 707 rådjur på
arrendemark. När vi sedan kommer in på vad
trafiken orsakat så är den officiella siffran 818.
Men här vet vi ju att det finns ett mörkertal
som diskuteras i det oändliga. Representan-
ter från Naturvårdsverket har försökt över-
tyga mig om att mörkertalet vad gäller vilt-
olyckor i storstadsregioner ligger på upp-
emot 60%. Så högt tror inte jag att det är i var-
je fall inte i Huddinge därför att där plockar vi
upp djuren vid vägkanten och på trottoarerna
och inne i trädgårdarna när de ligger där döda
eller med livshotande skador oavsett om de är
polisanmälda som viltolyckor eller inte.

Nu kommer jag in på mina bilder. Jag har
delat in dem i tre avdelningar för att försöka
vara lite pedagogisk. Vad innebär det att ha
vilt i tätort? Ja, det innebär för det första kon-
flikter med trafiken. Det innebär för det andra
konflikter med hundar, okopplade hundar är
ett stort problem för vilt … och för viltvårda-
re. För det tredje innebär det någonting som
jag i brist på något bättre har kallat för socia-
la konflikter. Det kan vara konflikter mellan
vilt och människa och det kan likaväl vara
konflikter mellan människa och människa,
konflikter grannar emellan t.ex. beroende på
olika sätt att se på djurens förekomst.

Är det nu någon som absolut inte tål att se
blod ens på bild – så vill jag säga att mina bil-
der i vissa fall är ganska blodiga. Den här bil-
den (bild 1) visar en råbock som några sekun-
der innan det small var en mycket ståtlig sex-
taggare. Detta är en av de allra vanligaste tra-
fikolyckssituationena som jag upplever. Jag
skall återkomma till ett par varianter. Men i det
här fallet är båda bakbenen avslagna. När po-
lisen kommer till platsen så ligger djuret med
högt huvud och skärpt vaksamhet . De kom-
mer inte åt att avliva djuret med sina tjänsteva-
pen därför att de måste komma mycket nära
för att träffa exakt rätt. Djuret tar sig upp och
om det inte precis springer så tar det sig undan
på benstumparna. Det syns tydligt i det här
fallet. De här djuret hade förflyttat sig 75 meter
därför att polisen försökte gå fram med sina
pistoler för att avliva och bocken har då stres-
sats till synnerligen plågsamma förflyttningar.

Patrullen på plats meddelar att de behöver
hjälp av en viltvårdare och så ringer de mig.
Vid samtalet upprepar jag ständigt samma
instruktioner; håll obehöriga på avstånd och
försök att från bilen hålla koll på var djuret
finns. Jag kom dit inom en kvart och kunde då
på 20 meters håll utan att störa djuret avliva
det med en trång hagelbössa. Som ni säkert
förstår så är begreppet ”kulfång” ett nyckel-
ord i sammanhanget.

De variationer jag syftar på i den här vanli-
ga situationen är framförallt två. Den lindriga-
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re varianten är naturligt nog att ”bara” ett ben
blir avslaget. Det djuret blir inte kvar på
olycksplatsen. Det tumlar runt och så reser
det sig och sticker iväg. Då blir det en efter-
sökssituation. Jag tar då ut min lilla meritera-
de tax men det är ofta hopplöst svårt att göra
ett regelrätt eftersök i ett villakvarter eller ett
radhusområde. Man får lyfta hunden över sta-
ket, man får frågor om vad som pågår – poli-
sen har oftast lämnat platsen – folk ropar … ja
… ideliga störningar förekommer. Man kan-
ske jobbar två, tre timmar men kommer inte
åt djuret och sedan när man kommer hem
säger man. Nej, jag fick inte tag i det! Det blir
ett telefondjur!? Och det är precis vad som
händer. Det tar ett antal timmar och så ringer
telefonen och någon säger: ”Det står ett tre-
bent rådjur i vår trädgård!” Det där pågår och
pågår och vi gör nya försök. Ibland lyckas
man komma åt att avliva ofta inifrån ett hus,
via ett fönster eller en altandörr. Ibland så
upphör samtalen utan att djuret avlivats och
då har skadan läkt ihop.

Den andra varianten som är av det värre
slaget är när smällen träffar lite högre upp

och bäckenet blir skadat eller slås av. Är
bäckenet spräckt så är det ofta benflisor man
hittar när man öppnar dem. De djuren går
inte ifrån platsen men de lever och de ligger
där med högt huvud. De kravlar med fram-
benen men de kommer naturligtvis ingen-
stans – i varje fall inte långt. Men de lever och
de lever i timmar – men de överlever inte. Ett
djur som har fått två ben avslagna kan leva i
dygn. Ett trebent djur kan se friskt ut efter ett
par veckor.

Nästa bild: (bild 2) Det här är tack och lov
inte något som är vanligt men det är lika
otäckt varje gång som man råkar ut för det.
Varje viltvårdare som har hållit på några år
har sett den här synen. I det här fallet; en 70-
väg, mitt i natten, en högdräktig råget. Bilisten
har nog inte hunnit reagera alls för det har
smällt rejält. Geten har spruckit och två full-
gångna foster runnit ut.

Även på det här temat; get med små kid
finns det variationer när det gäller viltolyckor
i trafiken. Det händer att man kommer ut på
en viltolycksplats och konstaterar att där på
trottoaren eller vid vägkanten ligger en död

Vad innebär det att ha vilt i stadsmiljön?
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råget. Hon har dött i smällen. Man tittar lite
försynt mellan bakbenen och konstaterar att
juvret är fullt med mjölk. Sedan får man se
kiden som står 5–10 meter därifrån. Det här
händer oftast i mörker och då kommer man
ut med ficklampa och gör samma konstate-
rande. Man ser att geten har mjölk i juvret och
så hör man någonting som prasslar och rass-
lar i mörkret och man lyser med ficklampan.
Några meter bort står ett eller två små kid
som vägrar att lämna sin döda mor. De har

hittills inte hunnit lära sig något annat än att
vara nära henne.

En annan variant är att kiden är så små att
geten går ut på eget fodersök. Hon lägger då
ifrån sig kiden och så går hon ut och blir på-
körd och dödad. Vi kommer till platsen och
ser att juvret är sprängfyllt med mjölk och vet
då att här någonstans i närområdet ligger en
eller två sådana här söta varelser (bild 3).
Ofta hittar vi dem. Men inte alltid enbart med
hjälp av hund … då tar vi hjälp av kråkorna.

Bild 2.

Bild 3.
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För kråkorna hittar dem alltid. Men det gäller
då att vara snabb. Ser man att kråkorna sitter
i en grantopp och gapar och skriker, så är
kidet där i närheten. Hinner man inte före då
så är ögonen uthackade. När vi hittar ett så-
dant kid så är det första som sker att man
vänder på det och tittar efter vad det är för
kön. Det skriker visserligen våldsamt i det
läget men det är nödvändigt att kolla. Är det
ett getkid så åker mobiltelefonen fram och
man ringer Lill-Skansen och frågar om de kan
ta emot ett moderlöst råkid. I år har vi haft
Ella på Skansen men henne fick jag tjata in
därför man skulle inte ha fler än två i år. Men
man tog det tredje. Det var lilla moderlösa
Ella. Är det ett bockkid däremot tar inte Skan-
sen emot det längre. De erbjuder sig att avliva
det men vi åker inte så långt för att få något
gjort som vi själva klarar.

Jag måste tala om viltolyckor med andra
djur också. En viltolycksplats där älg är in-
blandad ser annorlunda ut än en rådjurs-
olycksplats (bild 4). Det som skiljer mest är
att det är flera blåljus på en älgolycksplats

därför att där är – nästan alltid polis och ofta
ambulans – kanske två. Det är livsfarligt att
köra på en älg. Det är många som kan vittna
om det – särskilt anhöriga. Det som händer
när man som viltvårdare kommer till en älg-
olycksplats är att där får man inordna sig i
”kön”. Man anmäler sin ankomst och så vän-
tar man på sin tur. Först skall människor tas
om hand. Trafiken skall dirigeras och så skall
älgen avlivas på ett absolut säkert sätt i en
vägkant med risk för rikoschetter och annat
eftersom det är ett betydligt kraftigare vapen
man använder i det sammanhanget och ofta
flera ”nyfikna”.

Nu lämnar jag avdelningen trafik och går in
på hundar och bläddrar av tidsbrist bort de
flesta bilderna och väljer bara en. Den här är
otäck (bild 5). De bilderna som jag bläddrade
bort var samtliga exempel på hundrivna rå-
djur som vi hittat eller blivit uppmärksamma-
de på. I de fallen fick vi aldrig tag i någon
hundägare. I det här fallet hade hundägaren
maximal otur. Hon hade två hundar, en bor-
dercollie och en schäfer. De rev ner det här

Bild 4.
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smaldjuret ett par 100 meter från Stockholms-
polisens hundträningsanläggning i Ågesta.
Två av polisens hundförare hörde först het-
siga skall ifrån hundar och sedan hjärtskäran-
de skrik från rådjuret. De tog in sina egna hun-
dar i sin bil och körde till platsen som alltså
inte låg långt borta. När de kommer dit så le-
ver det här rådjuret i precis exakt det här sar-
gade tillståndet. Det lever och det skriker och
hundarna sliter köttstycken ur baklåren på
det. Inget av det varken såg eller hörde jag
men det var vad poliserna berättade för mig
och det är vad som står i polisens och åklaga-
rens utredning. När jag kom till platsen blev
jag naturligtvis beklämd men samtidigt glad
att jag inte var först på plats för vad skulle jag
ha tagit mig till med två galna hundar som har
rivit ner ett rådjur.

När jag kom dit så stod båda hundarna
uppbundna vid var sitt träd ursinnigt skällan-
de. Rådjuret var avlivat av två poliser som
verkligen kunde hantera hundar och de sade
att – det här måste vi följa upp. Det här får vi
bara inte släppa. Kan du ta hand om rådjuret

och dokumentera det så tar vi hand om hun-
darna. De körde hundarna till polishuset i
Huddinge, och satte ner dem i källaren. På
kvällen ringde en dam som ville anmäla att
hennes två hundar hade försvunnit. Hon om-
bads att lämna en beskrivning på vad det var
för hundar och när hon hade gjort det så del-
gavs hon misstanke om brott mot lagen om
tillsyn av hundar och katter. Ärendet gick till
åtal. Hon fälldes och fick dagsböter och ska-
destånd och det är jag glad för.

 Nu kommer jag till en mycket märklig his-
toria. Den här bilden; försök att titta, begrun-
da och i bästa fall förstå. Det är svårt för bil-
den är tämligen intetsägande. Jag tror att jag
har en hel filmrulle på den här händelsen.
Men jag visar bara två bilder till. Det där fönst-
ret ni såg på den första bilden finns där inne.
Det är alltså ett igentejpat sovrumsfönster
(bild 6). Det här är hallen och här ligger en-
trén (bild 7). Här är klövspår efter en älg. Spår-
stämplar i blod. Jag kan tala om för er att jag
har aldrig någonsin sett så här mycket blod
på en gång. Händelsen var denna; bostads-

Bild 5.
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området Flemingsberg ligger nästgårds med
Huddinge sjukhus och är en 1970-talsbebyg-
gelse från miljonprogrammet. Det består allt-
så av många och stora höghus med små inne-
gårdar. Till de här innegårdarna finns det en
enda väg som är farbar med bil. Det är servi-
cefordon och räddningsfordon som skall kun-
na ta sig fram. En älg hade förirrat sig in på en
av de här små innegårdarna natten till pingst-
afton förra året och hittade inte ut. Klockan 4
på morgonen går det ut en man på en balkong
för att röka och han ser älgen på gården. Han
ringde polisen men de skickade ingen patrull
– pingstafton!? Klockan 6 på morgonen börja-
de folk att röra sig i den här bebyggelsemiljön
och älgen var fortfarande kvar. Den greps av
panik. Den sprang utefter husfasaderna och
kom i kontakt med det här fönstret. Det fönst-
ret ledde in till de delar av lägenheten som ni

har sett bilder på. Lägenheten var tom. Inga
gardiner, inga persienner. Den var helt ny-
renoverad efter en brand och ett ungt par
skulle flytta in efter pingsthelgen. Älgen såg in
genom det här fönstret och såg ljuset på an-
dra sidan tvärs igenom lägenheten. Där såg
han sin chans och hoppade in genom det här
lilla – stängda – sovrumsfönstret. Han spring-
er genom hallen och försöker ta sig ut genom
vardagsrumsfönstret som består av treglas-
isolerrutor. Parkettgolvet är nylackat. Han får
inget fäste för bakklövarna när han satsar för
att hoppa och skär sig sönder och samman.
Det syns tydligt på bilderna hur han halkat i
sitt eget blod och hur en blodig mule ”sopat”
fönster och väggar (bild 8). Det jag inte för-
står är hur han kommer på tanken att han inte
lyckades komma ut den här vägen utan vän-
der och går ut samma väg som han kom in.

Bild 6. Bild 7.
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Det var nämligen vad han gjorde. Han lycka-
des slå sönder två rutor i varje fönster men
inte den tredje. Det var en sjö av blod. Det
måste ha utspelats en scen som man inte
skulle vilja se. Hur som helst hoppar älgen ut
genom samma fönster som den kom in och
då är det folk och uppståndelse på den lilla
innegården – och då kommer polisen. Älgen
springer rakt emellan två huskroppar där det
är ett stort kraftigt buskage och i det buskaget
finns det en trappa som går i etage så han
hoppar rakt ut 4 meter ner. Han klarar det på
något sätt och springer över en väg och ner
mot ett koloniområde och där – i vägkanten –
hänger polisen upp en blåvit snitsel. Där skall
eftersöket påbörjas. Jag kallar på en god vän
till mig och vi bestämmer oss för att vi skall ta
det lugnt för det handlar ju bara om att åka
upp och hämta den där älgen i första sår-
legan. Antingen har den förblött till döds eller
har den blött ur så mycket så att den inte går
upp – tror vi! Efter drygt 2 timmar började vi
spåra – med hund för säkerhets skull – fram
till första sålegan ca 500 meter från vägen. Där

var det så mycket blod att jag skyfflade levrat
blod med händerna. Älgen hade hört oss och
gått undan och för att göra en lång historia
kort så hittade vi den aldrig trots att vi spåra-
de i två kommuner.

 Jag har talat med Torsten Mörner på SVA
om det här. Han har fått se alla bilderna, han
häpnade men han svarade på min fråga om
hur mycket blod kan en älg egentligen förlora
utan att dö. Jag fick beskedet att 8% av kropps-
vikten är blod. Har inga vitala organ skurits av,
inga pulsådrar eller kroppsådrar eller vad de
kan heta så kan det mycket väl vara så att den
har klarat sig och överlevt. I så fall är det ett
av naturens under i min värld.

Det här är någonting som inträffar alldeles
för ofta hos oss i Huddinge. Vi kallar det för
äppelälgar. Äppelälgar blir i många fall s.k. pa-
raragraf 9-älgar. Kommer det in älg i villakvar-
teren eller radhusområdena i Huddinge så
blir det ett ramaskri. Folk tolererar överhu-
vudtaget inte älg – och absolut inte i sitt när-
område/bostadsområde. Vi får oftast snabba
beslut från polisen där man säger att den här

Bild 8.
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älgen som nu har sprungit omkring i det här
villaområdet hela förmiddagen den får ni
skjuta enligt paragraf 9 i jaktlagen. Polisen gör
naturligtvis en samlad bedömning och ställer
som synes upp med patrull men det är inte
precis någon ”lätt” uppgift. Det här är en av
våra tidningar som tog sig till platsen där
”Bamse räddade husse från älg”. Den bilden
där nere i tidningen är samma bild som ligger
här (bild 9). Den här mannen som är norrlän-
ning och hade jagat mycket älg mest på olov-
lig tid och på annans mark – enligt egen upp-
gift. Han var ganska tuff och ganska macho
och som pricken över … hade han en rottwei-
ler. Han ville inte gå undan för älgen för han
tyckte att den lilla kvigan kan jag väl flytta på
om det skulle behövas. Men han fick springa.
Han ställde sig bakom en lyktstolpe och älgen
stod och sparkade på lyktstolpen tills hans
hund högg älgen i magen. Då lomade den iväg
och gick in i en trädgård och ”hälsade på” en
äldre dam som satt med en kopp kaffe och
läste morgontidningen när kvigan kommer
inklivande till henne. Hon får resa på sig och

ta stolen som hon har suttit på och kasta på
älgen. Öronen låg enligt uppgift ner över ryg-
gen och raggen stod rakt upp. Jag sköt den
några timmar senare från ett – öppet – köks-
fönster i en villaträdgård (bild 9b).

Det här är en idyllisk bild, fyra lugnt betan-
de rådjur (bild 10). I verkligheten är de fem.
Det finns en bock med också. En get med tre
killingar och en bock. Det här är sådant som
man kan få se ganska ofta när man är ute och
tittar i villakvarteren under tidiga morgnar. De
finns där i trädgårdarna. Detta utlöser mänsk-
liga reaktioner i olika former – hat är en av re-
aktionerna, utrota dem, omsorg kan jag kalla
en annan mänsklig reaktion, immobilisera,
söv ner dem och flytta ut dem i skogen där de
skall vara. Jag har en dam som ringer till mig
ganska regelbundet och hon berättar att rå-
djuren är hennes gäster i trädgården. När hon
får gäster så brukar hon alltid vilja bjuda på
något och hon bjuder på vad hennes trädgård
har att erbjuda. Jag har försökt förklara för
henne att det är väl trevligt och omtänksamt
och bra på alla sätt och vis. Men det är bara

Bild 9.

Bild 9b.
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det att du bjuder dina gäster på alla dina gran-
nars godsaker också och inte bara de som
bor närmast intill utan hela bostadsområdet.
I det kvarteret där hon bor är det konfliktlad-
dat mellan folk. Folk är mycket arga på den
här damen som betraktar djuren som sina
gäster. Hon är onekligen föremål för diskus-
sion till och från.

Vad är den här bilden exempel på? (bild 11)
Inte tjuvjakt … utan det är ett exempel på hat.
Det sitter en alldeles slät aluminiumpil –
sannolikt skjuten med ett armborst – mitt i
rådjuret. Pilen är inte så lång så det är därför
man tror att den är skjuten med ett armborst.
Och den har trängt djupt in och är därför
sannolikt avlossad med stor kraft. Det här
djuret travade omkring i ett villaområde med
pilen i kroppen. Jag fick larmet från polisen
tidigt en morgon. De sade till mig ungefär vad
damen som ringt hade sagt till dem nämligen
att det går ett rådjur här ute och betar i träd-
gården och den har en pil i kroppen. Jag sade
till polisen att kan inte ni hämta upp mig för
det här låter anmärkningsvärt. Det här är

något brottsligt. Det här är inte bara att man
har kastat sten, skramlat med kastrullock
eller skjutit med luftgevär för att försöka
skrämma rådjuret. Man har uppenbarligen
gått våldsamt tillväga och använt grova me-
del. Polisen kom och hämtade mig och så fick
jag åka med blåljus och sirener. När vi kom-
mer fram så gick rådjuret där och betade på
baksidan av huset. Det visade en naturlig vak-
samhet. Jag sade till damen som kom och
mötte mig vid grinden att jag kommer inte åt
att skjuta det här djuret utan att du hjälper
mig på något sätt. Jag måste få skjuta det in-
ifrån huset. Ja du kan få gå in i badrummet,
där är fönstret öppet för jag har nyss dusch-
at sade hon. Jag gick in där och ställde mig i
badkaret och sköt rådjuret genom det öppna
badrumsfönstret.

Jag vill trots allt till sist visa en liten ”sol-
skenshistoria”. Jag skulle kunna tala mycket
om hur folk gör när de plockar upp kid och
tar hem dem. Jag skulle också kunna berätta
om hur det går till när rådjur hamnar i villa-
pooler – vi talar ju om vilt i tätort – men tiden

Bild 10.
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medger inte det. I det här fallet är det några
unga grabbar som har hittat en älgkalv en sen
försommareftermiddag (bild 12). När de hade
kelat med den tillräckligt länge och till slut

Bild 11.

inte visste vad de skulle göra så ringde de till
polisen och så skickade polisen ut mig. Jag
förebrådde dem naturligtvis på alla sätt och
de hade någon slags historia om att kalven

Bild 12.
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hade blivit övergiven. Efter mycket om och
men sade jag till dem att nu får ni bära ut kal-
ven och lägga den precis där ni tog den. Se-
dan torkar ni av den med gräs eller mossa så
ni får bort människovittringen. Jag vet att det
senare är överdrivet – moderskänslorna är
starkare än lite människodoft – men det bru-
kar vara effektivt att säga så.

Jag hade en kamrat med mig och vi sökte
oss en plats där vi på behörigt avstånd kunde

sitta och titta på älgkalven där den låg i gräset
ute på en liten äng. I skogskanten på andra
sidan ängen finns en aspdunge som sticker ut
en bit på den där ängen … och precis … pre-
cis när de sista solstrålarna silades genom
aspdungen … då … då reste kalven sig upp
och så gick den sakta och smått stapplande
upp mot aspdungen … och samtidigt kliver
älgkon ut och går sin kalv till mötes.
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SUSANN ÖSTERGÅRD
Ekolog
Miljöförvaltningen
Stockholm

Jag kommer inledningsvis att berätta om någ-
ra utgångspunkter för en kommunekolog på
Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Jag
tänker ge plats för detta eftersom de är av-
görande för ekologens val av prioriteringar i
naturvårdsarbetet. Därefter fokuserar jag på
däggdjur i Stockholm.

Bild 2. Stockholms stad med 18 stadsdelsförvaltningar (Illustration: Stockholm stad).

Den geografiska avgränsningen för mitt
arbete är marken och vattnet inom kommu-
nen – eller mer precist, inom stadsgränsen för
Stockholms stad. Mark som Stockholm äger
utanför stadsgränsen ingår inte i ekologernas
ansvarsområde. Inte heller ingår de delar av
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marken på Norra och Södra Djurgården som
förvaltas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Stockholm är en stad som av många upp-
fattas som en grön stad, omsluten av vatten.
Här finns lugnare oaser, som parker, större
sammanhängande natur- och kulturlandskap
och tre kommunala naturreservat. Du kan
bada i sött och salt vatten. Dock avråds du
från att bada i Riddarfjärden eller Årstaviken
efter ett kraftigt regn då förorenat dagvatten
förs dit. Grundvattnet är kraftigt förorenat i
Stockholms innerstad och på flera platser är
marken väldigt giftig. Det bullrar av biltrafiken
och luften är ställvis direkt ohälsosam. In till
denna mångfacetterade stad kommer inte
bara människorna utan även många vilda djur
och växter. Arterna möter här nya miljöer
som betong, tegel och asfalt. Och olika slags
tippar, byggnader och rabatter.

Miljöförvaltningen är remissinstans i den
fysiska planeringen. Jag hörde nyligen att det
i Stockholm tas beslut om ca 500 planer/år.

Många av dem berör just den obebyggda
marken. Som ekolog skall jag kunna uttala mig
om hur olika planerade förändringar av mark-
och vattenanvändningen kan komma att på-
verka växt- och djurlivet i Stockholm. Eftersom
det är stor efterfrågan på Stockholms obe-
byggda mark så är detta ett intensivt arbete.
Ofta krävs det av oss att vi kan svara snabbt
och lättfattligt. Många naturvårdsunderlag för
adekvata bedömningar finns idag, men när
det gäller exempelvis däggdjurens situation i
Stockholm saknas fortfarande en hel del kun-
skap.

Vi har i Stockholm byggt upp en naturvårds-
tillsyn inriktad på de tre kommunala natur-
reservaten som finns i kommunen. Tillsynen
är särskilt inriktad på att se till att föreskrifter-
na efterlevs men genomförs även med hän-
syn till föreskriven skötsel.

Övervakning av biologisk mångfald är un-
der utveckling. Det är ett område som även
internationellt och nationellt är ett ungt out-

Bild 3. Stockholmsvy, från Kaknäs (Fotograf: Miljöförvaltningen).

S. Östergård



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:21, 2003

47

vecklat område, särskilt när det gäller de ter-
restra, landbaserade, ekosystemen.

Här ser ni en ung duvhök som blivit ring-
märkt, en del av vår övervakning av biologisk
mångfald (bild 4). En av de få rovfågelarter
som vi har kvar, som reproducerande popula-
tion i Stockholm. Duvhöken minskar i övriga
landet men har ökat i antal i Stockholm. Över-
vakning av biologisk mångfald handlar för vår
del mycket om att utveckla metoder som ger
oss mått på förändringar, såväl kvantitativa
som kvalitativa mått, men också för att få red-
skap som talar om för oss vad det är som lig-
ger bakom förändringarna.

Ansvaret för skötsel av park- och natur-
mark ligger idag på de olika stadsdelsförvalt-
ningarna. Det finns dessvärre inga öronmärk-
ta pengar till sådan naturvård i Stockholm.

Väldigt många aktörer är inblandade i plane-
ring och förvaltning av stadens park- och
naturmark. Detta är ibland en styrka, men
innebär också ett tungrott system där det kan
vara svårt att gå från idé till handling.

Stockholms stads mål om biologisk mång-
fald lyder ”Stockholms biologiska mångfald
skall bevaras och de ekologiska spridnings-
korridorerna skyddas. De skyddsvärda arter
som definieras i ArtArken skall kunna fortleva
i livskraftiga populationer. Möjligheten till
återetablering av de arter som försvunnit från
kommunen, samt möjligheten att skapa eko-
logiska spridningskorridorer, bör med hän-
syn till den ekologiska balansen beaktas och
arbetas in i planprocessen. Därmed kan den
biologiska mångfalden öka.”

Beslut om detta mål togs av Kommunfull-
mäktige i slutet av 1999.

ArtArken nämns i målet. ArtArken är en
databas som innehåller information om hota-
de och andra skyddsvärda arter. Informatio-
nen rör förekomsten av arterna både i histo-
risk och modern tid. Databasen bygger bland
annat på GIS-programmet Arcview och har
byggts upp med stor hjälp av information från
olika experter inom och utanför den kommu-
nala förvaltningen. Insamlad data redovisas
och bearbetas och ger oss värdefull informa-
tion som kan användas vid beslut om typ av
skötsel, planering och miljöövervakning (bild
5).

Analogt med målet om biologisk mångfald
är kommunfullmäktiges uppdrag till Miljöför-
valtningen, om att ta fram en samlad plan för
ökad biologisk mångfald. Det arbetet pågår
inom projektet Biologisk Utveckling av Stock-
holm (BUS-projektet), vilket jag är projekt-
ledare för. Projektet startade år 2000 och nära
samarbete sker med framför allt Stadsbygg-
nadskontoret, Gatu- och fastighetskontoret
och stadsdelsförvaltningarna. Tonvikten lig-
ger på att ta fram åtgärdsförslag som skall
gynna biologisk mångfald i staden. Förslagen
kan delas upp i kategorierna vårda, värna och
växa, samt kommunicera och uppmuntra.

Bild 4. Inventering av duvhök. (Fotograf: Gunilla
Hjorth).

Vilda djur i stadsmiljön?
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Bild 5. Artarken. (Illustration: Miljöförvaltningen).

Bild 6. Vision. (Illustratör: Lotta Järnmark).
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Som framtidsbild för Stockholms biologis-
ka mångfald har en vision tagits fram inom
BUS-projektet (bild 6). Stockholmarna skall
ha en god livsmiljö med möjligheter att på
nära håll få spännande naturupplevelser med
ett rikt växt- och djurliv. En förutsättning för
detta är, bedömer vi, att de arter som nu finns
i kommunen fortlever i livskraftiga populatio-
ner. Detta innebär i sin tur att Stockholm även
kan fungera som källa för spridning av vissa
arter till grannkommunerna. En rik natur för-
utsätter engagemang och kunskap hos olika
aktörer, men bidrar också till att öka engage-
manget och kunskapen. En förutsättning för
livskraftiga populationer är att tillräckligt
många, varierade och stora biotoper finns
och att arterna har möjlighet att sprida sig
mellan biotoperna. Ofta förutsätter detta en
ekologiskt inriktad skötsel.

Kort sagt: Alla skall få plats i morgondagens
Stockholm – även de vilda invånarna! Vi är
helt enkelt mycket ”för”!

Det är alltså svaret på frågan jag så att säga
ställt till mig själv i rubriken till detta anföran-
de. Men det är också en fråga som måste stäl-
las till andra människor som bor i Stockholm.
Åsikterna är ju många.

Jag frågade Vilt- och skadedjursgruppen i
Stockholm. Mötte samma inställning, åtmins-
tone när det gäller djur inom grönområdena.
Deras uppdrag är att bekämpa skadedjur,
som råttor, duvor, måsar då de uppfattas som
skadedjur. Även rådjur skjuts av men huvud-
ståndpunkten är att de i grunden inte är ska-
dedjur men kan komma att bete sig som ett
eller själv bli så skadat att de måste avlivas.

Vad har vi då för förutsättningar
i Stockholm?
Grönstrukturmässigt har Stockholm de så
kallade gröna kilarna, som utgörs av större,
sammanhängande gröna ytor, som är inte alls

Vilda djur i stadsmiljön?

Bild 7. Järvakilens innersta del. (Fotograf: Miljöförvaltningen)
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eller mindre bebyggda, och vilka sträcker sig
från omgivande landsbygd in mot stenstaden.
En konsekvens är att det vi kallar naturen
finns på nära håll nästan var man än bor, vilket
är ovanligt jämfört med många andra stor-
städer.

Många skyddsvärda arter har försvunnit
när staden växt fram. Inte mindre än 223 na-
tionellt rödlistade arter har troligen försvun-
nit från kommunen, då de inte noterats sedan
år 1974. De viktigaste orsakerna till detta be-
döms vara förlust och förändring av biotoper,
avvattning och olika former av föroreningar.
Naturmarksfragmentering är ett exempel på
betydelsefull men bristfälligt utredd faktor
med negativ påverkan på den biologiska
mångfalden.

Ändå, hela 66% av de rödlistade arterna
bedöms vara kvar inom länet och bör därför
ha möjligheter att återetablera sig i staden om
vi kan leva upp till arternas miljökrav samt
återskapa deras livsmiljöer.

När vi inom BUS-projektet inledde arbetet
med att peka ut önskvärda åtgärder som gyn-
nar biologisk mångfald i Stockholm märkte vi
att vi faktiskt vet väldigt lite om däggdjuren i
staden. Varför? När det gäller däggdjuren är
det mest enstaka rapporter som når oss från
den allmänt intresserade allmänheten. Medan
fåglarna, insekterna och kärlväxterna sedan
länge har övervakats av stockholmsornitolo-
ger, entomologer och botanister. Viltforskar-
na har mest ägnat sig åt de mindre hårdgjor-
da ytorna utanför tätorterna. Men nu börjar
även de intressera sig för den urbana miljön.

Vi har resonerat kring vilka däggdjur som
är intressanta att undersöka för Stockholms
del, och vilka däggdjur vi vill ha. Detta är dock
inte liktydigt med vilka djur som finns eller
kommer att finnas i framtiden. Utvecklingen
beror på däggdjuren själva och på vad de
människor som bor i staden och deras politi-
ker bestämmer. Jag gav ekologerna i staden
en förteckning över de däggdjur som har

S. Östergård

Bild 8. Järvakilens övergång söderut. (Fotograf: Miljöförvaltningen)
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känd förekomst i vår region (bild 10) och bad
dem kryssa för vilka djur de tycker skall fin-
nas i staden. Detta var inte någon lätt uppgift,

visade det sig. Men innan jag avslöjar resulta-
tet …

Vilda djur i stadsmiljön?

Bild 9. Orsaksbedömning – försvinnande. (Miljöförvaltningen, 1999).

Bild 10. Lista över däggdjur inom Stockholmsregionen.
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Hur ser det ut? Vad vet vi om
däggdjuren?
Däggdjuren har en problematisk situation i
Stockholm. De rödlistade däggdjur som har
försvunnit från Stockholm har drabbats hår-
dast av jakt och förföljelse, men i hög grad
även av kemisk påverkan från olika miljögif-
ter. Därefter följer konkurrens med andra ar-
ter, predation och födobrist, samt popula-
tionsdynamiska orsaker.

Av 16 kartlagda däggdjur som har funnits i
Stockholm finns 7 arter kvar. En art har till-
kommit i modern tid, nämligen bäver. För-
svunna är svart råtta, varg, vikare, utter, lo-
djur, gråsäl och troligen trollfladdermus, her-
melin och vessla. Bortsett då enstaka besök
av varg och kanske lodjur. Fortfarande finns
igelkott och i mindre numerär älg, bäver och
olika fladdermöss.

När det gäller de vanligare däggdjuren har vi
i princip alla men i olika grad. Rådjuren har

minskat, trots att många uppfattar det vara
tvärtom. Räven har också ökat, och ligger troli-
gen bakom en del av minskningen av rådjur, då
de tar kiden. Tyvärr har vi hört att rävskabben
ökar igen, så vi får se vad som händer framöver.

Och så här blev det när ekologerna bedöm-
de vilka däggdjur som i olika grad bör kunna
fortleva i Stockholm (bild 12). De flesta dägg-
djuren fanns kvar på vår ”önskelista”. De
däggdjur som föll bort var brunbjörn, varg,
mink, iller och den förvildade tamkaninen.
Ytterligare arter som kan innebära konflikt
med människan i tätorten är vildsvin, brun
råtta, älg, rådjur, dovhjort, grävling och grup-
pen sork. Ev. bävern, om den lever för nära
människan. Samtidigt är det en art som många
verkligen uppskattar. Särskilt smågnagarna
saknar vi kunskap om. Dovhjorten har vi
ännu inte i kommunen men någon såg den
som önskvärd.

Våra funderingar över viltets rörelser i och
mellan grönområden i Stockholm är nog inte

S. Östergård

Bild 11. Tillstånd – kartlagda skyddsvärda arter. (Miljöförvaltningen, 2001).
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Bild 12. Däggdjur i Stockholm.

Bild 13. Flygbild av Stockholm 2001, FÄRGORTOFOTO (Stockholm stad).
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helt som vi tror och förväntar oss. Ett bra
underlag är polisens olycksfallstatistik som
visar var frekvensen viltolyckor är störst,
bland annat på Magelungsvägen, Tyresövägen
och Bergslagsvägen. Det framkom även att av
494 viltolyckor under 1996–1999 gällde 97%
rådjur. Antalet med älg var tre. Inga männis-
kor blev svårt skadade. Vid 6 tillfällen skada-
des människor lätt. Eftersom skadorna är
begränsade så är även kostnaderna det, i jäm-
förelse med andra typer av trafikolyckor. En-
ligt en studie som Stadsbyggnadskontoret
gjord utifrån polisens statistik bör exempelvis
viltpassager anordnas och kombineras med
gång- och cykelvägar.

Trots att viltolyckorna kan vara ett bra
mått på hur stammarna kan se ut kan det vara
värdefullt att räta ut några frågetecken, alla
med stadsekologisk inriktning: Var finns dägg-
djuren idag? Var kan de tänkas komma att fin-
nas? Var vill vi ha dem? Hur vill de röra sig? Hur
kan de röra sig? Trender för populationerna?

Frågor som ställs inför vettiga åtgärdsför-
slag, bra miljöövervakning och god förvalt-
ning av däggdjuren i Stockholm. Önskvärt
fortsatt arbete, tycker vi, är att identifiera
konfliktpunkter mellan däggdjur/vägar/olika
verksamheter, mellan olika arter och möjliga
spridningsvägar.

Vi har låtit viltforskaren Göran Cederlund
göra en kunskapssammanställning om ett
urval arter, deras förutsättningar, i synnerhet
i den urbana miljön. Syftet var även att få bätt-
re kunskap om ett antal däggdjurs ekologi,
både i naturlig miljö och i stadsmiljö. Detta
för att kunna ställning till vilka djur som är
”önskvärda” respektive ”icke önskvärda”.

Kunskapssammanställningen har i huvud-
sak omfattat sammanställning av kunskaper
från rapporter, vetenskaplig litteratur, biolo-
giska handböcker m.m. Samt att identifiera
och kontakta personer, både inom och utom
Sverige, som förväntades ha kunskaper om
de aktuella frågeställningarna.

En art som vi lät honom titta närmare på
var bävern. Bävern utrotades i Sverige i slutet
av 1800-talet. Återinplanteringen skedde 1922
och för närvarande skattas stammen till om-
kring 100 000 djur. Stammen ökar fortfarande
och nya områden tas i besittning. Den årliga
jakten omfattar 5 000–6 000 bävrar (statistik
från Svenska Jägareförbundet, 2000). I Stock-
holms läns södra delar finns ca 200–400 djur
(Bernt Bergkvist, muntligt 1999). I länets nor-
ra del endast någon enstaka förekomst. 1999
hade vi ca 3–8 bävrar i Stockholms stad (Goth-
nier, M., Hjorth, G. & Östergård, S., 1999). Tro-
ligen finns det i Stockholm ett par reproduce-
rande familjegrupper (Cederlund, G., 2001).
Då populationsutvecklingen i landet är po-
sitiv kan det tänkas att ytterligare enstaka
bävrar prövar söka sig hit.

I Stockholm finns viss tillgång på tänkbara
boplatser och föda finns ännu tillgänglig längs
med obebyggda stränder. Trafiken skulle kun-
na vara en begränsande faktor, liksom stör-
ningar från olika mänskliga aktiviteter.

Erfarenheter från andra länder har visat att
bävern är mycket anpassningsbar och före-
kommer i många storstäder, t.ex. i centrum av
Wien och München (Cederlund, G., 2001).

Djuren är ofta aktiva i människors närvaro
och därmed lätta att observera. I Stockholm
får vi ofta rapporter från allmänheten som
helst inte vill att kunskapen om förekomstenBild 14. Bäver. (Illustratör: Hans Sjögren)
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skall spridas vidare. Rapportörerna har hit-
tills alltid varit väldigt positiva över sina fynd
av bävrar.

Positiva konsekvenser av att ha bävern i
urban miljö är bland annat att den är lätt att
observera och använda som studieobjekt.
Den uppfattas av många som ett spännande
vilt. Den bidrar till att skapa nya miljöer, som
våtmarker vilka är en bristvara i Stockholm.
De skapar död ved, även det en bristbiotop i
kommunen. Därmed kan den ses som en s.k.
nyckelart i sitt ekosystem.

Negativa konsekvenser kan var att den fäl-
ler träd i oönskad omfattning och på känsliga
lokaler (t.ex. i parker). Den kan täppa igen
trummor och kulvertar. Det är troligen inte
meningsfullt att förbättra habitatet för bäver
(Cederlund, G., 2001) utan istället resurseffek-
tivare att finna lösningar på de konflikter som

bävern kan komma att skapa. Dock har vi inte
några negativa rapporter än och bävern pas-
sar uppenbarligen i urban miljö.

Att i staden och andra tätorter helt utesluta
kombinationen människa – djur är ett olyckligt
och ganska fantasilöst val, tycker vi ekologer
på Miljöförvaltningen.

Eftersom närheten till vilda djur betyder
mycket för väldigt många människor som le-
ver i staden, så är vilda djur inpå husknuten
ett viktig del av vår välfärd. Och för en ökad
förståelse.

Med en växande befolkning blir det nog
ännu viktigare att ta tillvara våra naturvärden
för en ökad förståelse för miljöproblematiken
i stort.

Att tillgodose de marklevande djurens be-
hov av spridningskorridorer i urban miljö,
med vägar, bostadsområden, industriom-

Bild 15. Kommunikation, information, lust. (Illustratör: Hans Sjögren).
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råden, spårområden, är nödvändigt om vi
skall kunna leva med vilda djur nära inpå oss.
Faunapassager måste bevaras och tillskapas.
Och åtgärder måste ske i samklang med flera
önskemål. Idag när viltstängsel byggs kring
vägarna skall dike, bäck eller liknande sättas
igen med nät eller fyllas upp. Klokt om inget
skall upp på vägen men mindre klokt om vi
skall motverka en artutarmning i våra land-
skap. Hur går det att lösa denna konflikt – kan
en faunapassage under vägen, omgärdad av
viltstängsel, fungera?

För att ta tillvara befintlig kunskap och till-
godose olika intressens önskemål måste kom-
munikationen och samarbetet mellan olika
kompetenser, som bland annat kommuneko-
loger, skadedjursbekämpare, jaktvårdsorgani-
sationer, markägare och forskare, öka och bli
mer målinriktad. Vi bör även arbeta mer i ett
regionalt perspektiv.

Ett rikt djurliv i staden kan endast gynnas
om man tar hänsyn till de tillgångar, konflikter
och möjligheter som finns idag – eller som
kan tänkas komma imorgon. Vi måste därför
uppmärksamma djurlivet mer i arbetet med
stadens utveckling och informera bättre om
hur vi människor kan samleva med vilda djur
även i en storstad.

Här skulle jag nu vilja diskutera konkreta
åtgärder som kan gynna biologisk mångfald i

Stockholm och samtidigt mottverka konflik-
ten människa – djur. Eftersom föredragstiden
är till ända vill jag istället ”flagga” för ett semi-
narium som är under planering tillsammans
med Naturhistoriska riksmuséet. Seminariet
hålls den 7 mars 2002, på Naturhistoriska riks-
museet, och kommer att handla om barriärer
och vadringshinder för faunan i urban miljö.
Teori och praktik, samt erfarenheter från hela
landet. Ni är välkomna då!
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Författare
Runmarö

Nyligen lyckades jag på Rönnells Antikvariat
komma över ett exemplar av Ossian Ek-
bohrns gamla skrift om fåglarna på Sand-
hamn. Detta sällsynta särtryck, vars fullstän-
diga titel lyder: ”Ornitologiska iakttagelser år
1887 vid Sandhamn och i dess omnejd”, visa-
de sig en gång ha tillhört Sigfrid Durango
(1906–1989), folkskolläraren som på 1950-talet
författade klassikern ”Fåglar i färg”, och med
hans narrteckning på försättsbladet blev nu
Ekbohrns avhandling helt enkelt oemotstånd-
lig. Jag köpte den och läste den senare samma
dag, från pärm till pärm, på bussen mellan
Slussen och Stavsnäs vinterhamn.

Ossian Ekbohrn (1837–1911), som var ivrig
jägare och äggsamlare, var även skalden Elias
Sehlstedts efterträdare på posten som tull-
inspektör i Sandhamn, vilket rimligen gav ho-
nom rika möjligheter att under sitt snokande
i havsbandet förena nytta med nöje. Han var
dessutom god vän med Strindberg ända tills
han föll i onåd genom att inte utan vidare vil-
ja bidra till förtalet av Siri von Essen under
Strindbergs första skilsmässokris, som delvis

utspelade sig i skärgården. Det är en delikat
historia – som dessvärre inte hör hit. Och hit
hör inte heller det utomordentligt intressan-
ta faktum att Ekbohrn lyckades skjuta en vit-
ryggig hackspett inne bland husen på Sand-
hamn, eller att han i sin samling av uppstop-
pade fåglar förvarade en liten grön papegoja
som någon likaledes skjutglad urinnevånare
hade nedlagt i Långviks by på Möja.

Däremot kan den gode Ekbohrn möjligen
bistå med en utgångspunkt för en fundering
om hur fåglar och andra djur lyckas exploate-
ra det möte mellan kultur och natur som är
våra städer och samhällen. Hör här till exem-
pel vad han har att säga om gråsparven:

”Sextio-80 individer hafva hela året om up-
pehållit sig här i Sandhamn. Egendomligt nog
är, att, änskönt dessa fåglar på intet sätt här
ofredas, deras antal likväl icke märkbart ökas
mot hösten. Antalet synes äfven minskas år
ifrån år och torde orsaken dertill vara, att å en
del byggnader härstädes de gamla tegelpan-
norna, under hvilka sparfvarne hufvudsak-
ligast här häcka, småningom utbytas mot an-
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nan taktäckningsmateriel, såsom asfaltfilt,
plåt m. m.”

Sålunda förändrade tjärpappens införande
gråsparvens minst sagt dynamiska ekosys-
tem. Denna art, som redan med sitt latinska
namn – Passer domesticus – röjer sin vana att
vistas i närheten av människor, anses ha stått
på toppen av sin framgång för omkring 100 år
sedan. Gråsparvarnas tjatter hördes då snart
sagt överallt i Sveriges tätorter och i alla
gårdsmiljöer på landsbygden. Därefter har
den gått tillbaka, främst kanske på grund av
att spannmålsläckaget minskade när arbets-
hästarna försvann, men likt gulsparven kom
den även att drabbas hårt av efterkrigstidens
kvicksilverbetning av utsäde. Och som sagt,
tjärpappen och plåten på husens tak gjorde
inte livet lättare.

I Sandhamn på 1880-talet betraktades grå-
sparvarna uppenbarligen inte som ett bekym-
mer; Ekbohrn skriver ju uttryckligen att man
lät dem vara i fred. Hur det kan komma sig är
inte lätt att säga, men en gissning är att spar-
varna där inte upplevdes som konkurrenter.
Sandhamnsborna var lotsar, tullare, fiskare
och sjömän i största allmänhet, möjligen
smugglare men inte bönder. Ön lämpar sig
över huvud taget inte för odling, vilket kan
förklara att man hellre förföljde skarvar och
sälar än småfåglar. Så är det fortfarande.

Annat var det på fastlandet. Den pålitlige
lundazoologen Sven Nilsson (1787–1883) an-
tyder exempelvis en helt annan syn på grå-
sparvar och andra fåglar i människans närhet.
I min upplaga av hans berömda och alltid lika
läsvärda Skandinavisk Fauna, utgiven 1835,
skriver han: ”Om vintern då snön betäcker
marken, beströr man en plats på gården med
agnar och hafra; Gråspinkarne samlas då snart
och sätta sig mycket tätt tillsammans, så att
man med passande hagel och med en bössa
af temlig grof kaliber kan fälla 40–50 i skottet.
Äfven om man anlägger ett slagnät vid en så-
dan med agnar och hafra beströdd plats, kan
man fånga en mängd gråspinkar, gulsparfvar,
kornsparfvar, bofinkar m. fl.” Det var inte för

inte som gråsparvarna gick under öknamnet
luftens råttor.

Under rubriken ”Nytta och skada” fortsät-
ter Nilsson: ”Köttet, isynnerhet af de yngre
kan ätas och är sundt. De rensa fruktträden
och marken från en mängd skadliga insekter
och larver; men de förtära äfven nyttiga väx-
ter, såsom sockererter, päron, körsbär, nyss
uppkomna köksväxter, frön af hampa m. m.
Äfven förtära de säd både på fältet och i la-
dorna. Deras stora nytta torde dock uppväga
den skada de göra. Likväl bör en förståndig
Landthushållare söka förekomma deras allt
för starka tillväxt.” Den där sista vändningen
är ju ganska belysande. Arten gör mer nytta
en skada, men bör ändå bekämpas. Tydligare
än så kan man knappast belägga misstanken
att så kallad skyddsjakt oftare handlar om
känslor än om rationellt skydd.

Och på den vägen är det. Så sent som 1997
avslogs i riksdagen en motion om att stoppa
den fria jakten på gråsparv. Jag ämnar inte här
och nu lägga mig i den debatten, utan nöjer
mig bara med noteringen att motionen i fråga,
som var undertecknad av ett antal miljöpartis-
ter, sannolikt är ett utslag av en gradvis föränd-
rad syn på de fåglar och andra vilda djur som
lever i av människan präglade miljöer. Den
svarta råttan står redan i dag på ArtData-ban-
kens lista över hotade arter, och även om det
lär dröja innan dess bruna kusin får en egen
räddningsfront, så råder det ingen tvekan om
att dåtidens ganska oreflekterade utrotande av
skadedjur håller på att bli ett otidsenligt för-
hållningssätt. Framför allt i städerna.

På landsbygden dräper man ännu bara allt-
för ofta en grävling när man ser den, eller en
räv, och minken tar man i slagfällor av en sort
som vore otänkbar vid annan jakt än av sen-
tida invandrare. Men i staden ter sig samma
djur som trevliga påminnelser om att naturen
inte bara finns i tv-rutan; de blir en sorts ex-
klusiva gäster från den fjärran grönska där allt
färre människor bor och verkar. Till och med
rådjuren, som i kraft av stark populationstill-
växt och smak för trädgårdsväxter numera

F. Sjöberg
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dras med dåligt rykte, ser riktigt näpna ut på
fälten och golfbanorna i stadens utkanter.
Och när en irrande varg för en tid sedan
sprang för livet över Västerbron var det som
om stockholmarnas upphetsade förtjusning
inte visste några gränser. Att den på andra
håll så fruktade och innerligt hatade besten
skulle ha utgjort någon form av hot var det få
som ens funderade över.

Förr möttes naturen och kulturen på stall-
backen och på gårdarnas inägomark. Det jakt-
bara viltet var givetvis ofta en välsignelse,
som föda, men likafullt fanns där en fiendskap
med rötterna djupt i människans förhistoria.
Inte bara vargen var en konkurrent, det var
även rovfåglarna och räven och rovdjur i
största allmänhet, medan andra var till be-
svär mer indirekt eller bara dödsdömda som
av gammal vana. Björktrastar, nötskrikor, ska-
tor och kråkor; allt sköt man, som vore det
fråga om självförsvar. Det idylliska Astrid
Lindgren-landskap som nu i naturvårdares
och andra romantikers backspeglar ter sig så
eftersträvansvärt var nog när allt kommer
omkring inte fullt så harmoniskt som vi gärna
vill tro. Snarare befann sig odlingen och den
vilda naturen på kollisionskurs, och det var
den senare som utgjorde ett ständigt hot. För-
ändringen är dramatisk, och orsaken kan sö-
kas i den väldiga folkomflyttning, urbanise-
ringen, som kan få självaste folkvandrings-
tiden att framstå som en händelselös era av
idel stugsitteri. Vem brydde sig om fladder-
möss för en mansålder sedan? Antagligen
bara ett fåtal zoologer. Men i dag kan en stad
av Stockholms kaliber under närmast skryt-
samma former stoltsera med att inom sina
tullar hysa hela åtta arter. En gräsand som
häckar på en av tv-husets takterrasser blir
varje år en riksangelägenhet fullt i klass med
vilsekomna delfiner och inavlade björnungar,
duvhöken tillåts äta i fred på parkeringsplat-
serna och gässen, vitkindade och andra, för-
följs väl bara om de har den dåliga smaken att
uträtta sina av naturen givna behov på famil-
jen Wallenbergs gräsmatta. Jag har ännu inte

stött på något fall där en fastighetsmäklare
försöker driva upp priset på en villa genom
att i annonsen skriva att igelkott kan ses i
trädgården, men det är nog mer ett utslag av
mäklarnas fantasilöshet än av att igelkottar
inte skulle vara en potentiellt marknadsdri-
vande faktor.

Är det i själva verket vår egen tid som är
den verkliga idyllen då naturens vägar korsar
kulturens utan påföljande misshälligheter?
Vad är Katthult, ärligt talat, i jämförelse med
Ålsten och Enskededalen?

Tanken roar mig onekligen. På landsbyg-
den stod människan till sist, med vetenska-
pen i ryggen, som segrare i kampen mot natu-
rens krafter – och sedan flyttade hon därifrån
och började efter ett par generationer älska
denna natur på ett sätt som förefaller orimligt
med tanke på hur det brukar se ut på morgo-
nen när den påhittiga grävlingen under natten
har vält soptunnan och noga inventerat inne-
hållet. Hur skulle det egentligen gå om svensk-
arna flyttade en gång till, bort från städerna,
tillbaka ut på landet? Skulle vi då åter igen fal-
la tillbaka i den gamla fiendskapen och börja
skjuta kramsfågel som förr?

Jag tror inte det, för det här handlar natur-
ligtvis inte bara om urbanisering. Att nutids-
människan så vällustigt finner sig i rollen som
nyckelart i stadens föränderliga ekosystem
beror inte bara på att hon längtar tillbaks till
naturen, eller inte alls, utan kanske mera på
att den biologiska mångfalden på goda grun-
der anses vara hotad och trängd. Glädjen vi
erfar varje gång vi ser en igelkott i parken el-
ler havsörn högt över Slussen är nog inte så
lite en glädje över att dessa arter över huvud
taget finns, och just där. Djuren blir livs levan-
de bevis för att det ännu finns hopp och för
att staden trots allt inte är det ökenartade
miljöproblem den ofta utmålas som. Och kan-
hända de mest utpräglade stadsdjuren –
skatorna, ekorrarna, kajorna och korvmåsar-
na som lever högt på resterna vid uteserve-
ringarna – är de verkliga vinnarna i tävlingen
om människornas gunst. De är ju själva stads-
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bor sedan länge, med naturlig besittningsrätt,
ungefär som grisarna i Katthult, och korna.

Fast det finns ju förstås gränser. Brunråttan
blir nog som sagt aldrig riktigt populär, inte
ens i England, och de understundom så allde-
les fantastiskt snuskiga duvorna, som dessut-
om är misstänkt tama, lär nog även framdeles
orsaka nöjaktigt enhälliga krav på lokal av-
skjutning. Rådjuren kan rimligen bli besvär-
liga trafikproblem och man kan ävenså förutse
en viss intressekonflikt om räven blir vanlig
och därtill specialiserar sig på att äta katter.
Just det senare vore naturligtvis en välgär-
ning, inte minst med tanke på att Sveriges
tamkatter årligen dödar i storleksordningen
10 miljoner fåglar, men det hör väl inte heller
hit. Mitt sedan länge planerade brandtal un-
der arbetsrubriken ”Död åt katterna” spar jag
till en annan konferens. Låt mig bara påminna
om att all viltförvaltning i stadsmiljö måste ta
hänsyn till den i vissa områden synnerligen
höga andelen predatorer i form av just katter.

Men när vi nu ändå var inne på de i djur-
skyddsfrågor helt obetalbara och ibland rent
extrema engelsmännen, kan vi kanske åter-
knyta till gråsparvarnas uppenbarligen be-
kymmersamma situation. När allt kommer
omkring kan ju gråsparven som ingen annan
art symbolisera det intrikata samspelet mel-
lan vilt och människa i stadsmiljö. I Sverige
har beståndet halverats bara under det se-
naste decenniet, och det är illa nog, men i
England tycks det som om arten befinner sig
i fritt fall. Och vad det beror på har man ing-
en aning om. Hästarna är borta sedan länge
och även kvicksilverbetningen är ett minne
blott. Kanske artens kräftgång delvis beror på
en ny generation gifter i det högindustrialise-
rade jordbruket, men den saken kan i så fall
inte gärna förklara varför de också dör ut i
städerna. Allt är ännu en gåta.

Tidningen The Independent, som bevakar
dramat under den stående vinjetten ”Save the
Sparrow”, utlyste tidigare i år en belöning på
5 000 pund till den som kan förklara varför
gråsparvarna försvinner från England, och på

ön Jersey i Engelska kanalen har man stiftat
en lag enligt vilken den som skadar en grå-
sparv bestraffas med dryga böter.

Engelsmännen är som de är, jag vet, men
jag tror att en liknande utveckling i vårt land
trots allt inte är alldeles otänkbar. Vår stads-
befolkning består inte längre av nyligen inflyt-
tade landsorstbor som lever på minnen från
förr. Och såvida nu pesten inte kommer till-
baka är naturen inte längre något hot; istället
är det människans egen kultur som ständigt
upplevs hota en allt mer främmande och till
synes värnlös natur. Detta nya maktförhållan-
de föder en vilja att värna och bevara, dels
det jungfruliga vilda som man har sett på tv
eller i bästa fall på semestern, men också,
som alltid, den välbekanta vardagsnaturen, i
det här fallet stadens växter och djur. Detta
engagemang för stadsnaturen har dessutom
blivit bra mycket roligare och tacksammare
på senare år, trots gråsparvens tillbakagång.
Åtskilliga andra arter tycks nämligen trivas
bättre än på länge till följd av att halterna av
vissa miljögifter minskar, och kanske också
för att exploatörerna i dag tvingas bygga in
grönska i många urbana miljöer.

Läser man vad Gunnar Brusewitz skrev
1969 i boken ”Stockholm – staden på landet”
slås man av att dessa dryga 30 år har innebu-
rit en rad glädjande förändringar som knappt
ens en inbiten optimist kunde förutse. Havs-
örnen, uttern, pilgrimsfalken och sälarna, alla
höll de på att dö ut och rekordårens teknokra-
ter kunde ännu härja tämligen ostört i stan.
För naturälskaren pekade trenderna åt helt fel
håll, miljöengagemanget var ännu i sin linda
och begrepp som gröna kilar och national-
stadspark var ännu inte ens påtänkta. ”Fram-
tidens Stockholm”, skriver Brusewitz, ”kom-
mer kanske att omringas av en kedja av kom-
pakta ’täta’ satellitstäder utanför vilka en zon
av vilda grönområden breder ut sig, de nu
diffusa gränserna mellan stad och natur kom-
mer därmed också att bli mer markerade och
Stockholm förlorar till slut karaktären av ’stad
på landet’.”

F. Sjöberg
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Förvisso finns ännu de som prompt vill
bygga på varje plätt där terrängen skiftar i
grönt, men detta blir allt svårare i takt med att
städerna blir människors egentliga hembygd.
Stadsborna kommer inte att flytta tillbaks till
landet. Däremot, tror jag, kommer de att med

stigande intresse se staden som en säregen
naturtyp där en lång rad djur och växter helt
enkelt bör finnas, och där natur och kultur
inte nödvändigtvis måste befinna sig på kolli-
sionskurs. Tro mig, gråsparvarnas vänner kan
bli en fruktansvärd lobbygrupp.

Natur och kultur – kollision eller skön förening?
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Diskussion

Fd enhetschef Ulf Weinberg: Jag är ledamot i
akademiens ”Utskott för viltförvaltning”. Tidi-
gare arbetade jag på Naturvårdsverket. Jag
tänkte ge ett par exempel på arters eller indi-
viders anpassning. Jag kan börja med grå-
sparvarna. För några år sedan satt jag en
sommar på en parkeringsplats i Arkösund
och studerade en flock gråsparvar. När en bil
kom in och parkerade så hoppade de upp på
kofångaren och lyktorna och plockade för sig
av alla insekter som fastnat där. Sedan åter-
gick de till att vila i avvaktan på att nästa bil
kom. Det är ett litet exempel på anpassning
som förmodligen räddade den flocken av grå-
sparvar.

Ett annat mer drastiskt exemplet är då vi
för ganska länge sedan från Naturvårdsver-
kets sida tillsammans med Fiskeriverket och
Göteborgs universitet genomförde en studie
om fiskätande fåglars inverkan på odlingsut-
fallet i fiskeodlingar. Det handlade då framför
allt om häger. Från universitetets sida genom-
förde man då dygnet runt studier av häger i
vissa fiskeodlingar. Dessförinnan hade vi med
hjälp av AMS-medel försökt att minska ska-
dorna i en fiskodling som heter Källarfall nere
i Skaraborgs län genom att fördjupa vissa
dammar så att hägern över huvud taget inte
bottnade där för att undvika skador på fisken.
Det fungerade perfekt hela första sommaren.
Det var ingen häger som tog någon fisk där.
Men redan nästa sommar noterade man
plötsligt en morgon hur en häger lyfte, flög ut
över dammen, och plockade åt sig en fisk i
flykten. Kort därefter var det flera hägrar som
hade lärt sig precis detsamma. I och med det
fungerade inte längre den skadeförebyggande
åtgärd man gjort.

Jag har alltid varit allergisk mot benäm-
ningen skadedjur. Att kalla arter för skadedjur
är i regel helt felaktigt. Det är enskilda indivi-
der som kommer i konflikt med människor
och då kan man ibland vara tvungen att sätta
in åtgärder. Men att benämna hela arter för
skadedjur är enligt min uppfattning felaktigt.
Det finns vissa exempel där det kan diskute-
ras och dit hör brunråttan. Men i övrigt är det
normalt inte så och jag tycker att det har skett
en förändring till det sämre numera i och med
att alltfler och fler arter har börjat kallas för
skadedjur. Att skyddsjakten, som delvis är en
följd av EU-inträdet, har fått ett allt större och
större utrymme i jaktlagstiftningen är enligt
min mening också fullkomligt fel.

Herr Fredrik Sjöberg: Jag har också noterat att
man idag talar ganska mycket om skadedjur.
Mördarsnigeln står idag som något slags sym-
bol för många människors förhållande till na-
turen. Det här är något som jag försöker att
bekämpa i olika sammanhang. Jag har funde-
rat över vad det kan bero på. Möjligen är det
så att det vardagliga umgänget med naturen i
stor utsträckning handlar om dessa mördar-
sniglar och rådjuren som äter tulpaner och
fästingar osv. Samtidigt som det finns en väl-
digt utbredd naturromantisk strömning där
man gärna värnar och vårdar den biologiska
mångfalden så finns hela tiden de här mördar-
sniglarna som tränger sig på. Det är en svår
pedagogisk uppgift att göra något åt det där.
Menar du att EU-inträdet har inneburit att det
hela har förvärrats?

Fd enhetschef Ulf Weinberg: Ja det menar jag
faktiskt. När det gäller åtskilliga arter så har
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man tagit bort möjligheten att jaga dem och i
stället ersatt jakten med olika former av
skyddsjakt. I och med det har arten indirekt
fått en stämpel av att vara ett skadedjur. Det
måste i det långa loppet vara helt fel.

Jan-Åke Hillarp: Vi är vana vid att ha tillgång
till stora naturområden och därmed även sto-
ra viltstammar. Har vi haft problem med viltet
har vi av tradition löst det med hjälp av bös-
san. Idag börjar vi få centra med mycket täta-
re befolkning, urbana områden som liknar
motsvarande områden utomlands. Idag mås-
te vi därför ta till andra typer av åtgärder när
dessa urbana områden tar mer och mer av
omkringliggande landsbygd i anspråk och där
det till sist bara blir små gröna korridorer
kvar. Det betyder att vi på något sätt måste ta
ett helhetsgrepp på den här frågan. För när-
varande görs insatser från olika håll – kom-
munala jägare, naturvårdsmyndigheten på
länsstyrelserna och Naturvårdsverket – men
där finns ingen myndighet som har det över-
gripande ansvaret. Jag tror det är något som
behövs idag.

Herr Torbjörn Fagerström: Jag känner en viss
tveksamhet inför tanken på ytterligare centra-
la myndigheter. Men jag skall inte ge mig in i
den debatten.

Fd enhetschef Ulf Weinberg: På Länsstyrelser-
na finns länsexperter för fiske trots att fisket
i många avseenden inte betyder så mycket,
speciellt i inlandslänen. Däremot finns det
inga länsexperter när det gäller faunasidan.
Detta trots att den i hög grad är väsentligare
och inte minst oerhört mycket mer intressant
för massmedia och för folk i allmänhet.

Föreningschef Anders Arnell: När vi ändå är
inne på begreppet skyddsjakt så vill jag peka
på att det finns en hel del mindre beprövade
alternativa metoder i stället för skyddsjakt.
Jag rekommenderar alla att gå in på vår hem-
sida www.sofnet.org . Där har vi samlat infor-

mation som behandlar väldigt många pro-
blemområden, alltifrån måsar och trutar som
orsakar sanitära olägenheter, hackspettar
som ger sig på hus samt gäss och tranors ska-
degörelse på åkrar osv. Där ges tips om hur
man kan undvika dessa olägenheter med
hjälp av attrapper och inspelade ljud, olika
skrämselanordningar, blå föremål, fällor och
staket för gäss m.m. Där finns även tips som
är hämtade från utlandet.

Vi vill från föreningens sida verka för att så
mycket som möjligt av alternativa metoder
prövas och kommer till användning när fåglar
åstadkommer dokumenterad skada. Vi pläde-
rar också för att öka ersättningsmöjligheter-
na för påvisade skador om man inte kan anse
det rimligt att det skall rymmas inom närings-
idkarens verksamhet.

Fd enhetschef Ulf Weinberg: Jag vill fylla på
med ytterligare tips. Det finns numera något
som kallas för Viltskadecentrum och som är
placerat på Grimsö. Man har där samlat er-
farenheter av olika skadeförebyggande åtgär-
der och fortsätter att samla detta. Jag kan
berätta att redan för många år sedan gjorde
Naturvårdsverket ett försök att göra en sådan
sammanställning. Vi gick ut skriftligen till en
mängd olika instanser för att skaffa in uppgif-
ter. Resultatet blev emellertid ganska magert
och en och annan tog det inte heller på allvar.
Bl.a. var det en jaktvårdskonsulent som skrev
i sitt yttrande att man hade allvarliga funde-
ringar att, som skrämselåtgärd, hänga Natur-
vårdsverkets tjänstemän i träden. Något som
strandade på de höga traktamentena.

Kommunekolog Marie Kristoffersson: Jag skul-
le vilja fråga Per-Göran Eriksson hur ni kom-
municerar jaktfrågor i tätorten Huddinge
kommun? Hur kommunicerar ni med mass-
media? Hur hanterar ni debatten i media när
det gäller jakt i tätort och hur sköter ni infor-
mationen till och diskussionen med allmän-
heten?

Diskussion
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Viltvårdare Per-Göran Eriksson: Vi har egentli-
gen ingen diskussion. Kommuninnevånarna
känner till och det är allmänt vedertaget att
det förekommer jakt inom tätorten. Händel-
ser av speciell karaktär tas upp i lokal press
men någon kritisk debatt mot just företeelsen
skyddsjakt på rådjur i tätort förekommer
egentligen inte. Insändarsidorna bläddrar
man instinktivt i när man har en sådan här
yrkesverksamhet men det är mycket sällan
som man kritiskt debatterar vår verksamhet.

Föreningschef Anders Arnell: Beträffande djurs
anpassningsförmåga så såg jag Davis Atten-
borughs program om fåglar. Ett inslag hand-
lade om hur indiska huskråkor någonstans i
Asien hade lärt sig att knäcka nötter mot ga-
torna. Från luften släppte de ner nötterna på
gatorna. Då det var svårt för kråkorna att
hämta nötterna bland bilarna i den brusande
trafiken hade de lärt sig att släppa dem på
övergångsställena för att sedan passa på att
tillsammans med gångtrafikanterna gå ut på
gatan och hämta dem när det var grön gubbe.

Herr Torbjörn Fagerström: Det var en typ av
anpassning på kulturell nivå.

Biolog Susanna Lövgren: Jag vill fråga Lisa
Hörnsten om det finns några undersökningar
som visar på värdet av sådana här nya safaris
på olika djurarter och om det finns några un-
dersökningar som pekar på att dessa aktivite-
ter ökar eller minskar.

Skog. dr Lisa Hörnsten: Det handlar hela tiden
om att ha en produkt och att förpacka den
bra samt att förmedla en upplevelse och be-
rätta en historia. Klarar man av det då kan
man sälja nästan vad som helst. Jag vill häv-
da att hittills har vi i Sverige haft en tradition
att från samhällets sida betrakta naturen som
en del av det allmänna, det gemensamma.
Därför har vi satsat mycket på anläggningar
för friluftsliv och betraktat det som en positiv
tillgång för befolkningen. Men att det skall fin-

nas en besöksnäring som kan överleva på den
här företeelsen har inte varit viktigt ur sam-
hällets perspektiv.

De senaste decennierna har man på lands-
bygden fått problem i och med att traditio-
nellt jord- och skogsbruk har förlorat i bety-
delse. Vill man fortsätta att bo och verka i
glesbygden så är det här med turism någon-
ting som kan utvecklas. Idag står det klart att
det här kan bli en näring som kan stå på egna
ben. Det behövs ett professionellt tänkande
vilket ibland kan innebära konflikter med
samhällets tidigare syn på att friluftsliv skall
vara gratis och till för alla samtidigt som be-
folkningen i glesbygden måste få någon in-
komstkälla för att kunna stanna kvar. Det här
är en väldigt intressant problemställning och
någonting som man måste vara medveten
om. Jag är helt övertygad om att problemet
går att lösa även om det innebär att samma
resurs, naturen, används för två olika syften.

Man kan idag inte ta inträde till naturen
och jag tror inte heller att man kan göra det
de närmaste decennierna då vi alltid har varit
vana att ha fri tillgång till naturen. Men visst
finns det en vilja att betala för safaris. Även
om älgarna inte alltid vill visa sig så kan man
arrangera älgsafaris och då berätta om älgen
och fantastiska historier kring den. Det krävs
mycket av entreprenören men en bra produkt
snyggt förpackad är man villig att betala för.
Däremot är man inte villig att betala pengar
bara för att bli utsatt på ett hygge där någon
påstår att det ibland brukar finnas älg.

Samma sak gäller då man talar om att ut-
nyttja de stora markerna i Norrland för jakt-
turism. Skall man då få ut höga priser så skall
det vara riktigt exklusivt vilket innebär att du
skall få se och ha möjlighet att skjuta älg.
Helst skall det vara troféälgar vilket är lik-
tydigt med kvalitet. Inte heller här duger det
med att bara få komma ut och sitta på ett hyg-
ge. Så visst finns det ett intresse för den här
sortens turism. Det är en trend idag att man
vill känna sig unik efter en resa och kunna
välja något speciellt.

Diskussion
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Fd enhetschef Ulf Weinberg: Inom ”Utskottet
för viltförvaltning” på akademien så arbetar vi
nu med ett projekt med titeln ”Viltets positiva
värde”. Det handlar då om de positiva delarna
och inte bara om kronor och ören utan även
om riskvårdsvärdet, arbetstillfällen osv. Av-
sikten är att det här skall resultera i en konfe-
rens redan nu till våren.

Herr Torbjörn Fagerström: Jag vill komma med
en liten kommentar till det som Lisa Hörnsten
sade. Du sade att skogs- och jordbruk har för-
lorat i betydelse. Man skall vara lite varsam
med orden här. De har förlorat i betydelse vad
avser antalet människor som har sin bäring i
de här näringarna. Men de är fortfarande väl-
digt viktiga för vår bruttonationalprodukt.

Skog. dr Lisa Hörnsten: För de här glesbygds-
kommunerna så har inte skogsbruket samma
betydelse längre. Som ett exempel på frilufts-
nyttan kontra näringsnyttan kan man ta ex-
emplet med den fria småviltjakten som man
inte för så många år sedan tillät ovan odlings-
gränsen i Sverige. Man beslöt då att tillåta i
princip vem som helst att komma upp och
jaga ovan odlingsgränsen. Detta för att skapa
fler jakttillfällen. Man hade då kunnat sätta
upp betydligt högre krav på dem som kom
och jagade t.ex. att det skall finnas guider och
att man skall vara tvungen att köpa något
slags paket för att gynna besöksnäringen.
Men i det här läget såg man det som en fri-
luftsnytta och gjorde därför inga restriktioner.

Jan-Åke Hillarp: Henrik Waldenström talade
tidigare om att han hade väldigt mycket folk
ute och tittade på olika saker i Eko-parken.
Det är väldigt många människor som idag är
mycket intresserade av att komma ut i natu-
ren. Men det verkar som om de inte har er-
farenhet av att ge sig ut själva eller kunskapen
att själva söka saker och ting. När jag går ut
och diskuterar grönfläckig padda och strand-
padda nere på näset brukar jag ha 50–60 per-
soner med mig. När jag går ut och tittar på

sälar brukar det vara ungefär lika många. Det
är folk som ofta inte annars dyker upp i natur-
vårdssammanhang utan t.o.m. kommer från
städerna längre bort. Det finns således ett
önskemål om att komma ut i naturen och lära
känna den. Frågan är hur man skall kanalise-
ra denna önskan då det dessutom är väldigt
viktigt att vi når ut med information om de
olika djurarterna. Ornitologerna har varit
duktiga på detta. Men andra grupper har inte
varit lika duktiga.

Herr Torbjörn Fagerström: Jag skulle vilja vink-
la över diskussionen lite mot tätortsbebyggel-
sens fauna. Jag vill fråga er som arbetar som
kommunekologer. Har det skett en total om-
svängning så att ni känner ett totalt bejakan-
de från befolkningen för det arbete som ni
lägger ner? Vill folk ha bävrar i Stockholm
eller är det en liten minoritet som är intresse-
rad? Vilken är din uppfattning Susanne Öster-
gård?

Kommunekolog Susanne Östergård: Vi sitter
här med tre ekologer från miljöförvaltningen,
en från stadsbyggnadskontoret och en från
fastighetskontoret så egentligen skulle vi kun-
na svara på din fråga. Pratar man fisk i Stock-
holm så är det idrottsförvaltningen som arbe-
tar med fiskfrågorna. Pratar vi däggdjur är det
framför allt vilt- och skadedjursgruppen som
har koll på dem och vi andra arbetar med all-
ting annat så jag misstänker att många tankar
går till vilt- och skadedjursgruppen. Vi möter
bara positiva tankar kring det vilda i Stock-
holm. Jag tror aldrig vi har fått några klagomål
på våra vilda djur i stan. Vi har också en djur-
skyddsinspektör här. Jag vet inte om hon hål-
ler med mig.

Djurskyddsinspektör Lena Lillnor: Jag får
många samtal som gäller rådjur i trädgårdar
som jag sedan vidarebefordrar till vår skade-
djurs- och viltgrupp. Men i övrigt handlar mitt
arbete mest om tama djur och även förvilda-
de tamkatter som är en stor djurgrupp i
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Stockholm. Då det gäller dessa två djurgrup-
per får vi in många klagomål.

Kommunekolog Susanne Östergård: Vi kom-
mer att träffa vilt- och skadedjursgruppen så
på den sidan kommer det att hända en del
saker när det gäller vårt samarbete och våra
kunskaper om de vilda däggdjuren i staden
och de andra djuren som vi arbetar med. Fis-
ket har vi kontakt med när det gäller vatten-
programmet i Stockholm.

Ekolog Helen Nilsson: De flesta samtal vi får
från allmänheten är positiva. Däremot har de
i ledningen och de som arbetar på exploate-
ringssidan inte alltid förstått varför vi skall ha
biologisk mångfald i Stockholm. För oss gäller
det att finna bra argument och är det någon
här som har ett väldigt bra och säljande argu-
ment för biologisk mångfald så tar vi tack-
samt emot det.

Herr Torbjörn Fagerström: Att det hos allmän-
heten finns ett intresse för djur och natur har
flera talare varit inne på. Är det en fluga i tiden
som kommer att gå över om tio år?

Skog. dr. Lisa Hörnsten: Det finns ett argument
som i och för sig inte är ett argument för natur
och djur men däremot någonting som kan vara
tänkvärt att föra fram. Det finns en forskare
som heter Ulla Berglund och som har skrivit en
avhandling om hur stadsplanerare och allmän-
het ser på det gröna i staden. Hon har kommit
fram till att det finns en väldigt stor skillnad
mellan synsätten. Allmänheten uppskattar det
gröna och naturen och tycker att det är lika
viktigt att ha nära till naturen som att ha nära
till service, buss osv. Stadsplanerare däremot
har som ideal att åstadkomma en stenstad.
Det där är väl något man lär sig under sin ut-
bildning och sedan sitter det kvar mentalt.
Jag är själv ganska engagerad i Uppsala kom-
mun och vi arbetar med att ta fram en ny
översiktsplan där det övergripande målet är
att vi skall vara en stenstad och inte växa ut-

anför befintliga stadsgränser. Det här arbetet
har varit ute på remiss i flera omgångar och
många remissvar har fört fram bristen på
grönområden. I olika undersökningar har
man även intervjuat Uppsalabor där även de
påpekar att det saknas grönområden. Dessa
önskemål tar man emellertid inte hänsyn till
då stadsplanerarna vill åstadkomma den bild
man mentalt bär på, stenstaden. Även om det
är vetenskapligt bevisat att det finns skillnad
i ideal så kan man i alla fall försöka så ett frö
i huvudet på den man pratar med.

Fd enhetschef Ulf Weinberg: Det finns vid det
här laget ganska många studier som visar
naturens betydelse för hälsan. Vi vet att det är
väldigt viktigt att inte minst de små barnen
har möjlighet att komma ut i naturen eller i ett
grönområde. Vad man väldigt ofta glömmer
bort i det här sammanhanget är att de små
barnen och deras föräldrar kan inte gå så
långt. De måste därför ha tillgång till grönom-
råden som ligger nära boendet. Om det då är
så att man bygger bort de här områdena och
går in för att åstadkomma en stenstad då har
man skapat en generation som inte har fått
tillgång till frisk luft och rekreation i naturen
och därmed kanske blivit sjukare, mer stilla-
sittande, fått diabetes i yngre år osv. Vad som
på sikt är minst lika allvarligt är att synen på
naturen och de vilda kommer att förändras.
Vad skall man med en natur och vilda djur till
när man inte ens vet vad det är för någonting.
Jag har under min tid på Naturvårdsverket sett
ganska drastiska exempel på arkitekternas sätt
att tänka och ett som jag direkt kommer att
tänka på det var när man skulle planera Järva-
fältet som nu är naturreservat. Där finns en
mycket fin fågelsjö som heter Säbysjön och det
hade man från stadsplanearkitekternas sida
tänkt att den skulle man cementera kanterna
på. Man ville göra den njurformad så att den
var så elegant som möjligt från arkitektonisk
synpunkt. Jag minns att man från Naturvårds-
verkets sida skrev att detta är inte naturvård.
Detta är naturvandalisering.
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Skog. dr Lisa Hörnsten: Det finns flera under-
sökningar som visar att mängden friluftsliv
man bedriver som vuxen är väldigt kopplad
till mängden friluftsliv man haft som barn. Det
är inte direkt så att om man paddlar kanot
som barn så paddlar man kanot som vuxen.
Man är bekväm i den miljön och det gör att
man också uppskattar den som vuxen.

Jag sade på förmiddagen att man uppskat-
tar de här parkliknande miljöerna. Jag vill för-
tydliga detta med att det är de vuxna som
tycker så. Barn tycker parkliknande miljöer är
tråkiga. Det finns t.ex. inget att leta efter på
marken. Vill man åstadkomma spännande
miljöer för barn så skall man naturligtvis se
till att det finns någonting att roa sig med i
barnhöjd, grenar osv. Tidigare har man skött
skogen runt tätorterna så att den passar de
vuxna människorna. Men framtiden är fak-
tiskt barnens, man skall komma ihåg dem.

Professor Nils Möller: Idag bor 80% av befolk-
ningen i städer och de kan allt mindre om
naturen. Frågar vi en 2–6-åring så vet han vad
Pokemon är men han vet inte vad en pilfink är.
Småbarnsföräldrar skickar upp sina barn på
söndag morgon för att titta på Disneyland.
Rådjuret är alltså Bambi för dem. Hur möter
vi den utvecklingen? EU skall ordna för oss,
Naturvårdsverket vet hur det skall ordnas,
ornitologerna håller på med sitt och Jägarför-
bundet med sitt. Det är ganska exklusivt. Det
går fullständigt över huvudet på allmänheten.
Här har det bara varit Waldenström som
framfört att vi måste hjälpa allmänheten med
t.ex. barnen i parken. Jag tror att vi måste sat-
sa mycket mer på detta annars förlorar vi in-
tresset för djur och natur.

Herr Torbjörn Fagerström: Jag tycker du över-
driver när du säger att det bara var Walden-
ström som var inne på det. Jag tycker nog att
alla föredrag handlade om möjligheten att
bygga urbana miljöer som inrymmer livsmil-
jöer även för vilda djur och som kan ge stads-
borna naturupplevelser. Sedan är det klart att

vi kan beklaga både du och jag att många
människor inte kanske kan artbestämma oli-
ka arter men det är ett världsligt problem.

Herr Fredrik Sjöberg: Jag skulle vilja invända
direkt här för jag tror att det ligger mycket i
det du säger och jag tror att vi har att göra
med någonting som jag skulle vilja kalla för en
biologisk analfabetism som breder ut sig. Den
biologiska kunskap som vi lite schablonartat
kallar för artkunskaper är i Sverige idag säm-
re än på oerhört lång tid. I skolan, en gång i
tiden för länge sedan, pluggade man artkun-
skaper. Man samlade växter på somrarna och
lade upp herbarier och bar portörer. Det här
var en hantering som stämplades ut som
otidsenlig mycket delvis på grund av att eko-
login stormade fram och det var de ekologis-
ka sambanden som var viktigaste miljökun-
skap osv. Jag tror inte man tänkte på att de
här artkunskaperna utgjorde ett språk förut.
Om man inte behärskar detta språk så blir
naturen mer eller mindre obegriplig och då är
det mycket lätt att man också ser den som
skrämmande och då ligger mördarsniglarna
runt hörnet. Jag tror att detta är någonting
som kommer att förändras igen. Allting går i
vågor. Jag är rätt säker på att man inom det
svenska skolväsendet återigen kommer att
börja satsa på den här typen av biologiska
kunskaper. Man får dem inte via TV i någon
nämnvärd grad annat än när det gäller jätte-
sköldpaddor och elefanter osv. Klassiska art-
kunskaper tror jag är modellen. Den systema-
tiska biologin har börjat få ett uppsving på
forskningsnivå idag. Men det har ännu inte
hänt någonting. Man kan få höra skräckhisto-
rier från landets naturskolor när det kommer
ut grupper av lärare bland vilka kunskapen
att skilja en al från en alm ter sig som ytterst
exklusiv. Detta bör förändras och jag tror att
det kommer att ske – inget ont sagt om ekolo-
gin. Jag skulle kunna säga en del ont om den.
Men det finns inget naturligt motsatsförhål-
lande.
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Herr Torbjörn Fagerström: Med andra ord – det
var bättre förr! Då skall jag berätta, där jag
växte upp där var rovdjurshatet förhärskan-
de. Så gott som alla som ägde en bössa sköt
alla rovfåglar som kom inom och en bit utom
skotthåll. Dessutom hette alla rovfåglar glada
i folkmun. Det fanns överhuvudtaget ingen
artkunskap. Idag kan den skärgårdsbefolk-
ningen mycket mer. Den bofasta befolkningen
kan mycket mer om den fauna som omger
honom. Det tror jag beror på alla som sitter i
den här församlingen och den folkopinion
som de representerar och TV-program m.m.

Kommunekolog Marie Kristoffersson: Jag skul-
le vilja anknyta till frågan om hur vi säljer in
naturvården till våra beslutsfattare. Jag tror
att vi gör ett grundläggande fel då vi gärna vill
tro att beslut fattas på rationella grunder. Jag
tror egentligen att det väldigt ofta är tvärt om,
att beslut ofta fattas med en känsla i grunden.
Det kan vara yrkesidentitet t.ex. som gör att vi
fattar beslut som gäller stenstaden i stället för
naturvårdens intressen. Jag tror att om man
skall omvända de här beslutsfattarna så be-
höver de ha en relation till naturen. De behö-
ver förstå de här känslomässiga argumenten.
Då behöver vi inte bara systematik eller art-
kunskap utan vi behöver också naturvårdens
kändisar som man kan hänga upp argumenta-
tionen på. Det är samma resonemang som
Henrik Waldenström förde, att vi behöver hit-
ta de här arterna som fungerar som bärare av
vårt budskap. I Östergötland har vi haft läder-
baggen t.ex. som Linköping har varit jätteduk-
tiga att utnyttja i eklandskapet och där ser vi
hur det har lyckats intressera en bred allmän-
het. Att hitta naturvårdens kändisar det tror
jag på samtidigt som det behövs en känslo-
mässig argumentation.

Jan-Åke Hillarp: Jag skulle först och främst
vilja tacka Fredrik för att jag tror att han har
helt rätt. Det är nämligen så att barn de kan
alla bilmärken, alla gamla dinosaurier osv. Får
de hjälp med det andra så lär de sig det ock-

så och då har de en väldigt god plattform att
stå på. Det andra är att Lisa Hörnsten kanske
skulle ha lagt till, att den miljö som gynnar
barnen den gynnar också en massa småfåglar,
insekter osv.

Skog. dr Lisa Hörnsten: Barn är säkerligen
mycket mer intresserade av den här urskogs-
liknande miljön än vad de vuxna är så jag hål-
ler med.

Laborator Carl Hård af Segerstad: Jag vill sätta
på mig trädgårdsmästarrocken igen och sluta
hata rådjur. Finns det någon kunskap så jag
kan stå och titta på de här djuren och njuta av
dem och veta att de inte äter mina blommor.
Kan jag anpassa min trädgård så att de kan
vara där också?

Viltvårdare Per-Göran Eriksson: Det finns en
liten bok som heter någonting i stil med ”Den
rådjursfria trädgården”. Det är en liten bok
där det finns en uppräkning av de växter man
kan använda sig av i trädgården. Det handlar
om ungefär 144 arter. De flesta är gula. Men
det går säkert om man inte skvallrar för gran-
narna för om de gör likadant då blir det nog
en fråga om tillvänjning.

Kommunekolog Susann Östergård: Vi har ock-
så en lista på rådjurssäkra växter. I arbetet
med databasen med rödlistade arter och an-
dra skyddsvärda arter vänder vi oss väldigt
mycket utåt även till allmänheten och till lära-
re och föreningar. Särskilt från lärare har vi
märkt en stor hunger efter information och
likaså från Agenda 21-samordnarna i kommu-
nerna. Vi var inte beredda på den här efterfrå-
gan. Vi har gett dem lite tips på arter som man
kan efterlysa och vi har gett dem tips på hur
man kan gynna den biologiska mångfalden.
Analfabetism eller inte må vara osagt men
hunger efter information finns definitivt så
det gäller för oss att kunna informera på ett
begripligt sätt.
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Herr Torbjörn Fagerström: Min uppgift är nu
att sammanfatta och avsluta konferensen. Jag
vill med några korta ord påminna om vad de
olika föredragshållarna talat om i dag.

Ulla Mörtberg inledde med att visa hur
man med modern stadsplaneteknik och im-
plementeringsmetoder kan kartlägga och pla-
nera en stad på ett sätt så att den verkligen
passar alla de människor som vill ha vilda
djur kring sig. Själv är jag oerhört fashinerad
över att få klart för mig att det finns både jär-
pe och tjäder inom det område som är intres-
sant för stadsplanerare att beakta. Det hade
jag ingen aning om.

Lisa Hörnsten utvecklade på ett förtjänst-
fullt sätt den teori om människans biofili som
Edward Wilson först presenterade och som
Nils Uddenberg sedan med visst bistånd har
vidareutvecklat till förfining och som därefter
nått sin yttersta elegans genom Lisas tolk-
ningsinsatser.

Henrik Waldenström marknadsförde med
sedvanlig bravur sin egen insats om folkbilda-
re inom ramen för ekoparkens ståtliga monu-
ment över den kungliga eran och förutsätt-
ningarna för allt detta vilda liv.

Carl Hård af Segerstad förskräckte oss alli-
hop genom sin exposé över fanstyg som har
de vilda djuren som reservoarer. Jag blev
själv ganska beklämd över den här otrevliga
bandmasken. Låt oss hoppas att den aldrig
kommer över bron.

Per-Göran Eriksson gav en fantastisk in-
blick i vardagstillvaron för en yrkesgrupp
som i alla fall jag har haft liten kontakt med
och som visar sig göra oerhört många viktiga
insatser. Bilderna av rådjuret med två styck-
en knäckta bakben och tanken på att detta
rådjur skulle kravla sig omkring i vägkanten
tills det törstade och svalt ihjäl om inte Per-
Göran fanns på plats för att avliva det. Den
bilden kommer för alltid att sitta på mina nät-
hinnor.

Susann Östergård berättade om de fantas-
tiska tillgångar som de vilda djuren utgjorde
i stadsmiljön i Stockholm och informerade

bl.a. mig om att bävrar numera finns i 100 000
i landet och ett antal exemplar inom Stock-
holms stad. Det senare hade jag ingen aning
om och det sista visste jag men trodde att det
var betydligt färre.

Fredrik Sjöberg började med sedvanlig bra-
vur någonstans på 1800-talet med Sven G
Nilsson. Vi diskuterade kring vår kärlek till
naturen och vad den beror på och vad den
kan föra fram till och hans avslutande vision
om gråsparvens vänner som en kraftfull lob-
byinggrupp tror jag dessvärre kan vara en vik-
tig vision som vi har att se fram emot.

Det är uppenbart att det inte går att sam-
manfatta innehållet en sådan här dag men låt
mig bara säga att Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien skulle inte kunnat ordna ett
sådant här seminarium för 50 år sedan. Det
var otänkbart att vi skulle ha detta intresse
för att vårda naturmiljöerna i städer och an-
dra stadsnära tätortsmiljöer. Jag undrar själv
vad det beror på att det kan göras idag. Fred-
rik Sjöberg med flera har varit inne på det.
Själv tror jag det har att göra med att vi egent-
ligen inte har någon riktigt urban befolkning.
Folk hävdar att vi har det för att folk har flyt-
tat till tätorterna. Men om vi jämför med en
riktig urban miljö skulle jag vilja säga att i
Rom har det bott människor i hundra genera-
tioner, generation efter generation med män-
niskor som inte känner till någonting annat än
en urban miljö. I Sverige har vi inga sådana
historiska erfarenheter. Alla har alldeles ny-
ligen flyttat in till stan och dessutom har de
inte flyttat in till stan så mycket som det på-
stås. En väldigt stor del av befolkningsökning-
en i städerna beror på att städerna har utvid-
gat sina kommungränser. Det är faktiskt väldigt
många som bor på landsbygden fortfarande.
Jag vet inte om ni känner till hur stor andel av
landets yta som ligger inom dagpendlarav-
stånd från någon större tätort och med stör-
re tätort menas 20–25 000 innevånare. Om
man ritar en sådan karta så finner man att
hela landet utom Norrlands inland och några
små fläckar i Värmland och inre Småland till-
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hör den regionen. Det innebär att praktiskt
taget alla svenskar kan leva ett liv som inne-
bär att de bor på landet och arbetar i stan om
de vill. Jag tror att det är den utvecklingen vi
nu har att se fram emot. Vi skall planera för en
utveckling där människor bor antingen i en
stadsmiljö som på grund av att vi egentligen
inte är så urbaniserade skall vara väldigt full
av planteringar och grönområden vilka är
avsedda att bilda luft mellan betongklumpar-
na men även skall fungera som habitat för
hybrider och växter. Eller så bor de ute på lan-
det och arbetar i stan. Landsbygden avfolkas
inte utan den befolkas av en annan typ av
människor som inte längre har sin bärgning

Diskussion

på landet utan bara bor där. Fredrik Sjöberg
är en sådan, jag själv är en sådan. Vi gör andra
saker på landet än man gjorde förr. Det finns
nu 200 000 hästar i Sverige vilket nästan är
lika mycket som det fanns på den tiden då
hästen dominerande som dragare inom
skogs- och jordbruket och dessutom utgjorde
en viktig resurs viktiga inom försvarsmakten.
Folk bor på landet, folk gillar naturen, folk vill
att det skall vara grönt. Jag är övertygad om
att det skall vara så och det tror jag de vill.
Med ordförandens rätt ger jag en känga till
Fredrik Sjöberg. De tror att de vill ha det så
oberoende av om de kan arterna vid namn
eller inte.
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