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Möjligheter och metoder för biologisk mångfald i urbana miljöer

VÄLKOMMEN TILL MÅNGFALDSKONFERENSEN 2015

Kommer framtidens beslutsfattare att veta hur en 
bastardsvärmare ser ut – och spelar det någon roll? 
Sådana frågor blir allt mer angelägna i takt med att städerna växer. Mel-
lan år 2000 och 2010 ökade befolkningen i Sveriges städer med 550 000 
personer till drygt 8 miljoner. Enligt en prognos från FN kommer världens 
stadsbefolkning att växa med 2,4 miljarder människor fram till år 2050. 

För att alla människor ska få plats kan städerna enligt samma prognos 
komma att breda ut sig på en yta som motsvarardrygt sju gånger Sverige. 
Städernas utbredning och förtätning leder ofta till att det blir mindre plats 
för växt- och djurliv. Naturen trängs undan. 

Städernas gröna oaser krymper, de blir färre och mer fragmenterade. I och 
med detta minskar den mångfald av växt- och djurarter som vi idag ofta tar 
för given. Samtidigt visar forskning att städernas biologiska mångfald både 
är unik, och på många grundläggande sätt viktig för oss människor. 

Syftet med Mångfaldskonferensen 2015 är att diskutera liv i staden. Varför 
är biologisk mångfald i staden viktigt? Vad betyder biologisk mångfald i sta-
den för människors hälsa och välbefinnande, för vår relation till naturen, för 
vår kultur och ekonomi? Hur kan vi arbeta för att gynna städernas biologiska 
mångfald? Vilka är problemen? Hur ser möjligheterna ut? 

Centrum för biologisk mångfald fyller 20 år och det firar vi med att arrangera Mångfaldskonferensen 
2015. Temat denna gång är liv i staden. Frågorna vi ställer oss är: Varför är biologisk mångfald i staden 
viktig? Hur kan vi gynna städernas biologiska mångfald? Vilka är problemen? Hur ser möjligheterna ut? 

#MK2015



Mångfaldskonferensen äger rum den 12 november kl 8:30-16:00 på SLU:s campus Ultuna i Uppsala. 
Registrering och föreläsningar sker i Loftet på centrala campus. Gruppdiskussionerna sker dels i Loftet, 
dels i Ulls hus. 
#MK2015

PROGRAM 12 NOVEMBER
8:15 Registrering Loftet

9:00 Välkomsthälsning och inledning Loftets stora hörsal Tuija Hilding-Rydevik, CBM

9:30 Staden i landskapet – landskapet 
i staden

Margareta Ihsle, Landskapsnoden KSLA

09:50 Presentationer: Varför är biologisk 
mångfald i staden viktigt?

9:50 Grönare städer är framtidens 
städer

Henrik Waldenström, Världsnaturfonden 
WWF

10:20 Kaffe, bokbord Loftet

11:00 Kartering och värdering av eko-
systemtjänster från urban grönska

Loftets stora hörsal Marcus Hedblom, SLU

11:30 Hälsofrämjande processer och 
biologisk mångfald

Johan Hallberg, Landstinget Dalarna

12:00 Kaffe och bokbord Loftet

13:00 Anknytning mellan människa och 
natur: upplevelsen av den biolo-
giska mångfalden

Thomas Beery, Högskolan i Kristianstad

13:30 Parallella gruppdiskussioner: Hur 
kan vi gynna biologisk mångfald i 
staden?

1. Stadens träd
 
Inledningstalare: Urban Emanuelsson, 
CBM; Fabian Mebus, Riksantikvarieäm-
betet, m.fl.
Ordf: Torbjörn Ebenhard, CBM
Lokal: Loftets stora hörsal

2. Stadens vatten
 
Inledningstalare: Gunilla Hjorth, Stockholms 
stad; Frank Johansson, Uppsala universitet, 
m.fl.
Ordf: Johnny de Jong, CBM
Lokal: ”Umeå”, Ulls hus

3. Stadens grönområden
 
Inledningstalare: Mats Gylin, SLU Al-
narp; Anna Sääf, Uppsala kommun; 
Jörgen Wissman, CBM.
Ordf: Karin Gerhardt, CBM
Lokal: ”Alnarp”, Ulls hus

4. Stadens planering
 
Inledningstalare: Fredrik Bengtsson, 
kommunekolog Helsingborgs kommun; 
Ulrika Egerö, översiktsplanerare/ekolog, 
Stockholms stad; Ulla Mörtberg, forskare 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
Ordf: Tuija Hilding-Rydevik, CBM
Lokal: Loftet

15:00 Kaffe, utställning Loftet

15:30 Success and best-practice in 
community-based urban 
biodiversity initiatives in Denmark

Loftets stora hörsal Elena Bulmer, Worldwatch Institute Europe

16:00 Avslut och mingel Loftet
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Elena Bulmer är projektkoordinator för biodiversitet på Worldwatch Institute Europa (Dan-
mark). Hon har doktorerat i biologi och är certifierad Prince2 and Project Management Profes-
sional (PMP). Elena har en omfattande internationell erfarenhet av att leda projekt som handlar 
om naturvård och biodiversitet. Bland annat har hon jobbat med universitet och frivilligorgani-
sationer i Europa och i Sydamerika.

Henrik Waldenström är projektledare på Världsnaturfonden WWF. Hans arbetsuppgifter är 
Grönare städer i allmänhet och Kungliga nationalstadsparken i synnerhet. Nationalstadsparken 
är ett projekt som Henrik tog initiativ till i slutet på 1980-talet när hoten mot de kungliga par-
kerna i Stockholm (Djurgården-Haga-Ulriksdal) var särskilt stora. Fåglar är hans stora biologiska 
intresse och han leder fågelexkursioner i både Sverige och utomlands.

Johan Hallberg är specialist i allmänmedicin med miljömedicinsk och socialmedicinsk profil.       
Han jobbar på avdelningen för hälsofrämjande, Landstinget Dalarna, och har ett särskilt 
intresse för hälsofrämjande processer som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling – socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt. Just nu skriver han en vägledning kring hälsofrämjande processers 
betydelse i arbetet för de svenska miljömålen.

Marcus Hedblom är forskare i urban ekologi och analytiker på miljöövervakningsprogrammet 
NILS på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hans forskning handlar om hur olika habitat och 
biologisk mångfald påverkar oss människor, till exempel hur diversiteten av fågelsång påverkar 
upplevelsen av olika stadsmiljöer. Marcus är med i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt 
som arbetar med ekosystemtjänster och han är speciellt intresserad av hur människor värderar 
det gröna i staden och problematiken kring att värdera grönska.

Margareta Ihse är professor emerita i ekologisk geografi vid Stockholms universitet med 
en bakgrund som landskapsekolog och naturgeograf. Hon har främst studerat kulturland-
skapet, men också skog, fjäll, myr och stad. Margareta är verksam inom Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademin, KSLA, och har bland annat varit vice preses samt ordförande i KSLA:s 
miljökommitté. Idag är hon ordförande i KSLA:s landskapskommitté. Hon är och har varit starkt 
engagerad i naturskydds- och miljöfrågor, både nationellt och internationellt, inom IALE (Inter-
national Association for Landscape Ecology), IUCN (International Union for Nature Conserva-
tion) och det Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. 

Thomas Beery är universitetslektor i miljödidaktik på Högskolan Kristianstad och forskare 
i forskningsmiljön Man and Biosphere Health. Han har en bakgrund inom miljö- och utom-
huspedagogik i USA och hans stora intresse är människors anknytning till naturen. Thomas 
är särskilt intresserad av frågor om urbanisering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och 
naturupplevelser.

Tuija Hilding-Rydevik är professor i miljöbedömning och chef för Centrum för biologisk 
mångfald, CBM vid SLU och Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse är professionella 
aktörers (tjänstemän, politiker) föreställningar om och praktiska möjligheter att integrera mil-
jöinformation, miljöperspektiv och hållbar utveckling i planering och beslutsfattande inom till 
exempel kommunal och regionalekonomisk utvecklingsplanering. Ett nytt forskningsfält är hur 
lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald hanteras i planerings- och beslutsproces-
ser.
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STADENS TRÄD

Hur ska stadens träd skötas? Vilka skötselmetoder är möjliga/lämpliga? För vems nytta? Till vilken kostnad? 
Hur balansera olika intressen i skogen? Stadens träd finns i alléer, trädgårdar, parker, friluftsområden och 
brukad skog och används för friluftsliv, lek, bär- och svampplockning, fågelskådning, buller- och siktskydd, 
skogsbruk, och som biotoper för hotade arter m.m. Det är inte självklart hur stadens träd ska skötas för att 
passa alla nyttor. Uppdelningen i hårt ansade parker och produktiv skogsmark med hyggesbruk kanske inte 
är optimal. Alternativa skötselmetoder är plockhuggning, naturvårdsgallring, skottskogsbruk och slytäkt, 
som kan gynna biologisk mångfald och samtidigt ge biomassa.

STADENS VATTEN

Dammar och vattendrag kan ge stora estetiska värden och skapa lugn i en för övrigt stressande stadsmiljö. 
För biologisk mångfald är vattnet av mycket stor betydelse. På det här seminariet kommer vi att diskutera 
vad som krävs för att dammar och vattendrag ska fylla en bra funktion för både biologisk mångfald och för 
sociala värden. Kan man kombinera biologisk mångfald med höga sociala värden? Det finns exempel på vat-
ten som ”glömts bort” och som växer igen. Vad bör man göra för att öka deras funktion? Det finns också ofta 
ett hårt exploateringstryck och krav på förtätning av staden. Vilka dammar och vattendrag bör man satsa på, 
respektive offra vid en sådan förtätning? Hur fungerar dammarna i ett landskapsekologiskt perspektiv? Har 
landskapsperspektivet även betydelse för sociala värden?

STADENS GRÖNOMRÅDEN

Länken mellan odling och biologisk mångfald är viktig för människan och den levande naturen. Det är också 
avgörande att den urbana människan har kontakt med naturen i sin närmiljö. Vi vet att vi mår bättre av att ha 
grönska runt omkring oss, men vad kan vi vinna på att ”odla en rik och varierad mångfald” nära oss? Behöver 
vi gynna biologisk mångfald i stadens grönområden? Forskning visar på vikten av ”grönt” för välmående, 
men räcker det med en gräsmatta, en park med ett fåtal trädgårdsväxter? Ska parkerna vara mer än bara 
estetiska? Hur viktigt är det med biologisk mångfald på t.ex. dagis, skolor eller vårdinrättningar?

STADENS PLANERING

Kan de nuvarande idealen för stadsplanering (t ex när det gäller förtätning) också bli gynnsam för biologisk 
mångfald? Kan synsätten hos planerare gå bortom det i och för sig lovvärda att staden ska bli allmänt ”grön” 
och även inkludera biologisk mångfald som eftersträvansvärd kvalitet av det gröna? Hur går detta till inom 
ramen för de planeringsprocesser och med de planeringsaktörer vi har idag? Sessionen skapar ett möte 
mellan den kommunala planerarens perspektiv, den internationella forskningen om hur biologisk mångfald 
gynnas i stadsmiljö och miljökonsultens roll i planeringsarbetet.
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Centrala Ultuna

Ultuna-
restaurangen

Från centrala Uppsala och E4
From central Uppsala and motorway E4

Från Sunnersta och väg 255
From Sunnersta and highway 255
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Parkering
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Loftet / the Loft
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ULLS HUS
LOFTET
ULTUNARESTAURANGEN

ULTUNA

HITTA PÅ CAMPUS

ARRANGÖR  MED HJÄLP OCH STÖD AV

CBM Centrum för 
biologisk mångfald


