
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2019 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Naturen i staden

Undersök närmiljön!
Utgå från bilden ovan och ta reda på hur man 
arbetar lokalt med några av ekosystemtjänster-
na. Till exempel: Vilka parker eller stadsnära na-
turområden finns det och hur används de? Vilka 
används av skolor? Vad odlas i staden och var? 
Hur arbetar man för att förbättra luftkvaliteten? 

Läsårskalendern för 2019/2020 handlar om 
den natur vi möter i staden och i vår när-
miljö. Hur grön är skolgården, vilka växter 
och fåglar trivs i staden och hur kan vi an-
vända naturen för att rena det vatten som 
passerar parkeringsplatser och torg? Flera 
av månadsuppslagen har koppling till de 
ekosystemtjänster som finns i eller i närhe-
ten av staden.

Ekosystemtjänsterna i staden är många och 
återfinns inom skilda områden. Titta gärna 
på Naturvårdsverkets illustration till höger 
och försök komma på så många som möjligt. På 
uppslagen i kalendern berör vi en del av dessa. 

Naturpedagogik tas upp på septemberuppslaget, 
som handlar om förgröning av skolgårdar, oktoberupp-
slaget beskriver bland annat hur man kan gå tillväga för 
att odla ätbara växter utan jord och vattenrening är i fokus 
på marsuppslaget.

Tips
Läs mer om ekosystemtjänster i Bi-
lagan nr 1 2015 och på vår webbsida, 
där Utmaningen för 2015 handlade 
om just ekosystemtjänster.

På Naturvårdsverkets hemsida, 
www.naturvardsverket.se, finns 
mycket information om ekosys-
temtjänster under rubrikerna Vad 
är ekosystemtjänster? och Mer om 
ekosystemtjänster. 

Urbana ekosystemtjänster – 
 arbeta med naturen för goda livsmiljöer är 
titeln på en ny bok med fokus på ekosystemtjänster i staden 
(Stad & Land nr 188, Tankesmedjan Movium, SLU, 2019).

Hälsa och rekreation 

Naturupplevelser

Stadsodling

Kulturarv

Grön infrastruktur

Klimatanpassning

Grönskan stimulerar till lek, motion och 
utevistelse samt minskar stress och sänker 
blodtrycket. Grönskan kan också bidra till 
en bättre ljudmiljö och skapar på så sätt en 
hälsosammare miljö för stadens invånare.

Villa- och koloniträdgårdar, hustak och parker kan 
ge närodlad och egenproducerad mat samtidigt som 
de bidrar till ökad social gemenskap, rekreation, 
lärande och hälsa.

Äldre parker, kanaler, dammar, kyrkogårdar,  alléer 
eller gamla solitärträd berättar om platsens historia 
och utveckling, skapar identitet för området och kan 
även locka turister.

Sammanhängande grönytor med 
växtlighet även på byggnader som 
takträdgårdar, gröna tak och fasader 
är viktiga på både kvarters- och 
stadsdelsnivå för att skapa samband 
med omgivande landskap. En 
variation av grönytor ger olika 
livsmiljöer för djur- och växter 
och främjar biologisk mångfald 
och därmed ekosystemtjänster.

Grönytor, våtmarker, öppna vattenytor 
och annan genomsläpplig mark renar 
regn- och smältvatten. Ytorna kan också 
minska vattenmängder och jämna ut 
flödet från häftiga regn som ett led i 
klimatanpassningen.

Träd och buskar skuggar, ökar luftfuktigheten och ändrar 
luftströmmar, vilket ger ett behagligare lokalklimat. Små 
skadliga partiklar fastnar även på växternas bladverk vilket 
kan bidra till renare luft.

Ekosystemtjänster  
i staden
För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det 
viktigt att samspela med och utveckla naturens eko- 
systemtjänster, som ger människan nyttor vi ofta tar  
för givna eller inte ser.

Lokalklimat och renare luft

Att ha nära till grönområden ger 
möjligheter till ett dagligt friluftsliv 
och skolornas utepedagogik. Att 
studera naturen och dess artrikedom 
främjar kreativitet, ger kunskaper 
om naturen och ekosystemen samt 
inspiration till nytänkande och 
innovativa idéer.

På Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se, under 
Mer om ekosystemtjänster finns bland annat planschen Ekosys-
temtjänster i staden, med illustrationen ovan, som kan laddas ner 
i pdf-format. De olika kategorier som finns representerade i illus-
trationen är hälsa och rekreation (längst upp till höger), naturupp-
levelser, stadsodling, kulturarv, grön infrastruktur, klimatanpassning 
samt lokalklimat och renare luft (längst upp till vänster).

Källa: Naturvårdsverket



Drottningens 
namnsdag

Augusti 2019

v. 31

v. 32

v. 33

v. 34

v. 35

Annons

Lärarkalender 
med extra 
utrymme

Välj mellan A4-
och A5-storlek

Inbyggt kollegie-
block

Tio plastfickor

Fundo-kalendern
beställer du på 
www.fundo.se

Rabattkoden bi19 ger 20% 
t o m 2019-08-31 

Kan även beställas på Läromedia 
(utan rabatt)

Tips! 
Den 29–30 augusti 

2019 anordnas konferensen 
Ute är inne i Jönköping, med fokus 
på utomhuspedagogik och ekosys-

temtjänster. Sista anmälnings-
dag är 12 augusti.

EUSO, anmälan öppnar

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

  5    6   7   8    9 10 11 
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   Per Karin, Kajsa Tage Arne, Arnold 

Ulrik, Alrik Alfons, Inez Dennis, Denise Silvia, Sylvia   Roland Lars  Susanna 

Klara Kaj Uno Stella, Estelle  Brynolf  Verner, Valter Ellen, Lena 

Magnus, Måns Bernhard, Bernt Jon, Jonna Henrietta,  Signe, Signhild  Bartolomeus Lovisa, Louise 

Östen Rolf, Raoul Fatima, Leila Hans, Hampus Albert, Albertina Arvid, Vidar
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