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Sammanfattning 
 
I denna studie undersöks hur parken Tantolunden på Södermalm i Stockholm 
förvaltas ur ett biodiversitetsperspektiv. Syftet är att undersöka hur Stockholms 
stadsdelsförvaltning hanterar grönområdet, beskriva dess förvaltningsmässiga planer 
och åtgärder, samt väga biodiversitetens betydelse gentemot andra intressen. Detta för 
att kunna koppla till Sveriges miljöarbete samt diskutera ifall parkområdet 
tillhandahåller en hög ekologisk status. En fältundersökning gjordes där tre 
inventerade naturytor på 100 kvm har studerats utifrån antalet växtarter, i koppling till 
ett större delområde där det söktes efter fyra utvalda biodiversitetsindikatorer. Dessa 
tre områden har benämnts som Berghällsområde, Traditionellt skött park samt 
Trädgårdsodlingsområde, efter hur de förvaltas. Enligt resultatet av studien har 
Berghällsområdet den rikaste biodiversiteten när det gäller de utvalda 
biodiversitetsindikatorerna, men inte gällande antalet växtarter. 
Trädgårdsodlingsområdet hade flest växtarter men inte många 
biodiversitetsindikatorer. Den traditionellt skötta parken hade lägre biodiversitet än de 
andra två delområdena och även lägst antal växtarter, vilket talar för att denna del 
förvaltas utan hänsyn till biodiversitet. Resultaten kopplas till teorin om 
Förvaltningens rationalitet samt de två miljömålen Ett rikt växt och djurliv och En 
god bebyggd miljö. Studien indikerar på att parkförvaltningen inte följer 
miljömålsarbetet.  
 
Nyckelord: Biologisk mångfald, parkförvaltning, Förvaltningens rationalitet, 
biodiversitetsindikatorer, miljömål. 
 
 
Abstract 
 
My study addresses how the park Tantolunden in Södermalm, Stockholm, is 
administrated from a perspective directly concerning biodiversity. The purpose of 
my research is to understand how the Stockholm Municipal District administration  
handels the green area and the ways in which the stewardship and enviromental  
arrangements of the area relate to its genral biodiversity and environmental status. I 
conducted field research in which three inventory spaces, 100 squared metres each,  
were examined in an attempt to discern the amount of plant species within the area  
and in connection to the larger area in which the search for four chosen biodiversity  
indicators were also done. These three areas were given the names Rocky area,  
Traditionally managed park area, and Gardening area, after the way  
they’re administrated. According to the results of this study the Rocky area has  
the richest biodiversity in regards to the chosen biodiversity indicators, but not the  
amount of plant species. The Gardering area had the most plant species but not many  
biodiversity indicators. The Traditionally managed park area had a lower biodiversity  
than the other two areas and also the lowest amount of species, which indicates that  
this part is administrated without significant deference to biodiversity. The results are  
connected to the theories accosiated with the Administration’s rationality and the two  
swedish environmental objectives A rich plant and animal life and A good building  
environment. My study indicates that the Stockholm Municipal District 
administration do not fully uphold Sweden’s greater environmental objectives. 
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1. Inledning 
 
I denna studie undersöks Stockholms parkområde Tantolunden på Södermalm som ett 
grönområde i urban miljö – närmare bestämt huruvida grönområdet Tantolunden 
förvaltas ur ett biodiversitetsperspektiv. Detta då hypotesen är att olika typer av 
förvaltning skapar och styr naturtyper.  
 
Biodiversitet, även benämnt biologisk mångfald, innebär en variation av gener, arter 
och livsmiljöer och kan kort beskrivas som ett mått på hur många olika levande 
organismer det finns. En definition lyder: ”variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och 
andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; 
detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem." (SLU, 2014) 
 
1.2 Bakgrund 
 
En global konvention om biodiversitet undertecknades 1992, vid FN:s konferens om 
miljö och utveckling i Rio. Den kallas Konventionen om biologisk mångfald, (The 
Convention on Biological Diversity, CBD). Konventionen trädde sedan i kraft 1993 
och består av tre huvudmål: Bevarandet av den biologiska mångfalden; Ett hållbart 
nyttjande av den biologiska mångfaldens komponenter; En rättvis fördelning av 
nyttan kommen ur utnyttjandet av genetiska resurser. (CBD, 2014) 
 
I Sverige, som undertecknade konventionen, är miljömålsarbetet med de 16 
miljökvalitetsmålen vitalt. De flesta miljömålen går att koppla till biodiversitet då det 
är en förutsättning för en hållbar utveckling, men i detta arbete kommer jag att 
fokusera främst på två av dem, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”En god bebyggd 
miljö”. Det sistnämnda för att det syftar till hälsosamma och goda livsmiljöer i städer, 
tätorter och annan byggd miljö vilket parker ingår i. Biodiversiteten i ett parkområde 
är viktigt och nödvändigt eftersom det tillhandahåller flertalet ekosystemtjänster, det 
vill säga direkta och indirekta nyttor vilket är en förutsättning för människor och de 
flesta arters överlevnad (Naturvårdsverket, 2013).  
 
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” lyder: ”Den 
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.” (Naturvårdsverket, 2013)  
 
Det andra miljökvalitetsmålet till denna studie är ”En god bebyggd miljö”: "Städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas." (Naturvårdsverket, 2013) 
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Ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier efter deras funktioner: försörjningstjänster 
(levererar själva varorna, som vatten, fisk, trä och fibrer); reglerande tjänster (som 
klimatreglering, luft- och vattenrening och pollinering); stödtjänster (energi- och 
materialflöden, biokemiska kretslopp, fotosyntes och jordmånsbildning); samt 
kulturella tjänster (som inspiration, kunskap, rekreation, skönhet) (Isacs, 2010). 
 

 
 
Figur 1. Karta över Tantolunden. 
(http://www.angelfire.com/sd2/sodermalm/tanto/tanto.html) 
 
Tantolunden tillhör Stadsdelsnämnden Södermalm och området avgränsas söderut av 
Årstaviken och järnvägen, österut av Ringvägen, norrut av bostadsområdet 
Drakenberg och Zinkensväg, samt västerut av Hornstull. Området har existerat som 
park sedan år 1885 och har stått under offentlig förvaltning sedan dess. Dessförinnan 
bestod Tantobergen av kala bergkullar som hade betats ända sedan medeltiden 
(Södermalms stadsdelsförvaltning, 2009). Från att ha varit ett kalt klipplandskap har 
platsen under loppet av ett sekel förändrats till en grön stadspark. Den grundläggande 
stommen är densamma, men förändringarna som skett avspeglar en utveckling såväl i 
staden som i samhället (Lindroth, 2009). I jämförelse med den ursprungliga planen 
har stora förändringar skett genom att exempelvis barrträden höggs bort på 1940-talet. 
Dessa träd var vanliga i Stockholms stadsparker under slutet av 1800-talet men 
minskade allt eftersom (Södermalms stadsdelsförvaltning, 2009). 
Kolonilottsföreningar bildades i Tantolunden redan 1917 och i Tanto Norra 1919. 
Parken har alltså en lång tradition av odling (Lindhagen, 1996). 
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1.3 Problemformulering 
 
Mot denna bakgrund rör problemformuleringen för denna studie frågan i vad mån och 
hur naturen formas av parkförvaltningen, positivt eller negativt ur ett 
biodiversitetsperspektiv. Det finns självfallet många aspekter som påverkar 
Tantolunden, men mitt fokus ligger på parkförvaltning. Min utgångspunkt är att 
förvaltning och politik spelar en stor roll för utfallet. Då dessa två aspekter är 
beroende av flera intressen blir resultatet en vägning av olika mål, där flera alltså inte 
gäller bara biodiversiteten. I studien kommer biodiversiteten att vägas mot andra 
intressen.  
Många parker är idag hårt gallrade, klippta och skötta vilket blir ett problem för 
biodiversiteten i städer. När parker förvaltas på ett sätt som inte gynnar 
biodiversiteten blir konsekvenserna att de ekologiska systemen som finns i städerna 
störs och artrikedomen minskar. Då urbaniseringen idag är ett faktum samtidigt som 
människor är beroende av naturens resurser och ekosystemtjänster, kan en hållbar 
stadsutveckling och stadens parker anses ha en extra viktig roll i förvaltningen, både 
för människor och andra arters överlevnad.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur Södermalms stadsdelsförvaltning 
hanterar Tantolunden. Denna ambition innebär dels beskrivningar av de naturgivna 
förutsättningarna i området och av de olika förvaltningsmässiga planer och åtgärder 
som riktas mot området, dels försök till att förklara hur och på vilket sätt förvaltningar 
av Tantolunden påverkar parkens biologiska status och utveckling. 
 
Studien har följande centrala frågeställningar:  
Hur sköter och formar Stadsdelsförvaltningen Tantolunden?  
Hur påverkar beslut och åtgärder företagna av förvaltningen biodiversiteten i parken? 
Hur mycket väger biodiversiteten jämfört med andra prioriteringar?  
 
 
2. Teori 
 
Information i form av litteratur, böcker, elektroniska källor, rapporter, dokument, 
avhandlingar och intervjumaterial har studerats och använts som underlag till denna 
studie. 
 
2.1 Förvaltningens rationalitet 
 
Utifrån sökt material inom det utvalda ämnet och de preciseringar som gjorts i denna 
studie har begreppet Förvaltningens rationalitet valts som en avgränsad teoretisk ram 
och analys av mitt område och fall. Teorin kommer från professorn Stig Montin och 
docenten Mikael Granberg i deras bok Moderna Kommuner, och bygger på 
resonemang från SLU:s rapport Vårt uppdrag är utveckling – hållbar utveckling och 
regional tillväxt. Begreppet kan definieras enligt följande:  
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”Den politiska processen levererar en definition och till denna kopplade konkreta 
politiska beslut som kan fungera styrande för förvaltningen (eller andra aktörer) som 
ska genomföra beslut. Problemet med oprecisa begrepp uppstår vid implementering 
där begreppets diffusa styrförmåga tvingar förvaltningen att fylla begreppet med ett 
mer precist innehåll.” (Montin & Granberg, 2013)  
 
I SLU-rapporten skriver författarna därtill att ett diffust definierat begrepp innebär 
den uppenbara risken att bli ett ”innehållslöst mantra”, som upprepas av de politiska 
uppdragsgivarna men som egentligen saknar styrförmåga för själva förvaltningen 
(Asplund, 2010). Vid försök att implementera ett politiskt beslut för hållbar 
utveckling syftar teorin om Förvaltningens rationalitet på hur tjänstemännen kan 
fastna i en diskussion om den konkreta innebörden, samt vad det kan medföra för 
genomförandet av politiken. Exempelvis kan de oprecisa begreppen påverka själva 
effektiviteten (Montin & Granberg, 2013). 
 
Vidare särskiljer författarna två rationalitetsbegrepp: Förvaltningens rationalitet och 
Politisk rationalitet. Då dessa två kan tolkas vara kopplade till varandra kan 
paralleller dras från båda dessa begrepp till uppsatsen. En politisk rationalitet kan 
beskrivas som olika tolkningar och kompromisser mellan aktörer och företrädare med 
olika intressen (Montin & Granberg, 2013). Inom den politiska processen är det svårt 
att finna en exakt definition som alla parter ställer sig bakom när det gäller vissa 
miljöfrågor, vilket också betyder att när en precis definition läggs fram blir samarbetet 
mycket svårare för de inblandade (Jordan, 2008). 
 
I denna studie ligger dock fokus vid Förvaltningens rationalitet eftersom parken 
Tantolunden sköts av Södermalms stadsdelsförvaltning, och inte på en högre politisk 
nivå, om än indirekt. Förvaltningen har från högre instanser fått konkreta politiska 
beslut och miljömål som de ska följa, samt andra politiska mål. Detta kan enligt 
Förvaltningens rationalitet alltså leda till problem och motgångar för miljöpolitiken, i 
detta fall hur Tantolunden sköts. Förvaltningen kan tolkas inte veta klart och tydligt 
vad som ska göras då de politiska målsättningarna troligen inte är tillräckligt 
specifika. De genomför då arbetet efter egna tolkningar med risk att falla tillbaka i 
gamla vanor, så kallat ”rationellt tänkande” (Asplund m.fl., 2010). Det centrala i 
teorin är att det tillkommer ett glapp mellan de politiskt styrda miljömålen och 
förvaltningens praktiska tolkning och utförande. 
 
Den ovan nämnda teoretiska ramen kommer att prövas i förhållande till 
frågeställningarna och appliceras på studiens resultat. 
 
2.2 Tidigare studier 
 
För att sätta studien i ett större sammanhang och öka dess generaliserbarhet har 
utvalda vetenskapliga arbeten och även några studier från andra länder fått stå som 
referensram. Internationella studier visar att den politiska viljan till biodiversitet inte 
alltid går hand i hand med förvaltningens praktiska utförande.  
 
Studien Defining place-keeping: The Long-term management of public spaces menar 
att det finns många städer där förvaltningen av parker och andra grönområden i urban 
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miljö sköts dåligt ur ett biodiversitetsperspektiv. Denna studie kommer fram till att en 
sådan dålig skötsel beror på brister i kunskap, resurser samt förståelse för biodiversitet 
och dess komplexitet. Även brist på kompetens gällande biodiversitetens behov av en 
bred implikation hos de som utför det praktiska arbetet – det vill säga inte bara 
beslutsfattare – är grunden till den dåliga skötseln. Parker och grönområden i 
stadsmiljö är en viktig bidragande faktor till hälsa, välbefinnande och inte minst 
biodiversitet, vilket inte förvaltningen följer när det gäller tillämpning och utförande i 
praktiken. Ska en förändring ske till det bättre krävs det att förvaltningar engagerar 
sig i frågan om biodiversitet samt gör sig av med förlegade tillvägagångssätt. 
(Dempsey & Burton, 2012). 
 
Åtskilliga förvaltningars inställning till park och grönområden pekar på en 
inkonsekvent logik och brist på klarhet när det gäller biodiversitet – då främst i termer 
av hållbarhet, miljökvalitet och resistens. Förvaltningen äventyrar både planering, 
målsättningar och resultat, av den anledningen att en sammanhängande planering 
samt en koppling till natur- och mänskliga värden saknas. Resultatet av motviljan 
inom förvaltningen blir förödande då naturvärden ödeläggs för all framtid, vilket i 
slutändan även drabbar människan (Wallace, 2012). 
 
Vikten av en biodiversitet kommer fram i den vetenskapliga studien Future habitat 
loss and the conservation of plant biodiversity där författarna förmedlar 
markanvändningens påverkan på samtliga livsformer i framtiden. Där konstateras att 
marken används på fel sätt och borde brukas i samklang med en ekologiskt hållbar 
utveckling för att främja biodiversiteten. Samhällets styrning är avgörande för vilka 
hotade växtarter och livsmiljöer som kommer att finnas kvar. Det finns mycket som 
måste tas hänsyn till när det gäller naturvärden, anser författarna. Krav måste ställas 
på markanvändningen och miljöåtgärder vidtas för att minska den förödande påverkan 
på biodiversiteten (Xingli Giam, Bradshaw, Tan & Sodhi, 2010).  
 
En utförlig granskning gällande förvaltning av parkers biodiversitet har gjorts i de tre 
parkerna Albyparken i Botkyrka, Höglundsparken i Haninge och Svandammsparken i 
Nynäshamn (Törnquist, 2013). Dessa parker har analyserats var för sig varpå förslag 
på åtgärder framtagits av författaren. Granskningen är gjord utifrån dess 
förutsättningar och skötsel, samt har gått igenom befintliga planteringar inklusive en 
inventering av trädbestånden. Parkskötselns svagheter har behandlats, vilket påvisar 
att parken saknar skötselinstruktioner angående biodiversitet, alltså att förvaltningarna 
inte medvetet arbetar utifrån detta perspektiv. Två av parkerna har till ytan stora hårt 
klippta gräsmattor där markskikt saknas. Två parker saknar därtill eller har endast 
enstaka på året tidigblommande träd och buskar, såsom sälg och vide. 
Förvaltningens möjligheter att rätta till bristerna tas upp, med förslag på initiativ i 
form av skötselåtgärder samt plantering av mer träd, buskar, perenner och 
marktäckare av rätt sort. 
Hot mot parkernas biodiversitet kan uppstå på grund av intressekonflikter mellan 
naturintressen och rekreation, eller när det gäller förvaltningarnas syn på ängar och 
död ved. Andra hot kan innefatta ekonomi och invånarnas attityder gentemot 
parkområdena.  
Åtgärder som föreslås av författaren är utbildning, information, kommunikation samt 
att naturkunniga deltar i förvaltningens parkverksamhet. Även konkreta dokument 
som styr skötseln av parker och naturområden, utifrån ett biodiversitetsperspektiv, tas 
upp som exempel på en biodiversitetsgynnande åtgärd. 
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En annan brist som nämns är avsaknaden av en viss växtvariation, vilket kan åtgärdas 
genom anläggning av varierande buskage och perennodlingar. Ängsytor runt 
buskagen tas upp som ett ytterligare förslag på åtgärder då det gynnar biodiversiteten 
(Törnquist, 2013). Det bör nämnas att förvaltningarna var intresserade av studien trots 
en del mindre invändningar. 
 
Sveriges kommuner har ett ansvar att agera ekologiskt hållbart på lokal nivå utifrån de 
uppsatta miljömålen, enligt uppsatsen Strävan mot en hållbar kommun: En fallstudie 
av strategisk grön IS i Varbergs kommun där författaren tar upp ett grönare 
informationssystem som en lösning för mer ekologiskt hållbara arbetsförlopp, för att 
gynna klimatet och biodiversiteten. I Varbergs kommun sätter varje förvaltning upp 
sin egen handlingsplan för hur miljömålen ska nås, som en form av hållbarhetsstrategi 
(Bengtsson & Brandt, 2013). 
 
I Uppsala gjordes en studie, Främjande av biologisk mångfald i samspel med 
parkkaraktärer och sociala värden, i förutsättningar och möjligheter att gynna olika 
arters livsmiljöer samt främja biodiversiteten, i parken Stadsträdgården. Fokus ligger 
på hur ett sådant främjande skulle komma att påverka parkens säregna karaktärer och 
sociala värden. Mycket bör förbättras för flora och fauna som lever i Stadsträdgården 
enligt studiens resultat, exempelvis bör de befintliga biologiska värdena skötas om 
och förvaltningen utvecklas. Vid en ekologisk anpassning kan parkens brukarvärden 
påverkas, men det är fullt möjligt att fullfölja i samspel med de beskrivna sociala 
värdena. Vidare menar författaren att biodiversiteten påverkas negativt av en hög 
skötselintensitet (Slettengren, 2011). 
 
I Marks kommun gjordes en fallstudie av Stationsparken, där hållbarhetsperspektivet 
undersöktes inom den kommunala parkverksamheten. Förvaltningen i kommunen har 
skapat ett ram-dokument för Stationsparken med grundläggande visioner om 
biodiversitet för att kunna etablera en långsiktig hållbarhetsplan. Utgångspunkten är 
ett hållbarhetsperspektiv med vikt vid naturens nytta och ett hänsynstagande till 
biodiversiteten. Därmed förespråkas ett tätare samarbete mellan parkförvaltning och 
naturkunniga, exempelvis biologer, för att höja parkens status från att handla om 
prydliga rabatter och kortklippta gräsmattor till en park som erbjuder en rik 
biodiversitet. Fallstudien menar att istället för att städa bort kvistar, löv och andra 
växtdelar så bör växtmaterialet ligga kvar eftersom det förbättrar jorden samt gynnar 
insekter och andra mikroorganismer. Större delar av gammal ved kan ligga kvar eller 
placeras i buskage då det gynnar småkryp av alla de slag. Därtill finns metoder för 
grönyteskötsel, som permakultur och stadsodling. Även en minskad andel kortklippta 
gräsytor, till fördel för ängsytor, odlingar och planteringar föreslås. Detta kommer att 
skapa upplevelsemöjligheter i parken och stödja olika funktioner, samt gynna 
biodiversiteten. För att göra arbetet i Stationsparken lättare, med hänsyn till ett 
hållbarhetsperspektiv, föreslås slutligen en skötselplan med beskrivande åtgärder 
(Öberg, 2014). 
 
Vidare har jag valt att granska och utgå från den tidigare nämnda fallstudien som 
behandlar åtgärder för biodiversitet i Albyparken, Höglundsparken och 
Svandammsparken (Törnqvist, 2013). I sin studie har författaren valt ut ett visst antal 
faktorer som främjar biodiversitet i parker, och jag har använt en liknande struktur för 
beskrivningar och analys i detta avsnitt, för att fastställa vad som utgör en god 
biodiversitet. Detta för att sedan kunna tillämpa detta på mitt fall, Tantolunden. Jag 
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har utgått från fyra viktiga utvalda biodiversitetsindikatorer, nämligen död ved, 
pollinatörsfrämjande växter, rishögar där även komposter ingår, samt vildvuxna delar: 
 
2.3 Död ved 
 
Död ved är viktigt för biodiversiteten eftersom det används som föda, växtplats, 
gömsle och boplats av många arter. Därtill är ett stort antal ytterligare arter beroende 
av de vedlevande arterna, exempelvis som föda. Det finns olika sorters död ved med 
olika kvaliteter, vilket gynnar diverse livsformer. Därför är det viktigt med en rik 
variation av död vet – stående död ved, död ved i levande träd samt liggande död ved 
är några exempel (Samuelsson & Ingelög, 1996). En brist på död ved gör alltså att 
många arter inte kan överleva. Enligt Centrum för Biologisk Mångfald är inte mindre 
än 30 procent av alla skogslevande arter beroende av just död ved, då denna utgör en 
god livsmiljö för många småkryp (De Jong, 2006).  
 
Död ved går även att skapa genom att kapa enstaka lämpliga träd och lämna kvar dem 
på plats. Då är det viktigt att kapa trädet några meter ovanför marken eftersom det ger 
både stående och liggande död ved (Dahlgren & Lundberg, 2014).  
 
Författarna till Närnaturboken uppmanar till kvarlämnande av död ved i parker, 
betesmarker och i tätortsnära grönområden då bristen på död ved utgör ett stort hot 
mot biodiversiteten. För att död ved inte ska tas bort så ger de förslag på hur prydliga 
eller undangömda högar kan ge ett mer städat intryck (Lundvall & Isaksson, 2006). 
Stående träd som är döda från rot till krona är också viktiga att låta stå då de ofta är 
ihåliga och blir boplats för fladdermöss, fåglar, skalbaggar, steklar, en stor mängd 
insekter samt svampar och andra viktiga organismer. Med sina håligheter är den döda 
veden en förutsättning för dessa arter (Lundvall & Isaksson, 2006).  
 
2.4 Pollinatörfrämjande växter 
 
En av Sveriges nyckelväxter gällande pollinatörers överlevnad är trädet sälg (Salix 
caprea) som tillhör videsläktet. Den är viktig för biodiversiteten för att den blommar 
tidigt på våren innan andra växter, vilket gör att pollinatörerna livnär sig på denna 
växt och därmed överlever. Sälgen producerar mycket nektar och pollen av god 
kvalitet och flera sorters vildbin måste ha det för att föda upp sina larver under våren 
(Lundvall & Isaksson, 2006). De viktigaste att spara, gynna och plantera är 
hanplantorna med sina videkissar (Jordbruksverket, 2013). Andra videväxter är också 
viktiga av samma anledning som sälg.  
 
Ek, popplar, tall och gran producerar inte nektar men kan ändå ge honung i form av så 
kallad ”honungsdagg”. Honungsdagg är sockerhaltiga sekret från bladlöss och andra 
insekter som honungsbina samlar in. Enligt den belgiska undersökningen kan (äldre) 
skogar med ek, popplar, tall och gran ge upp till 25 kg honung per hektar 
(Jordbruksverket, 2013). 
 
Blommande vegetation är viktigt då det både skapar och gynnar biodiversiteten. 
Pollinatörer i form av flera humlor och andra expansiva kryp samt smådjur, ökar i 
antal vid en rik pollinatörsfrämjande flora, vilket i sin tur gynnar ytterligare örter och 
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flor, och spelar därmed en viktig roll i och för det urbana grönområdet och dess miljö 
(Asp, 2014). 
 
2.5 Rishögar och komposter 
 
Rishögar består av grenar, stockar, ris, kvistar och löv, samt kan även detta kallas för 
en typ av ”död ved”. Många insekter behöver dessa rishögar för att övervintra, 
exempelvis fjärilar, skalbaggar, spindlar och sländor. Även komposter kan fungera på 
detta sätt. Dessa högar utgör en särskilt speciell miljö med sin torra utsida och fuktiga 
insida, vilket lockar till sig många insekter. (Lundvall & Isaksson, 2006).  
 
I en kompost bryts bioavfall ner till mylla med hjälp av bakterier, svampar, mikrober, 
maskar, insekter och andra smådjur. Mikroorganismer är vanliga i matrester och i 
luften så de behöver inte tillsättas i komposten. Vid förmultningsprocessen bryts 
matresterna ner till koldioxid, vattenånga, och näringsrik humus. Organismerna som 
bryter ner bioavfallet kan höja temperaturen i komposten upp till 70 ºC, men ofta sker 
nedbrytningen snabbast vid 40-55 ºC. För att maskar ska trivas bör komposten nå 
högst 40 ºC (Natur och miljö). En riktigt bra kompost förbättrar biodiversiteten i 
jorden då jordens förmåga att skapa luftfuktighet stimulerar rotbildning hos växter. 
Den förbättrar med andra ord jordens bördighet på ett effektivt sätt (Matthews, 2010). 
 
Vissnat växtmaterial och ris i ett ostädat hörn i trädgården skapar övervintringsplatser 
för insekter och andra kryp såsom jordlöpare, maskar, snäckor, spindlar och 
nyckelpigor men även något större djur som exempelvis igelkottar. Grenar av olika 
trädslag i en kompost kan bli ”yngelvirke” där olika insekter lägger sina ägg. Fåglar 
tycker om att leta mask och annan föda på och kring rishögarna (Sjöberg, 2013). 
 
2.6 Vildvuxna delar 
 
Kantzoner och andra naturliga spridningsytor i utkanten av och intill planteringar 
gynnar djur och växter. Dessa fungerar som en fristad där högt gräs och örter kan 
växa vilt och fritt. De kan även verka som naturliga spridningsytor för nya buskar och 
träd, då dessa vilda kantzoner inte klipps ned eller gallras. Zonerna är betydelsefulla 
för biodiversiteten då det blir ett skydd för flertalet arter och bör därför skötas på ett 
sådant sätt att de behåller sin vilda karaktär (Lundvall & Isaksson, 2006). Det går 
även att nyskapa dessa ytor i parker genom att avsätta mark i det syftet, exempelvis på 
de vanligtvis förekommande plana gräsytorna i staden. (Törnqvist, 2013). 
 
 
3. Metod  
 
Denna studie är uppdelad i flera genomförda delar. Jag har använt mig av två typer av 
empiriska beskrivningar, den ena med politik och förvaltning som en oberoende 
variabel, med en dokumentanalys. Den andra, den beroende variabeln, är 
biodiversiteten i Tantolunden, med en fältstudie. Dessa två variabler har 
sammankopplats för att kunna utföra en undersökningsansats med en jämförelse och 
analys i ämnet. 
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Teori och litteratur som sökts är dokument och studier som behandlar urban ekologi, 
parkers betydelse för biodiversitet, etc. Sökorden jag använt mig av är: biodiversitet, 
biologisk mångfald, parkförvaltning och Tantolunden.  
Därtill har jag använt mig av Södermalms stadsdelsnämnds miljöverksamhet och 
budget samt sonderat Miljöförvaltningens senaste verksamhetsberättelse. 
 
Tidigare studier har granskats och en specifik rapport som heter Åtgärder för 
biologisk mångfald i parker – Fallstudier i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn har 
varit en god grund för denna fallstudie. I sin uppsats har författaren till rapporten valt 
ut ett visst antal faktorer som främjar biodiversitet i parker, varpå liknande 
beskrivningar har använts i denna studie för att fastställa vad som utgör en god 
biodiversitet, för att sedan kunna tillämpa detta på mitt fall, Tantolunden. Mitt fokus 
kommer till skillnad från den nämnda studien att ligga på Tantolundens olika 
naturområden samt hur dessa förvaltas. 
 
3.1 Fältundersökning i två delar 
 
En fältundersökning har gjorts i två delar. Den första innebar en inventering av tre 
olika naturytor i Tantolunden med en avgränsning på 100kvm, som i arbetet kommer 
att representera tre olika förvaltningar av park och natur. Detta för att undersöka om 
det finns en skillnad i biodiversitet, och hur stor skillnaden är i de olika naturytorna. 
Även för att fastställa samtliga synliga arter under den rådande 
undersökningsperioden 10 april – 17 april 2014.  
 
Utöver denna inventering genomgicks även tre utvalda större områden i Tantolunden i 
sökandet efter viktiga indikatorer för biodiversitet. De tidigare undersökta naturytorna 
är belägna i dessa tre områden, vilka är: Berghällsområde väster om Tantolundens 
Bollplan till Tantogården Bangolf; Traditionellt skött park, öster om bollplanen till 
Ringvägen; Trädgårdsodlingsområde (Tanto Norra koloniträdgårdsförening) norr om 
bollplanen till Hotell & Vandrarhem Zinkensdamm. Inom de tre stora områdena 
söktes efter indikatorerna: död ved, pollinatörsfrämjande växter, rishögar & 
komposter samt vildvuxna delar.  
 
3.2 Avgränsningar 
 
En del av Tanto Norra koloniträdgårdsförening kallas Ligna och ligger beläget bortom 
Zinkensdamms vandrarhem västerut. Dessa kolonilotter har exkluderats från denna 
studie då de geografiskt inte är sammanhängande med resten även om de tillhör 
samma förening. De som tillhör Ligna är kolonilotterna nummer 101-115 (se bilaga 
2). Avgränsningen gjordes med tanke på avståndet från de övriga kolonilotterna samt 
på studiens tidsbegränsning. 
 
Övriga avgränsningar som gjorts är exkluderandet av Koloniområdet Zinkensdamm, 
Koloniområdet Tanto Södra, Koloniområdet Tanto Mindre och området nedanför 
dessa, som gränsar mot vattnet och båtklubben Tanto Båtsällskap. Även 
parkområdena Drakenberg och Ligna samt Ekermanska Malmgården uteslöts. De ytor 
som tillhör järnvägen eller andra ägare och fastigheter räknas inte heller in då de inte 
förvaltas av Stadsdelsförvaltningen. 
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3.3 Inventering av naturytor 
 
Först gjordes en växtundersökning i fält med inventering och artbestämning på tre 
olika utvalda naturytor i Tantolunden, med hjälp av en handbok i flora. De tre utvalda 
områdena som undersökts är: Traditionellt skött park, ett mer vildvuxet 
Berghällsområde samt ett slumpmässigt utvalt Trädgårdsodlingsområde i form av 
kolonilotter. Dessa tre kan representera olika typer av miljö, varpå jag jämfört orörda 
och parkskötta delar av Tantolunden samt kopplat detta underlag till förvaltning av 
biodiversitet. 
 
Inventeringsperioden ägde rum mellan 10 april och 17 april 2014, med samtliga 
tillfällen under dagtid. Denna undersökning representerar växter som finns tidigt på 
våren. Växter som kommer senare på året, så kallad sommarflora, syns inte än då de 
ligger på eller under marken, på rot eller frö (Gustafsson, 2013). 
 
Provytorna har jag begränsat till 10 x 10 meter, det vill säga 100 kvadratmeter. Efter 
att ha granskat hela området valdes provytorna med utgångspunkten att vara så 
representativa för det specifika delområdet som möjligt. 
 
3.4 Biodiversitetsindikatorer 
 
Utöver inventeringen har området noggrant genomgåtts i sökandet efter de utvalda 
biodiversitetsindikatorerna (död ved, pollinatörsfrämjande växter, rishögar och 
komposter samt vildvuxna delar). Även detta skedde i de tre utvalda områdena för 
fältstudien: Berghällsområde, Traditionellt skött park samt Trädgårdsodlingsområde. 
Granskningen skedde vid tre tillfällen för att säkerställa att resultatet blev så korrekt 
som möjligt. För att inte missa någon del av området har jag korsat områdena med 
cirka 100 meters avstånd, från norr till söder samt väster till öster, i ett slags täckande 
rutsystem.  
 
I sökandet efter död ved i områdena delades denna indikator upp i två delar, där Död 
ved, hela träd innebär, ett helt dött träd stående, eller liggande. Definitionen Död ved, 
del av träd innebär att jag tittat efter döda delar av ett träd som exempelvis grenar. Jag 
har utgått från de delar som är uppskattningsvis över 5 meter långa och minst 25 
centimeter i diameter vid grenfästet. Dessa var antingen övre toppar av träd eller stora 
sidogrenar. 
 
När jag sökt efter Pollinatörsfrämjande växter har jag specifikt tittat efter sälg och 
andra videarter, då dessa är nyckelarter för biodiversiteten (Jordbruksverket, 2013). 
Undersökningen pågick just under tidig vår, när sälg och vide i stort sett var de enda 
som blommade och gav rikligt med föda till bin och andra gaddsteklar. Dessa två blev 
därmed fokus i sökandet. 
 
En uppdelning av den tidigare nämnda rubriken Rishögar och komposter har gjorts då 
de skiljer sig åt i exempelvis storlek och innehåll. Rishögar är i detta arbete definierat 
till minst en meter i höjd och två meter till bredden, detta för att särskilja rishögar från 
mindre kvistansamlingar som lätt förflyttas.  
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Inom biodiversitetsindikatorn Vildvuxna delar har avgränsningar gjorts i sökandet 
efter dessa. De delar som sökts är de som parkförvaltningen inte regelbundet tar hand 
om, som får växa relativt fritt, exempelvis sluttningar som lutar för mycket för att 
klippas av gräsklippare. Ofta innebär det bergiga och steniga områden som gör det 
svårt att ta hand om. Det kan även hittas intill vissa välklippta gräsytor. Därefter har 
jag uppskattat områdets totala vildvuxna delar i en sammanlagd procent.  
 
3.5 Intervju med trädgårdsodlare 
 
Under studien söktes kontakt med diverse ansvariga myndighetspersoner för en 
intervju, då detta hade varit en bra informationskälla. Tanken var att koppla till 
huruvida parkskötseln går hand i hand med miljömålet God bebyggd miljö och koppla 
till om parken uppfyller en god ekologisk status ur ett biodiversitetsperspektiv. Under 
inventeringen av trädgårdsodlingsområdet i Tantolunden rekommenderades 
kvartersombudet Kjell Eklind som intervjuperson angående koloniträdgårdsytor och 
Tantolundens biodiversitet. Eklind är dessutom kursledare på Odlarskolan hos 
Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (Koloniträdgårdsförbundet, 2014). 
Han svarade utförligt på frågor kring biodiversiteten i Tantolunden (se bilaga 1). 
Denna trädgårdsodlare valdes med rekommendationen för sin kompetens samt 
intresse för miljöfrågor och Tantolunden som park. Frågorna som ställdes till 
kolonisten var ämnade att ge svar på hur en kolonist ser på parkförvaltningens skötsel 
av biodiversiteten. 
 
3.6 Metodkritik 
 
Inventeringen av Tantolunden skedde under tidig vår, då många fröer och växter lever 
under jorden och börjar växa först senare och därför inte syntes. Floran ändras under 
vårens gång, vilket kan påverka reliabiliteten. Med denna tidsaspekt i åtanke utfördes 
inventeringen så noggrant som möjligt inom ramen för den här undersökningen, och 
studien kan trots detta bortfall ändå ge en uppskattning av den rådande biodiversiteten 
och antalet arter. 
 
Valet av biodiversitetsindikatorer landade på död ved, pollinatörsfrämjande växter, 
rishögar & komposter samt vildvuxna delar. Andra indikatorer kan vara viktiga och 
dessutom samspela med samtliga för biodiversiteten. Exempel på fler viktiga 
indikatorer för biodiversitet kan vara dammar, ängar, stenrösen, mindre ogräsrensning 
och bortforslande av löv (Lundwall & Isaksson, 2006). Då inte alla indikatorer kunde 
tas med kan det tänkas ha påverkat resultatet, men eftersom dammar och stenrösen 
inte finns i parken så är det av mindre vikt.  
 
Trots en god inventering när det gäller räkningen av antalet arter kan den mänskliga 
faktorn ändå spela en viss roll. Inventeringen kan inte med säkerhet vara 100 % 
tillförlitlig och hade i sällskap med en biolog blivit tillförlitligare.  
 
Det kan tillkomma en snedvridning vid tillförlitandet på den intervjuade 
trädgårdsodlaren Kjell Eklind, då han är den enda som intervjuats mer ingående. Han 
agerar i form av subjektiv trädgårdsodlare med åsikter som utgår från hans egna 
preferenser. Det som stärker honom som utvald intervjuperson är att han är 
intresserad av biodiversitet samt även är en kunnig kursansvarig i ämnet.  
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En validitetsfaktor som kan spela en viss roll för utfallet är att beslutfattande personer 
inom parkförvaltningen inte ställde upp på intervju. Det gör att studien eventuellt kan 
ha gått miste om viktig information, kring exempelvis hur förvaltningen sköts.  
 
 
4. Resultat 
 
Nedan redogörs resultatet från studien. Först tas sökta uppgifter och underlag om 
förvaltning upp. Sedan redovisas inventeringen med de utvalda naturytorna på 100m2, 
samt därefter de fyra indikatorerna som gynnar biodiversiteten, kopplat till de tre 
områdena Berghällsområde, Traditionell park samt Trädgårdsodlingsområde.  
 
4.1 Förvaltning och politik 
 
Södermalms stadsdelsnämnds godkända förslag ”Underlag för budget 2012 med 
inriktning 2013 och 2014” påvisar parkernas budget samt prioriteringar: 
 
”Stadsmiljöverksamhet.  
Budget för parkskötsel och parkunderhåll: 
2010 2011 2012 2013 
19,4 16,91 14,9 14,9 
 
Stadsdelsområdets parker och grönområden är populära och viktiga ur 
rekreationssynpunkt för både boende och besökare. Ett fortsatt stort besökstryck, 
samtidigt som befolkningen kommer att öka enligt USK:s prognos, leder dock till ökat 
slitage och nedskräpning i parkerna. För att bibehålla standarden i parkerna ställs 
därför större krav på underhåll och renhållningsinsatser. Under perioden kommer 
verksamhetsområdet att påverkas av ökade krav avseende skötsel och underhåll av 
plaskdammarna vilket medför ökade kostnader.” (Carstorp, 2011) 
 
Dokumentet innehar två prioriteringar: 
”• Rena, säkra och tillgängliga parker 
• Åtgärder för att minska förvaltningens miljöpåverkan” (Carstorp, 2011) 
 
Följande är en specificering av den andra prioriteringspunkten:  
”Under perioden ska förvaltningen genomföra åtgärder för att minska sin 
miljöpåverkan. Vid upphandling ska miljökrav ställas i enlighet med stadens 
miljöprogram och förvaltningens verksamheter ska uppnå de av kommunfullmäktige 
fastslagna miljömålen vilka anges i det integrerade ledningssystemet (ILS).” 
(Carstorp, 2011) 
 
Södermalms stadsdelsnämnd godkände förslaget till underlag för budget 2012 med 
inriktning 2013 och 2014. Budgeten för parkskötsel och parkunderhåll har enligt 
förslaget minskat sedan 2010 med drygt fyra miljoner kronor, och fokus kring 
parkskötsel är främst på nedskräpning, underhåll och renhållning. Åtgärder för att 
minska förvaltningens miljöpåverkan, med miljökrav enligt Sveriges miljömål, tas 
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också upp som prioriteringspunkt nummer två (Carstorp, 2011).  
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholm stad ger varje år ut en 
verksamhetsberättelse, där de redovisar det föregångna årets arbete samt beslutar om 
Miljöförvaltningens förslag. I 2013 års verksamhetsberättelse går det att läsa om 
nämndmålet ”1.3.4 Genom en långsiktig miljöövervakning följa miljötillståndet som 
underlag för tillsyn, programarbete samt övrigt miljöarbete” med miljöövervakning 
inom biodiversitet som ett delmål, vilket enligt verksamhetsberättelsen uppfylls helt 
(Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2013). Här beskrivs hur ett program för 
övervakning av ekosystemtjänster och biodiversitet håller på att tas fram. Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen har tio stycken prioriteringspunkter gällande miljön varav 
biodiversitet är en av dem, och prioriteringen beskrivs enligt följande: 
 
”En välfungerande tätortsnära grön infrastruktur är en förutsättning för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i städer. EU bör satsa mer resurser på forskning och 
framtagande av underlag gällande ekologisk funktion och sammanhängande landskap 
i urban miljö.” (Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2013).  
 
4.2 Berghällsområde 
 
Detta delområdes totala storlek är uppskattningsvis cirka 35 000 kvadratmeter. Kring 
och mellan berghällarna växer buskage, gräs, sly samt en del vindpinade träd. Den 
utvalda naturytan på 10 x 10 meter ligger 200 meter väster om Tantolundens 
Bollplan. De funna arterna i den utvalda rutan var: rönn, ask, asp, hägg, sälg, 
skogslönn, ek, björk, hagtorn, nyponros, måbär, ormbunke, rölleka, fetknopp, sju 
sorters gräs, tre sorters mossor, fem sorters lavar, kråkvicker, rödklöver, hundkex, 
gulmåra, fibbla, stensöta, maskros (Fitter, 1993 och Liljeberg, 1994 och Coombes, 
2008). Sammanlagt blir detta 36 olika växtarter (se tabell 1).  
 
4.3 Traditionellt skött park 
 
Den traditionellt skötta parkens storlek uppskattades till cirka 90 000 kvadratmeter. 
Denna del utgjordes av kullar med mestadels gräs. Växtligheten uppskattas till cirka 
85 % gräsmatta, en stor del planterade lövträd samt områden med oklippta gräsmattor 
där det växer sly. Den utvalda naturytan på 10 x 10 meter ligger 150 meter öster om 
Tantolundens Bollplan.  
 
De funna arterna i denna utvalda ruta var: lönn, alm, ask, hundkex, hampdån, 
brännässla, maskros, två grässorter, en sorts mossa, vårkrokus, vårlök, vårstjärna, 
tusensköna, vitklöver, röllika, groblad, styvmorsviol, fibbla, våtarv, gråbo (Fitter, 
1993 och Liljeberg, 1994). Sammanlagt blir detta 21 olika växtarter (se tabell 1). 
 
4.4 Trädgårdsodlingsområde 
 
Detta delområdes storlek uppskattas vara cirka 30 000 kvadratmeter. Området består 
av kolonilotter med varierande flora av trädgårdskaraktär, samt några få träd.  
Min undersökningsyta för denna inventering ligger i Tanto Norras 
koloniträdgårdsförening, på lott nummer 83 samt lott 74 vilka ligger jämsides (se 
bilaga 2). Dessa är belägna 200 meter nordväst om bollplanen. De funna arterna i den 
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utvalda rutan var följande: akleja, vintergröna, gullris, gråbo, bolltistel, förgätmigej, 
matlök, strandiris, bergenia, kärleksört, lungört, fläder, ask, jordgubbe, smultron, 
röllika, prästkrage, vårkrokus, snödroppe, groblad, jordärtskocka, lammöron, 
libbsticka, röda vinbär, svarta vinbär, syren, gräslök, hallon, midsommarblomster, 
vitklöver, rödklöver, maskros, en sorts mossa, en grässort, tulpan, blåklint, vintergäck, 
krusbär, kirskål (Fitter, 1993 och Helbach, 1979 och Nilsson, 1975). Sammanlagt blir 
det 39 olika växtarter (se tabell 1). Sammanfattningsvis var resultatet av inventeringen 
följande: 
  
 

Naturyta Antal arter 

Berghällsområde 36 stycken 

Traditionellt skött park 21 stycken 

Trädgårdsodlingsområde 39 stycken 

 
Tabell 1: Antal arter funna i de tre inventerade naturytorna. 

 
 
 

 
 
 Figur 2: Antal arter (y-axeln) funna i de tre inventerade naturytorna.  
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Område Berghällsområde Traditionellt skött 

park 
Trädgårdsodlings-

område 
Död ved, hela träd 2 0 0 
Död ved, del av träd 11 17 3 
Pollinatörsfrämjande 
växter 

15 7 1 

Rishög 0 0 1 
Kompost 0 0 47 
Vildvuxna delar 95 % 10 % 2 % 
 

Tabell 2: Biodiversitetsindikatorer i de olika områdena, räknat i antal förutom 
indikatorn Vildvuxna delar, som uppskattats i procent. 

 
 
5. Diskussion och analys 
 
Utifrån de resultat som denna studie gav går det att diskutera kring flera aspekter av 
förvaltning och biodiversitet. Det finns många sätt att ta sig an problemen, och nedan 
kommer jag ta upp förvaltning och politik, de studerade områdena samt en 
övergripande analys. 
 
5.1 Förvaltning och politik 
 
Resultatet i denna studie visar inget tydligt samband mellan teorin Förvaltningens 
rationalitet och den rådande biodiversiteten i grönområdet Tantolunden. Det kan 
finnas andra hypotetiska orsaker som kan leda till samma resultat. Reliabiliteten i 
denna studie kan därför diskuteras när det gäller Förvaltningens rationalitet. Det är i 
praktiken svårt att veta om antaganden är hypotetiska eller faktiska. Biaser går inte 
heller att helt utesluta, inte heller om det finns en tydlig koppling till förvaltningen. 
De tidigare studierna kan ge en del förklaringar till vad som inom förvaltningen kan 
vara orsaken till den ringa och outvecklade biodiversiteten i Tantolunden. Det betyder 
inte nödvändigtvis att teorin Förvaltningens rationalitet är helt fel, utan tvärtom kan 
den vara avgörande för att visa på hur förvaltningar kan fungera. 
 
När det gäller Förvaltningens rationalitet så har metoden inverkat på resultatet 
eftersom förvaltningen inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Det kan ha lett 
till en bias i antaganden och beräkningar. Södermalms stadsdelsförvaltning kan 
inneha information och ha utgått från sådant som gör att det går att ifrågasätta 
Förvaltningens rationalitet, eller tvärtom bekräfta teorin. Om Förvaltningens 
rationalitet skulle kunna bekräftas skulle det ge mer tyngd och förklaring åt studien.  
 
Det kan även diskuteras om den lägre biodiversiteten kring de skötta områdena kan 
bero på andra faktorer än Förvaltningens rationalitet, som exempelvis ekonomi – att 
förvaltningen skulle sakna ekonomiska resurser för att genomföra en anpassning till 
biodiversiteten. Det som talar emot att det enbart är en ekonomisk fråga, och för 
Förvaltningens rationalitet, är att flera av de undersöka biodiversitetsindikatorerna 
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inte kostar utan snarare sänker kostnaden för förvaltningen. Död ved och vildvuxna 
delar kostar mer att röja och frakta bort än att låta vara (Lundvall, 2006). 
 
Det kan också i detta sammanhang vara bra att ställa frågan om förvaltningen erhållit 
tillräcklig information. För att individer inom förvaltningen inte ska göra felaktiga 
beslut, då dessa utgår från sina egna preferenser, krävs det att de erhåller fullständig 
information om konsekvenserna av sina val. Därför är det riskabelt när beslutsfattare 
inte får tillräckligt med information (Brännlund & Kriström, 2012). Har förvaltningen 
brist på kunskap och inte är välunderrättad gällande hur skötseln ska gå till så kan det 
mycket väl vara en förklaring, eftersom förvaltningen då inte är bevandrad i ämnet.  
 
De studier som undersökt en förvaltning som visat sig vara någorlunda 
framåtsträvande, går att jämföra med Tantolunden och dess förvaltning. Olikheterna 
blir tydliga och konkreta mellan exempelvis Stationsparken i Marks kommun, där 
studien visar att förvaltningen har ett RAM-dokument innehållandes grundläggande 
visioner för biodiversitet samt en hållbarhetsplan. De involverar och samarbetar med 
naturkunniga. Liknande positiva åtgärder går även att tillskriva Varbergs kommun, 
där varje förvaltning sätter upp en egen handlingsplan för att uppnå miljömålen. Detta 
till skillnad från Tantolunden, där fokus läggs på rena, säkra och tillgängliga parkytor, 
och inget nämns om handlingsplaner eller andra åtgärder för att upprätthålla en god 
förvaltning av biodiversitet. 
 
Studien av Albyparken, Höglundsparken och Svandammsparken har undersökts 
utifrån möjligheterna till att främja biodiversitet samt utifrån hur förvaltningarna 
sköter parkerna. Det finns en hel del generella likheter mellan den nämnda studien 
och denna studie om Tantolunden, exempelvis att förvaltningarna inte arbetar utifrån 
ett biodiversitetsfrämjande perspektiv och dessa parkförvaltningar kan därmed inte 
anses vara ekologiskt hållbara. Denna skötsel av parkerna leder till brist på pollen från 
de viktiga pollenfrämjande växterna vide och sälg. Parkskötseln leder också till att 
förvaltningarnas parker och grönområden saknar vissa biodiversitetsindikatorer, till 
exempel nödvändiga ängar och död ved. Andra likheter mellan dessa två studier är de 
till ytan stora klippta gräsmattorna, som på grund av sin hårda klippning inte gynnar 
artrikedomen. I detta sammanhang borde biodiversiteten få en mer framstående roll.  
För att uppnå en rimlig biodiversitet i parkerna på kommunens mark fordras att en 
ambition och ett utförligare mål finns. När riktmärken innehållande biodiversitet finns 
dokumenterade i skötselplanen och förvaltningarna utför åtgärderna i park och 
grönområden efter planen, så kan en långsiktig och ekologiskt hållbar utveckling 
uppnås. Detta går att jämföra med hur parker och grönytor sköts idag med 
begränsningar gällande variationen mellan och inom arter, vilket ödelägger 
förutsättningarna för en rik biodiversitet. Att det därtill föreslås att i någon form 
engagera en naturkunnig i parkförvaltningen är betydelsefullt och kommer ge 
utdelning. Det positiva med Albyparken, Höglundsparken och Svandammsparken, till 
skillnad från Tantolunden, är att förvaltningen visar intresse för förändring trots att de 
har en del kvar att göra i arbetet för en god biodiversitet. Det finns inga indicier för ett 
liknande engagemang när det gäller förvaltningen av Tantolunden. 
 
Forskning och studier från andra länder kan relateras till Tantolunden och visar på 
skiljaktigheter gällande förvaltning. De studier som visar på en bakåtsträvande 
förvaltning tar upp problemen med bristande kunskap och resurser, jämte avsaknaden 
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av förståelse för biodiversitetens komplexitet, samt även motstånd mot nya idéer. 
Vidare lyfter en av dessa fram samhällets styrning som avgörande för flora och fauna, 
samt därmed biodiversiteten (Xingli Giam, Bradshaw, Tan & Sodhi, 2010). Ingen av 
studierna framhåller Förvaltningens rationalitet, men det utesluter inte att detta 
fenomen förekommer i dessa förvaltningar som en orsak till dålig skötsel av park- och 
naturområden. Några av studierna ger intryck av att diskutera kring förvaltning ur ett 
perspektiv som påminner om Förvaltningens rationalitet, men kommer fram till att 
förvaltningen istället är motvillig till en förändring som skulle gynna parkernas 
biodiversitet (Wallace, 2012). Detta innebär att Förvaltningens rationalitet som teori 
inte är aktuell i de fallen, då det handlar om en motvilja. Huruvida förvaltningen av 
Tantolunden är motvilligt inställd till åtgärder som prioriterar biodiversiteten är 
oklart, även om sannolikheten finns. 
 
I det studerade budgetunderlaget för parkskötsel och parkunderhåll skrivs att 
stadsdelsförvaltningen ska genomföra åtgärder för att uppnå miljömål och jobba för 
en minskad miljöpåverkan. Förvaltningens rationalitet går att härleda till 
stadsdelsförvaltningens miljöarbete gällande Tantolunden med utgångspunkt från 
miljömålen Ett rikt växt- och djurliv samt En god bebyggd miljö, då denna studie visar 
att parkskötseln idag inte gynnar biodiversiteten. Frågan är vad som händer på vägen 
mellan regeringens miljömål och parkförvaltningens skötsel? Enligt de studerade 
rapporterna så ligger prioriteringen först och främst på rena, säkra och tillgängliga 
parker. Denna punkt i budgetunderlaget är tydlig och specifik i sin formulering, 
medan punkten därefter Åtgärder för att minska förvaltningens miljöpåverkan, som 
syftar till att vara ett slags miljöarbete, tvärtom är övergripande, ospecifik och 
flytande. Denna sistnämnda prioritering, av de två, går att koppla till studiens teori då 
risken är att diffusa begrepp blir innehållslösa och genomförandet påverkas. 
Budgetunderlaget är intressant ur den synvinkeln att det kan finnas en motsättning 
mellan de två uppsatta prioriteringarna. Desto mer tillgänglighet, säkerhet och 
rengöring som införs i parken, desto mer störs naturens förutsättningar, och därmed 
biodiversiteten. Resultaten visar att budgetunderlaget inte prioriterar en biodiversitet, 
trots att stadsdelsförvaltningen har en skyldighet, likt alla andra institutioner, att 
arbeta för att nå Sveriges miljömål.  
 
Eftersom Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen håller på att ta fram ett program för 
övervakning av ekosystemtjänster och biodiversitet kan miljömålen kring 
biodiversiteten komma att efterlevas bättre. Det är ett steg i rätt riktning att de olika 
stadsdelsförvaltningarna, och i detta fall Södermalms, får påtryckning på sig att arbeta 
utefter de tio uppsatta prioriteringspunkterna i Verksamhetsberättelsen. 
Förhoppningsvis sker ingen missuppfattning efter detta. Stadens parkförvaltningar 
kan då börja jobba med miljöfrågor på riktigt, såsom åtgärder för en fungerande 
biodiversitet. 
 
På grund av fenomenet Förvaltningens rationalitet, eller andra orsaker till rådande 
förvaltning som tidigare studier påtalar, kan många stadsparker och grönområden 
tänkas skötas dåligt ur ett biodiversitetsperspektiv. Det gäller även Tantolunden, 
enligt studiens resultat. De utvalda biodiversitetsindikatorerna gör det tydligt hur den 
dåliga skötseln troligtvis beror på bristande kunskap och förståelse för biodiversiteten. 
Vidare bör därför parkförvaltningen erhålla information om miljöfrågor och gå 
djupare i ämnet, kring exempelvis ekosystemens betydelse, komplexitet och helhet. 
Frågan kvarstår ifall de som sköter förvaltningen är ovetande och främmande inför 
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problemet, eller om det är en medveten strategi styrd av andra intressen. Enligt teorin 
kan förvaltningen i praktiken välja att prioritera rena, säkra och tillgängliga parker 
framför biodiversitet, vilket inte stämmer överens med regeringens miljömål 
(Naturvårdsverket, 2014). Hur förvaltningen sköter Tantolunden kan vara avgörande 
för olika växt- och djurarters fortlevnad samt existens i park- och grönområdet. I det 
långa loppet minskar artdiversiteten om det fortsätter att skötas som idag, och vissa 
arter kan riskera att försvinna helt och hållet från parker i urbana miljöer. Om inte 
förvaltningen kan följa miljömålen blir det svårt att kräva av andra aktörer att leva 
upp till dem. Därmed har förvaltningen ett ansvar som föredöme för övriga, 
exempelvis offentliga och privata verksamheter samt enskilda individer. 
 
Hur kommer det sig då att förvaltningen inte tar beslut om åtgärder för att behålla och 
öka biodiversiteten? Teorin om Förvaltningens rationalitet och tidigare studiers 
resultat kan vara en förklaring. Det som går att fastställa utifrån denna studie när det 
gäller Tantolunden, är att biodiversiteten hade kunnat förvaltas mycket bättre. Därför 
är denna studies resultat av vikt, då det går att sätta in i ett större sammanhang.  
 
5.2 Berghällsområde 
 
Att den inventerade naturytan i berghällsområdet hade större antal arter än den 
traditionellt skötta parken är intressant eftersom någon parkskötsel av det förstnämnda 
överlag inte görs. I både den inventerade naturytan och berghällsområdet i stort visar 
resultaten på en god biodiversitet jämfört med de andra områdena, vilket betyder att 
biodiversiteten kan tänkas gynnas av att inte skötas på de sätten.  
 
Vad gäller biodiversitetsindikatorerna är berghällsområdet det enda som innehar hela 
döda träd och en del död ved. Frågan är om området är otillgängligt för 
parkförvaltningen och att död ved därmed blir kvar, att det är ett medvetet miljöval 
från deras sida, eller om de ansvariga neglegerar detta område? Det verkar som att 
parkförvaltningen låter berghällsområdets natur få sköta sig själv, vilket enligt denna 
studies resultat ger en rikare biodiversitet. Att området är svårskött på grund av sin 
bergstruktur kan vara av betydelse för hur det ser ut. 
 
Ytterligare en positiv upptäckt var att detta område hade flest antal av de viktiga 
pollinatörsfrämjande växterna sälg och vide, vilket antyder att de enligt resultatet av 
denna studie inte gallrats bort som i de övriga områdena i Tantolunden.  
Styrkan i detta område är att det finns en naturlig variation av vildvuxna delar och 
berghällar. Hanteringen, eller ”icke-hanteringen” av detta delområde påverkar parken 
till förmån för biodiversiteten.  
 
Biodiversitetsindikatorn vildvuxna delar är överlägset störst i berghällsområdet och är 
en betydelsefull del av helheten i detta område. Området ligger någorlunda 
otillgängligt för människor och är därmed inte utsatt för slitage och nedskräpning eller 
påverkat av annan mänsklig aktivitet i samma grad som resten av Tantolunden.  
 
Förslag på åtgärder kan vara att införa en biodiversitetsindikator, som exempelvis en 
eller två rishögar i berghällsområdet, med en faktaskylt om rishögens betydelse och 
ett någorlunda öppet staket omkring, så pass att mindre djur kan övervintra där men 
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människor inte gå in och störa. Detta är exempel på hur införandet av en 
biodiversitetspolicy kan se ut, och därmed öka medvetenheten hos förbipasserande. 
 
Den utvalda biodiversitetsindikatorn Vildvuxna delar kan anses vara en extra 
betydelsefull indikator då samtliga andra kan ingå i denna, genom att exempelvis död 
ved får förbli på den vilda platsen, pollinatörsfrämjande sälgar får växa vilt, samt att 
kvistar och pinnar får ligga kvar och förmultna. Denna indikator visade sig vara 
överlägsen de andra områdena i Berghällsområdet, uppskattat i procent. 
 
5.3 Traditionellt skött park 
 
Denna undersökta del av Tantolunden hade den lägsta biodiversiteten när det gäller 
den inventerade naturytan på 100 m2, vilket beror på att den består av till största delen 
klippta gräsmattor. Många av de funna arterna var nerklippta så de bidrar inte till 
biodiversiteten på samma sätt som fullvuxna växter gör. Även om de finns där till 
rotsystem och lite ovan jord, så får de inte möjligheten att växa till sig och bidra till 
den mångfald det finns potential till. Några få arter kan möjligen trivas i en grovt 
hanterad och klippt miljö som exempelvis grodblad, tusensköna och klöver, men de 
flesta arter gör inte det. 
 
Den biologiska statusen i denna del av parken påverkas negativt ur ett 
biodiversitetsperspektiv av att förvaltningen sköter området som de gör. En åtgärd 
kunde vara att låta vissa delar av området vara äng i några år, för att sedan klippas och 
med detta skapa en variation (Lundwall & Isaksson, 2006). De mest besökta delarna 
kan fortsättningsvis vara kortklippt gräsmatta för att slippa slitage på ängsmarken. 
 
Död ved i form av hela träd fanns inte någonstans i detta undersökta område. På ett 
antal äldre träd fanns dock döda grenar och toppar. Då dessa delar av trädet ofta tas 
ned snabbt om de anses vara en fara, så hinner det troligtvis inte bli någon långvarig 
plats för exempelvis insekter, hackspettar och annan fauna. Dessa stora träd med död 
ved är självfallet mycket viktiga och bra för biodiversiteten. Positivt med den 
traditionellt skötta parken är att det finns många, stora och resliga träd vilket ger 
boytor, mat samt skydd åt växter och djur. Det är en värdefull biotop. Träden är 
mycket större än de få träden i berghällsområdet, vilket beror på att det finns mer jord. 
Ett stort träd som eken är känt för sin rika biodiversitet, och i den traditionellt skötta 
parken finns ett flertal. Ekarna börjar bli till åren komna, fastän det är lång tid kvar 
tills de blir till död ved, vilket ger en god framtidspotential för viktig död ved. Som 
det ser ut idag så tar dock parkförvaltningen ner de döda träden och forslar till 
soptippen och detta följer alltså inte regeringens uppsatta miljömål eftersom det där 
står att biodiversiteten bör bevaras och nyttjas hållbart (Naturvårdsverket, 2014). 
Förvaltningen kan hävda att parken behöver städas och att det är en fara för 
allmänheten med döda träd. Det betyder dock inte att all död ved behöver städas bort, 
eller att all död ved är en fara för allmänheten. Många träd står långt ifrån stigar och 
gångvägar och utgör därför ingen större risk. I detta fall bör alltså 
biodiversitetsindikatorn död ved tas större hänsyn till, i och med dess viktiga funktion 
för ekosystemen.  
 
De pollinatörsfrämjande växterna sälg- och vide är få i den traditionellt skötta parken. 
De växer undanskymt eller i ett oåtkomligt läge, oftast som solitärer. Ett undantag 
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fanns i den traditionellt skötta parken. Förmodligen har de utvalda 
pollinatörsfrämjande växterna tagits ned, för att det finns en gammal tradition av att 
se på dessa som skräpväxter (Olandersson, 2013). Eftersom värdet hos dessa är stort 
ur ett biodiversitetsperspektiv bör därför dessa låtas växa sig stora, alternativt 
planteras ut ett antal på önskvärd plats. Bristen på tidiga vårblommande sälg- och 
videväxter kan vara en bidragande orsak till utarmningen av artrikedomen i stadens 
parker, och kan dessutom i värsta fall leda till att arter ligger på gränsen till utrotning. 
Under inventeringen hittades några som gallrats bort, och endast stubbarna var kvar.  
 
Rishögar och komposter finns inte i den traditionellt skötta parken, enligt studiens 
resultat. Eftersom många insekter och annan fauna är direkt eller indirekt beroende av 
denna typ av miljö, bör den införas på några platser. Det skulle bidra till en avsevärt 
ökad biodiversitet i närområdet (Johansson et al., 2011). Därtill är det inte 
miljömässigt försvarbart att inte ha en kompost inom fem till sex kilometer 
(Johansson et al., 2011). Området Traditionellt skött park är tillräckligt utbrett för att 
kunna inhysas några komposter och rishögar. Även när det kommer till denna 
biodiversitetsindikator bryter förvaltningen mot en hållbar utveckling genom att frakta 
bort löv, grenar och kvistar till annan plats (Eklind, 2014). 
 
Under sökandet efter biodiversitetsindikatorn vildvuxna delar i den traditionellt skötta 
parken uppfattades flera av de halvvilda ytorna såpass hårt gallrade av förvaltningen 
att bedömningen gjordes att de inte kan tillhöra kategorin. Det finns några delar som 
inte är lika noggrant skötta, men det går inte riktigt att jämföra med de vildvuxna 
delarna i berghällsområdet, vilket gör att den traditionellt skötta parkens delområde 
inte uppfyller denna biodiversitetsindikators positiva sidor. 
 
Förslagsvis bör en ”människovänlig del” och en vildvuxnare del i den traditionellt 
skötta parken både planeras och införas. I den vildvuxnare delen kan döda träd få stå 
kvar eller låtas ligga, med en enkel inhägnad samt en förklarande informationsskylt.  
 
5.4 Trädgårdsodlingsområde 
 
Trädgårdsodlingsområdet visade sig ha några fler arter än berghällsområdet, vilket 
inte är så konstigt då trädgårdsodlarna odlar allehanda växter och tar hand om dem 
med näring och vatten, så att de klarar sig under hela säsongen. Ogräs och 
konkurrenter rensas bort, så att svårodlade växter, som troligtvis inte skulle klara sig i 
berghällsområdet eller i den traditionellt skötta parken, faktiskt klarar sig (Jonsson, 
2004). Trädgårdsodlarna som sköter lotterna ser till att biodiversiteten är rik då syftet 
med att ha en kolonilott är för de flesta att få odla. 
 
I trädgårdsodlingsområdet fanns minst vildvuxna delar, minst pollinatörsfrämjande 
växter och minst död ved. Dessa indikatorer främjar inte trädgårdsodlarnas intressen. 
Trädgårdsodlingsområdet har den största mångfald av växtarter på den utvalda ytan 
som ska representera området. Denna ytas antal växtarter ökar vart eftersom säsongen 
fortsätter, eftersom det planteras och sås nya frön (Ek, 1993). Området sköts så att det 
gynnar specifikt trädgårdsrelaterade växter. Några stora träd får stå kvar men någon 
naturlig spridning av dessa sker inte (Tanto Norra Koloniträdgårdsförening, 2013). 
Det beror åter igen på att i trädgårdsområdet används marken till största del för att 
odla köksväxter, perenner och andra trädgårdsrelaterade växter, vilket missgynnas av 
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skuggan från träd. Odlarna har rätt att ta bort allt under 9 cm i diameter som de inte 
vill ha i sin trädgård. Träd över 9 cm i diameter tillhör parkförvaltningen och får inte 
tas bort utan tillstånd.  
 
Därtill går parkförvaltningen en årlig vandring i koloniområdet, tillsammans med 
bland annat ordförande i föreningen. Då går de igenom trädbeståndet och rensar bort 
döda grenar, hela träd samt pollinatörsfrämjande växter (Andersson, 2014). 
Trädgårdsodlarna gynnar mångfalden genom sin skötsel och odling av 
trädgårdsväxter till det positiva. Det negativa här är att de inte gynnar död ved 
eftersom döda träd tas ner och forslas bort av parkförvaltningen (Eklind, 2014). 
 
I år tog parkförvaltningen bort en stor sälg från kolonilott nummer 22 som brukas av 
Monica Andersson (Andersson, 2014). Denna sälg ansågs skugga en annan kolonilott 
under några timmar på eftermiddagen och därmed minska andelen solljus på den 
påverkade kolonilotten. Med detta som argument tar parkförvaltningen alltså ner träd 
för trädgårdsodlarnas skull, vilket resulterar i att de få träd som finns kvar sakta men 
säkert minskar i antal, i Tanto Norra koloniträdgårdsförening. Vide och sälg upplevs 
många gånger som ogräs eller skräpväxt, trots deras mycket viktiga roll för 
pollinatörernas överlevnad under den tidiga delen av våren, då i övrigt endast mindre 
flora med färre blommor blommar (Lundvall & Isaksson, 2006). 
 
Parkförvaltningen tog även i år ner en gammal, och delvis ihålig, oxel från Catherine 
Couturiers lott nummer 68. Orsaken var att den ansågs sjuk och gammal (Couturier, 
2014). Träd som dessa har ett stort värde i och med övergången till att bli död ved, 
och bör därför ur ett biodiversitetsperspektiv sparas. Den ihåliga oxeln var säkerligen 
en betydelsefull boplats för fåglar, fladdermöss, insekter och andra arter.  
 
Angående gamla träd som enligt naturens gång skall bli död ved, så saknas den 
naturliga spridningen i området (Eklind, 2014). Det finns några gamla träd i Tanto 
Norra, men när de med tiden dör så kommer inga nya eftersom kolonisterna rensar 
rent med Stadsdelsförvaltningens stöd (Andersson, 2014). 
 
Komposter finns hos ungefär hälften av kolonilotterna. Det finns två typer av 
trädgårdskomposter, den ena är brun och består mestadels av löv och torra kvistar. 
Den andra är mer av det gröna slaget och består av gräskllipp och ogräsrens. 
(Eriksson, 2011 och Olausson, 1994). Dessa två ger skilda förutsättningar för 
biodiverstiteten, men båda är bra ur ett trädgårdsekologiskt perspektiv (Eriksson, 
2011). Olika trädgårdskompostbehållare är bra på olika sätt, allt från mullbänkar till 
pallkragar (Olausson, 1994). Om alla trädgårdsodlare i Tanto Norra skulle inneha en 
kompost så skulle biodiversiteten öka. Detta vore en enkel åtgärd i rätt riktning. Det 
finns en rishög på hela Koloniträdgårdsområdet och det skulle gott och väl kunnat 
finnas några fler, istället för att kvistar och grenar fraktas bort bland annat på den 
årliga städdagen. 
 
Den naturliga spridningen av större träd saknas i trädgårdsodlingsområdet, vilket är 
en negativ riktning för framtiden, ur ett biodiversitetsperspektiv. Att plantera en liten 
ek på cirka tio av de 94 kolonilotterna skulle bidra till en markant positiv skillnad för 
biodiversiteten i området i framtiden. Då eken är ett av de bästa träden för 
biodiversitet, skulle planteringen av det vara ett långsiktigt projekt, för att bibehålla 
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en god biodiversitet. Ytterligare ett exempel är att Tanto Norra 
koloniträdgårdförening skulle kunna ha en gemensam ek som ett ”vårdträd”, som 
samtliga i föreningen kunde ta hand om tillsammans (Berglund, 2007). 
 
Det fanns på 1930-talet ett förslag från Södra Tantolundens koloniträdgårdsförening 
om att plantera många träd i koloniområdet, så att det skulle uppfattas mer som en del 
av parken (Moberg, 2003). Hur det gick med förslaget framgår inte i texten men 
skulle ett sådant förslag genomföras idag vore det positivt för biodiversiteten. 
 
Trädgårdsodlarna arrenderar mark av staden (Tanto Norra Koloniträdgårdsförening, 
2013). Stadsdelsnämnden kan ställa krav på odlarna utifrån de uppsatta miljömålen. 
Detta kunde innebära att död ved och pollinatörsfrämjande växter bevaras samt 
rishögar skapas. Därtill skulle kunskapsspridande om biodiversitet, och fördelen med 
åtgärder för detta, kunna påverka utfallet i Tantolunden.  
 
5.5 Övergripande analys 
 
Med de inventerade naturytorna och framför allt biodiversitetsindikatorerna i de tre 
större områdena går det att konstatera att biodiversiteten i Tantolunden inte alltid är 
den bästa. Ur ett biodiversitetsperspektiv finns ett behov av en förbättring. För att 
bidra till en god biodiversitet kan ett långsiktigt tänk med planering vara nödvändigt, 
där biodiversitetsindikatorer inkluderas i parkförvaltningen. 
 
Jämförelsen mellan de inventerade naturytorna är inte helt oproblematisk, då dessa 
väldigt olika förvaltningstyper visar olika sidor. Artsammansättningen i 
trädgårdsodlingsområdets inventeringsyta kan vara väldigt unik men behöver inte 
innebära en rik biodiversitet, med fördel för exempelvis djur och växter i området.  
 
Beslut och åtgärder företagna av stadsdelsförvaltningen verkar påverka Tantolundens 
biodiversitet på ett märkbart sätt, då resultaten i denna studie pekar på skillnader 
mellan de tre områdena Berghällsområde, Traditionellt skött park samt 
Trädgårdsodlingsområde, vilka förvaltas helt olika. 
 
Biodiversitet har en plats på agendan men verkar inte tas hand om i praktiken på ett 
tillfredsställande sätt. Det kan tänkas väga mindre än andra mål eftersom det inte 
prioriteras eller specificeras tillräckligt. Frågan är om det kan vara en effekt av 
Förvaltningens rationalitet. 
 
En bidragande faktor till att biodiversiteten inte prioriteras kan också vara fenomenet 
ekologisk analfabetism. Detta begrepp syftar på en okunnighet om miljöfrågor med 
ett helhetsperspektiv på ekosystem, och innebär att människor saknar en djup 
förståelse i ämnet. När det handlar om parkförvaltning kan kunskap kring ekologi 
tyckas behövas inom planering och förvaltning, om miljömålen ska kunna följas. 
 
Huruvida förvaltningen har skapat förutsättningar för biodiversitet i Tantolunden går 
att diskutera utifrån de tre undersökta områdena. I den traditionellt skötta parken har 
förvaltningen i regel inte gjort det, men i det vildvuxna Berghällsområdet sköter 
naturen sig själv ganska bra. Där kan det vara så att naturen och biodiversiteten är det 
som skapar förutsättningarna, inte parkförvaltningen. I Trädgårdsodlingsområdet 
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finns en konflikt då många trädgårdsodlare endast vill ha specifika växter, och inte 
nödvändigtvis sådana som understödjer en ökad biodiversitet. Det är mer undantag än 
regel att det sistnämnda tas hänsyn till, vilket även här kan bero på en ekologisk 
analfabetism. Förvaltningen skulle här kunna skapa förutsättningar för en rik 
biodiversitet genom att arbeta med exempelvis olika biodiversitetsindikatorer, likt 
dem i denna studie. 
 
 
6. Slutsats 
 
Enligt denna studie kan det fastställas att under den undersökta perioden var 
biodiversiteten överlägset rikast i berghällsområdet, utifrån de framtagna 
biodiversitetsindikatorerna som redovisas i denna studie. Då dessa framtagna 
indikatorer kan syfta till att vara grundstenar för vad som faktiskt innebär en god 
biodiversitet, är inte bara räkningen av antalet arter relevant.  
 
En slutsats som kan dras är att biodiversiteten i de tre olika inventerade naturytorna 
samt områdena omkring är olika. Berghällsområdet har trots hällar och mager jord en 
högre biodiversitet än den traditionellt skötta parken. Detta på grund av att 
förvaltningen av den traditionellt skötta parken i Tantolunden inte gynnar 
biodiversiteten. Trädgårdsodlingsområdet har en hög biodiversitet när det gäller 
antalet arter, men inte gällande de studerade biodiversitetsindikatorerna.  
 
Parkförvaltningens beslut om att sköta parken enligt nedskräpningsförebyggande 
åtgärder, med säkerhet och tillgänglighet högt på agendan, gör att de påverkar 
Tantolunden på ett negativt sätt gällande biodiversiteten, då de två huvudpunkter och 
intressen som prioriteras står i konflikt med varandra i praktiken. Detta för att även 
naturens egna bråte, som exempelvis löv, kvistar och död ved, rensas bort. 
 
Det skulle med ganska små medel gå att öka biodiversiteten när det gäller den 
traditionella parken och trädgårdsodlingsområdet. Att behålla död ved i parken, låta 
pollinatörsfrämjande växter som vide och sälg få växa och spridas, rishögar & 
komposter bildas, samt genom att låta vildvuxna delar klara sig själva – eller 
alternativt skötas på ett ekologiskt riktigt sätt av en miljökunnig ansvarig – skulle 
kunna forma Tantolunden efter Sveriges uppsatta miljömål Ett rikt växt och djurliv 
samt En god bebyggd miljö. 
 
Enligt denna studie följer inte Stockholms stadsdelsförvaltning de nämnda miljömålen 
vad gäller parkförvaltningen av Tantolunden. Det stora problemet verkar vara 
kunskapsbrist eller oviljan att främja biodiversiteten. Denna okunskap och ovilja kan 
tänkas komma ur just ekologisk analfabetism, men även ur Förvaltningens 
rationalitet. Utan tydliga och klara riktlinjer och åtgärder vad gäller främjandet av 
biodiversitet, blir det svårt för förvaltningen att uppnå en förbättring. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 
 
Intervjusvar från Kjell Eklind, via e-post: 
 
1. Finns det gamla träd med död ved i Tanto Norra Koloniträdgårdsområde? Hur 
många? 
Om du menar träd med döda grenar så finns det nog bara ett träd på själva koloniområdet. 
 
2. Hur tycker du att Stadsdelsförvaltningen tar hand och ser på saken: död ved? 
Parkingenjören har en årlig vandring i området tillsammans med bl.a. ordförande för 
föreningen och man går då igenom trädbeståndet och rensar bort döda grenar och träd. I 
parken rensas allt dött bort. 
 
3. Finns det rishögar i detta område? Ungefär hur många? 
Jag vet ingen annan än jag som sparar lite stockar och ris för att insekterna ska ha lite att äta. 
Annars så är det lite risigt i olika hörn på vissa tomter. En bedömning är väl ca 30 lotter. 
 
4. Finns det komposter? Ungefär hur många? 
Vi är fler som propagerar för att man ska kompostera mer, men det är nog bara hälften som 
gör det på rätt sätt (ca 50 lotter). 
 
5. Finns det föryngringsytor för nya träd att gro och växa ostört i? 
Nej, inte inom området eftersom stadens regler säger att vi ska rensa bort sly. Blir ett träd 
över 9 cm i diameter får man inte ta bort det, utan det räknas då till parken. Det är få av 
kolonisterna som vill ha ett träd, min stora Alm är allmänt hatad av de som lever i dess 
skugga. 
 
6. Hur anser du att Stadsdelsförvaltningen sköter sitt jobb i Tantolunden, ur ett 
biodiversitetsperspektiv? Anser du att de tar den hänsyn som behövs för att 
Tantolundens biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas? 
Parkens löv rensas bort varje höst och körs till soptippen, vilket är ett rent slöseri. Vi 
kolonister hinner ibland rädda några löv till odlingar och komposter. Kunskaperna om de olika 
växterna och träden verkar inte finnas längre ner i leden, d.v.s. hos de som utför 
marktjänsten, eftersom de rensar urskiljningslöst bland sly och buskar. Beskärningen är 
undermålig och utförs ibland på ett amatörmässigt sätt. Träden ses inte över för att föryngras, 
så varje år dråsar stora döda grenar ner. Det har inte planterats några nya träd på väldigt 
länge.  
Det man verkar eftersträva är rena gräsytor, men de körs också sönder av de stora 
trädgårdsmaskinerna som framförs rätt vårdslöst. 
Kolonisterna får ej heller några direktiv eller upplysningar om den biologiska mångfalden från 
staden.  
Frågan är om någon i stadsledningen vet något om biologiskt mångfald eller bryr sig i om det. 
De verkar mer intresserade av att ta populistiska beslut om bilfria gator, cykelracing och 
streetfood. 
Själv anser jag att intresset för parkens välbefinnande överhuvudtaget är litet både från 
besökare och de som styr. 
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8.2 Bilaga 2 
  
Karta över Tanto Norra koloniträdgårdsförening: 
 

 
(www.tanto-norra.net) 
 


