
100m500

Tekniska förvaltningen 2019-10-15
Malena Kjellstrand, Landskapsarkitekt
malena.kjellstrand@lund.se

VÄSTERS VILDA LIV

    

1.

8.

7.

9.

2.

10.

3.

13.

11.

14.

15.

14.
12.

ÅTGÄRDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

N

4.

Befintliga och föreslagna åtgärder för att frjämja den biologiska mångfalden i området och 
därmed stärka de naturliga ekosystemen, vilka ger värden både för naturen, människan 
och den hållbara staden.

Ett samarbete med LKF, hyresgäster och Lunds kommun, tekniska förvaltningen. 
Flera mindre insatser och ställningstaganden kan gemensamt göra stora skillnader för 
områdets djur och växtliv. Dessutom skapas en vacker och trivsam miljö för människor att 
leva och vistas i!
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12. Uteklassrum/faunadepå med stockar

13. Långgräs med klippta gångar

14. Nya och gamla träd
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11. Insektsrabatt och vattenspegel 
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Befintliga och nya åtgärder för att frjämja den biologiska mångfalden i området och 
därmed stärka de naturliga ekosystemen, vilka ger värden både för naturen, människan 
och den hållbara staden.

Ett samarbete mellan LKF, hyresgäster och Lunds kommun, tekniska förvaltningen. 
Flera mindre insatser kan gemensamt göra stora skillnader för områdets djur och växtliv. 
Dessutom skapas en vacker och trivsam miljö för människor att leva och vistas i!
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1.Faunadepå
Här har vi lämnat en trädstam för att skapa hem för många små insekter, de gillar
att bo i multnande ved. Mossor, lavar och svampar trivs också här. Man kan säga att
död ved är full av liv!

2. Ängsyta
En äng med blommor är inte bara fin, utan också viktig för fjärilar, blom-
flugor, bin och humlor. Det är tack vare dessa pollinatörer som det blir
skördar av frukt, bär och grönsaker. Men pollinatörerna är hotade och
minskar i antal.

Här har vi ramat in ängen av gammal död ved som egentligen är full av liv
– ett hem för mängder med insekter.

Ett hem för alla våra små hyresgäster! Här bor bland annat bin, nyckelpigor,
humlor och fjärilar, som pollinerar våra växter som i sin tur ger oss frukt och bär.

3. Insektshotell

I odlingslådorna kan grönsaker, kryddor och bär odlas närproducerat och
giftfritt, till värde både för hälsa och miljö.

Är du intresserad av att odla i odlingslåda? Kontakta din kundförvaltare.

4. Odlingslådor

-

Med en regnvattentunna kan vi samla in regnvatten och använda det senare
för att vattna både i rabatter och i odlingslådor.

5. Regnvattentunna

Växter som är rika på pollen och nektar är favoriter för fjärilar och bin. För
att göra dem glada planterar vi ofta olika sorters fjärilsbuskar eller lavendel.

6. Fjärilsbuskar och lavendel

Fruktträd ger mat åt flera insekter som humlor och bin när de blommar på för-
sommaren. Fallfrukten är sedan till glädje för fåglar, fjärilar, igelkottar och andra
djur på hösten. På träden finns mossor och lavar, vilka tar upp föroreningar ur
luften och är hem till små insekter.

7. Äldre fruktträd

Tornseglaren är en rödlistad art, det betyder att det inte finns så många kvar. Vi
har satt upp holkar för tornseglarna precis under taken på husen, där gillar de att bo!

8. Holkar för tornseglare

Det finns en mängd olika insekter, svampar och lavar som har sina hem på gamla träd.
Träd är vackra och ger oss dessutom olika typer av tjänster, så kallade ekosystem-
tjänster, som till exempel skugga, vatten- och temperaturreglering eller vindskydd.

9. Gamla värdefulla träd

I den här dungen bor hornugglor! Det är häftigt att de hittat sitt hem här, men tänk
på att inte störa dem, ofta sover de under dagen. Shhh!

10. Boplats för hornugglan

Växterna här är valda så att någon del av rabatten ska blomma från vår till höst, till
glädje för insekter och för oss som tycker det är fint! Många fåglar och andra djur
tycker om att ha en vattenspegel att dricka och bada i. För vissa fåglar kan badet
även vara bra för att fukta bomaterial. Även bin besöker badet för att dricka och
getingar hämtar vatten för att fukta sina bon.

11. Insektrabatt och vattenspegel

I gammal ”död” ved trivs många insekter, mossor, lavar och svampar. Hackspettar och
andra fåglar kan också hitta sin mat här. Man kan säga att död ved är full av liv!

Slå dig gärna ner
Här kan du sitta och fika eller klättra runt bland stockarna. Platsen kan också fungera
som ett uteklassrum.

12. Uteklassrum och faunadepå

En klippt gräsmatta är en monokultur och bidrar inte till mångfald. Särskilt om den
gödslas och bekämpas så finns inte mycket liv att finna.
Genom att låta en gräsmatta växa och blomma så trivs fjärilar, humlor och andra
insekter. Tillsammans med fruktträden finns det mycket gott till dem här. Vi minskar
dessutom behovet av att använda gräsklippare men fixar klippta gångar i långgräset
så att du kan använda ytan för promenader.

13. Långgräs med klippta gångar

Plantering av träd är ett effektivt sätt att lagra koldioxid från atmosfären. Träd
absorberar koldioxid och tillverkar syre.

14. Nya och gamla träd

Här har vi gjort en högstam av ett dött träd. Många vedlevande insekter, fåglar,
mossor och lavar trivs i stående döda träd. Vildbin och steklar tycker speciellt mycket
om att bo här!

15. Högstam
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