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Ultuna. Våga bryta gräsmatte
normen – ta det lugnt och låt 
gräsklipparen vila. Blommor 
och örter i stället för kortklippt 
gräsmatta gynnar den biologiska 
mångfalden.

○○–○Grön öken brukar vi kalla dem, 
säger Jörgen Wissman på Centrum 
för biologisk mångfald vid SLU, Sve
riges lantbruksuniversitet.

Han pekar mot en rektangulär bit 
gräsmatta som vi passerar. Den ser 
ganska oskyldig och alldaglig ut där 
den ligger kantad av en prydlig rad 
av nysatta häckplantor. Hyfsat grön 
och nyklippt, öken är långt i från 
det första som dyker upp i tank
arna, men skenet bedrar.

–○Den här består av en enda art, 
rödsvingel. När det gäller bio
logisk mångfald är det nästan 
som asfalt. Och det här är van
ligt bland anlagda grönytor, 
säger Jörgen Wissman.

Tillsammans med ett tiotal 
kollegor har han forskat om 
gräsmattor och biologisk 
mångfald.

Deras slutsatser  borde locka 
alla som sliter med gräsklipp
ning: Det finns stora vinster 
med att inte klippa för ofta och 
dessutom sluta gödsla gräsmat
tan. Får den vara i fred och 
växa lite vildare dyker det upp 
andra arter än gräs, kanske 
lite vitklöver som är bra för 
humlor och bin.

–○Många har en mycket mer 
artrik gräsmatta än de tror. 
Privat personer som har tomt 
kan kanske ta tio kvadratmeter 

av sin egen gräsmatta och låta det 
blomma i stället för att klippa den 
ytan. Man kan variera vilken plats 
man sparar, säger Jörgen Wissman.

–○Man ska inte vara rädd för 
att låta vegetationen växa. Vi har 
märkt att folk är rädda för hög ve
getation på flera sätt. Det kan vara 
rädsla för fästingar eller ormar, är 
man inte van vid natur tycker man 
att sådant är läskigt.

Ett stort hinde r för mer naturliga 
gräsytor är den gällande normen 
att gräsmattor ska vara kortklippta. 
Där krävs ett paradigmskifte för 
såväl privata trädgårdar som off
entliga.

–○Folk tycker att hög vegetation 
är tecken på dålig skötsel. Det finns 
en rädsla för att det ska se förfallet 
ut, att grannar ska bli upprörda och 
inte förstå att det ska vara högväxt.

Forskare, både internationellt 
och i Sverige, har hittat metoder 
som kallas ”cues to care” för att 
öka acceptansen och med några 
enkla knep visa att den hög
växta vegetationen är väl
skött.

–○Man kan klippa en tydlig 
kant runt det högväxta. Jag 
skulle helst vilja att man klipper 
sig in i ängsytan, kanske som en 
gång in, en rund plätt eller en la

byrint som barn kan leka i. Det 
förstör inte växtligheten men 

skapar mikrohabitat, det tror 
jag skulle vara en bra sak, säger 

Jörgen Wissman.
Den vanligaste aktivitet vi ut

för på våra gräsmattor är gräs
klippning, enligt studien så det 
borde finnas möjlighet att låta 

delar växa upp. Rent historiskt är 
den väl ansade gräsmattan ganska 
modern företeelser.

–○På 1800talet, innan alla hade 
egen gräsklippare var de kortklipp
ta gräsmattorna något exklusivt, 
något som visade att man hade 
råd att klippa dem. Det är troligen 
grunden för dagens norm med väl
ansade gräsmattor, säger Jörgen 
Wissman. 

Flera rapporter har på senare 
tid larmat om den ökande minsk
ningen av biologisk mångfald till 
följd av mänsklig verksamhet som 
klimatförändring, livsmedelspro
duktion, fiske och avskogning. En
ligt FNorganet IPBES är en miljon 
arter hotade globalt.

Signalen är att den biologiska 
mångfalden måste gynnas på alla 
sätt. Kommuner och städer har sto
ra arealer grönområden med stor 
potential. I städerna kan 
runt 70 procent av grön
ytorna bestå av gräsmat

tor, i dag oftast med bara 
ett fåtal gräsarter 
som dessutom klipps 
ofta, 15 till 20 gånger 

per år. Det innebär att 
det blir få blommor vilket 
gör det svårt för polline
rande insekter som fjärilar, 
humlor och bin. 

–○När städer ökar i storlek 
påverkar de naturen på ett helt 
annat sätt än man tänkt på tidi
gare. Stadsmiljön måste börja ta 
sitt ansvar för att berika den bio
logiska mångfalden, säger Jörgen 
Wissman.

Några kommuner har de senaste 
åren slutat klippa gräset och låta 

det växa högt på vissa ställen, det 
gäller bland annat Linköping, Dan
deryd och Växjö.

Hos SLU i Ultuna i utkanten av 
Uppsala finns ett stort antal för
söksytor där olika varianter på 
”gräsfria gräsmattor” har fått växa 
upp.

Från den ”gröna öknen”  nära par
keringen går vi till en betydligt 
mindre ansad gräsmatta. Här växer 
vitklöver, maskrosblad och hum
lelusern. Små honungsbin surrar 
bland de lågväxta blommorna.

–○En sån här gräsmatta kan se lite 
skräpig ut, säger Jörgen Wissman 
och tittar ut över den låga växtlig
heten.

Nej, den lite skräpiga mattan 
kanske inte vinner en skönhetstäv
ling, men en stor fördel förutom att 

ha humlemat är att under förra 
sommarens extrema torka blev 
gräset brunt medan örterna 

fortfarande höll sig gröna. 
Att låta fler arter finnas i 
en gräsmatta blir en 
riskspridning, några 

klarar sig bättre än an
dra när vädret växlar.

Nästa alternativa gräs
matta är en fröjd för ögat 
– och gommen. Här vajar 
klungor av stolta prästkragar, 
brunört, intensivt blå jungfru
lin, ståtlig blåeld, knoppande 
gulmåra och blåklockor kom
mer snart att slå ut och likna 
den svenska flaggan. Back
timjan doftar och på revor av 
smultron lyser mogna röda bär 
som smakar sommar. Det är 
inga problem att få ihop en 

midsommarbukett. Humlor och 
honungsbin surrar förnöjt och su
ger nektar från de olika växterna. 
Tistelfjärilar som just i år har inva
derat landet fladdrar graciöst från 
blomma till blomma. 

–○Jag tycker man ska gå in här 
precis som man går över en vanlig 
gräsmatta, men folk vågar inte, de 
ser det som en rabatt, säger Jörgen 
Wissman.

Vi passerar en rad av olika för
söksodlingar av gräsfria gräsmattor 
och inser att det finns stora möj
ligheter att utveckla grönytor som 
både växter, djur och människor 
skulle ha gott av.

En bit bortanför  odlingarna ligger 
tusenåriga gravhögar, synliga bevis 
på att djur och människor har vis
tats i Ulltuna under lång tid. På håll 
ser vegetationen ganska oansenlig 
ut, men när vi går upp på högarna 
och tittar närmare så är blomning
en rik trots den karga marken. 

Genom att stanna upp och titta 
ordentligt upptäcker vi en rikedom 
av arter. Backtimjan, backnejlika 
utblommade backsippor samsas 
med gråfibbla, djupblå axveronika 
och små ludna harklöver.

–○Böjer man sig ner och tittar så 
är de riktiga konstverk, säger Jör
gen Wissman och närstuderar en 
liten violett backtimjan.

–○Har man en lite mer lättskött 
gräsmatta och inte klipper så 
mycket får man tid över och kan
ske kan använda den till att njuta 
av det som växer.
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Biologisk mångfald.

Blommande äng hemma gynnar naturen

Tips för gräsmatta  
med mångfald

Jörgen Wissmans tips 
till den som vill börja 
öka gräsmattans bio-
logiska mångfald:
Klipp inte hela gräs-
mattan, spara delar som får växa upp. 
Det kan vara olika delar olika år.
Gödsla inte, marken ska vara närings-
fattig, ta helst upp det som klipps 
eller slås av.
Den som vill kan köpa fröblandning 
med blommor, den ska inte innehålla 
gräs.
För insekterna:
Se till att ha blomning hela säsongen
Underlätta boplatser, spara stuppar 
och döda träd. Skaffa biholkar.

Av det vilda som växer i trädgården 
går det att forma små buketter.

Jörgen Wissman, på Centrum för biologisk mångfald vid SLU, undersöker växtlivet på en ”alternativ gräsmatta”. Foto: Eva Tedesjö


