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Foreløpige mål for Bioveier i byen 
Hovedmål:

Bedre kår i byen for pollinerende insekter, stedegent biologisk 
mangfold og urban matproduksjon, samt folkeopplysning.

Delmål:

- Benytte matplanter

- Benytte lokale blomsterarter (krevende - innhøsting av frø etc.)

- Ikke benytte hageplanter/fremmede arter som har spredningsfare

- Økt kunnskap og oppmerksomhet om pollinerende insekter, urban 
økologisk matproduksjon og lokale arter/fremmede arter

- Lokal medvirkning

- Bevaring av allerede eksisterende grøntområder, blomsterenger

- Fornuftig kantklipping langs stier og veier. Tidspunkt er avgjørende.



  

Hvorfor bevare biologisk mangfold?

● Biologisk mangfold – Hva er en art?
● Hva må vi ta vare på?
● Tiltak for bevaring
● Verdien av biologisk mangfold
● Klimatilpasning



  

Biologisk mangfold – Hva er en art?

Enkelt: 

En gruppe individer som formerer seg eller kan 
formere seg med hverandre, og som får fruktbart 
avkom.

Mer komplisert: 

Utseendet kan likevel variere, mange arter kan 
hybridisere, og en rekke arter har ukjønnet eller 
vegetativ formering (avleggere, rotskudd osv.), endog 
jomfrufødsler.



  

Bevaring av biologisk mangfold

● Biologisk mangfold skal normalt ivaretas eller 
restaureres. Økning er ikke et mål i seg selv.



  

Grønne veier/nettverk i byen

● Spredningsveier for biologisk mangfold
● Stedegne blomsterplanter, blomsterenger
● Pollinerende insekter (kløverhumle)
● Annet (andre insekter, fugler, piggsvin osv.)
● (Hageplanter uten spredningsfare)

● Areal for urban dyrking av mat
● Frukttrær, bærbusker og annet

● Friluftsliv og folkehelse (parker, til turområder)



  

Og i områdene rundt byen?

● Mulig prosjektet vil omfatte landsbygda rundt
● Kantsoner i jordbruket
● Naturområder / marka
● Turområder
● Koble sammen biotoper (source –> sink)

● Sikre at biologisk mangfold kan spres fra der det er 
mye til der det er lite (mangel/tap).



  

Tiltak for grønne arealer
● Bevaring:

Det som allerede finnes.

● Restaurering og forbedring:
Forbedre eksisterende arealer
Bedre skjøtsel (kantklipp til riktig tid på året)

● Nye arealer: 
Fra asfaltjungel til blomstereng



  

Verdien av biologisk mangfold

● Estetiske verdier
● Etiske verdier
● Økologiske verdier
● Økonomiske verdier



  

Estetiske verdier (SABIMA)

● Med estetiske verdier menes de sanseinntrykk 
og opplevelser naturen kan gi oss.

● Turopplevelser, inspirasjon, kreativitet, kunst, 
foto, avkobling, rekreasjon, livskvalitet, ...

● “Stueblindhet”
- Vanskelig å se kvalitetene og verdiene i egen stue og 
hjembygd før man får sett det “utenfra”, eller får en gjest som 
bemerker det. Støv på bokhylla eller regnskog bak huset?

- Fagfolk kan påpeke lokale verdier. (sabima.no)



  

Etiske verdier (SABIMA)

1.Urørt natur har en egenverdi
2.Alle arter har en egenverdi
3.Hensyn til fremtidig evolusjon
4.Hensyn til framtidige generasjoner
5.Religioner og naturvern



  

Økologiske verdier (SABIMA)

1. Artsmangfoldet trengs for å opprettholde 
næringskjeder og næringsnett

2. Arters avhengighet av hverandre
3. Artsrikdom er viktig for jordsmonndannelse, 

og for nedbrytningsprosesser i naturen
4. Rovdyr og parasitter regulerer bestanden av 

mange arter
5. Artsrikdommen utgjør en viktig reserve hvis 

miljøforholdene endres ->



  

Mangfoldig natur gir 
nødvendig robusthet til 
å takle miljøutfordringer, 
som klimaendringer:

● Naturtypemangfold
● Biologisk mangfold
● Genetisk mangfold
● (Korridorer)

Blomstereng og 
murvegg

Foto: Pawel Wozniak, WikipediaFoto: Erik Brenna



  

Økonomiske ressurser

● Økosystemtjenester 
(rent vann, mat, tekstiler, klimaregulering osv.)

● Vanskelig å måle (TEEB; www.teebweb.org)
● Bedre å spare seg for utgifter enn å tjene 

penger på ressursuttømming
● Bioprospektering, legemidler, landbruk, 

teknologi (inspirasjon)

http://www.teebweb.org/


  

Klimatilpasning

● Annet klima krever:
– At organismer kan vandre (nettverk, veier)

– Bedre ivaretakelse av biologisk mangfold

– Tilpasninger til mer nedbør (flom, fordrøyning)

– Mer areal til matproduksjon og selvforsyning



  

Gjentar mål for Bioveier i byen 
Hovedmål:

Bedre kår i byen for pollinerende insekter, stedegent biologisk 
mangfold og urban matproduksjon, samt folkeopplysning.

Delmål:

- Benytte matplanter

- Benytte lokale blomsterarter (krevende - innhøsting av frø etc.)

- Ikke benytte hageplanter/fremmede arter som har spredningsfare

- Økt kunnskap og oppmerksomhet om pollinerende insekter, urban 
økologisk matproduksjon og lokale arter/fremmede arter

- Lokal medvirkning

- Bevaring av allerede eksisterende grøntområder, blomsterenger

- Fornuftig kantklipping langs stier og veier. Tidspunkt er avgjørende.



  

Måloppnåelse

- Muligheter, begrensninger og aktive bidrag fra kommunen
- Oversiktskart
- Steg for steg, ikke gape for høyt
- Samarbeid med organisasjoner, ildsjeler (med grønne fingre), 
velforeninger, borettslag, bydeler, bønder, Kneiken felleshage osv.
- Skilting: Hvem som har overordnet ansvar, hvem som har utført 
arbeidet og vedlikeholder, hvor bioveien går, hvordan få være med å 
høste/plukke matplanter
- Koordinering
- Oppfølging/kontroll (sjekke og rapportere om det spirer og gror)
- Kompetanse/botanikere/entomologer/agronomer
- Verktøy og innkjøp
- Økonomi; prosjekter, sponsing, lønnet koordinering?
- Avtaleinngåelser
- Sosialt og moro!



  

Mulige arbeidsgrupper

● Tiltak
● Informasjon, kompetanse, rekruttering, 

markedsføring
● Praktisk/verktøy - kartlegging
● Økonomi



  

Arbeid pågår! 
Tiltak: Grønnstruktur og biologisk mangfold

Bed rundt trær, innenfor gjerde
Grønne tak på busskur
Eng i bruk - flekker i parker, oppfordre folk til å bruke, la områder få gro opp
Alle ha hver sin blomsterkasse etc. Informasjon om hvordan.
La gressplenen gro
Kirkegårder, eldresentre, frivilligsentraler og andre arealer - skilt eller annen form for informasjon - 

kampanjer ("switch" som gjør at folk endrer holdninger). Humlekasser også.
Minst to grønne tak i 2016 (Risvollan borettslag, sykehuset)
Bli med og få kløverhumla tilbake til Trøndelag! (Kampanje/prosjekt)

Informasjon, rekruttering, markedsføring

Informasjonsformidling
Mangfold: Frukt, bær, spiselige planter, urter - høste av felles trær, poengtere viktigheten av pollinatorer
Utvekslingsmarked - utveksle informasjon og små planter? Arrangere samtidig med andre aktiviteter.
Kompetansebygging, opplysning/info, beplantning, nyttevekster, kryddervekster, blomsterplanter, 

pollinering, grønnsaker
Rekruttering

Dugnader – sosialt
Samlingssteder (Holstvollen)

Markedsføring
Stunt: Rulle ut gress på torget – media
Ordførerens potethage (Bondelaget)



  

Arbeid pågår! 

Praktisk/verktøy (alliansebygging/samarbeid, kunnskapsinnhenting/kartlegging mm.)

Alliansebygging/samarbeid:
Samarbeidspartnere - få med ("kakebiter som til sammen utgjør en helhet/kake"):

Bøndene
Innbyggerne/hageeiere 

Nye utbyggere, nye boligområder, velforeninger (Ranheim, Skansen, Ilaparken)
Offentlige grøntområder inkl. tak (bydrift, sykehuset, Dora)
Skoler/barnehager
Hagelag

Kunnskapsinnhenting/kartlegging:
Finne ut hva som finnes av villblomster etc. Artsdatabanken, Nyttevekstforeningen, Botanisk forening 

(Villblomstenes dag)
Sjekke med bydrift om våre mål er ivaretatt ("Hvilke farger vil dere ha i bedene?")
Luxembourg - insektenes by

Økonomi
(Ser mer på senere)



  

Inspirasjon og samarbeid
Bydel i bruk (Daniel Stephanek) og BIOkorridoren i Oslo
Har god kontakt og får mange tips fra Daniel Stephanek som er blant 
initiativtakerne til Bydel i bruk i Oslo, et lignende prosjekt. 

La Humla Suse
Bidratt til "Humlegata på Tøyen" og Bydel i bruk/BIOkorridoren i Oslo.

Bieffekten:
Valg av frø, blomsterplanter og trær for insekter som lever av pollen og 
nektar. Prøveetablering av blomstereng.

ByBi 
Oslobasert urbant birøkterlag, koordinator Pollinatorpassasjen. Støttet 
av Miljødirektoratet, tilknyttet Summende hager.

Offentlige, lokale myndigheter
God dialog og mange tips og kontaktpersoner.



  

Kilder og mer informasjon
Hva er en art?

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/evo_41

Verdier av biologisk mangfold:

http://sabima.no/Verdier-av-biomangfold

Bilder: 

By pfly [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brick_wall_close-up_view.jpg



  

Takk!

● ebpost@gmail.com
● www.naturdugnad.no
● Erik Brenna

mailto:ebpost@gmail.com
http://www.naturdugnad.no/
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