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’’V
år största utmaning i detta nya 
århundrande är att ta en idé som 
låter så abstrakt – hållbar utveckling 
– och göra den till verklighet för alla 
världens människor”.
 Så sade FN:s generalsekreterare 
Kofi  Annan vid FN:s konferens om 

hållbar utveckling i Johannesburg 2002. FN har deklarerat att 
åren 2005–2014 är en dekad för lärande om hållbar utveckling. 
Vi är nu i slutet av denna period och även fortsättningsvis behö-
ver lärande för hållbar utveckling ges högsta prioritet.
 För att förstå hållbar utveckling och göra den till verklighet 
behöver vi utveckla en ekologisk grundsyn och förstå vikten 
av att bygga hållbara städer som är i harmoni med miljön. Det 
innebär bland annat att vi behöver lära oss förstå vårt beroende 
av naturens ekosystem och dess tjänster. 
 Ett sätt att lära oss och våra elever att förstå hur samspelen 
i naturen fungerar och de utmaningar vi står inför är att gå 
utanför klassrummet. Genom exkursioner och upplevelser i 
närområdet kan vi lära oss om hållbar utveckling och om olika 
ekosystemtjänster.

Syftet med skriften är att påvisa några möjligheter att se, upp-
leva och arbeta med ekosystemtjänster i urbana stadsmiljöer i 
Köpenhamn och Malmö. Eftersom forskning konstaterar att 
vi kommer ihåg cirka 80 % av det vi upplever medan vi en-
dast kommer ihåg 10 % av det vi läser önskar vi lyfta fram det 
utvidgade klassrummet som läranderum. Fördelarna med urban 
utomhuspedagogik är förutom tillgängligheten till den urbana 
miljön, att alla våra sinnen aktiveras och att upplevelserna direkt 
kan kopplas till lärande. 
 Ett flertal studier visar att lärarens förhållningssätt och attityd 
är viktig för att entusiasmera. I stället för att berätta om hur 
ekosystemtjänsten fungerar kan du som pedagog med fördel 
utmana dina elever. Vad känner de till om …? Hur tänker de 
kring …? Vart tar vattnet i badkaret vägen när de badat färdigt? 
Vart tar vattnet vägen efter regn och hur lång tid tar det för 
vattnet att nå dit? Kan det vara en fördel eller nackdel om det tar 
längre tid för vattnet att transportera sig till recipienten? 

Undervisning om ekosystemtjänster och annan undervisning 
som främjar lärande för hållbar utveckling kan med fördel bygga 
på att läraren vägleder eleverna, låter eleven stå i centrum i de 
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Köpenhamn och i Västra Hamnen, Malmö
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demokratiska arbetsformerna där pedagogen väcker frågor, drar 
upp riktlinjerna samt skapar en miljö där eleverna reflekterar 
och kommer fram till sina egna slutsatser. Låt eleverna se på 
omgivningen med ”nya ögon”, beskriva vad de ser och däref-
ter analysera och ställa sig frågor om hur ekosystemtjänsterna 
fungerar och vilken betydelse de har. Din roll som pedagog blir 
att föra ett utvecklande samtal med eleverna och handleda. En 
utmaning för dig kan ligga i att ha ett holistiskt synsätt på håll-
bar utveckling och lärande. Du kanske vill utforska hur ditt och 
elevernas lärande om ekosystemtjänster utgår från era observa-
tioner, upplevelser, erfarenheter och frågeställningar. Vi lär oss 
nya saker på många olika sätt, genom att iaktta, lyssna, uppleva, 
läsa, reflektera och diskutera. Guiden har ett omvärldsorienterat 
perspektiv. Det innebär att vi tar med eleverna till en verklig 
miljö – en hållbar stadsmiljö.

En utmaning i arbetet med ekosystemtjänster i skolan är att 
många av oss saknar praktisk kunskap om hur samspelen mel-
lan organismerna och deras miljö i ett ekosystem fungerar. 
Människor som växer upp i en urban miljö saknar i många fall 
erfarenhet av naturupplevelser och tar tillgången till energi och 
rinnande rent vatten för givet utan att fundera. Äpplen finns att 
köpa i affären, men biets och humlans, det vill säga pollinerar-
nas, viktiga roll i sammanhanget är okänd. 
 Svar på frågor som vad som skulle hända om alla bin och 
humlor drabbades av en allvarlig sjukdom och dog ut saknas 
hos flertalet elever. 

Forskning visar att undervisning kopplad till elevernas vardag 
ökar elevernas intresse och inspirerar därmed till lärande. Ett 
bra sätt kan därför vara att anknyta till deras erfarenheter av 
ekosystemtjänster och arbeta med situationer utanför klassrum-

met. Även om begreppet ekosystemtjänster är okänt har vi alla 
erfarenheter av resultatet av dem. Inlärning av ny kunskap kan 
definieras som förändring av vår omvärldsuppfattning. För 
eleven som upplevt smärta och besvär av ett bistick och menar 
att alla stickande insekter är av ondo, kan förståelsen för nyttan 
av förekomsten av dessa djur förändras genom undervisningen. 

En elev som har förstått ett samband kan enligt hjärnforskaren 
Peter Gärdenfors (2010) inte bara svara på frågor som hämtas 
direkt ur läromaterial, utan kan använda det i nya typer av upp-
gifter. Demokrati är kärnan i hållbar utveckling och syftet med 
lärande för hållbar utveckling är att alla ska få relevant kunskap, 
bli motiverade och delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. 
 Guiden vill ge förslag på genomtänkta idéer om hur den ur-
bana miljön, i vårt fall på Kalvebod Fælled och Västra Hamnen, 
kan utnyttjas i undervisningen i Öresundsregionen.
 Öresundsregionen har möjlighet att bli en föregångsregion 
för hållbar utveckling och lärande. Detta kan innefatta nya 
pedagogiska metoder och arbetssätt. Arbete pågår för att i fram-
tiden kunna koppla modern informationsteknologi till urban 
utomhuspedagogik. Öresundsklassrummet kan bli ett framtida 
begrepp för ett utvidgat, innovativt och kreativt lärande med 
verkligheten, den hållbara staden, som lärandemiljö.

Eko X är ett samlingsnamn för pedagogiskt material om eko-
systemtjänster som stöd till undervisning i utmaningsbaserad 
urban utomhuspedagogik. 
 Framställningen av denna guide har skett inom ramen för 
Öresundsklassrummet, ett interregionalt samarbetsprojekt 
mellan Malmö stad, Köpenhamns kommun, Lunds stad, Lunds 
universitet och Malmö högskola. 
 Läs mer på <www.oresundsklasssrummet.eu>. 



6

EKO X –  EN  LÄRARGUIDE OM  EKOSYSTEMTJÄNSTER

g

Begreppet ekosystemtjänster används för att uppmärksamma 

naturens värde för oss människor. Med tjänster vill man lyfta fram 

andra och mindre kända nyttigheter som naturen/ekosystemen 

genererar utöver de mer välkända som matfisk från havens eko-

system och timmer från skogens ekosystem.

  Det handlar alltså om ständigt pågående processer i naturen 

som vi ofta vare sig lägger märke till eller värdesätter. Trots att 

de möjliggör våra samhällsbyggen. Och ger förutsättningar för liv 

överhuvudtaget.

 Ett exempel är de för oss positiva effekterna som följer utav att 

fåglar och insekter jagar föda. De minskar därmed mängderna 

av skadedjur som annars skulle kunna förstöra våra grödor. Det 

rör även humlors, fjärilars och bins arbete i det tysta med att 

pollinera de plantor som blir till våra grödor. Två tredjedelar av 

mänsklighetens livsmedel är beroende av att dessa och andra pol-

linatörerna gör sitt jobb. Mer än 90 % av all växtlighet är beroende 

av pollinatörers arbete. 

 Övriga växter pollineras främst av vinden. Idag förekommer 

pollinering för hand av människor till exempel i Kina. I Kalifornien 

tvingas mandelodlare hyra in bin som fraktas runt på lastbilar.

EKOSYSTEMTJÄNSTER – NATURENS 
VÄRDE FÖR MÄNNISKAN

–   Av Christina Schaffer  –
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D
e gröna växterna producerar något så 
fundamentalt som vårt syre och omvand-
lar solens strålningsenergi till kemiskt 
bunden energi, glukos, i fotosyntesen. 
Utan denna process hade ingen av oss, 
växtätare, djurätare och nedbrytare haft 
något att äta. Denna tjänst är ett exempel 

på en stödjande ekosystemtjänst. De ger förutsättningar för alla 
andra ekosystemtjänster. Förutom fotosyntes hör även upp-
rätthållandet av bördiga matjordar, genetisk mångfald och den 
hydrologiska cykeln hit. 
 Förutom de stödjande ekosystemtjänsterna brukar de indelas 
i kategorierna produktiva, reglerande och kulturella. I den 
sistnämnda ingår rekreation, estetiska, andliga, religiösa och 
informativa värden.

Rening av vatten är exempel på en reglerande tjänst. Vatten 
renas på naturlig väg genom att det sipprar genom markens 
skikt, och slutligen hamnar i grundvattnet, i ett vattendrag eller 
i en sjö som blir en vattentäkt ur vilken vi tar vårt dricksvatten. 
Våtmarker är en naturtyp där vattnet rinner igenom långsamt. 
Föroreningar renas och näringsämnen sugs upp. Genom att vi 
har avlägsnat de flesta våtmarkerna tar sig vattnet alltför fort 
till kusten och kan där orsaka problem med övergödning. Vi 
får grumligt badvatten, kanske algblomning och sämre fiske. 
Våtmarken är dessutom en utmärkt livsmiljö för fåglar och kan 
vara en både rofylld och upplevelserik miljö för människan att 
vistas i.
 Genom byggandet av vägar, bostäder och hela städer med 
asfalterade och andra hårdgjorda ytor försämrar vi förutsätt-
ningarna för naturlig vattenrening. Vi anlägger istället renings-

verk för att få jobbet gjort på teknisk väg och för ganska stora 
kostnader. En studie från New York visar att det var sex gånger 
dyrare att bygga ett nytt reningsverk till staden jämfört med att 
låta det omgivande bergslandskapet Catskill Mountains rena 
vattnet.

Närvaron av träd och annan grönska reglerar också vattenflöden. 
De mildrar effekten från varje regndroppe: de tar smällen innan 
den når marken. Mark, som inte är hårdgjord, och växternas 
rotsystem håller vattnet kvar. I analyser av vilka effekter klimat-
förändringarna kan medföra talar man om att mer extrema vä-
derlekar och vattenflöden förväntas. Växtlighet med utvecklade 
rotsystem skyddar både mot översvämningar, torka och mot 
riskerna för jorderosion.
 Genom att studera stadens metabolism av råvaror ser man att 
den tar ytor av natur utanför stadens gränser i anspråk. Flöden 
in av mat, byggnadsmaterial, energi med mera har sitt ursprung 
i någon naturresurs eller från ett ekosystem. Staden produce-
rar avfall. Träd, buskar, våtmarker och vattendrag assimilerar 
koldioxid. Vatten och avfall processeras och renas från gifter och 
bryts ned. Näringsämnen frigörs och blir en resurs igen. Det 
krävs en yta som är 560–1 200 gånger större än själva städernas 
yta av naturens arbete för att försörja de 29 största städerna i 
Östersjöns avrinningsområde. Bara grönytorna i Stockholms län 
tar hand om 40 % av koldioxiden från biltrafiken där.

Träd, buskar och andra gröna stråk (ej hårdgjord mark) kan fylla 
fler funktioner i staden. De dämpar buller från trafiken, filtrerar 
luften från ohälsosamma partiklar, reglerar temperatur och vat-
tenflöden. Träd spelar en särskild roll för ett klimat i förändring 
då växande träd binder in koldioxid och även mildrar effekterna 

REKREATION
DAGVATTEN

VEGETATION
MARIN MILJÖ

POLLINERING
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av klimatförändringar. Varma dagar ger träden svalka och de 
bidrar till att skapa en trivsam boendemiljö. Natur i människans 
närmiljö påverkar både den psykiska hälsan, välbefinnandet 
och den fysiska hälsan. Den utgör också en viktig livsmiljö för 
andra organismer som fåglar, insekter och djur. Anlägger man 
parkområden med ätbara grödor som fruktträd och bärbuskar 
kan även livsmedel produceras på samma gång. 

Det är svårt när de gäller dessa processer att säga exakt vilka 
arter som är viktigast. Eller hur mycket naturens arbete vi behö-
ver. Med ekosystemtjänster i fokus handlar naturhänsyn inte om 
de karismatiska arterna som tigrar, delfiner och pandor som vi 
vanligtvis värdesätter (och som hamnar som affischer i sovrum-
men). Därmed inte sagt att dessa djur är oviktiga. Processerna i 
ekosystemen kan pågå i en tillsynes onyttig grön plätt, i dungar 
och snår och utförs av mängder av okända och oansenliga orga-
nismer som insekter, maskar och mikrober (som vi till och med 
tycker är äckliga).
 Och varför är kännedom om dessa frågor viktiga? Utifrån 
vad forskarna kommit fram till är 60 % eller 15 av 24 ekosys-
temtjänster starkt degraderade (se tabell nedan). Forskningen 
är omfattande och övertygande. Den hittills största studien om 
ekosystemtjänster heter Millenium Ecosystem Assessment och 
initierades av Förenta Nationerna, FN. Över 1 300 forskare från 
hela världen deltog i den mellan åren 2000-2005. Resultaten är 
nedslående men uppmärksammas alltmer bland beslutfattare, 
företag och i andra organisationer. 

KOMMUNIKATION – KVANTIFIERING – MONETÄR  VÄRDERING

Styrkan i ekosystemtjänstkonceptet ligger i att naturens värde 
för oss människor blir kommunicerbart. Det har skapats av 
ekologer för att kommunicera till olika grupper av beslutsfat-
tare. De går ibland även att kvantifiera, till exempel beräkna hur 
mycket skadliga partiklar löven i ett träd kan filtrera. 

 Ibland sätts monetära värden på ekosystemtjänster: vad är 
kostnaderna för att bygga ett reningsverk kontra att låta naturen 
utföra tjänsten ”gratis”? 
 I vissa fall som till exempel för ekosystemtjänsten erosions-
skydd av kuster kan man jämföra kostnaden för att konstruera 
detta skydd på teknisk väg. Det brukar landa på höga siffror, och 
faktiskt ge ett sämre skydd. 
 Det är bland annat en av lärdomarna från de stora naturkata-
stroferna stormen Katrina utanför New Orleans och tsunamin i 
Sydostasien 2004. I dessa områden hade man tagit bort våtmar-
ker respektive mangroveskogar, som skyddade kusten ”gratis”. I 
ekonomiska termer var mangroveskogen egentligen ännu mer 
värd då den dessutom fungerar som ”barnkammare” för fisk 
som fiskas ute till havs sen. Man ska ha i åtanke att vissa tjänster 
som genetisk mångfald eller generering av bördiga jordar inte 
ens går att ersätta på teknisk väg.

Det finns en stor studie som visar att alla jordens ekosystem-
tjänster är ungefär dubbelt så mycket värda som jordens samlade 
BNP. Att sätta kronor och ören på naturen är dock kontroversi-
ellt och väcker frågor om det är moraliskt riktigt. Förespråkare 
av konceptets användbarhet brukar hävda att det är bättre att 
naturen ges något värde alls, istället för noll kronor som ofta 
sker när ”oanvänd” natur ska tas i anspråk. 
 I FN-initiativet “The Economics of Ecosystem and Biodiver-
sity” (TEEB) finns specifika prisexempel för flera olika ekosys-
temtjänster i våra städer. (Brukar ge läsaren ett ”Aha!”). 
 Men TEEB är också en metodologi där man kan samla olika 
intressenter i en stad för att diskutera naturens värde: vilka 
ekosystemtjänster är vi beroende av? Hur är statusen för dem? 
Vilka bör vi värna om? 
 Styrkan med förståelse för och ett fokus på ekosystemtjänster 
är att det synliggör naturens multifunktionalitet. Det rimmar 
med sunt förnuft och ”att inte se skogen för bara trän”.

Försörjande

Mat

Fibrer

Genetiska resurser

Biokemikalier, mediciner

Färskvatten

Grödor

Reglerande tjänster StatusStatus

Luftkvalitet

Klimatreglering – globalt CO2-upptag

Klimatreglering – regionalt och lokalt

Vattenflöden

Erosionskontroll

Vatten- och avloppsrening

Sjukdomsreglering

Skadedjursreglering

Pollinering

Reglering av naturkatastrofer

Kulturella tjänster

Estetiska värden
Andliga och religiösa värden

Rekreation och ekoturism

Boskap

Fiske

Akvakultur

”Vild” mat

Timmer

Bomull, silke

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Ved

➜
➜ ➜

➜

➜

➜
➜

➜
➜

➜
➜

➜
➜

➜

➜
➜

➜
➜

➜

Tabell och översikt från Millenium 
Ecosystem Assessment. 
Tabellen visar studien Millenium 
Ecosystem Assessment (2005) 
indelning av ekosystemtjänster i 24 
grupper och trenderna för dessa 
tjänster. 15 grupper, markerade 
med minustecken, är kraftigt de-
graderade. Det diskuteras om de 
grupper av försörjande ekosystem-
tjänster som ökat, här markerade 
med plustecken har skett på be-
kostnad av de andras försämrade 
tillstånd. Resultatet av studien finns 
på <www.maweb.org>.
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T
anken med denna guide är att göra det lätt 
att komma ut i stadsrummet och titta på den 
urbana miljön med nya ögon. Eleverna kan 
utveckla ny kunskap om ekosystemtjänster 
samtidigt som vandringen är både en sinnlig 
och fysisk upplevelse. Det är viktigt att som 
pedagog vara närvarande och att tid ges till 

frågor och reflektion. Guiden fungerar lika bra som uppstarts-
material för ett arbetsområde som inkluderar ekosystemtjänster, 
klimat och hållbar utveckling som ett avslutande besök där eko-
systemtjänsterna finns på utvalda punkter med beskrivningar. 
Den inledande texten om ekosystemtjänster på föregående sidor 
ger en bra grund att stå på och det finns information och fakta 
som du gärna kan dela med dig av till eleverna. 

Punkterna finns inom ett välavgränsat område och varje eko-
systemtjänst har flera punkter på kartan. Det innebär att det 
finns mer än ett ställe att studera varje ekosystemtjänst på. Väl 
på plats vid punkterna, som finns utsatta på kartan, kan du och 
eleverna fokusera på en ekosystemtjänst i taget. Vid punkten 
kan du tillsammans med eleverna reflektera kring ekosystem-
tjänsten, tänka ut vilken som det är tänkt att visa på just denna 
plats eller hur ser ekosystemtjänsten ut? Vad kan just denna 
bidra med? 

Lgr 11, Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritids-
hemmet 2011 (Skolverket, 2011) skriver att med kunskaper om 

samspelen i naturen och om ekosystemtjänster kan vi utveckla 
redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Eleverna 
kan tränas i att ställa frågor utifrån egna upplevelser och aktuella 
händelser. Enligt Lgr 11 är kunskapskrav för godkända kun-
skaper i slutet av årskurs 3: ”Eleven kan beskriva och ge exempel 
på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av 
närmiljön”. I årskurs 4–6 ska undervisningen i biologi behandla 
följande centrala innehåll: ”Människans beroende av och påverkan 
på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Eko-
systemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av 
vatten och luft” och i årskurs 7-9 ska ”Fotosyntes, förbränning och 
andra ekosystemtjänster” behandlas.

Guiden strävar efter att underlätta för lärare att finna och upp-
täcka de urbana miljöer som Malmö och Köpenhamn kan bidra 
med till undervisning i det utvidgade klassrummet..
 I guiden hittar du också en sida med frågor till eleverna som 
du kan dela ut till dem innan besöket eller ta med och arbeta 
med under besöket. Du kan också låta elevernas frågor styra 
diskussionerna på plats. 

Vill du veta mera och fördjupa dig och dina elevers kunskaper 
inom dessa områden, finns en länksamling i slutet av guiden. 
Det är en blandning av nedladdningsbara pdf:er, länkar till in-
ternet där det finns mer information att hämta eller länkar med 
mer information till olika platser som är nämnda i guiden. 
 God tur!

SÅ HÄR KAN DU SOM LÄRARE 
ANVÄNDA DIG AV DENNA GUIDE

–   Av Åsa Hellström  –
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Här kan du se var ekosystemtjänsterna kan upplevas. Punkterna hittar du på 

flera olika platser för att ge en mångfald av intryck. Gå på egen hand mellan 

punkterna eller välj ut de punkter du vill fokusera på. 

 För att komma till Västra Hamnen och utforska området och ekosystem-

tjänsterna går det bra att ta en promenad från Malmö Central. Det tar cirka 

30 minuter. Annars går det bussar från Malmö Central mot Västra Hamnen. 

Fråga dig fram. 
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Havsområdet utanför Västra Hamnen 
bjuder på ett mycket varierat utbud av 
livsmiljöer för fiskar och andra djur. På 
havsbotten finns både sandbottnar med 
ålgräsängar och stenrev med rödalger och 
sågtång. 
 De djupare områdenas bottnar består 
mest av sand och annat finkornigt se-
diment där havsborstmaskar och hjärt-
musslor lever.
 Vid Öresundsbron hittar man en 
av Europas största sammanhängande 
blåmusselbankar på över 73 km2. Detta 
område har stor betydelse för fisk- och 
djurliv. Blåmusslorna som finns här 
filtrerar mängder vatten som dagligen 
passerar här. 

Tack vare att utsläppen i havet minskat 
och reningsverken förbättrats tillsam-
mans med ett trålförbud, är det gott om 
fisk i Öresund. 
 Över 100 fiskarter har med varierande 
frekvens registrerats. Skiftningar med 
salt Kattegattvatten och bräckt vatten 
från Östersjön gör att det både finns 
marina och limniska arter här. En stark 
torskstam, makrill och många av våra 
plattfiskarter växer upp på de grunda 
bottnarna. 

Syre

I atmosfären finns syrgas, O2 som vi alla 
är beroende av för att andas, leva och 
existera. Ungefär 46 % av all syrgas som 
produceras kommer från havet. Algerna 
i havet producerar syrgas under fotosyn-
tesen och en del av denna frigörs upp i 
atmosfären. På grunda bottnar bildas det 
så mycket syrgas när solljuset gassar, att 
det bubblar upp till ytan och ut i atmosfä-
ren. Allt syre på dessa platser kan inte lösa 
sig i havsvattnet, i områden där syrekon-
centrationen är mindre sker det omvända, 
att syre från atmosfären tas upp i vattnet. 

Ålgräsängar

På grunt vatten med sand finns stora 
områden med ålgräsängar. Ålgräs är en 
blomväxt och som får sin näring via 
rötterna. Den är inte en tångart, trots att 
den förr kallades bandtång. Ålgräset har 
stor betydelse för att förhindra erosion 
och utgör en viktig uppväxtplats för ha-
vets djur. Man brukar benämna de grun-
da bottnarna som havets barnkammare. 
Bland ålgräset gömmer sig gärna några 
av sjöhästens kusiner som tillhör familjen 
kantnålar. Ofta kan man se tångsnällan, 
en liten långsmal fisk, stå helt upprätt och 
försöka likna ett ålgräsblad.

Västra Hamnen – varierat utbud av 
livsmiljöer för fiskar och andra djur

–   Av Michael Palmgren –
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Bland ålgräset och på sandbotten hittar 
vi några av våra flatfiskar. Fiskar som vi 
äter – rödspätta, skubba, sandskädda 
och piggvar. Det finns dessutom massor 
av yngel från flatfisk som gömmer sig i 
ålgräset. Små- och mellanstor torsk söker 
också föda i dessa områden, där det finns 
mängder av kräftdjur och småfisk som de 
kan äta. Lax, havsöring och horngädda 
söker också föda i ålgräsbältet.
 Kanske är det ålen i ålgräset som gett 
upphov till dess namn, för här finns det 

under sommar och höst också gott om 
ål. Sedan den 1 maj 2007 råder i Sverige 
förbud mot att fiska ål. 

Musslor

Försök görs nu i Malmö stad och 
Lomma kommun att odla blåmusslor i 
Öresund. Detta för att minska närsalthal-
terna i vattnet via filtrering av växtplank-
ton. Då minskar övergödningen av havet. 
 När musslorna växt till sig till önskad 
storlek, som tar cirka 1,5 till 2 år, rötas de 

för att producera biogas som bilar och 
bussar kan drivas på. 

Blåmusslornas filtrering av vattnet ger 
också ett klarare vatten. Solinstrålningen 
kan då öka och till exempel kan ålgräs-
ängarna växa på djupare vatten. Mer 
ålgräsängar leder till större områden där 
fiskyngel kan utvecklas. Ett klarare vatten 
är också mer inbjudande för bad. Lokalt 
används alltså musselodlingarna delvis för 
att förbättra bad vattenkvaliteten!
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vegetationen i Västra Hamnen finns 
inte enbart för att försköna området. 
Vegetationen har många förtjänster - 
både människor och djur drar nytta av 
det gröna. Detta är något man kan tänka 
på när och om man ska till exempel välja 
växter till en trädgård eller balkong. 

Vegetation generellt bidrar till kolbind-
ningen i biomassan. Ju mer vegetation, 
desto mer inbindning. I förlängningen 
bidrar detta till en minskad klimatföränd-
ring. Koldioxiden står ju för en stor del 
av den ökade växthuseffekten vi upplever 
här på jorden. 
 I och med växthuseffekten blir det fler 
och fler extrema väderhändelser. Vege-
tationen reglerar nederbörden, gröna 
tak absorberar regnvatten och försenar 
det till utsläpp i dagvattenkanaler eller i 
dagvattensystem under jord. Eftersom de 
gröna taken absorberar vatten genom sin 
vattenhållande förmåga, ökar livslängden 
av taken, utjämnar byggnaders tempera-
tur och kan också isolera byggnaderna. 
Gröna tak finns på många hus i Västra 
Hamnen. De är ibland svåra att se från 
gatunivå men titta upp så kan du se dem 
lite varstans. Det fina med gröna tak är att 
de inte alltid är gröna. I färg kan de skifta 
alltifrån rött, gult, vitt till grönt.

Både gröna tak och gröna väggar ut-
jämnar de temperaturfluktuationer som 
vi har. De dämpar även de värmeöar 
som finns. De gröna väggarna skyddar 
fasaderna på likande sätt som gröna tak 
skyddar taken. Växtlighet på väggar finns 
på några ställen här i Västra Hamnen. 
Titta på kartan. 
 Markvegetation av olika slag dämpar 

också en del buller och ljud som finns 
i en stadsmiljö. Det gör även gröna tak 
och väggar. Det går alltså att använda 
växter som bullerdämpare. 

På några av bostadsgårdarna i området 
finns dagvattenkanaler, dammar och olika 
sorters träd och annan växtlighet. Några 
av gårdarna kan man kika in på, andra 
är stängda och privata. De olika växt-
ligheterna som finns drar till sig fåglar, 
insekter och andra smådjur. Det blir ett 
mer levande område med en blandad 
vegetation. Några av bostadsgårdarna har 
äpple- och päronträd till både de boendes 
och de bevingade insekternas förtjusning.
 I de öppna områdena mellan husen så 
kan man hitta flera ställen där vegetation 
används för att skugga ett område. Inte 
sällan finns det bänkar där man kan sitta 
och njuta av sommarens värme utan att 
sitta i fullt solsken, det vill säga undvika 
de farliga UV-strålarna. Det gäller också 
skolgården i närheten. Här är det också 
tänkt att växtligheten ska ge skydd mot 
UV-strålning och värme. 

I ett område som ligger nära havet kan 
det blåsa en del. Växtligheten dämpar 
blåsten mellan husen och gör det mer 
behagligt även under lite blåsiga dagar. 
 Stora områden i Västra Hamnen är 
mer eller mindre bilfria. Det är till nytta 
för både växter, djur och människor. 
Men i områden med mycket trafik kan 
man med fördel ha träd, många träd. 
Forskning visar att träd och annan växt-
lighet i trafiktäta områden tar upp upp 
till 60 % av all luftförorening. Det gör att 
luften blir mycket bättre i stadsrum med 
vegetation. 

Vegetation – både människor och 
djur drar nytta av det gröna

–   Av Åsa Hellström –
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med dagvatten menas vanligen regn-
vatten och smältvatten som rinner över 
markytan tills det går ner i marken eller 
når en vattensamling eller ett vattenflöde, 
till exempel en vattenledning, en bäck 
eller havet. 

Vid stora regnoväder eller vid en snabb 
snösmältning kan mängden dagvatten 
öka väldigt fort och eftersom vattnet inte 
kan infiltrera genom asfalt eller betong 
kan stora översvämningar uppstå i stads-
miljön. I naturen där dessa hårdgjorda 
ytor är sällsynta bromsas dagvattnet upp 
av växtligheten och infiltreras snabbare 
i jorden. Detta leder till att de stora 
flödena begränsas och antalet översväm-
ningar minskar. 
 Genom att anlägga gröna ytor i staden 
där dagvattnet kan bromsas upp och 
infiltreras kan översvämningar undvikas 
eller i alla fall begränsas. Detta gör också 
att det blir en mindre mängd dagvatten 
för recipienten (vattendrag, sjöar eller 
havet) att ta emot och hantera. 

I arbetet med att anpassa samhället till 
klimatförändringarna är dagvattnet en 
viktig fråga. Det finns en risk för att an-
talet regnoväder kommer öka vilket kan 
öka mängden dagvatten som behöver tas 
om hand. 
 Genom att anlägga översvämningsytor, 
till exempel en damm med en gräsmatta 
runt omkring som kan översvämmas, kan 
stora mängder dagvatten tas omhand på 
en liten yta. Den permanenta vattenspe-
geln i dam men kan även bidra till att en 
del av vattnet hinner avdunsta innan det 
rinner vidare. 

Tyvärr kan dagvattnet i urbana miljöer 
bli förorenat och transportera miljögif-
ter från de ytor det rinner över, så som 
koppartak och parkeringsplatser. Gifterna 
sprids sedan med vattnet till en recipient. 
Är det allvarliga föroreningar kan detta 
undvikas eller åtminstone begränsas 
genom att dagvattnet tillåts infiltrera i 
särskilda jordmassor som sedan kan om-
händertas och saneras. Ett annat sätt är att 
leda vattnet till dammar där vattenflödet 
kan minskas och gifterna tillåts sedimen-
tera eller tas upp i vattenväxter.
 Istället för att gömma undan dagvatt-
net i ledningar under marken kan det 
ledas i öppna kanaler i markytan och 
bidra till försköningen av ett område. 
En dagvattenkanal med en liten damm 
tillsammans med ett par växter kan även 
öka den biologiska mångfalden genom 
att locka till sig insekter och andra djur. 
Det finns även goda förutsättningar för 
vilda växter att etablera sig på platsen. En 
sådan lokal kan med fördel förses med 
bänkar och promenadstigar för att skapa 
en trevlig plats för människor att umgås 
och för att ge förutsättningar för rekrea-
tion. 

Här i Västra Hamnen är det inte långt 
till dagvattensystemet i form av kana-
ler och dammar. Dessa återfinns längs 
gatorna, gränderna och torgen. Djur och 
barn samsas om vattnet och ger ett mer 
levande intryck till hela området. Träd, 
våtmarksväxter, buskar och blommor 
som annars inte har sina naturliga habitat 
i ett utpräglat hårdgjort stadsområde 
finns i här i Västra Hamnen till glädje för 
både boende och besökare. 

Dagvattnet – en viktig fråga i arbetet 
med att anpassa samhället 
till klimatförändringarna

–   Av Rasmus Fredriksson  –
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för att vi ska kunna njuta av bär, 
frukt och grönsaker behöver växtens 
blommor bli pollinerade. Därefter sker 
befruktning när hanlig och honlig köns-
cell förenas. Till största delen står djur, 
i form av insekter, i vår omgivning för 
detta. Till denna grupp djur, pollinatörer, 
räknas bin, fjärilar, flugor, fladdermöss 
och skalbaggar. Antingen kan insekten 
pollinera en blomma av samma art eller 
kan pollen komma från en annan blomma 
(korsbefruktning). 

Bin och fjärilar är tänkbara pollinatörer 
av både trädgårdsväxter och blommande 
träd. Många av våra vanliga grödor är be-
roende av humlor och vildbin för att ge 
god frösättning. Det gäller till exempel 
klöver, oljeväxter, fruktträd, bär, toma-
ter, bönor och många andra grönsaker. 
För att försäkra sig om god pollinering 
måste en del lantbrukare köpa odlade 
humlesamhällen eller hyra in bisamhäl-
len. Ett både billigare och enklare sätt 
är att använda sig av de vilda humlor 
och bin som redan finns på gården! Det 
enda som krävs är att man skapar goda 
förutsättningar för dem att föröka sig och 
bli många. Då pollineras skörden utan att 
det kostar en enda krona. 
 I Sverige finns nästan tre hundra arter 
vildbin. De vilda bina kallas för solitära 
bin då de lever ensamma, till skillnad från 
tambiet som är ett socialt bi. Solitära bin 
kan bo i marken, i gångar i död ved eller 
vara parasiter på andra bin. Drygt 50 arter 
bygger sina bon i gångar i död ved eller i 
märgrika, kraftiga örter. 

Dagens ensartade jord- och skogsbruk, 
med en ökad användning av kemiska 
bekämpningsmedel, skapar problem för 
våra pollinatörer. Det har blivit svårare 
att hitta boplatser och tillgången till 
nektar har minskat. 
 En av orsaken till detta är bland annat 
blomsterbristen i framför allt jordbruks-
landskapet. En annan är att trädet sälg 
minskar i antal. Sälgen är viktig för bina 
då den blommar tidigt på våren när bris-
ten på föda är stor.
 Många av landets viktiga pollinatörer 
minskar i antal och bara bland bina är det 
sammantaget ett 80-tal arter som visar 
på starkt vikande trender. Genom att 
sätta ut holkar i vår omedelbara närhet 
åt de solitära bina kan vi bidra med att 
öka deras chanser till överlevnad. Du kan 
också sätta ut bibatterier till bin som har 
sina boplatser ovanför marken. Vild-
bina minskar också i antal. En tredjedel 
av arterna har blivit så sällsynta att de 
rödlistats. För att vända den negativa 
trenden pågår flera vildbiprojekt. Läs mer 
på <www.wwf.se>. 

Här i Västra Hamnen har flera av bostads-
gårdarna miljöer med speciella växter för 
att pollinerande insekter ska trivas. En 
del av gårdarna kan man kika in på, andra 
är stängda och privata. Flera av växterna 
och träden är utvalda för att ge en så 
bred blandning som möjligt av arter i 
området. 
 Flera gårdar har päron- och äppleträd. 
Några av dem kan man se vid det röda 
trähuset vid den stora kanalen. 

PO
LLIN

ERIN
G

–   Av Malmö Museers pedagogenhet  –

Pollinering – nödvändig 
för god frösättning
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i västra hamnen möts människor från 
alla delar av staden. Det är unikt! En av 
anledningarna till att området blivit en så 
stor mötesplats, är de många rekreations-
möjligheterna. I området finns bland an-
nat hav, bad, strand, grönområden, gym, 
skejtpark och klätterskulpturer som alla 
bidrar till fler möten och bättre samman-
hållning mellan dem som träffas.  

De gröna områdena, de naturlika 
miljöerna och vattnet stimulerar till lek 
och rörelse, promenader, fågelskådning 
och fiske. Att tillbringa tid ute i naturen 
minskar stressen och förbättrar hälsan 
på många sätt. Att löpträna längs vattnet 
i en bilfri miljö eller flanera långsamt 
bestämmer man själv. Eller om man vill 
ligga och sola på strandpromenaden hela 
dagen eller att träna på City Art Gym, är 
andra valmöjligheter. 

Det går att njuta av naturen och omgiv-
ningarna som de är eller använda sig av 
de redskap som den urbana miljön i detta 
område bidrar med. Rent samhällsekono-
miskt är det en vinst när människor trivs, 
rör på sig mera och förbättrar sin hälsa. 
Det kan vara en investering ur ett folk-
hälsoperspektiv att skapa mötesplatser, 
grönområden och parker. Den kulturella 

tjänst som naturen skänker oss i form av 
möjlighet till rekreation och friluftsliv är 
dock helt gratis. 
 Sedan några år tillbaka bor fler männi-
skor i städer än på landsbygden och det 
ställer krav på omgivningen. Det ska 
finnas tillgång till park- och grönområ-
den inpå knuten. Möjligheten att kunna 
vara ute i närheten av där man bor är 
viktig. Det är ju heller inte alla dagar som 
solen skiner och det är vindstilla – och då 
ska det också finnas alternativ till uteliv. 
Dessa dagar kan man flyga drake i vindar-
na på de öppna områdena eller kite-surfa 
på de höga vågorna i havet. 

Under sommarmånaderna ordnas det 
dans på bryggorna och de öppna ytorna. 
Här kan människor mötas över kultur- 
och åldersgränser. Att dansa, uppleva mu-
sik utomhus med utsikt över havet är det 
inte många stadsdelar som kan erbjuda. 
Är dans inget som man vill ägna sig åt, 
finns yoga eller tai chi som alternativ. 
 De sociala kontakterna har blivit vikti-
gare med tiden och här i Västra Hamnen 
skapas rum för möten, möjligheter för 
möten och redskap för möten. Tiden 
bi drar man själv till och tillsammans 
med synergieffekterna blir resultatet 
mångfaldigat.

REKREATIO
N

Rekreation – att tillbringa tid 
i naturen minskar stressen 

och förbättrar hälsan
–   Av Åsa Hellström –
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PEDAGOGISKT MATERIAL

H
är kan du som elev tänka och re-
flektera kring de ekosystemtjänster 
som du fått lära dig om idag
 Ta dig en stund för reflektion. 
Tänk igenom vilka upplevelser 
och vilken information du har 
fått under dagen. Vad har du lärt 

dig och vad förstår du bättre nu än när du vaknade i 
morse? Genom reflektionen blir dina nya erfarenheter 
till kunskap och du kan bättre förstå sambanden mel-
lan orsak och verkan. En reflektion är inte rätt eller fel. 
En reflektion är din egen eller tillsammans med andra 
om ni reflekterar tillsammans.
 Du kan utgå från dina egna frågor, eller de frågor du 
finner här.

I morse åt du kanske en smörgås med ost. Varifrån 
kommer osten? Smöret? Och smörgåsen? Hur hamna-
de allt på din tallrik? Vem har tillverkat osten, smör-
gåsen och smöret? Fundera på vilka ekosystemtjänster 
som har använts för att du skulle kunna äta frukost. 
 Vilka andra ekosystemtjänster har du använt dig av 
idag? Utgå från allt du har gjort under dagen.
 Tänk på en fisk som simmar i havet. Kan en människa 
tillverka en fisk? Eller kan människan tillverka en ko? 
Eller ett får?
 När det ösregnar kan du ofta se mycket vatten på 

marken. Hur ser marken och omgivningen ut en stund 
efter att det slutat regna? Jo, vattnet är borta. Vart har 
vattnet tagit vägen? 
 Vad skulle hända om de insekter som pollinerar väx-
ter skulle minska i antal? Skulle det kunna påverka dig 
och din vardag, och i så fall på vilket sätt?
 Har det någon betydelse om en art dör ut och 
försvinner från vår planet? Är olika växter och djur lika 
eller olika viktiga?
 Kan vi öka avkastningen från ekosystemtjänsterna? 
Det vill säga: hur kan vi göra för att naturen ska produ-
cera mer (av mat, syrgas och så vidare) till oss? Hur ska 
man göra då?
 Tänk på ett träd eller ställ dig vid ett träd – vilka 
tjänster kan du få ut av trädet? Vad kan trädet ge dig? 

För att ekosystemtjänsterna ska fungera måste de ha 
utrymme i stadsbilden. Hur tänker du kring detta? Kan 
vi utveckla och planera staden på annat sätt och vilka 
ekosystemtjänster vill du att vi satsar på i staden? 
 Vilka funktioner i naturen har vi människor inte nytta 
av? Förklara hur du tänker.
 Fundera kring vilken av alla ekosystemtjänster som 
är viktigast för dig. Vilken är det som är näst viktigast? 
Förklara gärna dina tankar kring detta.
 Har du andra tankar om någon ekosystemtjänst som 
du vill dela med dig av?

–   Av Åsa Hellström  –
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T
anken med denne guide er at gøre det let 
for dig og dine elever at gå på opdagelse i 
byrummet og opleve det urbane miljø med 
nye og friske øjne. Eleverne får mulighed 
for at tilegne sig ny viden om økosystemtje-
nester, samtidig med at turen både bliver en 
mental og fysisk oplevelse. Det er vigtigt at 

være nærværende, og at der gives tid til spørgsmål og reflek-
sion. Guiden kan både fungere som opstart i arbejdet med 
temaer, der berører økosystemtjenester, klima og bæredygtig 
udvikling, men kan også bruges til et opsamlende besøg, hvor 
eksempler på økosystemtjenesterne er udpeget på forhånd med 
tilhørende beskrivelser. 
 Den indledende tekst om økosystemtjenester giver et godt 
fundament at arbejde videre med tilsammen med information 
og fakta, som du kan dele med eleverne.

Interessepunkterne er spredt ud inden for et velafgrænset 
område, og hver økosystemtjeneste optræder op til flere steder 
på kortet. Det betyder, at der findes mere end et sted at studere 
hver økosystemtjeneste. Når I befinder jer ved et interesse-
punkt, der er afmærket på kortet, fokuseres der på den givne 
økosystemtjeneste. Her kan du sammen med eleverne reflektere 
over økosystemtjenester generelt, og hvilken økosystemtjeneste 
der er tale om, lige der hvor I befinder jer, eller hvordan den ser 
ud. Hvad bidrager lige netop denne økosystemtjeneste med?
 Fælles Mål 2009, Elevernes alsidige udvikling <http://www.

uvm.dk>, angiver at slutmål for faget natur/teknik efter 6. 
klassetrin koblet til guidens indhold, som er: ”at eleverne har 
tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand 
til at beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, 
livsbetingelser og samspil med omgivelserne” samt ”kende til 
forskellige natursyn og beskrive eksempler på naturanvendelse 
og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil”.

Slutmål for faget natur/teknik efter 9. klassetrin er: ”at eleverne 
har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 
stand til at beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget 
samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling”.
 Denne guide vil også gerne inspirere lærere til at flytte 
undervisningen ud af klasselokalet, ud til andre pædagogiske 
læringsrum, som eksempelvis de utallige urbane læringsrum, 
som en by bidrager med.

I guiden finder du også en side med spørgsmål til eleverne, der 
kan deles ud inden turen, eller der kan arbejdes med under tu-
ren. Det er blandede spørgsmål, og som lærer kan du supplere 
med eller udelade spørgsmål efter behov.
 Hvis du vil supplere din viden omkring økosystemtjenester, 
findes der nyttige link til sidst i guiden. Det er en blanding af 
links til PDF-dokumenter til download, links til mere informa-
tion på internettet og links til information koblet til interesse-
punkter i guiden.
 God tur!

SOM LÆRER KAN DU 
ANVENDE GUIDEN SÅDAN HER

–   Af Åsa Hellström –



27

EKO X –  EN  LÆRERGUIDE OM  ØKOSYSTEMTJENESTER

g

Her kan du se hvor du kan opleve eksempler på økosystemtjenester. Eksem-

plerne (punkterne) finder du flere forskellige steder, så du kan opleve hele 

området. Gå på egen hånd mellem punkterne eller følg guidens forslag.

 For at komme til Kalvebod Fælled og udforske området og økosystemtje-

nesterne, er der en kort gåtur fra metrostation Vestamager - endestationen. 

Det tager ca. 10 minutter at gå til boligbyggeriet 8Tallet med det grønne tag 

og til Naturcenter Vestamager. Hvis man kommer fra Malmø tager man toget 

mod København og står af på Ørestad Station, hvor der skiftes til metro 

retning Vestamager.
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på de lavvandede havområder ud for 
Amager er der et stort og varieret udbud 
af livsmiljøer for fisk og andre dyr. På 
havbunden, sandbunde og stenrev er der 
ålegræsenge, rødalger og savtang. I de 
dybere områder i Drogden består bunden 
mest af sand, groft grus, stenblokke og se-
diment, hvor blandt andet blåmuslinger, 
laminaria, havbørsteorme og hjertemus-
linger lever. 

Ved Øresundsbroen finder man et af 
Europas største sammenhængende 
blåmuslingebanker på over 73 km2. Dette 
område har stor betydning for fiske- og 
dyreliv. Blåmuslingerne, som findes her, 
filtrerer store mængder af vand, som 
dagligt passerer her.
 Takket være at udslippene og belast-
ningen på Øresund er mindsket fra blandt 
andet industri og renseanlæg, sammen 
med trawlforbuddet fra 1932, er der nu 
mange fisk i sundet. Over 100 fiskearter 
med varierende frekvens er blevet regi-
streret. Lagdelingerne med salt, Kattegat-
vand og brakvand fra Østersøen bevirker, 
at der både findes marine og limniske 
arter her. En stærk torskestamme, makrel 
og mange af vores fladfiskearter trives 
på de lavvandede bunde. På Kalvebod 
Fælled kan du fiske både ferskvandsfisk i 

søerne og fisk som hornfisk, aborre, rejer 
og muslinger samt skrubbe. Langs hele 
Amager Fælled er der fine fiskepladser. 
Find ud af, hvor og hvordan du må fiske, 
før du begynder. 

Ilt

I atmosfæren er der ilt, som vi alle er 
afhængige af for at trække vejret, leve 
og eksistere. Omtrent 46 % af den ilt, 
der produceres på jorden, kommer fra 
havet. Algerne i havet producerer ilt med 
fotosyntesen, og en del af ilten frigøres op 
i vores atmosfære. På lavvandede bunde 
dannes der så meget ilt, når sollyset bager, 
at det bobler op til overfladen og ud i 
atmosfæren. Al ilt på disse steder kan ikke 
opløse sig i havvandet. I områder, hvor 
iltkoncentrationen er mindre, sker det 
omvendte, at ilt fra atmosfæren optages i 
vandet. 

Ålegræsenge

På lavt vand med sand er der store 
områder med ålegræsenge. Ålegræs er en 
blomstrende plante, som får sin næring 
fra rødderne. Det er ikke en tangart. 
Ålegræsset har stor betydning for at 
forhindre erosion og udgør en vigtig 
vækstplads for havets dyr. Man plejer at 
kalde de lavvandede bunde for havets 

Amagers havområde – varieret 
udbud af livsmiljøer for fisk og andre dyr

–   Af Michael Palmgren –
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børneværelse. Blandt ålegræsset gemmer 
der sig ofte nogle af søhestens kusiner, 
der tilhører familien kantnåle. Ofte kan 
man se tangnålen, en lille lang og smal 
fisk, stå helt opret og prøve at ligne et 
ålegræsblad.

Blandt ålegræsset og på sandbunde 
finder vi nogle af vores fladfisk. Fisk, som 
vi spiser – rødspætte, skubbe, ising og 
pighvar. Der er desuden masser af yngel 
fra fladfisk, som gemmer sig i ålegræs-
set. Lille og mellemstor torsk søger også 
føde i disse områder, hvor der er masser 

af krebsdyr og småfisk, som de kan æde. 
Laks, havørred og hornfisk søger også 
føde i ålegræsbæltet.

Muslinger

I Sverige er der et forsøg i gang med 
at dyrke blåmuslinger i Øresund for at 
reducere næringssaltene i vandet via 
filtrering af planteplankton. På den måde 
reduceres overgødningen af havet. 
 Når muslingerne er vokset til den 
ønskede størrelse, hvilket tager cirka 1,5 
til 2 år, lader man dem gennemgå en 
forrådnelsesproces, hvilket producerer 

biogas, som kan bruges til at drive biler 
og busser. Blåmuslingernes filtrering af 
vandet giver også et klarere vand. Solind-
strålingen vil da stige, og for eksempel 
kan ålegræsengene så vokse på dybere 
vand. Flere ålegræsenge fører til større 
områder, hvor fiskeyngel kan udvikles. 

Et klarere vand er også mere indbydende 
for de badende. Lokalt anvendes altså 
muslingedyrkningerne delvis for at for-
bedre badevandskvaliteten! Ved Skræd-
derholm forekommer muslinger naturligt 
langs hele øen.
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Vegetation – både mennesker og dyr 
har nytte af det grønne

VEG
ETATIO

N

vegetationen på kalvebod fælled 
og i Ørestaden er ikke kun anlagt for at 
forskønne området. Vegetationen giver 
mange fordele - både mennesker og dyr 
har på forskellige måder nytte af det grøn-
ne. Dette er noget, man kan tænke på, når 
man for eksempel skal vælge planter til en 
have eller altan. 

Vegetationen bidrager generelt til bindin-
gen af kul i biomassen. Jo mere vegetati-
on, desto mere binding. I det lange løb 
bidrager dette til en reduceret klimaforan-
dring. Den forøgede mængde af kuldioxid 
i atmosfæren står jo for en del af den 
forøgede drivhuseffekt, som vi mærker her 
på jorden. 
 Drivhuseffekten medfører, at vi oplever 
stadigt flere ekstreme vejrhændelser. Ve-
getationen regulerer nedbøren, de grønne 
tage absorberer regnvandet og forsinker 
det på dets vej til regnvandskanaler eller i 
vandsafstrømningssystemer under jorden. 
Da de grønne tage absorberer vand i kraft 
af deres vandholdende evne, får tagene 
længere levetid, bygningernes temperatur 
udjævnes, og de bidrager også til isolering 
af bygningerne. 

Danmarks største grønne tag findes i 
8Tallet i Ørestaden. Det ses på lang afstand 
takket være den kraftige hældning. I 
8Tallet har mange lejligheder også udsigt 
ud over de grønne tage på huset. Det er 
lidt hyggeligere at kunne se ud over noget 
levende og ikke et fladt, dødt tag. De 
grønne tage skifter karakter med årstiderne 
og kan være både grønne, gule, hvide og 
røde. Vegetationen på tagene lokker også 
dyr til sig, f.eks. fugle, sommerfugle og 
andre insekter. Når det regner meget, som 
det kan gøre i løbet af efteråret og foråret, 
absorberer de grønne tage en stor del af 
regnen. Det bevirker, at regnvandet ikke 
løber ned på gader og torve, men bliver et 
stykke tid oppe på tagene. Enten løber det 
slet ikke ned, men fordamper efter nogen 
tid, eller også løber det ned senere, og da 
er vandet på gader og torve måske allerede 
forsvundet. På den måde undgår man at 

få store vandmasser på jorden. Bundve-
getation af forskellige typer dæmper også 
en del af den støj og de lyde, der findes i 
et bymiljø. Det gør tillige grønne tage og 
vægge. Det er altså muligt at bruge planter 
som støjdæmpere. Ved metrostationen 
Vestamager kan du se en mur af sten, der 
er beklædt i vedbend. Selve muren dæm-
per støj fra metroen, men det gør beplant-
ningen også.

I de åbne områder mellem husene kan man 
finde flere forskellige steder, hvor vege-
tationen bruges til at skygge et område. 
Ofte er der anbragt bænke, hvor man kan 
sidde og nyde sommerens varme uden at 
sidde i bagende solskin, det vil sige, man 
kan undgå de farlige UV-stråler. På det 
nærliggende Kalvebod Fælled er der po-
pulære friluftsområder, der ligger i skygge. 
Her er det meningen, at beplantningen 
skal give beskyttelse mod UV-stråling og 
varme i løbet af de varme sommermåneder. 
Når træerne i området fældes, bliver de 
til brænde. Brændet bruges til varme og 
grillning på områdets grillpladser. Flis fra 
træerne bliver brugt til opvarmning af alle 
bygninger på Vestamagers Naturcentrum i 
den kolde årstid.
 Store åbne flader på området er dækket 
af græs. Græsset er mad for de græsædende 
dyr som køer og får, der på sin side bliver 
til velsmagende kød. Græsset er også mad 
for de rideheste, der findes i området. 

I et område som dette, som ligger i 
nærheden af havet, kan det blæse en del. 
Beplantningen dæmper blæsten og gør 
det mere behageligt på de lidt blæsende 
dage. 
 Store dele af Kalvebod Fælled og Øre-
staden er mere eller mindre bilfrie. Det har 
både planter, dyr og mennesker gavn af. 
Men i områder med meget trafik kan man 
med fordel plante mange træer ved gader 
og torve. Forskningen viser, at træer og 
beplantninger i trafiktætte områder kan 
optage op til 60 % af al luftforurening. Det 
bevirker, at luften i et byrum med vegetati-
on bliver meget bedre. 

–   Af Åsa Hellström  –
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Afstrømning – et vigtigt spørgsmål i 
arbejdet med at tilpasse samfundet 

til klimaforandringerne

A
FSTRØ

M
N

IN
G

med afstrømningsvand menes nor-
malt regnvand og smeltevand, der løber 
hen over jordoverfladen. Dette vand 
løber ved hjælp af gravitationen, indtil 
det kommer til en vandsamling eller et 
vandflow, for eksempel en vandledning, 
en bæk eller havet. 

Ved store skybrud eller ved en hurtig 
sneafsmeltning kan mængden af af-
strømningsvand stige meget hurtigt, 
og eftersom vandet ikke kan sive ned 
gennem asfalten eller betonen, kan der 
opstå store oversvømmelser. I naturen, 
hvor disse menneskefremstillede flader er 
sjældne, bremses afstrømningsvandet op 
af planterne og siver ned i jorden. Dette 
fører til, at store vandflow begrænses, 
og der bliver færre oversvømmelser. Ved 
at anlægge grønne områder i byen, hvor 
afstrømningsvandet kan bremses op og 
sive ned, kan flere oversvømmelser und-
gås eller i hvert fald begrænses. 
 Dette bevirker også, at der bliver en 
mindre mængde afstrømningsvand, som 
recipienten (vandløb, søer eller havet) 
skal tage imod og håndtere. Hele Amager 
Fælled er et område, som tager imod 
overskuddet af regnvand fra Ørestad by, 
området syd for motorvejen. Når det 
regner, stiger vandniveauerne i kanalerne 
på Vestamager. 

I arbejdet med at tilpasse samfundet til 
klimaforandringerne, er afstrømnings-
vandet et vigtigt spørgsmål. Der er 
tillige en risiko for, at antallet af skybrud 
kommer til at stige, hvilket vil forøge 
mængden af afstrømningsvand, der skal 
varetages. Ved at anlægge oversvømmel-
sesflader, for eksempel en dam med en 
græsplæne rundt omkring, der kan over-
svømmes, kan store mængder dagvand 
varetages på en lille flade. Det permanen-
te vandspejl i dammen kan tillige bidrage 

til, at en del af vandet når at fordampe, 
før det løber videre. 
 Desværre kan afstrømningsvandet i 
urbane miljøer blive forurenet og trans-
portere miljøgifte fra de flader, det løber 
hen over, såsom kobbertage og parke-
ringspladser. Giftene spredes derefter 
med vandet til en recipient. Dette kan 
undgås eller i hvert fald begrænses, ved at 
afstrømningsvandet tillades at sive ned i 
særlige jordmasser, der senere varetages 
og saneres. En anden fremgangsmåde er 
at lede vandet til damme, hvor vand-
flowet kan reduceres, og giftene gives 
mulighed for at sedimentere eller optages 
i vandplanter.

I stedet for at gemme afstrømningsvan-
det væk i rørledninger under jorden, kan 
det ledes i åbne kanaler på jordoverfladen 
og bidrage til forskønnelsen af et områ-
de. En afstrømningsvandkanal med en 
lille dam sammen med et par planter kan 
tillige forøge den biologiske mangfoldig-
hed ved at lokke insekter og andre dyr til 
sig. Der er tillige gode forudsætninger 
for, at andre vilde planter etablerer sig på 
stedet. En sådan lokalitet kan med fordel 
forsynes med bænke og gangstier for at 
skabe et hyggeligt sted for mennesker 
at omgås og at give forudsætninger for 
rekreation. 
 Her i boligområdet er der ikke langt 
til afstrømningsvandsystemet i form af 
kanaler og damme. Disse finder du i 
området ved 8Tallet. Kanalerne modtager 
overskuddet af regnvand fra de menne-
skefremstillede flader i boligområdet. 

Vand forskønner, mange mennesker fore-
trækker at bo i nærheden af vand. I 8Tal-
let går det fint. Her er husene placeret 
ved kanaler, fuldstændigt som i Venedig. 
Her har mange boliger udsigt over vand i 
nogen form.

–   Af Rasmus Fredriksson  –
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Pollinering – nødvendig 
for god frøsætning

PO
LLIN

ERIN
G

for at kunne nyde bær, frugt og 
grønsager er det nødvendigt, at plan-
tens blomster bliver bestøvet. Derefter 
sker befrugtningen, når den hanlige og 
hunlige kønscelle forenes. I overvejende 
grad står dyr i vores omgivelser for dette, 
i form af insekter. Til denne gruppe af 
organismer, pollinatorerne, hører bier, 
sommerfugle, fluer, flagermus og biller. 
Enten kan insektet bestøve en blomst 
med blomstens eget pollen eller også kan 
der komme pollen fra en anden blomst 
(krydsbefrugtning). 

Bier og sommerfugle er mulige pollina-
torer af både haveplanter og blomstrende 
træer. Mange af vores almindeligste 
afgrøder er afhængige af humlebier og 
vilde bier for at give en god frøsætning. 
Det gælder for eksempel kløver, olie-
planter, frugttræer, bær, tomater, bønner 
og mange andre grønsager. For at være 
sikker på en god pollinering er en del 
landmænd blevet nødt til at købe avlede 
humlebisamfund eller leje bisamfund. En 
både billigere og nemmere måde er at 
benytte sig af de vilde humlebier og bier, 
der allerede findes på gården! Det eneste, 
som kræves, er, at man skaber gode for-
udsætninger for dem til at formere sig og 
blive mange. Så ordner de pollineringen 
af høsten, uden at det koster en eneste 
krone. 

I Danmark er der et stort antal arter vilde 
bier (279). De vilde bier kaldes for soli-
tære bier, da de lever alene, i modsætning 
til den tamme bi, som er en social bi. Der 
findes også sociale vilde bier, de såkaldte 
humlebier. 
 Solitære bier kan bo i jorden, i gange i 
dødt træ eller være parasitter på andre bier. 
Cirka 50 arter bygger deres bo i gange i 
dødt træ eller i marvrige, kraftige urter. 
 Nutidens ensartede jord- og skovbrug, 

med en stigende anvendelse af kemiske 
bekæmpelsesmidler, skaber problemer for 
vores pollinatorer. Det er blevet vanske-
ligere at finde steder at bo, og adgangen 
til nektar er mindsket. En af årsagerne til 
dette er blandt andet manglen på blom-
ster i først og fremmest landbrugsland-
skabet. En anden er, at træarten seljepil 
er gået kraftigt tilbage. Seljepil er vigtig 
for bierne, da den blomstrer tidligt om 
foråret, når manglen på føde er stor.

Mange af landets vigtige pollinatorer 
mindskes i antal, og alene blandt bierne 
er der sammenlagt over 80 arter, som er 
på kraftig tilbagegang. Ved at udsætte 
kasser i den umiddelbare nærhed af de 
solitære bier kan du bidrage til at forøge 
deres chancer for at overleve. Du kan 
også udsætte bibatterier til de bier, der 
har deres stader oven for jorden. De 
vilde bier er også gået tilbage i antal. En 
tredjedel af arterne er blevet så sjældne, at 
de kommet med på rødlisten. 

Her på Kalvebod Fælled er der en stor 
bestand af piletræer, som er vigtige for 
bierne tidligt om foråret. Bierne kan da 
tidligt fremstille honning i de bikuber, 
der findes i området. Andre planter, der 
har brug for pollinatorer, er mirabelle, 
der findes ved indgangen til Kalvebod 
Fælled ved parkeringen mod nord.
 Hvidtjørnstræer findes også i området 
sammen med slåenbuske. Slåen, havtorn, 
skovjordbær og rønnebær er der store 
mængder af på området. Disse frugter og 
bær er til glæde for både dyr og menne-
sker. Man kan lave ekstra god marmelade 
af hybenrosens frugter.
 På billedet til højre kan du se insekt-
skoven. Mellem de 400 træstammer 
bliver børn ganske små – næsten som 
insekter. Her kan historier om polline-
ring tage sin begyndelse …

–   Af Malmö Museers pedagogenhet  –
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Rekreation – at tilbringe tid 
i naturen mindsker stress 
og forbedrer sundheden

REKREATIO
N

på ledige dage mødes mennesker fra 
mange dele af byen her på Kalvebod Fæl-
led. Det er et unikt område, som ligger 
lidt uden for bykernen. En af årsagerne 
til, at området er blevet et så populært 
mødested, er de mange rekreationsmu-
ligheder. 

I området er der blandt andet strand, 
skove, grønne områder til leg og spil, 
et sundhedsspor, hvor man kan tjekke 
sin kondition, aktivitetspark og mange 
grillpladser, som bidrager til flere møder 
og bedre sammenhold mellem alle, der 
mødes her.  
 De grønne områder, de naturlige 
miljøer og vandet stimulerer til leg og be-
vægelse, spadsereture, amatørornitologi 
og lystfiskeri. Det er muligt at fiske både 
i havet, på specielt anlagte fiskepladser 
og i søerne Birkedam, Store Høj Søen 
og Hejresøen. Hvis man har lyst, kan 
man grille sin fisk over åben ild ved en 
grillplads. De er ofte placeret i nærheden 
af teltpladserne, der findes på området. 

Har man ikke sit eget telt med, er det 
også muligt at overnatte i specielle 
shelters. Brændet til grillen er ganske ofte 
udlagt på pladsen. Det er gratis og kom-
mer fra træerne i området. I slutningen af 
sommeren er det desuden både tilladt og 
muligt at plukke bær (brombær, korbær, 
slåen, hyldebær, hyben) og frugt (mira-
beller) på området. 
 At tilbringe tid ude i naturen giver 

mindre stress og forbedrer sundheden på 
mange måder. At løbetræne langs vandet 
i et bilfrit miljø, leje en cykel til cykeltu-
ren, udforske de muligheder, der findes 
for parkour, løbe orienteringsløb på en af 
markerede stier, besøge aktivitetsparken 
Plug N Play eller slentre langsomt er 
noget, man selv bestemmer. 

Det er muligt at nyde naturen og omgi-
velserne, som de er, eller benytte sig af 
de redskaber, som miljøet i dette område 
bidrager med. Rent samfundsøkonomisk 
er det en gevinst, at mennesker trives, 
bevæger sig mere og forbedrer deres 
sundhed. Det kan være en investering set 
ud fra et folkesundhedsmæssigt perspek-
tiv at skabe mødesteder, grønne områder 
og parker. Den kulturelle service, som 
naturen tilbyder os i form af mulighed 
for rekreation og friluftsliv, er dog helt 
gratis. 

For første gang i historien bor der nu 
flere mennesker i byerne end på landet, 
og det stiller andre krav til omgivelserne. 
Der skal være adgang til parker og grøn-
ne områder helt tæt på. Muligheden for 
at kunne være ude i nærheden af det sted, 
hvor man bor, er vigtig og nødvendig. 
De sociale kontakter er blevet vigtigere 
med tiden, og her på Kalvebod Fælled 
er der rum, muligheder og redskaber til 
møder. Tiden bidrager man selv med, og 
sammen med synergieffekterne får man 
en mangfoldighed af resultater.

–   Af Åsa Hellström –
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PÆDAGOGISK MATERIALE

H
er kan du som elev tænke og 
reflektere omkring de økosystem-
tjenester, som du har lært noget 
om i dag
 Tag dig en pause og tænk efter. 
Tænk på de oplevelser og den 
information, du har fået i løbet af 

dagen. Hvad har du lært, og hvad forstår du bedre nu, 
end da du vågnede i morges? Ved at tænke lidt efter 
bliver dine nye erfaringer lavet om til viden, og du kan 
bedre forstå sammenhængen mellem årsag og virkning. 
En refleksion er ikke korrekt eller forkert. En refleksion 
er din egen eller noget du har sammen med andre, hvis 
I reflekterer sammen.
 Du kan tage udgangspunkt i dine egne spørgsmål, 
eller i de spørgsmål, du finder her.

I morges spiste du måske et stykke brød med ost på. 
Hvorfra kommer osten? Smørret? Og brødet? Hvordan 
havnede alt dette på din tallerken? Hvem har fremstillet 
osten, brødet og smørret? Tænk på hvilke økosystem-
tjenester, der er blevet brugt for at du skal kunne få din 
morgenmad.
 Hvilke andre økosystemtjenester har du benyttet i 
dag? Tag udgangspunkt i alt det, du har lavet i løbet af 
dagen.
 Tænk på en fisk, der svømmer i havet. Kan et menne-
ske fremstille en fisk? Eller kan mennesket fremstille en 
ko? Eller et får?
 Når regnen styrter ned, kan du ofte se meget vand på 

jorden. Hvordan ser jorden og omgivelserne ud et styk-
ke tid efter, at det er holdt op med at regne? Jo, vandet 
er væk. Hvor er det vand blevet af?
 Hvad ville der ske, hvis de insekter, der pollinerer 
planter, blev meget færre? Ville det kunne påvirke dig 
og din hverdag, og i så fald på hvilken måde?

Har det nogen betydning, hvis en art dør ud og forsvin-
der fra vores klode? Er forskellige planter og dyr lige 
eller forskelligt vigtige?
 Kan vi forøge afkastet fra økosystemtjenesterne? Det 
vil sige: hvad kan vi gøre for, at naturen skal producere 
mere (af mad, ilt og så videre) til os? Hvordan skal man 
gøre det?
 Tænk på et træ eller stil dig ved et træ – hvilke tjene-
ster kan du få ud af træet? Hvad kan træet give dig?
For at økosystemtjenesterne skal fungere, må der være 
plads til dem i bybilledet. Hvad er dine tanker omkring 
dette? 
 Kan vi udvikle og planlægge byen på en anden måde, 
og hvilke økosystemtjenester vil du gerne have, at vi 
satser på i byen?

Hvilke funktioner i naturen har vi mennesker ingen nytte 
af? Prøv at forklare, hvordan du tænker.
 Tænk på hvilken af alle økosystemtjenester, der er 
mest vigtig for dig. Hvilken synes du er næst vigtig? 
Forklar gerne dine tanker omkring dette.
 Har du andre tanker om en økosystemtjeneste, som 
du gerne vil fortælle os om?

–   Af Åsa Hellström –
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Fisk i Öresund. Öresundsvattensamarbetet. (SV) 

http://www.oresundsvand.dk/reports/diverse/fiskerapport.pdf 

Ladda ner en karta över Amager Fælled (DK)

http://www.kk.dk/~/media/58E62614371A454FB15649F5124ABB2A.ashx

Fakta om ekosystemtjänster (DK), Nordiska Ministerrådet, 2010

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A626E4AC-922D-4B16-87F4-

F3B456311C8B/0/fakta_Oekosystemtjenester.pdf

Information om Amager Fælled (DK)

http://www.kk.dk/da/brugbyen/brug-steder-i-byen/groenne-omraader/parker/ 

amager/amager-faelled

Information om Kalvebod Fælled (DK)

http://www.kk.dk/da/brugbyen/brug-steder-i-byen/groenne-omraader/parker/ama 

ger/kalvebod-faelled

Läs mer om området Västra Hamnen (SV)

http://malmo.se/vastrahamnen

Om Ekosystemtjänster och städer WWF (SV) 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-stder/ekosystemtjnster-och-biologisk-mngfald/

ekosystemtjnster-och-stder/1515769-hllbara-stder-3a-

ekosystemtjnster-och-stder

Besök SEA-U Marint Kunskapscenter för att lära dig mer om 

Öresund, både botten och vatten (SV/DK)

http://www.sea-u.se

Här hittar du City Art Gym i Västra Hamnen (SV)

http://www.cityartgym.se

Här på Dansk Ornitologisk Forening kan du få information om 

fåglar i området (DK)

http://www.dof.dk/

På Amager finns flera olika orienteringsstigar. Här kan du läsa 

mer om den (DK)

http://www.amagerok.dk/

Vill du testa din egen kondition kan du göra det på Sundhedss-

poret i området. Läs mer här (DK)

http://www.halsosparet.se/omsundhedssporet1.aspx

Vad kan du göra på Plug N Play på Amager? (DK)

http://www.orestad.dk/da-DK/Indhold/Natur+og+fritid/PLUG+N+PLAY.aspx

Direktlänken till Vestamagers Naturcenter (DK)

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Undervisning/Naturskoler/

Hovedstaden/Naturcenter_Vestamager/

Här hittar du information om Köpenhamn kommun inom områ-

det hållbar utveckling (DK)

http://www.groen.kk.dk/

I Malmö finns en pedagogisk karta med brett innehåll för de som 

är intresserade av att komma ut i sin närmiljö (SV)

http://pedagogiskakartor.pedc.se

Det finns en liten instruktionsfilm till pedagogiska kartan (SV)

http://www.youtube.com/watch?v=_sEN9XTFUa8

Här kan du läsa mer om Malmö Naturskola (SV)

http://www.malmo.se/naturskola

http://www.natur.pedc.se

Klimatpimpa din livsstil – en serietidning om klimatfrågan. Att 

använda i undervisningen (SV)

http://malmo.se/klimatserier

Inspirationssida för lärare om hållbar utveckling (SV)

http://hutiskolan.se/

Tänk Globalt Upptäck Lokalt: Malmö Green Map - Upptäck en 

ny sida av Malmö! (SV)

http://www.malmo.se/klimat

Dokumentation från konferensen Ute är Inne i Malmö 2011 (SV) 

http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d980007951/Ute_ar_inne_

dokumentation.pdf

Millenium Ecosystem Assessment  

http://www.maweb.org 

Albaeco, populärvetenskap om kopplingarna mellan ekosystem 

och samhälle 

http://www.albaeco.com 

Sustainable Development Update

Albaecos blogg. Film med en av världens främsta ekosystem-

tjänstforskare Gretchen Daily:

http://www.sdupdate.org/component/content/article/9-video/210-gretchen-daily-

volvo-environment-prize-laureate

The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity (TEEB). 

I rapporten “Manual for Cities Ecosystem Services for Urban 

management 2011” finns lista med exempel för monetär värde-

ring av ekosystemtjänster 

http://www.teebweb.org 

World Resource Institute Handledning och utbildning i om-

världsanalys för företag om ekosystemtjänster 

http://www.wri.org

Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Forskning om ekosystem-samhälle, med bland annat filmer med 

ekosystemtjänstforskare. Den senaste forskningen om urbane-

kologi 

http://www.stockholmresilience.org/research/researchthemes/urbansocialecological

systems.4.5686ae2012c08a47fb580004254.html 

Planeten – kunskapssajt för skolor

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/planeten.4.432ffcf123f04800

5f8000201.html

HÄR KAN DU LÄSA OM EKOSYSTEMTJÄNSTER, 
URBAN UTOMHUSPEDAGOGIK, MARINA FRÅGOR, 

VÄSTRA HAMNEN, KALVEBOD FÆLLED OCH MYCKET MER.
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En lärarguide om ekosystemtjänster i urban miljö i Öresundsregionen med fokus på Västra 
Hamnen i Malmö och Kalvebod Faelled i Köpenhamn.

ÖRESUNDSKLASSRUMMET – UNGES DELTAGELSE 

I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE SAMFUND

Projekt Öresundsklassrummets overordnede mål er at fremme hverdagsintegrationen i 
Øresundsregionen. Skoleelever og lærere fra København, Malmø og Lund skaber kontakt 
med hinanden ved at mødes regelmæssigt i arbejdet med samfundsudvikling og miljø som 
fælles tema. 
 I projektet, som løber fra 2010–2013, medvirker Københavns Kommune, Malmø stad, 
Lunds Kommune, Lunds universitet og Malmø højskole. Projektet delfinansieres med en 
million euro af den Europæiske regionale udviklingsfond gennem Intereg IVA Øresund-
Kattegat-Skagerrak.


