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Biologisk mång fald på  
uppländsk kyrkogård

Den som besöker Berthåga kyrkogård i Uppsala en sommardag 
möts av örtrika gräsmarker och myllrande sandslänter. Det är re-
sultatet av en satsning för drygt 20 år sedan på att återskapa na-
turtyper från det gamla odlingslandskapet i Uppland och bereda 

plats för trängda arter.
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Sommartid blomstrar numera gräsmarkerna 
vid Berthåga kyrkogård i Uppsala. Åkervädd, 
rödklint och höskallra, den senare en säll-
synt art i Upplands inland idag, är exempel 

på växter som trivs här. Soliga dagar fladdrar många 
fjärilar över ängarna, och i de anlagda sandsländerna 
myllrar det av steklar. Allt detta är resultatet av en 
medveten pionjärsatsning, i samband med kyrkogår-
dens utvidgning och omdaning för över 20 år sedan, 
på att återskapa naturtyper från det gamla odlings-
landskapet i Uppland och bereda plats för hotade och 
sällsynta arter. I den här artikeln ska vi ta oss tillbaka 
till framtiden och beskriva 20 år av slåtter och dess 
betydelse för den biologiska mångfalden i stadsnära 
miljöer.

När antalet bönder och betesdjur minskar och de 
naturliga fodermarkerna stadigt växer igen, trots mil-
jöstöd, behövs nya strategier för att bevara den bio-
logiska mångfalden som hör till det gamla odlings-
landskapets gräsmarker. Ett sätt kan vara att främja 
naturvårdsåtgärder i städerna. Detta har dessutom 
fördelen att åtgärderna sker där en stor del av befolk-
ningen vistas, och därmed väcker de både medveten-
het om och intresse för den biologiska mångfalden. 
Dessutom kan det i många fall vara både resurs- och 
kostnadsbesparande, och leda till att mångfalden gyn-
nas utan att naturvårdspengar behöver användas. Det-
ta då exempelvis slåtter en gång per säsong innebär att 
maskiner behöver köras mindre ofta, vilket innebär 
minskad åtgång av drivmedel. Gödsling och besprut-
ning är varken nödvändigt eller önskvärt, och sköt-
seln finansieras med medel för grönyteskötsel. Själva 
anläggningskostnaden är visserligen högre för en slåt-
teräng än för en gräsmatta, då det ofta handlar om att 
avlägsna den översta delen av den näringsrika matjor-
den samt att köpa och/eller samla in och så ut frön 
från ängsväxter, men det är en engångsutgift. För att 
ängsmarken ska bibehålla sina värden över tid krävs 
också att det slagna höet/växtmaterialet samlas in och 
förs bort. På gräsmattor och andra stadsnära gräsytor 
som sköts genom att slås en till två gånger per säsong 
låter man i regel det slagna höet ligga. 

En naturkyrkogård med fyrdimensionell ar-
kitektur för livets och samhällets mångfald
Berthåga kyrkogård i Uppsalas nordvästra delar är en 
naturkyrkogård som ritades av landskapsarkitekt Ulla 
Bodorff och invigdes 1965. En utbyggnad på 20 hek-
tar med anläggning av nya miljöer – bland annat äng-
ar, våtmarker och Trädkyrkan på tidigare åkermark 
– genomfördes åren 1996–2001 under prisbelönt 
ledning av arkitekterna Monica Sandberg och Nils 
Odén. Vid ängsanläggningen såddes frön eller sattes 
plantor av 180 kärlväxter, varav 14 är rödlistade (Art-
Databanken 2015). De flesta beställdes från Svenska 
Lövträd AB från vilket företaget Pratensis är en av-
knoppning, men kyrkogårdens anställda uppmanan-
des också att samla frön under sommarsemestrarna, 
utan någon annan begränsning än att de skulle ha 
svenskt ursprung. Undantag utgjorde ett 30-tal arter 
(främst vårblommande lökväxter) av annan, mer av-
lägsen härkomst. Vilka växter man sådde var finns väl-
dokumenterat i såddlistor och kartor i kyrkogårdens 
arkiv. Målet med utbyggnaden och omdaningen var 
bland annat att nästan försvunna naturtyper från det 
gamla uppländska odlingslandskapet skulle återskapas, 
samt att anlägga katolska, judiska, muslimska, arme-
niska och bahá’í-begravningsplatser. Ett annat mål 
var att ge förutsättningar för och introducera 20–30 
rödlistade djurarter som är ovanliga i eller försvunna 
från Uppland, men dessa återintroduktioner gjordes 
aldrig (Nils Ryrholm i e-brev): ”Människor ska tri-
vas här samtidigt som rödlistade växter och djur får 

 Kungsmynta Origanum vulgare och vildmorot Daucus carota 
subsp. carota. Foto: Sebastian Sundberg

Nyslaget hö på ängen öster om krematoriet och kapellet den 
femte augusti 2016. Foto: Sebastian Sundberg.
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ett livsrum.” (Sundberg 2006)… ”Tiden är en vik-
tig aspekt vid planeringen av området. Landskapet 
kommer att förändras, träden växer upp och nya arter 
kommer in. Man kan kalla det en ”fyrdimensionell 
arkitektur” som sträcker sig flera hundra år framåt.” 
(Burman 1999). Utomlands finns andra exempel på 
kyrkogårdar där delar av gräsmarkerna sköts som slåt-
terängar, exempelvis i Zürich, Schweiz samt i Don-
caster och South Devon, England, men dessa ängar 
verkar i regel ha initierats under de senaste tio åren. 
Många kyrkogårdar har andra höga naturvärden, 
knutna till gamla träd och stenmurar (Carlsson & 
Hultengren 2009).

Rik förhistoria
Före utvidgningen gjordes en arkeologisk utredning 
1995 av områdets många fornlämningar från brons- 
och järnålder, främst gravrösen och skärvstenshögar. 
Fornlämningarna ligger i anslutning till det som då var 
en havsstrand i en dåtida skärgård. Idag ligger kyrko-
gården 20 till 30 meter över havets medelvattenstånd.

Ängarna
Berthåga kyrkogård är Uppsalas största slåtteräng vid 
sidan av Uppsala Kungsäng (29,5 ha). Kyrkogården 
(som ägs av Svenska kyrkan Uppsala stift) omfattar 54 
ha, varav 18,6 ha idag sköts som äng. En stor del av 
ängarna är anlagda på tidigare åkermark efter 1995. 
Några av ängarna i norra delen är före detta betes-
mark, som har skötts som ängsmark även före kyrko-
gårdens utvidgning 1995. På kyrkogården finns såväl 
berghällar, några sandiga slänter och torrbackar som 
fuktiga gräsmarker, men största delen kan nog karak-
teriseras som friska gräsmarker.

Slåttern inleds kring 20 juli och pågår en bit in i 
september. Höet får ligga tre dagar efter att det slagits 
för att släppa fröna, innan det strängläggs och samlas 
upp. Höet komposteras i en stor kompost anläggning 
på kyrkogården, och mullen används sedan som jord 
på kyrkogården och i Uppsalas parker – en modern 
travesti på det gamla uttrycket ”äng är åkers mo-
der” blir därmed ”äng är parks moder”. På detta sätt 
behöver inte torv och konstgödning användas i  samma 

Fig. 1. Berthåga kyrkogård med ängarna inringade i gult. Flygbild © Lantmäteriet.
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utsträckning. Kyrkogården har uppmärksammats i 
några examensarbeten av studenter i landskapsar-
kitektur och trädgårdsmästeri (Edqvist 2009, Jans-
son 2012, Britzne 2016) samt i facktidskrifter som 
belyst själva skötseln (Ericson Ulfves 2017, Winter 
2017). Områdets biologiska mångfald och resultaten 
av ängsanläggningen har dock aldrig dokumenterats 
eller publicerats, även om det har spontanrapporte-
rats en del härifrån i Artportalen. I denna artikel sam-
manfattar vi den biologiska mångfalden, från kärlväx-
ter till insekter, som idag kan påträffas på Berthåga 
kyrkogård, baserad på observationer i Artportalen 
samt intensifierad inventering av främst kärlväxter 
under sommaren 2016. Vi vill framhålla Berthåga 
kyrkogård som ett gott exempel på urban naturvård.

Artfynd
Det finns drygt 5 700 artfynd rapporterade i Art-
portalen från Berthåga kyrkogård, men vi har också 
fått ytterligare några fynd från feromonfällor redo-
visade via e-post. Totalt 1 092 arter, samt ytterligare 

Riklig blomning av höskallra Rhinanthus angustifolius, med Flogstas höghus i bakgrunden. Arten har en positiv effekt på artrikedom 
då den parasiterar på gräs och örter. Foto: Sebastian Sundberg.

Vitblommig ängsskära Serratula tinctoria. 
Foto: Sebastian Sundberg.
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Fig 2. Antal funna arter inom de artrikaste organismgrupperna på Berthåga kyrkogård åren 2005-2019. Kärlväxter, fjärilar och fåglar 
är de grupper som har undersökts mest. I diagrammet visas även antalet funna rödlistade arter (ArtDatabanken 2015).

Art Insådd Rödlistekategori

tovsippa Anemone sylvestris Ja NT

åkerkål Brassica rapa subsp. campestris NT

leopardnycklar Dactylorhiza majalis var. junialis Ja VU

trollsmultron Drymocallis rupestris Troligen VU

ask Fraxinus excelsior EN

blek jordrök Fumaria vaillantii NT

korskovall Melampyrum cristatum Ja NT

majviva Primula farinosa Ja NT

vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris Både och VU

vanlig backsmörblomma Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemos Ja NT

pimpinellros Rosa spinosissima Ja RE

ängssalvia Salvia pratensis Kanske EN

ängsskära Serratula tinctoria Ja NT

backtimjan Thymus serpyllum Både och NT

backklöver Trifolium montanum NT

skogsalm Ulmus glabra CR

Tabell 1. Rödlistade (ArtDatabanken 2015) växter som har noterats på Berthåga kyrkogård åren 2005-2019 och huruvida de bedöms 
vara aktivt insådda eller -planterade.
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elva  underarter eller hybrider, har noterats under åren 
2005–2019 (Bilaga 1, kan beställas från författaren). 
Av dessa är 49 rödlistade (ArtDatabanken 2015). Kärl-
växterna dominerar med 468 arter (43 %), av vilka 16 
är rödlistade (Tabell 1, Fig. 2). Därefter följer fjärilar 
med 151 arter, varav tio är rödlistade som Nära ho-
tade (NT). Fjärilarna innefattar 42 arter av dagfjärilar 
och bastardsvärmare.

Blomrikedom
Det som först slår en om man besöker kyrkogården 
en högsommardag är de blomrika ängarna med tu-
sentals höskallror Rhinanthus angustifolius, en art som 
annars har minskat kraftigt i Upplands inland under 
1900-talet (Jonsell 2010). Höskallran är en halvparasit 
som används i skötseln just för att den hämmar till-
växten hos andra växter och därigenom ökar artrike-
domen i gräsmarker (Davies m.fl. 1997, Pywell m.fl. 
2004). I andra halvan av maj dominerar gullvivorna 
Primula veris. Längre fram på sommaren blommar 
stora mängder med prästkrage Leucanthemum vulgare, 

åkervädd Knautia arvensis och rödklint Centaurea ja
cea. Mer udda är de rikliga förekomsterna av pimpinell 
Poterium sanguisorba och fältvädd Scabiosa columbaria i 
bäckslänten samt cikoria Cichorium intybus här och där 
i gräsmarkerna. Det finns även en hel del knylhavre 
Arrhenatherum elatius i ängarna, trots den årliga slåttern, 
vilket nog beror på att de ligger på gammal åkermark 
som fortfarande har relativt hög näringshalt.

Totalt har 116 (64 %) av de växter som listades 
som sådda återfunnits sedan 2005. Av dessa kan 98 
betraktas som gräsmarksarter, och 25 av dem används 
som signalarter för värdefulla ängs- och betesmarker 
av Jordbruksverket. Därutöver har man påträffat 135 
andra arter som är knutna till gräsmarker (inklusive 
sex signalarter). Vissa av dem fanns på plats tidigare, 
exempelvis som kvarstående på några av fornläm-
ningarna eller hällmarkerna i området, andra har spri-
dit sig spontant från omgivningarna eller kommit in 
som fröföroreningar. Resten av de funna kärlväxterna 
kan klassas som ruderatväxter eller åkerogräs (98 ar-
ter), skogsarter (84) eller våtmarksarter (53).

Blommande ängssalvia Salvia pratensis (Starkt hotad, EN) fram-
för Olof Hellströms klockstapel Stigande rytm. Foto: Sebastian 
Sundberg

Backglim Silene nutans. 
Foto: Sebastian Sundberg
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Andra arter som sticker ut, men som inte finns 
med i några såddlistor, är två bestånd av delvis vit-
blommig ängssalvia Salvia pratensis (Starkt hotad, EN) 
och två förekomster av trollsmultron Drymocallis ru
pestris (Sårbar, VU), där den senare har sin naturliga 
hemvist i sydvästsvenska stäppartade torrängar. Det är 
troligt att dessa har såtts in utan att vara listade. Be-
stånd av den odlade arten gråtimjan Thymus pseudo
lanuginosus (en tätt långhårig, marktäckande art från 
Sydeuropa som annars liknar och har samma växtsätt 

som den allmännare backtimjan T. serpyllum) längs 
bäckslänten har sannolikt ”smitit” från odlingar inom 
kyrkogården. Blomrikedomen, och de sandiga slän-
terna i bäckfåran, skapar förutsättningar för att en rik 
fauna av pollinerande insekter ska kunna finnas eller 
på sikt etablera sig (Milberg m.fl. 2016).

Ett myller av insekter
De flesta av de rödlistade fjärilarna som rapporterats 
från Berthåga kyrkogård (9 av 10; Tabell 2) är knutna 

Sexfläckiga bastardsvärmare Zygaena filipendulae (rödlistad som 
Nära hotad, NT) som födosöker på åkervädd Knautia arvensis 
på Berthåga kyrkogård. Bastardsvärmare är ofta förvånansvärt 
oskygga, då de litar till sina varningsfärger som vittnar om ke-
miskt försvar i form av blåsyra. Foto: Sebastian Sundberg

Hane av violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe, är rödlistad 
som Nära hotad (NT) och är beroende av ängssyra Rumex aceto-
sa eller bergsyra R. acetosella för larvernas utveckling. Berthåga 
kyrkogård juni 2016.
Foto: Tomas Carlberg

Mindre blåvinge Cupido minimus (Nära hotad, NT). Anledningen 
till att arten verkar ha en så pass stark population på Berthåga 
kyrkogård är att värdväxten getväppling Anthyllis vulneraria, 
som larverna är beroende av, såddes in vid ängsanläggningen. 
Foto: Peter Schmidt

En av 16 blomflugearter som hittills har noterats på Berthåga 
kyrkogård: flyttblomfluga Episyrphus balteatus på färgkulla  
Cota tinctoria. 
Foto: Åke Berg
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till blomrika gräsmarker som ängsmarker, torrängar 
och extensivt betade hagmarker – alltså till miljöer 
som minskar i landskapet i stort. De här fjärilarna 
missgynnas av att tidigare öppna marker inte längre 
hävdas och därmed växer igen, alternativt hävdas ge-
nom alltför intensivt bete eller för tidig slåtter. För 
övriga grupper av ryggradslösa djur (evertebrater) 
– främst skalbaggar, halvvingar, steklar, sländor och 
tvåvingar – har 244 arter noterats, av vilka två är röd-
listade. Många fjärilar och andra insekter, exempelvis 
vilda bin, som historiskt är knutna till odlingslandska-
pet kan utnyttja urbana grönområden med rätt kva-
liteter. Bland alla rödlistade fjärilar bedöms nära 38 % 
(205 av 545) av arterna kunna utnyttja urbana miljöer 
av olika slag, och bland de rödlistade vilda bina be-
döms hela 74 % (73 av 98) kunna utnyttja urbana 
miljöer. Det betyder att det finns goda förutsättningar 
att gynna dessa arter i och i närheten av städer.

Fåglar
Bland fåglarna har 100 arter rapporterats, varav 17 är 
rödlistade, men många av dem har bara flugit över 
eller rastat kortvarigt. Några arter som är knutna till 

trädbärande gräsmarker gynnas dock, som gröngöling 
(Nära hotad, NT), göktyta, ärtsångare, törnsångare, sta-
re (VU), törnskata, hämpling, grönfink och gulsparv 
(VU). Även mindre vanliga arter som härmsångare, 
stenknäck och steglits förekommer. En av de senast 
noterade nya arterna för Berthåga kyrkogård var 
tallbit, som sågs kalasa på kyrkogårdens rönnbär i sam-
band med en stor invasion i södra Sverige i slutet av 
oktober 2019 – som mest sågs 47 exemplar samtidigt! 

Insekter Värdart

vickerglasvinge Bembecia ichneumoniformis käringtand, getväppling

mindre blåvinge Cupido minimus getväppling

svävflugedagsvärmare Hemaris tityus ängsvädd, åkervädd

humlerotfjäril Hepialus humuli många olika

violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe ängssyra, bergsyra, krusskräppa

snedstreckad fältmätare Perizoma bifaciata rödtoppor

almsnabbvinge Satyrium w-album almar

sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae ärtväxter (exv. käringtand)

bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae ärtväxter (exv. käringtand)

mindre bastardsvärmare Zygaena viciae ärtväxter (exv. käringtand)

prickvingad svävfluga Bombylius medius bin

reliktbock Nothorhina muricata tall

Svampar Värdart
grentaggsvamp Climacodon septentrionalis lövträd, främst lönnar

vintertagging Irpicodon pendulus tall

tallticka Phellinus pini tall

Tabell 2. Rödlistade insekter och svampar som har noterats på Berthåga kyrkogård åren 2005-2019 samt deras viktigaste värdar (för 
larver hos insekterna). Samtliga dessa arter är klassade som Nära hotade (NT; ArtDatabanken 2015).

Ärtsångare Sylvia curruca, en av de fågelarter som förekommer i 
trädbärande gräsmarker. Foto: Åke Berg
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Två av de tre funna rödlistade svamparterna, 
liksom skalbaggen reliktbock Nothorhina muricata 
är knutna till äldre tall (Tabell 2). Mer detaljerade 
inventeringar av enskilda organismgrupper (utöver 
kärlväxter, fjärilar och fåglar) skulle säkert leda till 
många fler spännande fynd.

Värdväxter, pollen och nektarkällor
För att gynna så många arter som möjligt är det vik-
tigt att försöka få till en artrik ängsflora, gärna med 
inslag av träd och buskar. De flesta växter är viktiga 
värdar för några specialiserade arter och en del för 
många fler (Tabell 3; Sundberg m.fl. 2019). Här hand-
lar det ofta om insekters larvstadier som är knutna till 
en viss växtart eller släkte. Särskilt vedväxter är vär-
dar för många andra arter. I ArtDatabankens digitala 
plattform för artinformation (artfakta.se) listas vilka 
värdar en viss art är beroende av. Vill man gynna en 

specifik art måste man även gynna dess värdart. Att 
just mindre blåvinge har en så pass rik förekomst på 
Berthåga kyrkogård är med största sannolikhet resul-
tatet av att dess värdväxt getväppling såddes in vid 
ängsanläggningen.

Vad gäller pollen- och nektarkällor handlar det 
ofta om föda för mer generalistiska, vuxna stadier av 
blombesökande insekter, dvs. fjärilar, bin, skalbaggar 
och vissa grupper av tvåvingar. Här gäller det att välja 
växtarter som producerar mycket pollen och nektar, 
så att de finns tillgängliga över en stor del av vegeta-
tionssäsongen (Tabell 3).

Andra värden
Även ett antal dammar har anlagts på kyrkogården, 
vattensamlingar som är livsmiljöer för bland annat 
större vattensalamander Triturus cristatus och mindre 
vattensalamander Lissotriton vulgaris, den ”evertebrat-
ätande” sydbläddran Utricularia australis och kalmus 
Acorus calamus. Sommaren 2016 häckade rörhöna i en 
av dammarna, och ibland ses fiskande gråhäger. Guld-
fisk Carassius auratus och gräskarp Ctenopharyngodon 
idella finns inplanterade.

Även träden och skogen har betydelse, vilket 
belyses ovan.

Publika arrangemang för att locka till 
tätortsnära artspan
Under senare år har växtvandringar under De vil-
da blommornas dag i juni och nattlys för att locka 
och visa nattflygande insekter anordnats för att 
uppmärksamma Berthåga kyrkogårds stadsnära biolo-
giska värden.

Viktiga värdväxter (antal värdberoende arter) Viktiga nektar- och pollenkällor (familjer)

röllika Achillea millefolium (51) flockblommiga Apiaceae

fältmalört Artemisia campestris (32) korgblommiga Asteraceae

backtimjan Thymus serpyllum (28) kaprifolväxter Caprifoliaceae (väddar, vänderötter)

gullris Solidago virgaurea (23) ärtväxter Fabaceae

käringtand Lotus corniculatus (21) kransblommiga Lamiaceae

renfana Tanacetum vulgare (21) videväxter Salicaceae

Tabell 3. Viktiga värdväxtarter i gräsmarker (Sundberg m.fl. 2019) samt pollen- och nektarkällor.

Huggorm Vipera berus (hona) på Berthåga kyrkogård. 
Foto: Sebastian Sundberg



årg. 114:4, 2019 11

Råd vid anläggning och skötsel av ängar
Sedan Berthåga kyrkogård utökades och omdanades 
för över 20 år sedan har medvetenheten och kunska-
pen ökat om invasiva främmande arter (Strand m.fl. 
2018), dvs. arter som har kapacitet att kraftigt föränd-
ra sin miljö, riskerar att tränga undan inhemska arter 
eller påverka ekosystemtjänster, och om riskerna med 
att införa främmande gener. Några växtarter är inte 
tillåtna att odla eller ens ha på sin mark i och med 
EU:s förordning om invasiva främmande arter, som 
började gälla 1 januari 2015 och kompletterades med 
en svensk förordning från och med 1 januari 2019. 
Främmande arter som kan bli problematiska innefat-
tar bland annat många storvuxna örter samt bärpro-
ducerande buskar och träd (Strand m.fl. 2018), där 
de senare ofta har en stor lokal spridningspotential 
på grund av att fåglar äter bären. Tre av de insådda 
arterna som återfanns på Berthåga kyrkogård klas-
sas idag som främmande invasiva arter i någon av de 
två högsta riskkategorierna: rysk blåstjärna Othocallis 
siberica, porslinshyacint Puschkinia scilloides och påsk-
lilja Narcissus pseudonarcissus, då de har visat en stark 
benägenhet att sprida sig och etableras i svensk na-
tur, även i hävdade gräsmarker. Många av de älskade 
vårblommande lökväxterna håller alltså på att bli pro-
blematiska, liksom vissa fetbladsväxter som kaukasiskt 
fetblad Phedimus spurius. Vid val av växter som är bra 
för pollinerande insekter gäller det alltså att även ta 
reda på om växterna är främmande och riskerar att 
bli invasiva, så att dessa växter kan undvikas. Just ytor 
som sköts som ängar löper dock liten risk att bereda 

plats för invasiva arter, med undantag för de vårblom-
mande lökväxterna.

Vid odling av inhemska arter intill naturreservat 
eller andra naturminnen, som exempelvis Linné-
minnen/platser varifrån en art har beskrivits, bör man 
vara extra försiktig med att föra in främmande gener 
via sorter eller populationer från andra områden som 
kan blandas med de lokalt anpassade (Johansson & 
Manktelow 2018). Numera är medvetenheten större 
om den regionala anpassningen och unika genupp-
sättningen. Exempelvis har företaget Pratensis idag 
regionala odlingar för att minska denna risk. Det bäs-
ta är förstås om man kan samla frön från närliggande 
populationer vid utsådd för anläggande av nya ängs-
marker, men tillräckliga mängder kan då bli svåra att 
uppnå. Det är viktigt att det som sås eller planteras in 

Därför bör vi ha fler urbana ängsmarker

•  Viktiga för pollinerande insekter

•  Ingrediens i en grön infrastruktur

•  Potentiella livbåtar för trängda arter

•  Lägre driftskostnader och resursförbrukning än traditio-
nella gräsmattor

•  Naturvårdsnytta som inte belastar naturvårdsmedlen

•  Viktiga för allmänhetens förståelse för biologisk mångfald 
och naturliga gräsmarkers betydelse

•  Möjlig resurs för foder, kompostjord eller biobränsle

Nyutslagna leopardnycklar Dactylorhiza majalis var. junialis (Sår-
bar, VU) under De vilda blommornas dag 19 juni 2017. Det var 
efter denna vandring och en påföljande artikel i Uppsala Nya 
Tidning som det uppdagades vilka dessa mystiska och ståtliga 
orkidéer var, och att de hade såtts ut avsiktligt av en tidigare 
anställd på kyrkogården. Foto: Sebastian Sundberg.
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dokumenteras, gärna i en offentlig databas, så att det 
går att spåra ursprunget.

Slutord
Berthåga kyrkogård bidrar utan tvekan till att gynna 
den stadsnära biologiska mångfalden kring Uppsala; 
den utgör idag ett hem för många arter som mins-
kar och är trängda. Kyrkogården fungerar både som 
ett kärnområde och som länk i en grön infrastruktur 
(Berglund m.fl. 2018) som knyter ihop förekomster 
av gräsmarksarter. Berthåga kyrkogård kan fungera 
som en modell för hur urbana ängsmarker kan an-
läggas och skötas, med smärre modifikationer utifrån 
ny kunskap om främmande invasiva arter och främ-
mande gener. Fler och fler urbana gräsmarker sköts 
idag som slåtterängar eller betesmarker, men andelen 
är ännu liten. Den bör kunna göras avsevärt större 
och därigenom bidra till biologisk mångfald och ett 
hållbart samhälle. Sådana områden skulle även kunna 
fungera som livbåtar och genbanker för trängda väx-
ter och djur.

Tack
Tack till Lisa Gustavsson Flygt för tillmötesgående 
och hjälp med såddlistor och kartor, samt till alla som 
har rapporterat sina observationer i Artportalen – inte 
minst efter vår satsning under 2016. Nils Ryrholm 
delgav oss sina fynd från feromonfällor.

Brasklapp
Alla artfynd i Artportalen från Berthåga kyrkogård är 
inte validerade.

Elektronisk bilaga: Artfynd på Berthåga kyrko-
gård 2005–2019 och såddlistor, inklusive arternas 
status i Rödlista 2015 respektive om de är riskklas-
sificerade som främmande och invasiva. Bilagan kan 
beställas från Sebastian Sundberg. 
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