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Interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon -

angående biologisk mångfald 

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, med bra blandning och variat ion 

mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju större genetisk variation bland de djur och växter som finns 

på en plats, desto större är den biologiska mångfalden. Vissa djur och växter är dessutom sk 

signalarter. Där en eller flera signalarter återfinns kan indikera att en biotop är speciell och har 

särskilt höga naturvärden. Biologisk mångfald har ett värde i sig, men är också en förutsättning för 

människans överlevnad, för god livskvalitet och är en stödjande ekosystemtjänst . Inte minst 

insekterna behövs fört ex för pollinering och är därmed helt nödvändiga för vår 

livsmedelsförsörjning. Svampar, skalbaggar, fjärilar, fåglar m fl har anpassat sig till varandra och 

behöver varandra i en biotop och kan i vissa fall falla som dominobrickor om en av arterna dör ut. 

Därför måste vi värna de rika livsmiljöer vi har i kommunen som bidrar till vår biologiska mångfald. 

Mycket av det arbete kommunen gör inför plantering av blommor, buskar och träd, vid skötseln av 

våra parker och skogar, vid anläggning av dammar mm görs i syfte att gynna den biologiska 

mångfalden. Det är viktigt och mycket bra . Under de senaste åren har vi kunnat läsa larmrapporter om 

hur antalet insekter minskar, fjärilsarter försvunnit och tex äppelodlare fått hyra in kringresande 

bisamhällen för att få sina äppelträd pollinerade. Vidare har invasiva arter tagit sig in i vårt land med 

människans hjälp, både växter, svampar och djur, som förökar sig snabbt och på olika sätt tränger undan 

våra inhemska arter. Hos oss i Täby kan vi se att tex blåklockor, smörblommor och midsommarblomster har 

ersatts av lupiner i våra dikesrenar. Typiska ängsblommor har försvunnit där Kanadensiskt gull ris tagit över. 

Den livskraftiga parksliden dyker upp på allt flera ställen i kommunen. De invasiva arter som etablerat sig i 

Täby kan komma att orsaka allvarliga skador i våra ekosystem om vi inte hejdar deras framfart . 

Med anledning av ovanstående blir min fråga: 

- Vad gör Täby kommun för att förhindra att invasiva arter tränger undan inhemska arter och därigenom 

försämrar balansen i vår biologiska mångfald? 
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