
Biologisk mångfald och våra 
flygsportarenor som viktiga 
miljöresurser 

- Mikael Norén, HUAros AB

❑ Varför är detta viktigt?

❑ Hur kan flygsportarenor bidra?

❑ Vad tjänar jag och min klubb på detta?

❑ Hur kan jag och min klubb så smått börja 
bidra än mer?



Vi har sommaren 2021 besökt sex
flygsportarenor tillsammans med Kjell Folkesson
och representanter från klubbarna.

Nils Ryrholm, biolog och professor zoologi



Dagens Nyheter 2013-08-26



Så svarar de tyska partierna om biologisk mångfald och flygssportarenor



Men varför och hur kan flygsportarenor bidra miljömässigt?

Bakgrund - Landskapets förändring med enormt minskad ängsareal sedan 1850-talet

• Oerhört artrika miljöer från början

• Besprutning och gödsling har bidragit till minskad mångfald

Ogödslade gräsmarker minskat med mer 
än 99 % de senaste 150 åren



MEN VAD BETYDER DETTA?!

➢ Ogödslade och obesprutade fält som hålls öppna 

på ännu aktiva flygsportarenor är så viktiga och ovanliga idag!

➢ Stängs verksamheten ner växer områden snabbt igen 

och stora naturvärden går förlorade!

➢ Det skulle kosta samhället stora pengar om kommuner m.fl.

skulle tvingas betala för att hålla dessa områden öppna i egen regi.

Ogödslade gräsmarker minskat med mer än 99 % de senaste 150 åren



Stora bökande 

djur på jorden

i mer än 300 

MILJONER år!

Liv på land i ca 410

MILJONER år!

Små växter och småkryp

har haft lång tid på sig att

anpassa sig till att det finns

ÖPPNA JORDYTOR och bli opportunister





Kontinuerlig störning Liten störning





2 Stora djur har bökat på
marken i
300 miljoner år!

1 Liv på land ca
410 miljoner år

3 De flesta små växter och djur har därmed anpassat sig
till en kontinuerlig störning och nya öppna markytor
och har därmed blivit opportunister.

4 Men nu har denna
storskaliga markstörning
försvunnit och ex. ännu aktiva
flygsportarenor är nu några av
de få ytor som hålls öppna
utan att besprutas



Men är biologisk mångfald/artrikedom verkligen så viktigt?! 

Ja! Det är en av våra två största miljöutmaningar – utarmning av biologisk mångfald och klimatförändringar:

➢ I runda slängar är 75 procent av de grödor vi odlar för matproduktion beroende av 

pollinatörer för att kunna ge oss mat.

➢ En internationell genomgång från 2019 visar att nästan hälften av världens 

insektsarter är på nedgång, och att en tredjedel riskerar att bli utrotade under detta 

århundrade.

➢ En av de viktigaste förklaringarna är att moderna odlingslandskap och bebyggda 

områden domineras av endast några enstaka växtarter, så kallade monokulturer, 

vilket leder till att insekternas tillgång på föda och livsmiljöer minskar.

➢ Det har också visat sig att vissa typer av bekämpningsmedel som används inom 

jordbruket är skadliga för pollinerande bin och andra insekter



Värdet av en fungerande natur (ekosystemtjänster) 
- kan inte överskattas!

Fungerande ekosystem levererar tjänster för 30 biljoner dollar
30 000 000 000 000 000 USD/år!

Det är nästan dubbelt så mycket som den totala globala BNP:n.



Flygsportarenor som 
viktiga 
infrastrukturbiotoper för 
biologisk mångfald

• Syftet med detta projekts framtagna 
skötselförslag är att skapa en biologiskt 
anpassad skötsel/hävd. 

• Målet är att på sikt öka flygsportarenors 
värde, dels som naturresurs för samhället 
och dels som refug för biologisk 
mångfald.

• Ett mål är också att på sikt minska Din 
klubbs arbetsbörda/kostnader för skötsel.

• Fundera gärna på hur det konkret skulle 
kunna hjälpa Er klubb.



Flygsportarenor som 
viktiga 
infrastrukturbiotoper för 
biologisk mångfald

• Vissa flygsportarenor/flygplatser får redan idag bidrag 
för områden som hävdas regelbundet och som har 
tydliga biologiska värden. 

• Sammantaget kommer en biologiskt anpassad 
hävdregim att kunna ge flygplatsen en 
samhällsmässigt högre status samt bättre ekonomiska 
förutsättningar. 



Flygsportarenor som 
viktiga 
infrastrukturbiotoper för 
biologisk mångfald

• Genom att biologiskt anpassa driften ökar 
inte bara potentialen för biologisk mångfald 
utan detta leder även till att flygplatsens 
driftskostnader minskar på sikt. 

• De minskade driftskostnaderna beror på att 
när marken efterhand magras ut minskar 
även hastigheten på tillväxten av vegetation 
och därmed behöver färre 
åtgärder/hävdtillfällen göras per år. 

• Detta till skillnad från dagens gräsklippning 
som ständigt kräver allt tätare hävd på grund 
av att den kontinuerligt gödslar upp marken.



Flygsportarenor som 
viktiga 
infrastrukturbiotoper för 
biologisk mångfald

• Denna skötsel (avmagring) av marken kommer inte bara gynna ett 
stort antal arter som är knutna till magra markförhållanden utan 
även att minska mängden biomassa som produceras inom 
området. 

• Det blir fler arter men den sammanlagda biomassan minskar, 
vilket i sin tur gör att området blir mindre gynnsamt för större djur, 
exempelvis gäss och måsfåglar, som behöver mer rik tillgång på 
föda. 

• Minskade antal besök av större fåglar på flygsportarenor kan 
därför även minska risken för fågelkollisioner.



Exempel tidigare projekt på
motorbanor

• Åtta svenska projekt (se karta) på och runt motorbanor
har till dags dato har fått naturvårdsbidrag via LONA.

• Detta via Naturvårdsverket från kommuner och
länsstyrelser.

• Besök LONA på (naturvardsverket.se) sök ”motorbana” 
för att se dessa naturvårdsprojekt.

https://lona.naturvardsverket.se/


Landskrona stad tog fram
en egen broschyr om 
motocross och biologisk
mångfald



➢ Instead of a young dark pine wood forest, now a flower 

rich meadow in two years. 

➢ If you open up the soil, very old natural and today 

rare seeds can develop and “pop up”.

See more: www.svemo.se

The results on the ”grand stand” 
2016 after the Swedish Enduro 
GP in 2014 in Enköping:

2014 directly after the pine trees were removed

2016 – same area!

Miljöarbete motorsport



Miljöarbete motorsport 2021

Formel-racing på Anderstorp Raceway med artrik torrmarksvegetationen i 
bakgrunden.

Sådana ytor är en bristvara i dagens svenska landskap, dvs. öppna ytor som ej 
besprutas eller gödslas. 

Dessa ytor och ängsmiljöer är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald. 
FOTO: NILS RYRHOLM



Eftersom magra ogödslade och kemiskt ej belastade marker har blivit mycket ovanliga har både 
svenska statsmakten och EU insett värdet av att hävda, bevara och underhålla dessa som 
”biobanker”.



Vårgårda flygplats - förslag skötselplan och översiktlig 
undersökning av naturvärden

ALLMÄNT OM OMRÅDET 

• Hela flygfältet ligger på en före detta sjöbotten i en mycket flack dalgång. 

• Leran i marken har god vattenhållande förmåga och låg genomsläpplighet. Detta gör 
att områdena utanför själva startbanan är lämpade för att skapa att habitat av 
friskängskaraktär, dvs ängsmarker med en viss fuktighetsgrad. 

• Eftersom marken består av glacial lerbotten bör man inte köra på den med tunga 
maskiner efter extrem nederbörd eller längre perioder med ihållande regn för att 
undvika onödiga markskador och risk för att marken destabiliseras. 

• Två invasiva växtarter, kanadensiskt gullris och blomsterlupin, är redan etablerade på 
området och insatser bör snarast göras för att bekämpa dessa för att reducera de 
framtida kostnader som dessa arter oavsett kommer att medföra. 

• Områden där av dessa har etablerat sig klassas som mindre biologiskt värdefulla av 
EU vilket är negativt för projektet att göra området till en miljöresurs.



Herrljunga Modellflygklubb - förslag skötselplan 
och översiktlig undersökning av naturvärden

ALLMÄNT OM OMRÅDET 

• Flygfältet ligger på en före detta åker på glacial lera och är omgivet av åkrar som 
kontinuerligt används för odling (se bild 1 & 2). 

• På grund av själva flygfältets ringa storlek finns det bokstavligen små möjligheter att 
omvandla delar av fältet så att det gynnar biologisk mångfald just här. 

• Eftersom flygfältet ligger på f.d. åkermark är marken näringsrik och därmed 
förekommer främst kvävegynnade växter här, vilket ger en relativt trivial 
florasammansättning (bild 3). Däremot finns det andra delar av de ytor som klubben 
disponerar som är mer lämpade för att omvandlas så att de gynnar biologisk mångfald. 

• Exempelvis ligger klubben hus och parkering med omnejd på en kulle bestående av 
sandig morän som ger utmärkta förutsättningar för att skapa magra torrmarksbiotoper. 



Herrljunga Flygklubb - förslag skötselplan och 
översiktlig undersökning av naturvärden

ALLMÄNT OM OMRÅDET 

• Herrljunga flygfält ligger i ån Nossans dalgång där den går nästan i nord-sydlig riktning i en 
relativt vattenrik region och med högre belägna områden på både östra och västra sidan. 

• Även i de omgivande högre delarna finns det mycket avlagrat isälvsmaterial, mest i form av 
sandiga moräner, med hög dräneringsförmåga. 

• Detta gör att mycket rörlig markvatten rinner ned i dalgången och trots att åfåran har grävts 
ned står markvattnet oftast ytligt under flygfältet vilket gör att flygfältet lätt blir ”vattensjukt” 
trots att marken under består av sand överlagrad med torv. 

• Torvlagret är tunnast i norra delen av banområdet och tilltar i tjocklek mot söder. Eftersom 
torv har god förmåga att binda vatten ökar markens vattenhållande förmåga också mot söder 
inom området.

• Den rika tillgången på sandmiljöer, särskilt på den västra sidan av flygfältet ger emellertid 
goda möjligheter till att skapa olika typer av livsmiljöer med olika grad av fuktighetsgrad. 

• Utöver förslagen nedan kan även andra och kompletterande åtgärder genomföras efter hand 
för att ytterliga förstärka flygfältets biologiska mångfald och potential för att producera 
ekosystemtjänster. 



Gemensamma skötselråd 
Herrljunga Modellflygklubb, 
Herrljunga Flygklubb och 
Vårgårda flygplats 

• Inför ängsmarkshävd på de delar där det är möjligt (se 
mer detaljer i respektive skötselplan)

• Bekämpa (eller bevaka så att det inte uppkommer) alla 
invasiva växter som finns inom områdena, vanliga 
invasiva arter är blomsterlupin (lupin) och 
kanadensiskt gullris.

• Sätt upp "bihotell" på lämpliga platser. Bihotellen kan 
liknas vid fågelholkar för insekter. Dessa kan 
exempelvis sättas i solexponerade lägen, på grova träd, 
i skogsbryn eller på stolpar etc i soliga lägen. 



Exempel på 
skötselplan



Exempel på 
skötselplan forts.



Exempel på 
skötselplan forts.



Exempel på 
skötselplan forts.



Exempel på 
artlista



Artligan ☺

1 Borås flygplats, Viareda 46 
naturvårdsintressanta arter 

2 Herrljunga Flygklubb 34 arter

3 Vårgårda flygplats 31 arter

4 Alingsås flygfält, Vallen 22 arter

4 Herrljunga Modellflugklubb 22

6 Borås Modellflygklubb, Kråklanda 
modellflygfält 20 arter



Exempel på maskiner lämpliga för slåtter av öppna ytor



Exempel på maskiner lämpliga för slåtter av öppna ytor på flygfält



Se upp för
invasiva arter!



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ GÄLLANDE 
SLÅTTERMASKINER

• Om man köper någon annan modell eller något begagnat slåtteraggregat
med tänder så är det fördelaktigt om tänderna inte är svetsade (utan
bultade) för då är de lättare och byta respektive slipa dem. 

• Det kan ju också vara värt att undersöka om det finns något gammalt
slåtteraggregat som står i någon lada och inte används som eventuellt kan
utnyttjas som budgetslösning vid behov. 

LÅNA

• Det finns även många kommuner och regionala naturvårdstiftelser som
lånar ut slåtterbalkar till privatpersoner, föreningar och klubbar som gör
naturvårdsinsatser. 

• Kolla med din/er kommun och eventuella regionala naturvårdsstiftelser
om det finns någon slåtterbalk som klubben kan få låna.



Sammanfattning:
Några fördelar på sikt för 
flygsportklubbar

• Flygsportarenor ses som en naturvårdsresurs!

• Bättre ekonomi – ev. bidrag & skötsel (på sikt)

• Ökad kunskap om verksamhetens 
påverkansområden

• Kunskap om vilka arter som finns på området

• En positiv miljöaspekt (se ISO 14001)

• Attrahera nya samarbetspartners och underlätta 
myndighetskontakter och med ”naturvänner”



Tack för mig, frågor?

Mikael Norén

www.huaros.se

mikael.noren@huaros.se

070-3795445

http://www.huaros.se/
mailto:mikael.noren@huaros.se

