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mångfald eller enfald



Brist på mångfald har i långa tider disskuterats av miljö och naturvänner. På 
senare tid har man uppmärksammat vikten av detta. Det kan t o m vara så att 
kedjan av levande organismer är starkt beroende av varandra. Näringskedjan 
känner vi sen gammalt, men då mest som slutkonsument av farliga ämnen. Det 
kan också vara så att vi inte alls vet hur allt hänger ihop, risken är stor att vi 
missar viktiga komponenter i ett ekosystem som vi tror att vi har koll på. 

Nu har larmet gått när det gäller polinerande insekter, speciellt bin. Dessa är 
oersättliga för flertalet grödor. I en del länder är det så illa att man har fått börja 
odla humlor och bisamhällen för att få frukter att bildas.
Något som bidrar starkt till reducering av mångfalden är alla de typer av mo-
nokulturer som växer fram. 

Gräs och golfbanor, spanmålsåkrar som besprutats för ogräs. Gurk-, jordgubb-, 
med flera planteringar som bara har en enda art. Skog som planterats ger en 
mycket artfattig flora. De moderna höslåttervallarna skördas innan något gått i 
blom och sen en gång till.  
Så fort det råkar växa något som kan förknippas med ogräs, sly eller buskar så 
går maskinen fram där.

I gamla tider skördades spanmål tillsammans med “ogräset”. På tröskan sort-
erades allt i olika säckar och ogräset avlägsnades på det viset. När skördetrös-
kan kom så slängs allt ogräs ut på marken igen, vilket skulle bli mycket ogräs 
nästa gång. Därför måste man spruta åkrar med hormonpreparat för att ta bort 
tvåhjärtbladiga växter. Alla åkrar blir på det sättet monokulturer befriade från 
både insekter och andra örter. 

Hade man slagit hö till midsommar som förr hade blommor och bin haft en 
chans. Nu kan inte vildbin, humlor m fl skaffa sitt lager inför vintern. 

Vägrenar slås så fort det börjar växa. Vissa undantag har Transportstyrelsen 
börjat beakta, som t ex på Öland för att spara vackra växter. Vägrenarna är av-
verkade med slaghack som lämnar fula sår på mark och buskar. Och dessutom 
måste hanteringen kosta massor med diesel och avgaser samt löner.

Skogsavverknigen är än värre. Allt åker iväg och marken ser ut som en krigss-
kådeplats. Vackra skogar med olika åldrar av olika träd och växter försvinner för 
att aldrig mer kunna komma tillbaka. Man måste avverka med en s k skördare 
som säkert kostar massor i timmen och därför måste den också ta så mycket 
det går. Man kör dag och natt och vinsten borde ändå inte bli i jämförelse med 
kostnaden. Sedan planterar man, enligt lag,  gran på gran - som växer upp 
samtidigt och ger en stängd monokultur utan att något annat får chans att fin-
nas där. Tillväxten i skogen är god säger styrelsen, men då talar man bara om 



vedmassa och pengar. Frånvaron av mångfaldsskogar, naturskogar blir bara 
värre med åren. 

Varför måste man klippa gräsmattorna? vem hittade på det? Om man nu ändå 
tycker att man vill ha en fri yta för t ex hålla fästingar borta så  kan man ändå 
lämna vissa ytor oklippta. Mot slutet av sommaren kan man ta dem med lie 
och leka lite fäbodvall.

Om man studerar dessa ting globalt, så förfäras man då man ser att hela 
landskap som har blivit palmoljeodlingar eller sojafält som skall bli “hamburger-
mat” via nötdjur. 

Regnskogen fälls med rasande fart och allt påminner om Påskön som till slut 
inte hade några träd eller grödor.  Folket i centralamerika gick också under på 
grund av överexploateringar och svält med stridighet som följd. Nu har vi snart 
samma situation fast globalt.

Nej nu måste vi bromsa. Är tillväxt det enda saligjörande? Måste vi konsumera 
mera? När skall vi rätta mun efter matsäcken? Måste vi ha så här hög stand-
ard? Och hur i all världen klarade sig mor och far utan bil, bara två rum o kök, 
ingen centralvärme eller utländsk frukt och ett krig därute?

Hur skall våra barn och framtidens människor se på oss och det arv vi lämnar 
efter oss? Vi måste lägga in andra värden i skog och natur än bara pengar och 
tillväxt (av kapital). Den nedsmutsning som skedde för 50 år sedan anser vi 
idag vara självklar att förebygga. Vad är det då om 50 år som vi missar idag?

Med vänliga miljöhälsnigar

förbundet för en levande framtid
Ch.



Besprutad spanmålsåker

Jordgubbar

Märke efter besprutningsfordon



Plantering Plantering“Återställning skogsväg”

Gammal, gallrad skog sen 50 år.



Vanlig gräsmatta kan förses med 
“kvarglömda” avsnitt

Prästkragar 
Gulmåra
Kungsljus är också vackra



Försiktig kantklippning är möjlig

Även Renfanan skall få finnas, 
kanske vid våra vägar.

Inte blir det vacker heller när man 
slagit kanterna  - och dyrt.



Gamla bönder menade att örterna i en slåttervall hade betydelse för djuren som natur-
medicin. Dessutom hann bin och humlor skaffa förråd för vintern om slåttern kom lite 
senare.




