
Skog
Biotopen etableras både i terrängen och som grönt tak

Bokskogen är en skuggig biotop med en välutvecklad flora under träden. Biotopen består av mylla med naturligt varierande 
fuktighet och pH-värde. Ju högre pH-värdet är, desto fler arter innehåller biotopen. Myllan är förhållandevis näringsrik.

Skogsbiotopen består av 
• Träd och buskar samt en artrik markvegetation med många 

blommande växter och gräsarter.
• Lätt fuktig mull- och näringsrik jord.
• Karakteristiska vilda växter som har anpassat sig efter de 

speciella växtförhållandena.
• Skuggivande träd som bok och tidiga, blommande vårväxter 

som vitsippa och jordviva.

I det här växtsamhället dominerar träden som 
utgör ”det gröna taket”. Marken i skogen är 
fuktig, djup och rik på mylla på grund av de 
nedbrutna bladen och annat organiskt materi-
al. Det pågår en snabb nedbrytningsaktivitet i 
myllan med hjälp av daggmaskar, insekter och 
svampar. Näringsämnenas cykel är kort. Växter-
na i skogen är bland de första som blommar 
på våren. Redan i april täcker vitsippan marken 
som en vit matta – doften av vitsippor och 
mylla är doften av skog. Andra växter i skogen 
blommar också tidigt för att utnyttja solljuset. 
Från lövsprickningen till lövfällningen samlas 
ljuset upp av miljontals utslagna blad och bara 
få solstrålar kan passera.

Fördelar
• De blommande växterna lockar kvickgräsfjärilen.
• Många bin och blomflugor.
• Bädden främjar den biologiska mångfalden och lockar polli-

nerande insekter.

Användning 
Skogsbiotopen kan etableras både i terrängen och som grönt 
tak med taksystemet DIADEM. Mer information om uppbyggna-
den av gröna tak finns på www.byggros.com.

Urban Biotoper  
är ett nytt koncept som för in  

naturen i staden och skapar en 
vild, grön och blommande  

frodighet överallt - från  
våtbäddar och väganläggningar 

till hustak.  
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 Urban Biotoper - ett urval danska biotoper utvecklade för att användas i urbana landskap 



Växtlista:
Backvial Lathyrus sylvestris
Buskstjärnblomma Stellaria holostea 
Flenört Scrophularia nodosa 
Häckvicker Vicia sepium
Hässlebrodd Milium effusum 
Luden johannesört Hypericum hirsutum
Midsommarblomster Geranium sylvaticum 

Nejlikrot Geum urbanum 
Nässelklocka Campanula trachelium 
Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica 
Smultron Fragaria vesca 
Storfryle Luzula sylvatica
Vitrapunkel  Phyteuma spicatum
Vårärt Lathyrus vernus 
 

Utplantering
Skogsbiotopen består av tre träd och buskar och en markvege-
tation med 17 olika vilda, danska växtarter som är karakteristi-
ska för biotopen.

De olika växtarterna planteras ut separat och slumpmässigt för 
att det ska påminna så mycket som möjligt om den naturliga 
biotopen. På så sätt ser man också till att växterna sprider sig 
så snabbt som möjligt över hela arealen.

Bör planteras ut mellan april och september.

Växtsubstratets djup ska vara minst 80 cm på gröna tak.
Träd och buskar kan bli upp till sex meter höga och markvegeta-
tionen upp till 80 cm hög. Träd och buskar levereras i krukor och 
nät och växterna till markvegetationen levereras som pluggplan-
tor. Det krävs 15 pluggplantor per kvadratmeter.

Skötsel
Vatten 

Efter utplanteringen ska växterna vattnas regelbundet under 
minst en månad beroende på vädret. Därefter ska biotopen 
hållas fuktig, men den klarar lätt uttorkning. Till träd och buskar 
etableras droppbevattning med insamlat regnvatten. 
   
Gödning 

Biotopen får inte gödslas.

Ogräsborttagning 

Biotopen bör ogräsrensas ett par gånger tills växterna har växt 
samman för att få bort fröplantor från träd och ogräsplantor. Vi 
rekommenderar också lätt ogräsrensning en till två gånger de 
kommande åren.

Skötsel 

Växterna i biotopen bör klippas ner, antingen sent på hösten 
eller tidigt på våren. Det bortklippta växtmaterialet ska tas bort. 
Träden bör beskäras efter behov så att de får önskad form och 
höjd. Vill man bevara den karakteristiska artsammansättningen 
är det ibland nödvändigt att plantera vissa växtarter på nytt.  
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Urban Biotoper - Därför!

Urban Biotoper är ett nytt koncept som för in naturen 
i staden och skapar en vild, grön och blommande fro-
dighet överallt – från våtbäddar och väganläggningar till 
hustak.

• Biotopernas vilda växtarter är mycket tåliga och är 
bättre anpassade efter det danska klimatet än de 
införda fleråriga växter som ofta planteras. De vilda 
växterna är sunda, sjukdomsresistenta, har lång livs-
längd och kräver minimal skötsel.

• Med Urban Biotoper främjas det naturliga växt- och 
djurlivet och den biologiska mångfalden blir större till 
nytta och glädje för stadens invånare.

• Biotoperna ökar den biologiska mångfalden i floran 
och faunan, och de lockar fjärilar och pollinerande bin 
samt fåglar.

• Med Urban Biotoper förbättras luftkvaliteten i staden 
och stora vattenmängder kan absorberas och  
avdunsta.

• Urban Biotoper är ett tvärvetenskapligt projekt, där 
danska hortonomer, biologer och arkitekter samarbe-
tar för att göra staden grönare, friskare och vackrare.
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Kontakta Byggros AB för mer information på  
telefon 0771 48 9000 eller info@byggros.com


