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Sammanfattning

I Malmö bedrivs idag stadsodling i olika former och Malmö stad driver flera stadsodlingsprojekt.
Arbetet har flera syften, bland annat att öka trygghet och social integrering samt öka kunskap
om odling och miljö bland Malmöborna. Det finns redan ett samarbete mellan stadsodlare och
tekniska nämnden i Malmö.
Miljönämnden kan inte, utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett konkurrensperspektiv, förorda
att Malmö stad ska bedriva storskalig stadsodling med syfte att helt kunna försörja Malmös
förskolor, skolor och vårdboende med grönsaker.
Miljönämnden anser det viktigt att integrera stadsodling i det pedagogiska arbetet i Malmös
skolor och förskolor.

Förslag till beslut

1.Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-06-11
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Stadskontoret har översänt förslag till remiss angående Motion från Patrick Angelin (SD) om
vertikal stadsodling i Malmö till bland annat miljönämnden för samråd. Svar önskas senast 201906-28.
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Förvaltningens förslag till yttrande

I Malmö bedrivs idag stadsodling i olika former, till exempel traditionella odlings- och
kolonilotter, gemensamhetsodlingar på kommunal och privatmark, samt odlingar på skolor och
förskolor. Miljönämnden har både drivit och deltagit i ett antal stadsodlingsprojekt under åren.
De har haft olika syfte: att uppmuntra kommersiell odling i staden (Stadsbruk), att öka känslan av
gemenskap och att utforska olika sätt på vilka staden kan samarbeta med odlare för att
stadsodlingen ska bli långsiktig (Malmö växer). Det finns idag även ett samarbete mellan
stadsodlare och tekniska nämnden i Malmö.
Stadsodling är viktigt utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Den bidrar till
stadens gröna kvaliteter samt ger Malmöbor möjlighet att träffas och odla för självhushåll.
Gemensamhetsträdgårdar är också en möjlighet för Malmöbor att träffas och odla, vilket kan
bidra till den sociala integreringen, en ökad trygghet samt minska känslan av utanförskap. Odling
kopplat till vårdboenden och särskilda boenden är också bra för att skapa sysselsättning, öka
kvalitén på utomhusvistelse samt bidra till det sociala samspelet.
Vertikal odling är ett sätt att odla i en tät urban miljö. Det kräver investeringar i anläggningar och
det finns idag begränsningar gällande vilka växtsorter som kan odlas. Idag kan inte så mycket
annat än kryddörter och sallat odlas i denna form. Det har funnits ett antal företag som har
investerat i försöksanläggningar för vertikal odling utan att få en långsiktig lönsamhet.
Takträdgårdar är en bra lösning där ett tak är byggt för att hålla för odling, och kan bidra till
såväl biologisk mångfald som andra ekosystemtjänster. Vikten av jord, vatten och växter ställer
dock höga krav på takets bärande konstruktioner. Det finns odlingar på tak både i Malmö och
andra städer.
Det finns flera stadsodlingsföretag som är i en startfas med kommersiell grönsaksodling i Vintrie
och Västra Skrävlinge. Dessutom är Malmö omringat av odlingsjord som är bland den bästa i
Europa. Den odlas redan intensivt, framför allt med spannmål, raps och sockerbetor, men även
med de grönsaker som jorden är bäst lämpad till.
Man kan därför ifrågasätta om kommunen ska utveckla storskalig odling. Växthus och utrustning
för vertikal odling i stor skala kommer kräva stora investeringar som ska vägas mot andra
investeringar i staden. Miljönämndens bedömning är därför att sådan verksamhet passar bättre
inom den privata sektorn.
Det finns däremot flera pedagogiska fördelar med att Malmös barn och ungdomar lär sig mer
om mat och hur man odlar mat. För att barnen ska involveras i miljöarbetet på riktigt kan man
lära barn att odla och koppla det till läroplanen.
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Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Helen Nilsson, projektledare, och Olof Liungman, avdelningschef, på
miljöstrategiska avdelningen.
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