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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2019-08-08

Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SBN-2019-473

Kommunfullmäktige

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Gunilla Ryd (V) om att värna
om Malmös biologiska mångfald och rädda våra bin, STK-2019-663
SBN-2019-473

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gunilla Ryd (V) har i motion till kommunstyrelsen yrkat för att Malmö ska värna om den
biologiska mångfalden och bevara vilda bin. Motionen föreslår att Malmö stad tar fram en
åtgärdsplan för att rädda vilda bin och andra pollinatörer samt att Malmö stad startar en
informationskampanj i syfte att få andra aktörer att bli delaktiga. Stadsbyggnadsnämnden
ställer sig positiv till ett sådant uppdrag och anser att det bör vara en del av
genomförandeplanen till den kommande aktualiseringen av Malmös naturvårdsplan.
Yttrande

Vilda pollinatörer, såsom vilda bin, humlor och fjärilar, minskar runt om i världen och i
Sverige är var tredje biart rödlistad. Precis som motionen beskriver är brist på mat det största
hotet för pollinatörer. Andra orsaker är användning av gifter i jordbrukslandskapet, såsom
neonikotinoider som används på rapsfält, samt konkurrens från tama honungsbin. Stora,
ensartade rapsfält kan förvisso ge rik tillgång på nektar och pollen för bin som är aktiva
under rapsens blomning, men detta landskap kan bli en ekologisk fälla för många vilda bin
när rapsen slutar att blomma och maten abrupt försvinner. Därför bidrar det alltmer
rationaliserade jordbrukslandskapet, utan blommande växter under hela säsongen, till en
utarmning av insektslivet.
Initiativtagaren till motionen beskriver hur man kan gynna de hotade pollinatörerna. Av de
föreslagna åtgärderna finns det en som med små medel skulle kunna ge mycket goda resultat
för pollinatörer och andra småkryp: omläggning av gräsmatta till äng. Motionen föreslår att
Malmö stad tar fram en åtgärdsplan för att rädda vilda bin och andra pollinatörer.
Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ett sådant uppdrag och anser att det bör vara en
del av genomförandet som följer efter den kommande aktualiseringen av Malmös
naturvårdsplan.
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Motionen föreslår även att Malmö stad startar en informationskampanj i syfte att få andra
aktörer att bli delaktiga. Fastighets- och gatukontoret har de senaste två åren arbetat med ett
projekt som har i syfte att öka allmänhetens kunskap om ekosystemtjänster, där även
pollinering ingår. Under projektet har man, i ett flertal gröna och blå miljöer i Malmö, satt
upp en stor mängd informationsskyltar om ekosystemtjänster. Man har också tagit fram en
illustrerad informationsbroschyr som har skickats ut till Malmös skolor. Malmö stads
naturvårdsgrupp, med deltagare från miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och
fastighets- och gatukontoret, planerar nu att genomföra ett informationsprojekt som är tänkt
att inspirera till att öka den biologiska mångfalden i privata trädgårdar. I projektet ingår
information om åtgärder för bin och andra vilda pollinatörer.
Stadsbyggnadsnämnden har i övrigt inget att anföra i ärendet och föreslår att motionen, med
ovanstående, ska anses besvarad.
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