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Kommunfullmäktige

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Märta Stenevi (MP) om ökad
biologisk mångfald i Malmö, STK-2019-506
SBN-2019-374

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har i motion till kommunfullmäktige yrkat för att kommunfullmäktige
ger tekniska nämnden i uppdrag att omvandla en större andel gräsytor i parker och inom
bullerzoner till vild natur samt att i budgetberedning inför 2020 beakta de åtgärder som krävs
för att genomföra inriktningsmålen i Plan för Malmös gröna och blå miljöer.
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i att genomförande av de föreslagna uppdragen skulle ha
stor positiv inverkan på den biologiska mångfalden i Malmö. Flertalet liknande åtgärder har
utförts av tekniska nämnden och en uppskalning av dessa skulle ha stora positiva effekter för
den biologiska mångfalden.
Yttrande

Märta Stenevi (MP) har i motion till kommunfullmäktige yrkat för att kommunfullmäktige
ger tekniska nämnden i uppdrag att omvandla en större andel gräsytor i parker och inom
bullerzoner till vild natur samt att i budgetberedning inför 2020 beakta de åtgärder som krävs
för att genomföra inriktningsmålen i Plan för Malmös gröna och blå miljöer.
Den biologiska mångfalden, dvs. variationsrikedomen mellan arter, inom arter och av
ekosystem, är starkt hotad. Enligt en omfattande rapport från FN (2019) riskerar upp till en
miljon arter runt om i världen att försvinna – många redan inom det närmaste årtiondet.
Även i Sverige är trenden mycket negativ och en nationell rapport gjord av naturvårdsverket
(2019) visar att endast 20 % av våra naturtyper och 40 % av växt- och djurarterna mår bra. I
en studie (Aguilera et al., 2018) undersökte man fjärilar i Malmös parker och grönområden
under åren 2006–2015. Under den perioden försvann hälften av de fjärilsarter som forskarna
fann inledningsvis, från traditionella parker med prydnadsväxter och kortklippta gräsmattor.
Somrarna 2017 och 2018 återinventerades Malmö naturvårdsplans utpekade områden. Av de
inventerade områdena hade drygt 80 % ungefär samma naturvärden år 2018 som 2012 när
planen kom, medan drygt 16 % hade fått sämre naturvärden. Flera av de utpekade områdena
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hade helt eller delvis exploaterats. Globala, såväl som nationella och lokala, undersökningar
visar alltså att det finns ett stort behov av att genomföra kraftfulla åtgärder för att minska
förlusten av den biologiska mångfalden. Stadsbyggnadsnämnden anser att motionen ligger
helt i linje med de globala målen inom Agenda 2030 samt flera av Sveriges nationella
miljömål.
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i att Malmös parker och bullerzoner, med små medel,
skulle kunna ges ett mycket högre naturvärde. Dessutom kan en omvandling av gräsmattor
även förbättra andra ekosystemtjänster som exempelvis estetiska och rekreativa.
Mångfunktionalitet av ytorna bör eftersträvas. Flera kommuner runt om i Sverige vidtar nu
åtgärder av liknande slag. Linköping, bl.a., utför ett försök med att inte klippa kommunala
gräsmattor under en period under sommaren.
Malmö fastighets- och gatukontor har genomfört ett projekt vid namn Våga Vägra Klippa.
Projektet syftade bland annat till att öka den biologiska mångfalden på vägmittremsor.
Stadsbyggnadsnämnden välkomnar fler liknande projekt samt en uppskalning av dessa. För
att gynna den biologiska mångfalden och bidra i arbetet med att minska artutdöendet
behöver staden omvandla fler gräsytor till ängsytor. Projekten och dess åtgärder behöver
kommuniceras väl med malmöborna för att skapa förståelse för insatserna.
Stadsbyggnadsnämnden kan bistå under planering av dylika projekt, men de behöver
projektledas och finansieras av tekniska nämnden. Därför är initieringen av ett sådant arbete
beroende av att det finns resurser hos tekniska nämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i övrigt inget att anföra i ärendet och föreslår att motionen, med
ovanstående, ska anses besvarad.
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