Malmö stad

1 (2)

Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-05-29
Vår referens

Pernilla Linde
Sektionschef
pernilla.linde@malmo.se
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gynna pollinatörer
TN-2020-1097
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit med förslag att sluta klippa de flesta gräsytor i Malmö.
Initiativtagaren tar upp att pollinerarna behöver akut hjälp och att denna enkla åtgärdar bidrar
till att också spara pengar.
Fastighets- och gatukontoret ser positivt på initiativet, då det ligger i linje med pågående arbete
och följer aktuella mål. Tekniska nämnden föreslås besluta att avslå initiativet, på det att parkoch gatumiljösektionen inte ska sluta att klippa gräsmattor, men att arbetet med att omvandla
klippt gräs till mer varierade ytor för att gynna biologisk mångfald ska fortsätta.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att avslå initiativet, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-06-09
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet
Ärendet

Ett Malmöinitiativ har inkommit med förslag att Malmö bör följa efter exempel från kommuner
som Linköping och Luleå och sluta klippa de flesta gräsytor i Malmö. Initiativtagaren tar upp att
pollinerarna behöver akut hjälp och att denna enkla åtgärd bidrar till att också spara pengar.
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Fastighets- och gatukontoret ser positivt på att omvandla gräsytor till andra varierade miljöer
som ger större biologisk mångfald. Förslaget ligger i linje med det arbete som redan pågår med
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att omvandla klippta gräsytor till naturytor med större artvariation.
Det finns ett flertal parametrar att ta hänsyn till för att välja ytor att lägga om. De befintliga
funktionerna kan vara klippt gräs i trafikyta, rekreativ yta för lek och motion eller del av en
parkanläggning där klippt gräs har en viktig estetisk funktion. Den befintliga gräsytans jordmån,
hydrologi och läge i förhållande till andra ytor är också viktiga att beakta, liksom vilka åtgärder
som krävs för att uppnå önskat resultat. För att omvandla klippt gräsyta till äng krävs ofta flera
insatser, tex matjordsavtag och inplantering av örter.
Det finns också gräsytor som inte fyller några viktiga funktioner och redan idag pågår arbete
med att omvandla och ändra skötselmetoder för flera av dessa. Det innebär dock ingen
ekonomisk besparing då det oftast behövs andra kostnadskrävande åtgärder för att främja den
biologiska mångfalden.
Tekniska nämnden föreslås besluta att park- och gatumiljösektionen inte ska sluta att klippa
gräsmattor men att arbetet med att omvandla klippt gräs till mer varierade ytor för att gynna
biologisk mångfald ska fortsätta.
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