
 

 
 
 
MOTION OM ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD I MALMÖ 
 
Imorgon, den 30 mars 2019, infaller årets Earth Hour-kampanj, en världsomspännande 
kampanj för ökad biologisk mångfald arrangerad av WWF. 
 
Biologisk mångfald är basen för vår överlevnad, men är under stark press. Insektsdöd och en 
förändrad flora sätter press på ekosystemen. Därför behöver varenda grönyta utvärderas och 
bidra till att öka den biologiska mångfalden där så är möjligt. Det finns två typer av grönytor 
i Malmö som med mycket små medel skulle kunna ges ett mycket högre naturvärde: 
parkerna och bullerzonerna längs våra vägar. 
 
Igår, den 28 mars 2019, godkände tekniska nämnden förslaget till Plan för Malmös gröna 
och blå miljöer för antagande i kommunfullmäktige.  
 
I planen pekas fem inriktningsmål ut, varav ett är Biologisk mångfald. Ett långt och klokt 
resonemang hanterar varför den biologiska mångfalden är så viktig för Malmö. När det 
kommer till konkreta åtgärder hänvisas dock bara till Naturvårdsplan för Malmö.  
 
Naturvårdsplanen i sin tur redogör på ett förtjänstfullt sätt för var i Malmö det finns 
skyddsvärda naturvärden och hur dessa behöver utvecklas. I ett kort stycke konstateras att 
parkerna visserligen är viktiga grönytor, men har ganska låga naturvärden. I en uppföljning 
av naturområdena framkommer det dessutom att områden med vild natur i Malmö minskar 
till följd av ökad exploatering. 
 
Vi har många fantastiska parker i Malmö, och men många av dem är också främst stora fält 
av gräs. Gräsytor behövs för rekreation och spontanidrott, men skulle i många av våra parker 
lätt kunna samsas med större ytor av vildare växtlighet. Genom att plantera ängsblommor, 
örter och en större variation av gräs, och låta ängsområden i parkerna växa fritt, skulle 
förutsättningarna för fler djur och insekter att etablera sig öka markant. 
 
Samma sak gäller bullerzonerna längs med våra stora vägar i staden. Det är ytor som är 
avsedda att skapa avstånd mellan bebyggelse och väg och de är normalt gräsbevuxna och 
hålls kortklippta. I väntan på omvandlingen av infartslederna till blandad stad och därmed 
möjlighet att anlägga mer kvalitativa grönytor även på den mark som idag är asfalterad, 
skulle bullerzoner och även de smalare vägrenarna i staden kunna utgöra ett värdefullt 
naturinslag. Ett fint exempel kan man t ex se på Gotland, där alla vägrenar längs med vissa 
av de större vägarna har planterats med ängsväxtlighet som får växa fritt.  
 
Vi ser inte varför de här åtgärderna skulle behöva invänta ytterligare planer och 
handlingsplaner. Den gällande naturvårdsplanen är från 2012 och redan då pekades 
parkernas bristande naturvärden ut. Sedan dess har situationen för den biologiska 
mångfalden i såväl Malmö som resten av världen förvärrats.  
 
Ofta handlar politik om svåra avvägningar och prioriteringar av resurser. När det gäller att 
öka andelen vild natur i Malmö skulle vi däremot med små medel mycket snabbt kunna öka 



 

den biologiska  mångfalden med positiva effekter på både flora och fauna, och dessutom med 
högre rekreationsvärden för invånarna. 
 
Vi föreslår därför att tekniska nämnden redan nu ges i uppdrag att utveckla parker och 
bullerzoner för högre ekosystemvärden.  
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige att: 

- Uppdra åt tekniska nämnden att under 2019  ta fram och genomföra konkreta 
aktiviteter för att öka naturvärdena i Malmös parker genom att omvandla en större 
andel av gräsytorna till vild natur 

- Uppdra åt tekniska nämnden att under 2019 ta fram och genomföra konkreta 
aktiviteter för att öka naturvärdena på bullerzoner och vägrenar i Malmö genom att 
omvandla en större andel av gräsytorna till vild natur 

- Uppdra åt tekniska nämnden att i budgetberedningen inför 2020 ta i beaktande de 
åtgärder som krävs för att genomföra inriktningsmålen  i Plan för Malmös gröna och 
blå miljöer under den kommande mandatperioden. 
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