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Ekologisk odling på Östermalm
Svar på medborgarförslag om ekologisk odling.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i mars
2019.
Förslagsställaren framhåller att ekologisk odling gynnar insekter.
Han föreslår att nämnden undersöker vilka ytor inom
stadsdelsområdet som kan användas för odling samt att nämnden
aktualiserar frågan hos Kommunstyrelsen för genomförande av
liknande åtgärder i andra stadsdelar.
Stadsdelsförvaltningen arbetar idag aktivt med stadsodling och med
olika projekt i syfte att gynna biologisk mångfald och livsmiljön för
pollinerande insekter inom Östermalm.
Miljöförvaltningen arbetar i nuläget med en gemensam strategi för
biologisk mångfald i Stockholm. Förvaltningen deltar i projektets
referensgrupp och kan beakta förslagsställarens synpunkter i det
arbetet.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i mars
2019 om att arbeta för mer odling på Östermalm.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
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Ärendet
Förslagsställaren berättar att våra insekter riskerar att utrotas, men
att ekologiska odlingar gynnar insekter vilket bland annat tyska
undersökningar har visat. Han menar att det finns stora ytor inom
Östermalms stadsdelsområde som kan odlas med blommor och
grönsaker.
Förslagsställaren föreslår därför att stadsdelsnämnden tillsätter ett
utskott för att undersöka vilka ytor som kan odlas samt om vissa
områden kan delas in i odlingslotter för Östermalmsbor. Områden
skulle även kunna användas av psykiskt funktionshindrade och
nyanlända.
Han föreslår även att nämnden aktualiserar frågan hos
Kommunstyrelsen för genomförande av liknande åtgärder i andra
stadsdelar.
Synpunkter och förslag
Östermalms stadsdelsnämnd tydliggör i verksamhetsplanen behovet
av att värna den biologiska mångfalden genom verksamhetsmålet
”Parker och grönområden klarar nya klimatförutsättningar och
bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster”.
Både stadsodling och värnandet om pollinerande insekters livsmiljö
är frågor som engagerar stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen är
medveten om behovet av att värna om och tillskapa livsmiljöer för
olika insekter samt att städer har goda förutsättningar för detta.
Förvaltningen arbetar i olika projekt med syftet att gynna
pollinerande insekter inom Östermalm. År 2018 avslutades ett
projekt för att tillskapa ängsstråk och förbättra den biologiska
mångfalden i Tessinparkens övre del, i stråket mellan Askrikegatan
och Blanchegatan. Området är tillsammans med Gärdeshöjden
identifierat som svag länk inom Nationalstadsparken och projektet
samfinansierades med Länsstyrelsen. I projektet ingick de
stadsodlingar som nu finns i Tessinparken och Olaus Petriparken.
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Förvaltningen arbetar även med ett projekt som syftar till att
förstärka den biologiska mångfalden i grönstråket utmed
Gärdesgatan, där pollinerande insekter är den viktigaste
målgruppen. Utmed stråket planeras planteringar av blommande
buskar, mindre träd, perenna växter samt anläggning av platser som
ska gynna solitärbin som lägger sina ägg i sandbankar.
Förvaltningen deltog även som föreläsare på seminariet ”Let´s get
Stockholm buzzing” som anordnades i januari av Engelska kyrkan
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och Engelska ambassaden. Seminariets inriktning gällde hur man
kan skapa bättre förutsättningar för pollinerande insekter i park- och
stadsmiljö. Andra deltagare på seminariet var SLU, miljöförvaltningen och entreprenörer som arbetar med grönyteskötsel.
I framtagandet av Parkplan för Östermalm, som beslutades av
stadsdelsnämnden i juni 2018, har förvaltningen undersökt vilka
parker som är mest lämpade för odling. Detta finns angett i
beskrivningen under respektive park. Den som är intresserad av att
stadsodla kan kontakta stadsdelsförvaltningen för tips och råd om
hur man ska gå tillväga. I dagsläget finns stadsodlingar i
Tessinparken, Olaus Petriparken, Londonparken, Motalaparken,
Älgpassgatan samt vid Fågelhundsgatan. I år ordnar förvaltningen
även en ”prova på-odling” vid lekplatsen Plockepinn på Sportfältet.
Möjligheter till stadsodling och att förstärka biologisk mångfald
beaktas i varje parkupprustningsprojekt.
Miljöförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett strategidokument
för hur Stockholms stad ska arbeta med biologisk mångfald, vilket
planeras tas upp för beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
början av 2020. Stadsdelsförvaltningen ingår i den
förvaltningsövergripande referensgrupp som finns för strategin och
kan bland annat verka för att medborgarförslagets synpunkter
beaktas i arbetet.
Förslagsställaren föreslår att nämnden tillsätter ett utskott för att
undersöka vilka ytor som kan odlas i. Som beskrivits ovan arbetar
förvaltningen på olika sätt för att värna och stärka den biologiska
mångfalden och förvaltningen ser inte behov att inrätta ett särskilt
utskott för att arbeta med frågan.
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