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Tekniska nämnden

Motion (MP) - Omvandla klippta gräsmattor till
stadsängar
Dnr TN 2019/455

Sammanfattning

Miljöpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att fler av
kommunens gräsmattor bör ställas om till stadsängar. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge tekniska nämnden i uppdrag att
återkomma med vilka gräsmattor i Lunds kommun som kan ställas
om till ängar. I förvaltningens yttrande beskrivs ett mångårigt arbete
med långgräs och ängsmark i stadsmiljö. Tekniska nämnden har
sedan tidigare beslutat att en prioriterad åtgärd för biologisk
mångfald är att ”stärka den biologiska mångfalden i skötselplaner i
parker och kommunala anläggningar”.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2019
Motion – Omvandla klippta gräsmattor till stadsängar daterad 16 maj
2019

Barnens bästa

En rik biologisk mångfald i stadsmiljö gynnar barns tillgång till gröna
miljöer och en långsiktigt hållbar utveckling.

Ärendet

Miljöpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att fler av
kommunens gräsmattor bör ställas om till stadsängar. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge tekniska nämnden i uppdrag att
återkomma med vilka gräsmattor i Lunds kommun som kan ställas
om till ängar.

Förvaltningens yttrande

Tekniska nämnden har arbetat med att skapa ängar sedan många år
tillbaka. I början av 90-talet gjordes en differentiering av
klippintervall för gräsytor för att spara pengar på skötsel. Under
senare decennier har anläggandet av ängar snarare syftat till att
förbättra den biologiska mångfalden och ett flertal olika metoder har
prövats och utvärderats.
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andra ställen användes insådd eller pluggplantor för att öka
variationen i floran. Arbetet har fortsatt under LIP II, i flera olika
LONA-projekt (Lokala naturvårds-satsningar) och genom den
ordinarie skötseln. I nyanlagda parker, exempelvis i Råby Sjöpark
finns exempel på ytor med ”urbana ängsmarker” och under
sommaren 2019 har en gräsyta i Patrik Rosengrens park ställts om
till långgräs (LONA-projektet Västers vilda liv TN 17/661). Totalt
finns ca 60 ha slåttrad gräsyta/äng (skötselklass GVI) på parkmark i
Lund. Ytterligare arealer äng finns på stadsnära naturmarker.
För att nå acceptans från allmänheten för omställning från vanlig
gräsmatta till äng eller långgräs bör det göras genom en medveten
gestaltning av parken i fråga. Oklippta öppna ytor orsakar ofta
klagomål från närboende då många tycker det ser ovårdat ut, får
hösnuva eller är rädda för ormar och fästingar. Förvaltningens
erfarenhet visar att långgräs och äng passar bäst i lite större parker
och i vägslänter med ett visst avstånd till bebyggelse samt att en
kombination av kort gräs och långräs fungerar bra för att bibehålla
rekreativa kvaliteer och för att parken ska kännas omhändertagen,
trygg och attraktiv. Erfarenheter visar att det ofta krävs en viss
investering för gott resutat ur både rekreativt och biologiskt
hänseende. Gestaltningen med klippta gångar och gläntor i
långgräset ger dock att långgräsytorna har ungefär motsvarande
driftkostnad som regelbundet klippta gräsytor.

Tekniska förvaltningens ambition är att fortsätta arbeta långsiktigt
och kontinuerligt för ökad biologisk mångfald i tätorterna och för en
större omfattning av äng och långgräs på lämpliga ytor och platser.
Olika metoder – allt från avbaning av matjord och insådd av
ängsflora till att endast släppa upp befintlig grässvål eller så in
halvparasitiska växter som utarmar de triviala gräsen – är lämpliga
på olika ställen i kommunen. Nyanläggning av ängsmark är särskilt
lämpligt i nybyggnadsprojekt där alven blottas inom entreprenaden.

Tekniska nämnden har antagit Handlingsplan för Grönprogram för
Lunds kommun (under förutsättning att Grönprogram för Lunds
kommun antas av kommunfullmäktige) med åtgärden ”Stärk den
biologiska mångfalden i skötselplaner i parker och kommunala
anläggningar”. Denna åtgärd bedöms kunna genomföras inom ram
och tekniska förvaltningen anser därför att arbetet med omställning
från klippt gräsmatta till långgräs och ängsmark omfattas av
befintligt uppdrag. Andelen långgräs på kommunal parkmark kan
användas som en indikator för att mäta förvaltningens uppfyllnad av
ovanstående åtgärd, och för att säkerställa att förvaltningen arbetar
aktivt med frågan.
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Tekniska nämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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