Motion till Malmö stads kommunfullmäktige

Motion om vertikal stadsodling i Malmö.
Malmö stad bedriver idag flera projekt runt ämnet stadsodling, de är behjärtansvärda men inte
särskilt effektiva. Sverigedemokraterna vill gå ett steg längre och införa vad som kallas vertikal odling
på storskalig nivå. Redan idag så både odlas det och forskas runt vertikal odling runt om i världen.
Man kan utan större problem sätta det i storskaligt bruk. De problem som uppstår med vertikal
odling skall ställas emot de miljövinster och möjligheten till arbete som desperat behövs i Malmö
stad.
Idag finns många aktörer på marknaden t.ex. Svenska företagen Grönska och Urban oasis etc. som
jobbar med dessa lösningar. Malmö stadsförvaltningar skulle kunna med lite vilja bli självförsörjande
på till exempel sallad om bara viljan finns. Man kan även integrera mindre drivhus i skolor och på
detta vis göra dem självförsörjande på vissa grönsaker och skapa en stolthet att man hjälper
miljöarbetet på riktigt.
På punkten ”jordbruket i Malmö skall vara hållbart” i Malmö stads miljöprogram kommer man inte
2019 att nå målet. Man talar mycket om att man vill konvertera till ekologisk odling, något som man
tar upp i tidningen ”Land” som något som inte alltid är bra. Med vertikal stadsodling kan man
effektivisera och skapa arbetstillfällen och produkter inom kommungränsen utan att påverka
odlingsbar areal. Något som skulle påverka Malmö i en positiv riktning. Närodlat i Malmö är både
ekonomiskt försvarbart och miljövänligt.
Det finns 4 olika stadsodlingsalternativ, kolonilott, gemensamhetsträdgårdar, urbana växthus och
takträdgårdar. Samtliga dessa har sina olika fördelar/nackdelar.
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Kolonilotten är idag inget effektivt sätt att odla utan är mest en hobbyverksamhet.
Gemensamhetsträdgårdar förutsätter att en grupp personer är intresserade och kan utföra
arbetet på ett effektivt sätt. Även här är det ideella krafter som tyvärr inte har möjligheten
att producera en större mängd grönsaker.
Vertikal stadsodling är ”växthus” på höjden och är det bästa alternativet för att skapa en
storskalig odling i stadsmiljö. På detta sätt kan staden bli självförsörjande på egen odling och
helt kapa trafiken från kontinenten som ständigt måste leverera grönsaker till Malmös
invånare.
Takträdgårdar är en intressant lösning men innefattar stora ingrepp i både stadsbild och i
fastigheten som det skall odlas på. Förhoppningsvis kommer vi se mer av detta i nybyggen
och i diverse bostadsföreningar.

Tidningen Land / Kommunernas ekosatsning dålig för klimatet
https://www.urbanoasis.life/
http://www.xn--grnska-xxa.se/

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att se över möjligheten att stadsodla i större
skala.
Att kommunstyrelsen ger berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag med
syftet att upprätta ett mål om att kunna försörja Malmö stads förskolor, skolor och
ålderdomshem till hundra procent genom stadsodling

Att kommunstyrelsen ger ansvarig nämnd i uppdrag att utbilda stadsodlare.

___________________________
Patrick Angelin (SD)

