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Gör om gräsytor till blommande ängsytor i
Bredäng.
-

Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Det har kommit in ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att göra om gräsytor i Bredäng till blommande
ängsmark.
Förvaltningen föreslår att inte göra fler insatser i form av
omvandling av gräsmattor till ängsmarker utan att istället fortsätta
arbetet enligt gällande planering för restaurering- och
tillgänglighetsförbättrande åtgärder som främst fokuseras till
Sätraskogens naturreservat.
Bakgrund
Stadsdelsförvaltningen tog den 18 maj 2020 emot ett
medborgarförslag om att göra om gräsytor till blommande ängsytor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.
Ärendet
Förslagsställaren vill att förvaltningen ska inventera gräsytor i
området och sedan så vildblomfrön enligt inhämtad sakkunskap för
att främja en god ekologisk miljö. Förslagsställaren vill även att
barn ska kunna lära av blommorna på ängsmarkerna. Vidare
föreslås två ytor för ängsmark:
i)
Ytan vid östra sidan av Bredängs kyrka – slänten ned
mot Bredängstorg.
ii)
Ytan på väg mot Bredängs camping längs med slänten.
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Jämställdhetsanalys
Förvaltningen bedömer ärendet som könsneutralt och därför görs
ingen vidare jämställdhetsanalys.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen söker varje år medel för den årliga skötseln av
områdets naturreservat. Detta år, 2020, söktes totalt 2 mnkr fördelat
på 1 mnkr för skötselåtgärder enligt gällande skötselplan och 1
mnkr för restaurering- och tillgänglighetsförbättrande åtgärder.
Årlig skötsel innefattar slåtter, skötsel av ekmiljöer, skötsel av
groddammar, stigar, elljusspår och skyltning. Restaurering och
tillgänglighetsförbättrande åtgärder som förvaltningen söker medel
för syftar till att öka Sätraskogens biologiska mångfald, samt dess
tillgänglighets- och rekreativa värden. Detta omfattar bland annat
restaurering av ängsmark, friställning av ekmiljöer samt anläggning
av nya småvatten.
Under 2019 arbetade förvaltningen med olika insatser för att stärka
ekologiska värden i stadsdelsnämndområdets utemiljöer. Som en
del av det löpande samarbetet med miljöförvaltningen, för att öka
den biologiska mångfalden i Sätraskogens naturreservat, har
förvaltningen infört en arbetsrutin för att uppdatera
miljöförvaltningens databas för miljöövervakning med årets
genomförda åtgärder. Totalt 0,3 hektar ängsmark restaurerades år
2019 vid kulturmiljöerna kring Skärholmens gård, Arboga kök och
Tusculum. För detta fick förvaltningen motta stadens Pingvinpris i
maj 2019 för arbetet med nygamla metoder för omvandling av
gräsmattor till slåtterängar - vilket gynnar den biologiska
mångfalden. Åtgärderna främjar att arterna som är knutna till ängsoch betesmark återuppstår. De örtrika ängarna bidrar dessutom till
att öka de rekreativa värdena i stadsdelsnämndsområdet samt att
lagra vatten vid skyfall och ge svalka vid värmeböljor.
Ombildningen till slåttermark påbörjades 2014 och genomförs nu på
15 hektar ängsmark inom Sätraskogens naturreservat.
Under 2019 genomförde förvaltningen naturvårdsåtgärder inom
totalt 9 750 m2 inom Sätraskogens naturreservat. Insatserna
innefattar omvandling av 0,3 hektar ängsmark, åtgärder i ek- tall
miljöer, hantering av död ved och insatser i groddammar.
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Förvaltningen håller med motionären om att det är viktigt att främja
biologisk mångfald genom restaurering av ängsmark samt att lära ut
om det till barn. Detta är ett arbete som redan pågår inom
förvaltningen, om än på ett annat sätt och på andra ytor än vad
förslagsställaren föreslår.
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Av den anledningen föreslås nämnden att inte ge i uppdrag åt
förvaltningen att göra fler insatser i form av inventering av
ängsmarker utan att fortsätta arbeta enligt gällande plan för
restaurering- och tillgänglighetsförbättringsåtgärder som främst
fokuserar på Sätraskogens naturreservat. Inom detta område är det
möjligt att arbeta med större ytor som förvaltningen menar är
tillräckligt stora för ändamålsenlig skötsel. Det påbörjade arbetet
med att restaurera ängsmarker ger goda resultat.
Ytorna som föreslås i medborgarförslaget bedöms vara för små för
att de ur ett driftperspektiv ska vara effektivt att underhålla dem
som ängsmark. De föreslagna platserna är även i ett sådant läge att
de riskerar att bli nedtrampade och därmed blir det svårt för
ängsblommor att etablera sig. Det krävs också en hel del arbete att
plantera just ängsblommor, något som staden tagit lärdom av inom
projektet Vårbergstoppen i Vårberg. Kunskapsläget kring denna typ
av ängsväxter i Sverige är svagt och det finns endast två
leverantörer av ängsfröer. Vid tre tillfällen har leverantörernas lager
tömts då staden beställt cirka 30 000 pluggplantor av ängsväxter
som planterats i Vårbergstoppen, dessvärre med svagt resultat än så
länge.
Kunskapen om blommor är viktig för barn att ta del av och det är
något som förvaltningen också arbetar med. Under det senaste året
har stadsdelsnämndsområdets barn och vuxna haft möjligheten att
odla, lära om växter och pollinerande insekter genom
stadsodlingsprojektet som hållits i alla parklekar.
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