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Medborgarförslag gällande utplacering av
fågelmat och om träd på Långholmen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
utplacering av fågelmat och om träd på Långholmen. Förslaget
gällande utplacering av fågelmat innebär att lådor, som förses med
lock och skopa, placeras ut över hela staden där fåglar håller till.
Förbipasserande som är på promenad har då, enligt
förslagsställaren, möjlighet att mata fåglarna. Förslaget som rör träd
på Långholmen har sin bakgrund i att ett träd fällts vid
Långholmsbron i vintras. Förslagsställaren föreslår med anledning
av detta att träd i största möjliga utsträckning ska bevaras då de
bidrar med positiva värden och om ett träd ska fällas måste en
arborist först undersöka trädet.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det visar på omtanke om stadens fåglar samt pekar på trädens stora
betydelse.
Sedan vintersäsongen 2020/2021 har förvaltningen upphört med att
ställa ut fågelbord för matning på grund av en ökande
råttproblematik samt risk för salmonellasmitta. Förvaltningen anser
därför att förslaget att placera ut lådor för spridning av fågelmat inte
är lämpligt.
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Det träd som beskrivs i förslaget var en alm som stod placerad öster
om Långholmsbron. Almen har fällts av trafikkontoret på grund av
almsjuka. Det är trafiknämnden som ansvarar för hanteringen av
almsjuka träd inom staden.
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Vad gäller fällning av träd, som utförs av stadsdelsförvaltningen,
görs det främst i de fall då träd utgör risk för skada på tredje man
eller egendom. Vidare utförs i de flesta fall en besiktning av träden
av arborist innan beslut tas om fällning.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
utplacering av fågelmat och om träd på Långholmen.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 25 mars
2021 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 7 juni 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
Medborgarförslaget utgörs av två delförslag:
1. Utplacering av lådor med fågelmat
Lådorna, vilka förses med lock och skopa, placeras ut över hela
staden där fåglar håller till. Förbipasserande som är på promenad
har då, enligt förslagsställaren, möjlighet att mata fåglarna. I
medborgarförslaget anges vidare att utplaceringen av lådorna ska
göras säkert med tanke på pandemin.
2. Träd på Långholmen
I vintras uppmärksammade förslagsställaren att ett träd sågades ned
på Långholmen. Förslagsställaren föreslår med anledning av detta
att träd i största möjliga utsträckning ska bevaras då de bidrar med
positiva värden. Förslagsställaren anger vidare att om ett träd
behöver fällas måste en arborist först undersöka trädet samt att
fällningen ska göras på rätt sätt och vid rätt årstid.
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Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det visar på omtanke om stadens fåglar samt pekar på trädens stora
betydelse.
Nedan kommenterar förvaltningen de två delförslagen utifrån
nämndens ansvar för parker och grönområden inom Södermalms
stadsdelsområde:
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1. Utplacering av lådor med fågelmat
Under många år har stadsdelsförvaltningen vintertid placerat ut
cirka 25 fågelbord runt om i stadsdelsområdets parker där
medborgarna kunnat lägga ut fågelmat. Sedan vintersäsongen
2020/2021 har dock inga fågelbord placerats ut på grund av den
ökande råttproblematiken intill fågelborden samt risken för
salmonellasmitta som kan bidra till död bland småfåglar.
På flera platser där fågelborden placerades ut har antalet råttor
under flera år ökat, exempelvis på Nytorget och i Axel Landquist
park. Förutom råttproblematiken medförde fågelborden även risk
för smittspridning av salmonella. Smittan kan leda till död av
småfåglar samt att smittan kan föras vidare till katter och hundar
som fångar fåglarna.1
Med anledning av beskrivningen ovan anser förvaltningen att
förslaget att placera ut lådor för spridning av fågelmat inte är
lämpligt.
Vad gäller förslaget att placera ut lådor med fågelmat på andra
platser i staden, utöver parkerna inom Södermalms
stadsdelsområde, hänvisar förvaltningen förslagsställaren vidare till
övriga stadsdelsförvaltningar inom staden samt till trafikkontoret.
2. Träd på Långholmen
Vid kontakt med förslagsställaren har det framkommit att det träd
som beskrivs i förslaget var en alm som stod placerad öster om
Långholmsbron. Almen har fällts av trafikkontoret på grund av
almsjuka. Det är trafiknämnden som ansvarar för hanteringen av
almsjuka träd inom staden.
Almsjuka är en svampsjukdom som angriper almar och gör att
trädet dör inom en växtsäsong. Sjukdomen sprids av skalbaggen
almsplintborre och ett sjukt träd kan smitta ett friskt träd om
rötterna har kontakt. För att hindra att sjukdomen sprids fäller och
förstör staden därför smittade träd.
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Vad gäller fällning av träd, som utförs av stadsdelsförvaltningen,
görs det främst i de fall då träd utgör risk för skada på tredje man
eller egendom. Vidare utförs i de flesta fall en besiktning av träden
av arborist innan beslut tas om fällning.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Se vidare https://www.sva.se/vildadjur/vilda-faglar/fagelmatning-och-fagelsjukdomar/
1
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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