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Motion – Inventera, nyplantera, kompletteringsplantera och vårda
nyttoväxterna i kommunens grönområden.
På bara några få generationer har medborgarna i Trelleborg, liksom i andra delar
av Sverige och Europa, förlorat det mesta av sin kunskap om nyttoväxter, hur mat
produceras och odlas. Det är inte längre självklart, att som barn få uppleva
äventyret och glädjen i att klättra i ett träd, nå dess frukter och bygga en livslång
relation till de hälsosammaste av matprodukter.
Nyttoväxter är de växter som människan drar direkt nytta av, i denna motion
främst som mat.
Kommunens grönområden är ypperligt lämpliga för folkbildning om nyttoväxter.
Sveriges större städer, framför allt Göteborg, föregår som goda exempel i
etablerandet av fruktlunder, där man till skillnad från i andra parker, gärna får
plocka frukt och bär.
Fruktlunder och användande av nyttoväxter skapar samhörighet med geografisk
plats och medmänniskor. De kan användas i pedagogiskt syfte för
skolverksamhet och fungera som mötesplatser för medborgare i alla åldrar. En
kunskapsorienterad relation till nyttoväxter; frukt, bär och nötter gynnar även
folkhälsan.
Traditionella kultursorter av nyttoväxter anses starkt hotade i modern odling
och ett bevarande av deras egenskaper genom odling är allas vårt ansvar
gentemot framtida generationer. Detta bör tas i beaktande av kommunens
förvaltningar. Dock kan även mer exotiska frukter så som persika, mandel och
kiwi utan svårighet odlas i Sveriges sydligaste kommun!
Användande och vårdande av nyttoväxter i kommunens grönområden bidrar till
biologisk mångfald, habitat för pollinerande insekter och ekosystemtjänster.

Miljöpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
Med hänvisning till ovanstående:
- att tekniska servicenämnden får i uppdrag att använda nyttoväxter
i samband med nyplanteringar i kommunens grönområden.
- att tekniska servicenämnden får i uppdrag att inventera,
kompletteringsplantera och vårda befintliga bestånd av nyttoväxter
i kommunens grönområden.
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