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Motion - Anlägg blomsterängar på lämpliga
befintliga gräsytor
Miljöpartiet de gröna i Trelleborg har kommit in med en motion om anläggande av
blomsterängar på befintliga gräsytor. Motionären framhåller att dessa ytor skulle ha
en relativt låg etableringskostnad och att blomsterängarna endast skulle behöva slås
en till två gånger jämfört med 12-20 gånger för en ordinär gräsyta.
Motionären lyfter fram blomsterängars värde för barn och undervisning.

Beredning
Teknisk serviceförvaltning ser välvilligt på intentionen att anlägga blomsterängar.
Blomsterängsfrö för sådd har funnits på marknaden i många år och ängsfrösådd har
praktiserats över tid med varierande resultat. De naturliga blomsterängarna som
framställs i marknadsföringen är ofta belägna på näringsfattiga sandjordar,
kombinerade med långvarig hävd. Trelleborgs kommun domineras till stor del av
näringsrika, baltiska moränleror, vilka är mindre lämpliga för flertalet
ängsfröblandningar. I dagsläget finns en anlagd större blomsteräng på
Stavstensudde, som kringgärdar de lokala samfälligheterna och en anlagd
blomsteräng inom Trelleborgens område.
Såsom motionären framför, kan det ta lång tid innan ängen når sin fulla
blomsterprakt och allmänheten kan störa sig på den gräs- och högörtsdominerade
växtlighet, som ofta dominerar under de första åren. Så har det varit i
Stavstensudde och på andra platser där försök gjorts att skära ner på
gräsklippningen.
Vidare finns i dagsläget ett antal långgräsytor i kommunen. Dessa långgräsytor slås
en eller två gånger om året. I långgräsytorna finns även en del blommande örter. I
långgräsytan går det att klippa gångar i gräset, ett exempel på detta kan man se vid
Smygehuk, där grusgångarna slingrar sig fram mellan hamnen och Magasinet.
Kritik framförs ofta mot långgräsytorna framförallt av hundägare, som menar att
fästingar kan överföras till hunden när den rör sig i det höga gräset.
För att kunna göra om en konventionellt klippt gräsyta till en blomsteräng krävs
flera saker: 1 Grässvålen måste avlägsnas 2 Det måste vara en lämplig jord 3 En
lämplig fröblandning ska anskaffas, gärna med komplement av pluggplantor som
blommar de första åren. Avbaning, borttransport och inköp av frö och eventuellt
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pluggplantor ger en relativt hög kostnad. Det kommer att vara svårt att finansiera
detta under rådande strama ekonomiska tider.
När det kommer till skötseln kräver ängar oftast ett eller två slåttertillfällen,
alternativt bete. Om enbart slåtter sker, rekommenderas att det slagna materialet
samlas upp och förs bort. Bortforsling är ofta en stor kostnad, och dessutom kan en
kvittblivningsproblematik uppstå, alltså att det är svårt att bli av med materialet
utan kostnad.
Att satsa på ängsytor i samband med exploatering och nyanläggning istället för
gräs, är en möjlighet, förutsatt att ståndorten är lämplig. I dagsläget pågår flera
stora exploateringsprojekt där ytor för sådd av blomsterängsfrön kan finnas. Viktigt
att ha i minnet är att ängsetablering kräver tid, och att ängen under de första åren
kan upplevas som en ogräshärd, dominerad av högörter och gräs. Den
färgsprakande, blommande ängen får vi kanske först efter ett antal år.
Att bara sluta intensivklippa befintliga gräsmattor där det kan finnas en aktiv
fröbank kan vara ett annat alternativ för att öka mångfalden av blommande örter.
Ett sådant försök har gjorts tillsammans med en privatperson i Alstad. Teknisk
serviceförvaltning kommer att försöka identifiera några sådana ytor, etablera dem
och följa utvecklingen.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår tekniska servicenämnden besluta
-

att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen som eget yttrande i ärendet.

