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Värna om Malmös biologiska mångfald, rädda vår bin 

 
Ett av Malmö stads miljömål syftar just till att värna om och stödja den biologiska 
mångfalden genom att bevara och skydda naturen. Det syftar bland annat på att ta 
särskilt ansvar för hotade och sällsynt arter som lever i kommunen. Men detta mål är 
enligt den senaste miljöredovisningen ett mål som inte kommer att uppnås.  
 
I Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter från 
besprutning, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra bin 
och även andra pollinatörer. Samtidigt är vi helt beroende av bin och andra insekters 
livsviktiga arbete för att livnära oss. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor 
äter är pollinerad av dem. Om denna utveckling får fortsätta kommer den att få 
allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.  
 
Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till varför bin och andra 
pollinerande insekter minskar. Det finns många enkla insatser som kan vända 
trenden och hjälpa våra pollinatörer. Det går t.ex. att odla nektarrika växter, skydda 
eller odla värdväxter, bygga insektshotell och humlebon samt ha vatten i parker och 
trädgårdar för törstiga pollinatörer. Delar av gräsmattor på kommunalmark skulle 
kunna bli ängar. Att dessutom upphandla ekologisk mat samt att välja bort kemiska 
bekämpningsmedel är naturligtvis andra viktiga insatser.  
 
Vägkanter och kraftledningsgator, som upptar en stor del av Sveriges yta, har en 
enorm potential att bli blommande marker. Det svenska vägnätet innehåller över 20 
000 mil vägar. Trafikverket och Svenska kraftnät som förvaltar dessa ytor bör ges 
uppdrag av regeringen att gynna bin och andra pollinatörer genom att sköta dessa 
ytor som ängar. Naturskyddsföreningen uppmanar till detta samt att kommuner tar 
fram åtgärdsplaner för att rädda våra pollinatörer.  
 
Vänsterpartiet anser att ett sådant uppdrag bör ges åt Malmö Stad och yrkar därför 
att:  
- Malmö Stad tar fram en åtgärdsplan för att rädda bin och andra pollinatörer i linje 
med ovan  
- Malmö stad startar en informationskampanj i syfte att få att andra aktörer att bli 
delaktiga i. 
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