Vänsterpartiet
Motion
Till Kommunfullmäktige i Malmö
Motion om hållbart nyttjande av jordbruksmark
Dagens kommersiella och industriella gröna näring utgör ett stort hinder för en hållbar framtid. På grund av vårt globala agroindustriella monopol tvingas alla kommersiellt orienterade
aktörer in i en jordbrukslogik som privilegierar kortsiktig ekonomisk vinst vid avverkning/skörd
samtidigt som jorden utarmas och den biologiska mångfalden offras.
Det är inte hållbart! Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva, producera och konsumera – och
vi har uppbackning av både IPCC och Klimatpolitiska rådet. Jordbrukets värde måste breddas för att verka som omställningsmotor men det kräver förändringar, speciellt vad gäller det
som produceras, hur och för vem. De gröna näringarna, i synnerhet jordbruk och skogsbruk,
har en otrolig potential som omställningsmotor för att skapa en rättvis och hållbar värld. Verkligt hållbart jordbruk har nycklarna till klimaträttvisa, matsuveränitet och skydd av den biologiska mångfalden.
Detta är en global angelägenhet men Malmö Stad måste dra sitt strå till stacken! Staden
äger ca. 3000ha jordbruksmark som i dagsläget arrenderas ut till ett 150-tal arrendatorer,
vilka bedriver olika former av jordbruk på marken. Vi måste försäkra oss om att denna, vår
gemensamma mark, odlas på ett hållbart sätt. Inte bara för att skapa ett jordbruk i samklang
med natur och klimat utan även för att förse oss med ekosystemtjänster samtidigt som dess
skördar kan mätta magar i stadens verksamheter.
För att möjliggöra denna omställning vill Vänsterpartiet att KF beslutar:
• att staden ska ställa krav på arrendatorerna om att endast producera enligt ekologiska
principer (i enlighet med t.ex. Krav-certifiering eller annan adekvat certifiering).
• att staden utnyttjar alla möjligheter till att ta över brukande av stadens mark för att bruka
den i egen regi och markernas avkastning därmed nyttjas i den egna verksamheten.
• att staden genom andelsjordbruk skapar förutsättningar för mindre aktörer att verka på
stadens jordbruksmark enligt ekologiska principer.
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