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INTERPELLATION 

Om pollinering och ängsmarker 

Idag hotas många insekter av att dö ut, bland annat på grund av 

klimatförändringar samt hur vi bedriver jordbruk. Enligt tidskriften 
Biological Conservation kommer inga insekter alls att finnas kvar om 

hundra år, om vi fortsätter som idag. Insekterna är livsviktiga för vårt 
ekosystem och vår matproduktion. Denna fråga är därför viktig att alla 
aktörer i samhället agerar på, och inte minst kommuner.  

 
Lidingö stad har en Grönplan från 2014 som innehåller riktlinjer för hur vår 

gemensamma natur ska kunna bevaras och utvecklas för alla Lidingöbor och för 
den biologiska mångfalden. Glädjande är att man i denna nämner vikten av 
pollinering. Man skriver att den är ett exempel på en ekosystemtjänst ”som 

utförs av den biologiska mångfalden och som behöver utvecklas och tas tillvara 
på Lidingö”. Man har också tagit fram en åtgärdsplan för att nå målen som satts 

upp i Grönplanen. Enligt förvaltningen har man redan nått 70 % av målen, vilket 
vi är glada för.  

 
Centerpartiet ser dock potential att ta arbetet med pollinering vidare. Pollinering 
kan främjas ytterligare genom anläggandet av ängsmark på grönytor som idag 

klipps men inte används av allmänheten i någon högre grad och genom blomster 
i vägdiken. Genom att inte klippa dessa ytor och så in ängsmarker, kan man 

möjliggöra pollinering och främja den biologiska mångfalden. Blomsterängar och 
bomsterdiken ger även en inbjudande och vacker miljö för invånarna.  
 

Vi ser också möjlighet att sätta ut insektshotell och bikupor. Samt att vid 
planteringar i staden alltid ha en andel pollineringsvänliga blommor. Likaså i 

utveckling av stadsdelar, så som exempelvis Högsätra, planera in 
pollineringsvänliga planteringar som ekosystemtjänster. 
 

Centerpartiet ser att staden har ett visst arbete inom området men undrar hur 
Lidingös politiska majoritet vill att arbetet ska utvecklas. Mot bakgrund av det 

nya miljöprogram som håller på att arbetas fram är detta desto mer aktuellt. 
Därför ställer vi följande frågor till Fredrik Vinstock, ordförande för miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden: 

 
- På vilket sätt arbetar Lidingö stad med pollinering idag? 

- Hur ämnar man utveckla arbetet med pollinering?  
- Kan majoriteten tänka sig att utöka arbetet med blomsterängar och -

diken? 

 

 

__________________________ 

Patrik Buddgård (C) 

https://www.lidingo.se/download/18.5dfa1faa154c73bf90ccec3/1571313293702/Gr%C3%B6nplan_f%C3%B6r_Liding%C3%B6_2014.pdf

