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Motion till kommunfullmäktige

Rädda insekterna
Insekternas liv och livsbetingelser kanske inte tycks vara en kommunal fråga. Men riktigt så
enkelt är det inte, för den stora minskningen av insekter hotar på sikt faktiskt vår
matförsörjning i Sverige och Norrköping eftersom pollinerande insekter är avgörande för
jordbruket, trädgårdsnäringen och den vilda naturen. En miljon växt- och djurarter hotas av
utrotning redan inom de närmaste årtiondena enligt en rapport av FN:s expertpanel för
biologisk mångfald. I Tyskland levererades nyligen en studie som visade på en upp till 75%
minskning av flygande insekter sedan 1989. Forskningsläget i Sverige är torftigare men de
lokala studier som finns visar på kraftiga nedgångar i insektspopulationerna också här.
För att verkligen lösa problemet krävs statliga insatser, bland annat handlar det om att se till
att förändra jordbruksstödet för att se till att bönderna tjänar på att se till att det finns mer
blommande växter runt åkrarna och att ändra skogspolitiken. Men också kommunerna kan
göra mycket åt problemet.
Förutom användning av kemiska bekämpningsmedel är en viktig förklaring till insektsdöden
att landskapet förändras. Det gäller både marken vi använder för odling och bete som växer
igen, och stadsmark och parker som blir allt mindre attraktiv för insekter. För att åtgärda detta
gäller det framför allt att få fram mer mark med blommande växter både på landet och i
staden. Norrköpings kommun arbetar redan i någon utsträckning med frågan via sådant som
ekologisk kompensation och ökade inköp av ekologiska grödor. Vi menar dock att man kan
göra mer, bland annat genom att planlägga mer mark och undersöka vilken parkmark i staden
som kan vara gynnsam för blommande växter. Detta görs bäst på ett sammanhållet och
strukturerat sätt då ansvaret ligger hos flera nämnder och bolag.
Vänsterpartiet yrkar:
Att Norrköpings kommun ska ta fram en sammanhållen strategi eller ett styrdokument för att
bevara och utveckla insektslivet i kommunen.
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