1
2016-09-13

Lunds kommun
Park- och naturkontoret
Box 41
22100 Lund
tekniska.forvaltningen@lund.se

Yttrande över Program för urban odling
Ert dnr TN 2015/494

Lunds Naturskyddsförening, LNF, tackar för möjligheten att framföra sina erfarenheter
och synpunkter på det föreslagna programmet.
Programmet innehåller en redovisning av olika mål och riktlinjer, men saknar i viss
mån konkreta åtgärder och utpekat ansvar för hur urban odling ska kunna bidra till att
det långsiktigt hållbara samhället ska kunna uppnås. Odling är ett långsiktigt
engagemang, åtminstone på lundaleran, men alltför lite konkret har gjorts för att fler
villiga odlare ska kunna få tag i och sköta en odlingslott.
LNF håller med om det mesta som skrivs i programmet om framtida odlingsmöjligheter
och uppskattar de initiativ som tas för att få fram fler möjligheter till odling i närheten
av befintliga och nya bostäder. Eftersom dessa delar av programmet inte har slagit
igenom i praktisk verklighet har LNF svårt att närmare kommentera dem. Risken finns
att dessa odlingar inte blir så långvariga; därför är det välkommet att kommunen arbetar
fram en mall för avtal rörande odling på allmän platsmark.
Kolonier och odlingslotter
LNF har många medlemmar som har arrenderat odlingslotter och kolonier under lång
tid och många som förgäves undrar hur de ska kunna få tag på en odlingslott, främst i
Lunds tätort. Kön till odlingslotter i Lund är lång och den minskar inte. Programmet
anger inga orsaker till den nuvarande kösituationen. En av de viktigaste är enligt LNFs
erfarenhet att ett stort antal lotter är omöjliga att bruka eftersom de är alltför fulla av
buskar och träd som det tar många år att bli av med. Källbyområdena är avskräckande
exempel, men inte de enda. Dessa buskar kommer antingen från kommunens egna
planteringar eller kvarstår från odlare som har lämnat sina lotter. Buskområdena hyser
många ogräs och mördarsniglar samt sprider rötter som de aktiva odlarna mycket gärna
vill vara utan. I andra områden har flera lotter omvandlats till privata lekplatser med
ingen eller minimal odling av nyttoväxter sedan reglerna för odlingslotter ändrades för
ett par år sedan.
Lundaleran kräver en mångårig arbetsinsats av arrendatorn innan den blir någorlunda
lätt och bekväm att odla på. Det finns en stor mängd odlingslotter som ligger för fäfot,
vilket programmet konstaterar, men åtgärder saknas för att få denna odlingsmark
användbar. I detta avseende är kommunens konkreta insatser mycket mindre än de var
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till för fem till tio år sedan. Då harvade man varje lott omsorgsfullt innan den nya
arrendatorn tillträdde. Man tog även bort sådana träd och buskar (inklusive rötterna)
som enligt reglerna inte fick finnas på lotten.
Kön till odlingslotter i Lund är i vissa fall fiktiv. Det finns gott om lotter som inte odlas
och som nog ingen betalar för. Alla dessa behöver inte restaureras innan de kan hyras
ut. Om kommunen dessutom gör allvar av hotet att säga upp de arrendatorer som inte
följer reglerna kan ännu fler lotter användas till odling. Möjligen måste regelverket
förtydligas, men det räcker inte om tillräckliga resurser inte finns.
Det enda som sägs i programmet om åtgärder gällande odlingslotter är att kommunen
ska ”undersöka möjliga åtgärder för att minska antalet utarrenderade lotter som är
obrukade”. En ensam samordnare har små möjligheter att ändra på denna situation
särskilt som programmet antyder att den urbana odlingsverksamheten ska klaras inom
befintliga ekonomiska ramar. Programmet på sidan 16 innehåller flera konkreta
åtgärder som intervjuade odlare önskar sig och vi tillstyrker dessa varmt.
Odling på annan mark
Odling på allmän platsmark är ännu tämligen oprövat i Lund. LNF ser gärna att sådan
verksamhet kommer igång, förslagsvis i liten skala till exempel intill bostadsområden
där de boende saknar egna trädgårdar.
Dessutom vill vi gärna se ett större inslag av fruktträd och bärbuskar i stadens
grönområden och parker. Äpplen, körsbär, plommon, vinbär och krusbär kan planteras
in här och var i trädbestånden utan att det medför några stora krav på skötsel. Det skulle
bli en bonus för alla lundabor, även de som inte odlar något själva.
Kontaktperson i detta ärende är Leif Runeson, odlingslottsarrendator sedan 30 år.
För Lunds Naturskyddsförening
Per Blomberg
ordförande

