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Folkparkens	  träd	  har	  en	  viktig	  funktion	  för	  klimatreglering,	  
luftkvalitet,	  biologisk	  mångfald	  och	  attraktivitet	  –	  låt	  dem	  stå	  
kvar.	  
	  
Folkparksbyggnaden	  måste	  upprustas	  och	  fyllas	  med	  ett	  
kulturellt	  innehåll.	  
	  
Miljöpartiet	  presenterar	  12	  olika	  förslag	  för	  ett	  grönare	  Lund.	  
	  
Ett	  förslag	  i	  veckan	  fram	  till	  jul.	  
	  
Förslagen	  kommer	  att	  presenteras	  närmare	  på:	  www.lundakartan.se	  
	  
Illustrationer	  har	  tagits	  fram	  i	  samarbete	  med	  serietecknaren	  och	  
illustratören	  Fredrik	  Toreblad.	  
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Skrivelse	  till	  Tekniska	  nämnden	  
	  

Öka	  antalet	  träd	  per	  invånare	  i	  Lunds	  tätort	  
	  

Förslag:	  Den	  gällande	  trädplanen	  kompletteras	  med	  införande	  av:	  
	  

• Ett	  underbyggt	  mål	  för	  det	  totala	  antalet	  träd	  per	  invånare	  
• En	  strategi	  för	  hur	  det	  befintliga	  trädbeståndet	  bättre	  kan	  värnas	  och	  
vårdas	  för	  ökad	  biologisk	  mångfald	  och	  bibehållna	  ekosystemtjänster	  
	  

I	  och	  med	  den	  plan-‐	  och	  bygglag	  som	  beslutades	  1987	  blev	  de	  kvantitativa	  
rekommendationerna	  angående	  behovet	  av	  grönska	  i	  den	  bebyggda	  miljön	  
mindre	  precisa.	  Grönområden	  offras	  när	  städerna	  förtätas	  med	  nya	  hus	  och	  
en	  ökad	  yta	  för	  gator	  samt	  parkering.	  Mer	  än	  hälften	  av	  förtätningen	  i	  
Sveriges	  tätorter	  sker	  i	  grönområden.	  För	  varje	  årtionde	  det	  senaste	  
halvseklet	  har	  uppåt	  20	  %	  av	  grönytan	  netto	  försvunnit.	  
	  
Att	  stora	  delar	  av	  staden	  utgörs	  av	  hårdgjorda,	  icke-‐porösa	  ytor	  kan	  leda	  till	  
problem	  när	  det	  regnar	  eller	  när	  snön	  smälter.	  Om	  vatten	  inte	  kan	  infiltrera	  
i	  marken	  blir	  väg	  brunnar	  och	  avlopp	  lätt	  överbelastade.	  Kostnaderna	  för	  
stadens	  dagvattenhantering	  skulle	  kunna	  sänkas	  drastisk	  genom	  att	  öka	  
mängden	  grönytor.	  Eftersom	  vegetationen	  direkt	  kan	  ta	  upp,	  lagra	  och	  avge	  
vatten	  minskar	  översvämningsrisken	  ju	  större	  växtmassa	  som	  finns.	  Ju	  
tätare	  kronskikt	  träd	  bildar	  desto	  mindre	  blir	  vattenavrinningen.	  
Rotsystemen	  har	  också	  en	  stor	  förmåga	  att	  omhänderta	  vatten.	  När	  andelen	  
hårdgjord	  yta	  (belagd	  med	  asfalt	  eller	  bebyggelse)	  ökar	  även	  risken	  för	  
översvämningar.	  
	  
Träd	  har	  betydelse	  även	  av	  andra	  skäl.	  I	  nu	  gällande	  trädplan	  för	  Lunds	  
kommun	  som	  antogs	  av	  tekniska	  nämnden	  den	  20/6	  2012	  finns	  detta	  
avsnitt:	  ”Trädens	  betydelse	  för	  välbefinnande,	  stadens	  attraktivitet	  och	  
skönhet,	  klimatreglering,	  luftkvalitet	  och	  biologisk	  mångfald	  behöver	  bli	  
bättre	  känt.	  Stadens	  och	  tätorternas	  träd	  är	  en	  mycket	  viktig	  del	  av	  
kommunens	  attraktionskraft.	  Träd	  har	  förmåga	  till	  ett	  långt	  liv,	  i	  bästa	  fall	  
flera	  hundra	  år	  och	  flera	  mänskliga	  generationer.	  Sina	  största	  värden	  
estetiskt,	  biologiskt	  och	  miljöförbättrande	  har	  träden	  som	  gamla.”	  



	  
Den	  nyutkomna	  rapporten	  ”Cities	  and	  Biodiversity	  Outlook”	  är	  en	  
uppföljning	  av	  den	  internationella	  konventionen	  om	  biologisk	  mångfald.	  I	  
den	  visas	  många	  exempel	  på	  trädens	  stora	  betydelse	  i	  ekonomiska	  och	  
andra	  avseenden.	  2005	  beräknades	  exempelvis	  att	  träden	  i	  Washington	  
utförde	  en	  ekosystemtjänst	  genom	  att	  hantera	  244	  ton	  koldioxid,	  
kväveoxider,	  ozon	  och	  partiklar	  till	  ett	  sammanlagt	  värde	  av	  1	  130	  000	  
amerikanska	  dollar.	  Det	  är	  väl	  dokumenterat	  att	  människor	  vill	  bo	  nära	  
parker	  och	  träd.	  
	  
1960-‐2010	  ökade	  Lunds	  tätortsareal	  med	  177	  %.	  Stor	  del	  av	  expansionen	  
har	  skett	  till	  priset	  av	  att	  såväl	  bruknings	  bar	  åkerjord	  som	  att	  andelen	  
grönyta	  för	  rekreationsändamål	  per	  invånare	  i	  staden	  har	  minskat.	  I	  fler	  av	  
de	  parker	  som	  utgör	  invånarnas	  gemensamma	  vardagsrum	  utomhus	  finns	  
planer	  på	  ytterligare	  förtätning.	  Särskilt	  för	  invånare	  i	  flerbostadshus	  som	  
saknar	  egen	  trädgård	  är	  det	  gemensamma	  gröna	  värdefullt.	  Att	  det	  uppstår	  
protester	  mot	  exploatering	  av	  Borgarparken	  och	  Folkparken	  är	  sunt.	  
	  
Karin	  Svensson	  Smith	  (MP)	  2:e	  vice	  ordf.	  Tekniska	  nämnden	  
	  
Emma	  Berginger	  (MP)	  partiföreträdare	  


