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Medborgarförslag - Inventera de områden som kan vara 
lämpliga att använda som betesmarker  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende inventering av kommunala ytor som kan vara 
lämpliga som betesmarker samt att delge informationen på kommunens 

hemsida för djurägares vetskap.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 maj 2019. 
Kommunfullmäktige presidium den 10 juni 2019. 
Kommunfullmäktige beslut den 1 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Inom kommunen finns flertal ytor som skulle lämpa sig som djurbete. 
Genom att låta djur beta mark istället för att klippa ytorna ökar den 
biologiska mångfalden samtidigt som utsläpp från grönytemaskiner minskar. 

Det ger en positiv effekt på minskade driftskostnader.   

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Fortsatt skötsel enligt nuvarande utförande. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i perspektivet ”folkhälsa” med ökad biologisk mångfald. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls.    

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnads 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com 
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§ 117 Dnr KS 2019/000307  

Anmälan av Medborgarförslag - Inventera de områden 
som kan vara lämpliga att använda som betesmarker  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas önskemål om att Mörbylånga kommun ska 
inventera de områden som kan vara lämpliga att använda som betesmarker.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 maj 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 64/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.      

_____ 
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Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 

Skickat: den 16 maj 2019 21:14 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Brist på bete 
 
Med förra sommarens torka och därmed brist på bete så önskar jag att Mörbylånga Kommun 
omgående inventerar de områden som kan vara lämpliga att använda som betesmarker. När 
detta är kartlagt så borde info kunna finnas på hemsidan, så att behövande djurägare kan få info 

där. 
Med moderna elstängsel som drivs av solenergi så är det lätt att provisoriskt inhägna nya 

områden. 
Att få djur att beta områden som ligger i träda vore ett win-win förhållande. Med tanke på att vi 

nu måste odla blommor på vår bördiga åkermark till vår insektsfauna, så skulle nya betade 
områden bidra till vår kommuns mångfald med växter, djur och insekter.  

Pia Schröder 
Arontorps Bygata 15 

38696 Färjestaden 


