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Medborgarförslag om att bevara hotade svenska
lantraser
Inkom den 1 december 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar att inriktningen på vilka djurraser som
användas i Nyckelviken utgår ifrån de behov som visningsverksamheten har.
Hotade svenska lantraser används då detta är förenligt med verksamheten. Vad
gäller förslaget om getter bifalles detta förslag såtillvida att ansvarig enhet
kommer att utreda och se över möjligheten om att utöka besättningen med getter.
Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att Nacka kommuns gårdar
med djurhållning får i uppgift att bevara svenska utrotningshotade lantraser. I
förslaget lyfts Nyckelviken fram som den gård där detta skulle kunna genomföras
och det är också den enda kommunala gården som drivs i egen regi.
Nyckelvikens djur är i första hand till för att besökarna ska få komma nära och
bekanta sig med lantbruksdjur i en annars urban stadsmiljö.
På gården finns idag två lantbruksraser som omfattas av det svenska
bevarandeansvaret och det är Fjällkor och Gotlandsfår. Enheten kommer också
undersöka möjligheten att utöka djurbesättningen med getter av en hotad svensk
lantbruksras.
Övriga djurarter såsom grisar och kaniner har valts för att de fungerar bra för
gårdens ändamål och till den verksamhet som de används till. Det är faktorer som
antal besökare och dess tillträde, bemanning, barnverksamheter, djurbyggnader,
betestillgång och personal som styr detta.
Utifrån dessa omständigheter fungerar nuvarande besättning tillfredställande och
en ändring av djurraserna skulle kunna påverka det negativt.
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Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarens förslag är att Nacka kommuns gårdar med djurhållning får i
uppgift att hjälpa till att bevara svenska utrotningshotade lantraser. Kommunen
kan bidra till att bevara den biologisk mångfalden genom att se till att våra
ursprungliga husdjursraser, som är genetiskt anpassade till vår miljö och vårt
klimat, klarar sig. Enligt förslaget är dessa djur ofta intressanta, vackra att se på
och tåligare än de framavlade arterna.
I förslaget lyfts Nyckelviken fram som den gård där detta skulle kunna
genomföras och det föreslås att det ska finnas exempelvis Linderödssvin och
Mellerudskaniner. Getter önskas också till gården.

Enhetens utredning och bedömning
Nyckelviken är den enda gården i Nacka kommunen som drivs i kommunal regi
och därför utgår enhetens utredning och bedömning ifrån de förutsättningar som
denna gård har för att bedriva djurhållning med inriktning på bevarande av
hotade svenska lantraser.
Nyckelvikens djur är i första hand till för att besökarna, däribland många barn
och familjer, ska få komma nära och bekanta sig med djur i en annars urban
stadsmiljö. Djuren som finns på Nyckelvikens gård är utvalda för att de fungerar
bra för detta ändamål och till den verksamhet som de används till. Betesdjuren är
även en förutsättning för att reservatets skötselföreskrifter följs genom att hålla
markerna öppna, vilket i sin tur bidrar till kulturlandskapet och biologisk
mångfald.
På gården finns idag två lantbruksraser som omfattas av det svenska
bevarandeansvaret och det är Fjällkor, som tillhör Svensk Kullig Boskap, och
Gotlandsfår. Att tillföra getter till gården är ett förslag. Enheten kommer
undersöka vilka slags investeringar i faciliteter som behövs för att kunna utöka
djurbesättningen med denna ras. Vid genomförande kommer en lantbruksras
som klassad som hotad att väljas.
Det sker ingen uppfödning av gris vid Nyckelviken, utan varje år köps två
omgångar kultingar in för visning till besökare. En omställning till avel med
exempelvis Lindöresvin skulle innebära att det endast blir en omgång kultingar
per år och att de vuxna grisarna skulle behöva skötas om året runt. Kaninerna är
både visningsdjur och en aktiv del av barnverksamheten där barnen får umgås
med djuren. Efter försök med en rad olika raser har vädurskaninen bedömts vara
den lugnaste, och därmed lämpligaste rasen för detta.
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De djurslag som finns på gården är följaktligen anpassade till flera faktorer som är
specifikt just för denna gård såsom antal besökare och dess tillträde, bemanning,
barnverksamheter, djurbyggnader, nyrekryteringar med mera. Den samlade
bedömningen är därför att inriktningen på vilka djurraser som används i
Nyckelviken utgår ifrån de behov som visningsverksamheten har. Hotade
svenska lantraser används då detta är förenligt med verksamheten. Förslaget om
att utöka besättningen med getter kommer att ses över och denna del av förslaget
kan ses som bifallet. Medborgarförslaget föreslås därmed vara färdigbehandlat.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Genom att behålla nuvarande inriktning på djurverksamheten säkerställs en god
tillgång till visningsvänliga djur för besökare och barnverksamheterna. Förslag till
beslut bedöms därför inte medföra några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Bilaga 1

Medborgarförslaget.

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Bengt Söderqvist
Förvaltare Nyckelviken
Enhet offentlig utemiljö
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