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Nyheter från Stadsodlingsnätverket i Malmö 

Hej! 
 
Nu ser vi fram emot att kunna ses snart igen och utbyta erfarenheter. 
Odlingarna har utvecklats så mycket under pandemin och det finns massor att 
se och ta del av från varandra. Vill du och din förening bjuda in till 
nätverksträff i år? Hör av dig till oss så hjälper vi till med att skicka ut en 
inbjudan.  
 
Ni vet väl att det går att hitta information om alla stadsodlingar på allmän 
platsmark på Malmö stads hemsida. De senaste tillkomna kommer att läggas 
upp under året. Har du bilder på er odling att bidra med är det välkommet! 
 
Då nätverket inte har kunnat ses på länge vill vi passa på och skicka ut lite 
information genom detta nyhetsbrev som förhoppningsvis når alla 
intresserade. Känner du någon som vill ha dessa utskick och inbjudningar till 
nätverksträffar så tipsa dem om att gå in på malmo.se/stadsodling och fylla i 
intresseanmälan att delta i nätverket eller skicka ett mail till 
stadsodling.fgk@malmo.se  
 
Petra & Shoshana 
 

https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Fritidsaktiviteter/Kolonier-och-odling/Stadsodling/Pagaende-stadsodlingar.html
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Nästa nätverksträff - äntligen!  
En nätverksträff har tidigare innehållit ett besök på en odlingsplats där 
nätverket får närmare inblick i just den odlingen. Under träffarna finns det 
möjlighet att lära känna andra stadsodlingsintresserade, byta erfarenheter, lyfta 
gemensamma frågor, osv. Det brukar vara väldigt trevligt och uppskattat och vi 
har saknat dem väldigt mycket under de senaste två åren. Nu verkar det vara 
dags att äntligen ses igen! Är du och din förening intresserade av att hålla i 
nästa nätverksträff? Hör av er till stadsodling.fgk@malmo.se 
 

På gång inom stadsodling Malmö 
Nu under vintern genomförs uppföljningar med alla föreningar som har 
stadsodling på allmän platsmark. Det ger en möjlighet att diskutera året som 
har gått och utvecklingen framåt. Det har varit speciella år med ökat intresse 
för odling men samtidigt svårigheter med att ordna gemensamma aktiviteter, 
t.ex. kurser och studiebesök.  
 

 
 
På Augustenborgs torg odlar Augustenborgs odlargrupp ätbart och blommor i 
urnor på torget och i en liten skogsträdgård på MKBs mark. I gruppen, som 
även odlar för eget bruk, är alla välkomna. Gamla som unga, med och utan 
gröna fingrar. Gruppen är väldigt aktiv i att skapa engagemang för ett mer 
trivsamt torg och grannskap. 
 

Samarbete med skolor 
Det finns intresse från skolor att ha pedagogiska verksamheter i park och 
natur, bland annat genom att besöka stadsodlingar. Har ni som förening 
möjlighet att ta emot en skolklass och berätta om er odling? Det kan handla 
insekter, kretsloppet, mat, pyssel, eller något annat ni är särskilt intresserade av. 
Det kan göras i form av en aktivitet som kan anpassas till olika åldersgrupper 
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och det finns möjlighet att få ersättning för jobbet. Är det någon som är 
intresserad kan ni kontakta oss till att börja med.  
 

Problemarter i Malmö 
I all typ av odling och plantering finns det risk för spridning av invasiva arter, 
både växter, djur och svampar.  När det gäller växter har vi människor själva 
orsakat spridning av vissa invasiva arter medan vissa arter klarat det på egen 
hand. I Malmö har vi stora problem med några växtarter vilka dels är icke 
inhemska och andra är inhemska, vilket inte har så stor betydelse i 
sammanhanget då de alla har negativ påverkan på den biologiska mångfalden 
och ibland även på rekreativa kvaliteter. I odlingar kan de även bli oönskade 
ogräs. Dessa arter måste bekämpas och är prioriterat där de har eller håller på 
att göra stor skada. Förutom bekämpning är det av stor vikt att vi inte 
fortsätter att plantera arter som är eller som vi tror kan bli invasiva. De 
växtarter som vi ser som mest bekymmersamma i dagsläget i Malmöregionen 
är havtorn, skogsklematis, jättebjörnloka, parkslide, bergrör, knylhavre och 
bladvass. Behovet av prioriterad bekämpning varierar mellan olika platser. 
Vilka bekämpningsmetoder som används varierar mellan arterna. 
 
Om man hittar invasiva växter eller problemarter på allmän platsmark kan man 
skicka information om det till Kontaktcenter: Felanmälan (malmo.se) Mer 
information om invasiva växter och bekämpningsmetoder finns här: 
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-
arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/ 

 
 
Nya odlingar 

Stapelbädden 

Vi har tecknat skötselavtal med Naturskyddsföreningen som ska börja odla på 
stapelbäddens tak i Västra Hamnen. Tidigare har samma odlare varit på 
Vintergatan där de har haft odling som tillfällig mellananvändning på en 
rivningstomt. De kom med förslaget att flytta odlingen till stapelbäddens tak 
och Malmö stad är positiva till det. Den växer nu fram med odlingslådor och 
sittplatser. Det blir spännande att följa utvecklingen under den första säsongen! 
 

Fler nya odlingar 

Det finns ytterligare några stadsodlingsförslag som diskuteras i detta nu och 
förhoppningsvis hittar former för ännu fler stadsodlingar i Malmö framöver.  
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