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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Skydda insekter - Sluta använda Iövblås-aggregat
Beskrivning*
insekterna. som är helt nödvändiga för livet på jorden. håller på att dö ut. Forskning visar att förloppet går allt snabbare. ITyskland har stora studier gjorts som visare på en nedgång på 75% av Insektspopulatloner. I Sverige Hnns inte så storastudier att hänvisa till. men farhågor är att det ser liknande ut hos oss.
Det finns många hot mot insekterna. Några är fortfarande ouppmärksammade.
Ett av dem är användning av lövblásaggregat som används I stor omfattning. Inte minst på offentligt ägd mark.Insekter och spindlar sugs upp. skadas eller dödas av Iövblásmasklnen. Många små djur som maskar, insekter, splndlar ellertill och med små däggdlur. kan förlora sin livsmiljö och föda genom att ta bort löven. Det drabbar även fåglar som söker födabland löven.

Det finns även apparater som suger upp och/eller hackar löven. en funktion som också kan finnas på vissa lövblâsare. Ävenuppsugandet anses olämpligt eftersom det har sådan kraft att allt levande som sugs in skadas eller dödas."
I Österåkers kommun används Iövblásaggregat av trädgårdsentreprenöran Green Landscaping. Jag har själv sett demarbeta på Tuna förskola I Österskär (dvs loggan på bilen - som det stod Green på - säger mig att det var detta företaget).Österåkers kommun borde I sina upphandllngar av trädgårdstjänster kravställa att iövblåsaggregat inte ska användas.
I Tyskland har Miljödepartementet gått ut med direktiv att sluta använda lövblásaggregat.
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