
 

 

Till Landsbygdsminister Jennie Nilsson  

Under 2020 var det tusentals fritidsodlare som fick oförklarliga skador på plantor av 
tomat, chili och paprika. Plantorna blev kraftigt missbildade och slutade växa. Fanns det 
då någon myndighet i Sverige som undersökte orsaken? Svar: nej. Ingen myndighet 
ansvarar för frågor som rör fritidsodling idag. Därför valde Jordbruksverket att enbart 
bevaka frågan och inte genomföra oberoende undersökningar. Det blev alltså upp till 
producenterna att granska sig själva. 

Vår första fråga är därför varför fritidsodling inte ingår i Jordbruksverkets 
uppdrag?  
Det blev i stället Fritidsodlingens Riksorganisation som genomförde oberoende tester och 
analyser. Utredningen visade att de drabbade hade använt organisk, ofta KRAV-märkt, 
växtnäring baserad på vinass, som var kontaminerad av ogräsmedlet klopyralid. 

Fritidsodlingens Riksorganisation får varje år 2,5 miljoner kronor i anslag via 
Jordbruksverkets regleringsbrev. Dessa medel ska räcka till rådgivning åt alla Sveriges 
fritidsodlare, informationsspridning om miljömässigt hållbar odling via en rad olika 
kanaler, svar på remisser och bevakning av aktuella frågor som påverkar fritidsodlare. Vi 
har egentligen inte ekonomiska möjligheter att genomföra en utredning av det här slaget, 
däremot har vi kompetensen. Därför slog vi knut på oss själva och gjorde det ändå. För att 
det var nödvändigt.  

Vår poäng är att en fråga som berör så många människor måste utredas. För att vi ska 
kunna ta detta ansvar behöver Fritidsodlingens Riksorganisation få ökad finansiering.  

Vår andra fråga är därför hur du tycker denna typ av frågor ska undersökas? Av en 
oberoende organisation eller av producenterna själva?  
I år har det redan kommit rapporter om att klopyralid finns i vissa säckjordar och att 
tomater och chiliplantor skadats. FOR har därför följt upp med nya analyser och de första 
provsvaren visar att klopyralid och aminopyralid finns i flera olika sorters organisk gödsel 
såsom höns- och kogödsel. Borde det inte vara en myndighet som finansierar och 
säkerställer att den här typen av tester genomförs? 

 



Vår tredje fråga blir därför vilka som ska göra denna utredning och för vilka 
medel?  
Dessutom saknas helt produktlagstiftning kring gödselmedel och jord i Sverige som 
bestämmer vad de får och inte får innehålla samt gränsvärden för växtförstörande 
substanser. Att enbart förlita sig på frivillig branschstandard är inte tillräckligt. Exempelvis 
kan en säck kogödsel som säljs till konsument innehålla mindre än 3% kogödsel, resten är 
torv. I Norge och Danmark har myndigheterna agerat vilket också fått branschen att 
reagera.  

Vår sista fråga är därför vad landsbygdsministern tänker göra för att skydda 
konsumenterna/fritidsodlarna i frågor som dessa?  
Vi vill gärna träffa dig för att diskutera dessa frågor mer ingående. 
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