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Yttrande om:  

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion 

Fritidsodlarnas Riksorganisation, FOR, tackar för att vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna 
rapport. FOR är en samarbetsorganisation för Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet, 
Trädgårdsamatörerna och ytterligare 17 rikstäckande föreningar för fritidsodlare och representerar därmed 
70 000 medlemmar. FOR är också en röst för alla 5 miljoner fritidsodlare i Sverige. Inom vår verksamhet 
organiseras gratis rådgivning till allmänheten som vilar på ekologisk grund. Myndigheter och universitet 
hänvisar privatpersoner att kontakta vår rådgivning för att få hjälp. Eftersom vi är en paraplyorganisation och 
representerar alla typer av fritidsodlare vill vi lämna följande synpunkter: 

FORs synpunkter  

I Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, står följande:    

1.1 Ekologisk produktion har följande allmänna mål:  
”Konsumenter efterfrågar varor som framställts på ett sätt som inte skadar miljö, 
människors hälsa, växters sundhet eller djurs hälsa och välbefinnande. Ett viktigt mål för 
ekologisk produktion är därför att möta konsumenternas efterfrågan på produkter.”  

En viktig konsumentgrupp som ofta glöms bort är fritidsodlarna. Vi önskar därför lyfta en 
fråga som varit aktuell i år och som allvarligt riskerar minska konsumenternas förtroende för 
ekologiskt certifierade produkter.  

Under våren och sommaren 2020 har det uppdagats problem med KRAV och EU-ekologiskt 
certifierade flytande gödselmedel som har konstaterats innehålla herbicidrester 
(aminopyralid och clopyralid) och som sålts till fritidsodlare i Sverige. Det är flera olika 
produkter som varit förorenade. En gemensam faktor har varit innehåll av vinass vars 
ursprung varit från konventionell växtproduktion i Frankrike, Tyskland och Polen. Särskilt 
känsliga växter som tomater och bönor har fått störningar och producerat missbildade blad 
och förstörda toppskott. FOR har i samarbete med journalisten Lena Israelsson fått in mer än 
130 rapporter om skadade växter. Fritidsodlare är inte medvetna om att jord- och 
gödselprodukter som är ekologiskt certifierade faktiskt får innehålla produkter (naturgödsel, 
halm, växtrester) som härstammar från konventionellt lantbruk. Förvåningen och ilskan har 
därför varit stor när fritidsodlare som har valt ekologiskt certifierade gödselmedel, med 
avsikten att välja produkter som är bättre för miljö- och hälsa, fått problem med sina plantor 
på grund av växtskyddsmedel som används i konventionellt lantbruk.  
 

FOR anser därför:  



• Regler för godkännande av insatsmedel i ekologiskt certifierade produkter som säljs till 
privatkonsumenter måste uppdateras och förtydligas. Är en produkt ekologiskt certifierad så 
ska det inte vara möjligt att den är kontaminerad av växtskyddsmedel. Om inte detta går att 
säkerställa, genom analys och provodling av känsliga grödor, så bör inte produkter som 
härstammar från konventionellt lantbruk inte längre vara godkända att använda i ekologiskt 
certifierade produkter som säljs till fritidsodlare.  
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