
FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, 
värna om fritidsodlingens intressen och föra fram 
fritidsodlingens fördelar i samhälls utvecklingen.
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Vem kan bli medlem i FOR?

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är en paraplyorganisation för organisationer  
med inriktning fritidsodling. Tillsammans företräder vi över 70 000 medlemmar.  

Om du är intresserad av odling hittar du garanterat inspiration och gemenskap hos  
någon av dessa. Här finns specialkunskaper i allt från grönsaksodling, frukt- och bär,  

fröodling och självförsörjande odling till krukväxter. 

Tycker du att de frågor som FOR driver är viktiga och vill vara med och skapa hållbara  
ekologiska odlingsmöjligheter, så kan du stödja organisationen genom att bli  

medlem i en av våra föreningar. 



Vad gör FOR? Vilka projekt driver FOR?

FRITIDSODLINGENS OMFATTNING I SVERIGE. 
En rapport om Sveriges cirka 5 miljoner fritidsodlare i 
2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 
2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder på en yta 
som totalt är lika stor som hela Blekinge. Ny statistik 
produceras under 2023.

INVASIVA FRÄMMANDE ARTER (IAS). På flera håll 
i landet tar de invasiva främmande arterna över och 
konkurrerar ut de naturligt förekommande växterna, 
vilket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. 
I förlängningen kan detta medföra att inhemska arter 
dör ut och ekosystemens funktioner försämras. 
Projektet Stoppad spridning av invasiva främmande 
växter ska uppmuntra och inspirera trädgårdsägare till 
att öka sin kunskap för att hindra fortsatt spridning.  
En ökad kunskap och förståelse i hela samhället gynnar 
den biologiska mångfalden, allmänhetens medvetenhet 
är nyckeln till framgång.

RIKARE TRÄDGÅRD  
– ett folkbildningsprojekt 
om biologisk mångfald i din 
trädgård. Enkel, rolig och 
effektiv inspiration för bättre 
trädgårdar för både ägaren 
och alla arter i närheten.

PYRALIDAFFÄREN. Det handlar om hur rester av 
växtskyddsmedlen klopyralid och aminopyralid (så 
kallade pyralider) upptäckts i organisk växtnäring (2020) 
och djurgödsel (2021) och orsakat skador på tusentals 
växter. FOR samlade in uppgifter från drabbade 
fritidsodlare och analyserade misstänkt växtnäring, 
publicerat i rapporten Rester av bekämpningsmedel 
i växtnäring, samt rapporten Fortsatta problem med 
bekämpningsmedel i gödsel – erfarenheter från 
odlingssäsongen 2021. Arbetet med kravet att få 
odla giftfritt, utan pyralider, fortsätter.

KARANTÄNSKADEGÖRARE. Ett medborgarprojekt 
i samarbete med Jordbruksverket där man letar nya 
hotande växtskadegörare, för att i ett tidigt skede 
försöka hindra spridning i landet som skulle kunna 
orsaka stor skada.

KUNSKAPSBAS. Tillhandahåller en faktabank för träd-
gårdsfrågor. Bland Frågor & svar kan du söka kunskap 
om det som du vill veta mer om. Här kan du hitta både 
hur du beskär olika träd, vilka larver eller insekter som 
angripit dina odlingar och hur du bäst blir av med dem, 
varför dina grönsaker inte blir som du tänkt dig och hur 
du skapar din egen jord. Och mycket mer.

RÅDGIVNING OM TRÄDGÅRD OCH ODLING. För dig 
som inte hittar något om det du vill veta i faktabanken. 
Här får du svar av oberoende experter på odling, frågan 
skickas till den rådgivare som är bäst lämpad att svara 
på just din fråga.

PÅVERKANSARBETE. För att stärka fritidsodlarnas  
röst i samhällsdebatten arbetar FOR också med opinions- 
 bildning och påverkan. FOR väcker debatt i viktiga 
frågor, besvarar remisser (från exempelvis miljö  departe-
mentet, kemikalieinspektionen och EU) och uppvaktar 
beslutsfattare. Detta för att bland annat göra det möjligt 
för fler att odla ekologiskt, med gott resultat, på fritiden.

TRÄDGÅRDSMÄSSAN. FOR är medarrangör på den 
stora trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar som 
genomförs varje vår i Stockholm. FOR ansvarar för 
avdelningen Rådgivningsgatan, där alla medlems-
föreningar (samt några fler utvalda) ställer ut och 
för medlar sin gedigna kunskap vidare till besökarna. 
FOR ansvarar också för flera föreläsningar på kunskaps-
scenen och för de yrkesseminarier som lockar 
yrkesodlare till mässan.

Fritidsodlingens riksorganisation är representerade  
i flera styrelser, referensgrupper och kommittéer där 
man aktivt deltar för att påverka och driva utvecklingen  
i de frågor FOR bevakar. 

POLLINERA SVERIGE, lönsamheten 
i att arbeta för biologisk mångfald 
genom att gynna pollinatörerna.

POM, PROGRAMMET  
FÖR ODLAD MÅNGFALD, med 
syfte att kartlägga och inventera 
bland annat äldre trädgårdsväxter 
och medverka till bevarandet av 
dessa som en viktig tillgång inför 
framtiden.

ELITPLANTSTATIONEN, sortäkta,  
friska och klimatanpassade växter för 
att skapa odlingssäkerhet som stärker 
både producenter och växtanvändare. 
Stabilitet och säkerhet är viktiga 
faktorer på väg mot ett hållbart 
samhälle.

SVERIGES KONSUMENTER, för ett hållbart samhälle 
där konsumentens rätt och röst är stark. Alla konsu-
menter ska ha tillgång till bra mat, vilket innebär mat 
som är säker, prisvärd, 
ärlig och hållbart 
producerad. 

SVERIGES LANTBRUKS UNIVERSITET (SLU),  
driver forskning och utbildning inom  
trädgårdsodling och hållbar samhälls-
utveckling. FOR är representerat i EPOK 
(ekologisk produktion och konsumtion) 
och i Partnerskap Alnarp.

Var är FOR representerat?

Vad vill FOR uppnå?

Främja och utveckla svensk fritidsodling  
– alla som vill ska kunna odla.

Arbeta för att öka kunskapen om odling bland 
barn och unga.

Vara en pålitlig och oberoende kunskapskälla 
för information om odling.

Verka för hållbar odling – med minimal negativ 
klimat- och miljöpåverkan.

fritidsodlare @forfritidsodlingensriksorg596 for_fritidsodlarna


