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Hej!

Ulrica Otterling
ordförande i FOR

På FORs representantskapsmöte på Nordiska trädgårdar valdes jag till ny ordförande
för FOR. Det känns som ett roligt och viktigt uppdrag eftersom det finns många aktuella
frågor som rör fritidsodling just nu. Det handlar om förbud mot privat användning av
kemiska växtskyddsmedel, om förbud mot vissa invasiva växter och att allmänheten nu
är skyldiga att rapportera förekomster av karantänskadegörare. Som paraplyorganisation
för de 18 medlemsorganisationerna för FOR medlemmarnas talan, men i utbyte mot de
statliga medel som FOR och våra medlemmar får, har vi också till uppgift att stå upp för
alla fritidsodlares intressen i frågor som dessa. Under året har vi därför träffat både representanter från Jordbruksverket och Matilda Ernkrans, ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet, för att diskutera olika frågor. Vi har samtidigt påpekat att FOR behöver mer
statliga medel för att kunna representera fritidsodlingen i Sverige på ett bra sätt.
Ingen statlig myndighet har idag ansvaret för fritidsodlingens frågor. Det försöker vi ändra
på genom att driva linjen att fritidsodlingen borde ingå i Jordbruksverkets uppdrag. Vi i
styrelsen har kommit en bit på vägen under året och känner att det går framåt.
Jag ser fram emot att fortsätta driva dessa frågor under 2018 genom bland annat mötet
med miljöminister Karolina Skog i slutet av januari.

God Jul och Gott Nytt År!
Ulrica Otterling och FORs styrelse
FOR har ny styrelse
Björn Qvarfort avgick som ordförande för Fritidsodlarna vid årets representantskapsmöte
i Älvsjö. Björn fortsätter dock som Koloniträdgårdsförbundets representant i styrelsen. Ny
ordförande är Ulrica Otterling, som även är generalsekreterare för Svenska Koloniträdgårdsförbundet. Madeleine Almér, ordförande i Sällskapet Trädgårdsamatörerna, ersätter
Karin Svensson-Nygren som Trädgårdsamatörernas representant i styrelsen. I övrigt är
styrelsen oförändrad. Fritidsodlarna tackar Björn Qvarfort och Karin Svensson-Nygren för
deras fina insatser för fritidsodlingen under flera års tid!
Styrelsen i FOR
Ulrica Otterling, ordförande (Koloniträdgårdsförbundet) ulrica.otterling@for.se
Inger Ekrem, vice ordförande (Riksförbundet Svensk Trädgård) inger.ekrem@for.se
Björn Qvarfort, (Koloniträdgårdsförbundet) bjorn.qvarfort@for.se
Madeleine Almér, ekonomi (Sällskapet Trädgårdsamatörerna) madeleine.almer@for.se
Ingrid Åkesson (Riksförbundet Svensk Trädgård) ingrid.akesson@for.se
Anita Österlund (Pelargonsällskapet företräder Specialsällskapen) anita.osterlund@for.se
Mikael S Andersson (Orkidessällskapet, Specialsällskapen) mikael.s.andersson@for.se
Adjungerade till styrelsen
Ulf Nilsson, sekreterare (Koloniträdgårdsförbundet), ulf.nilsson@for.se
Susanne Karlsson, kassaförvaltare, susanne.karlsson@for.se
Lise-Lotte Björkman, projektledare Nordiska Trädgårdar, lise-lotte.bjorkman@for.se
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Lobbying
Jordbruksverket
I oktober träffade FOR, representerade av
Ulrica Otterling och Ulf Nilsson, tjänstemännen Eva Dahlberg och Karin Nordin
på Jordbruksverket. Det var ett konstruktivt möte som gav nya uppslag. Men huvudbudskapet från Jordbruksverket var att
eftersom fritidsodlingen inte ingår i deras
uppdrag så kommer de heller inte söka
medel för dess utveckling. FOR arbetar
därför med att påverka regering och departement så att de ger Jordbruksverket i
uppdrag att bevaka fritidsodlingens frågor.

Miljö- och Jordbruksutskottet

FOR besöker Miljö- och
jordbruksutskottet.

Den 6 december besökte FOR Miljö- och
jordbruksutskottets ordförande Matilda Ernkrans (S) och Monica Haider (S) ledamot
i utskottet. Vi presenterade vad FOR gör,
och tryckte särskilt på den service som ges
till samhälle och alla fritidsodlare i landet
t ex informationsinsamling om invasiva
arter, remissvar på myndighetsutredningar, svarar på trädgårdsfrågor som andra
myndigheter hänvisar till FOR. Detta samtidigt som finansiering har blivit kraftigt
minskad de senaste åren. Vi redogjorde
även varför det
är viktigt fritidsodlingen blir ett formellt
uppdrag för Jordbruksverket.

Växtskyddsmedel för privat användning
I höst har FOR svarat på Kemikalieinspektionens remiss
Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av Regeringen att föreslå hur privat
användningen av växtskyddsmedel ska
kunna minskas i framtiden. De medel som
används i störst utsträckning av fritidsodlare är glyfosat mot ogräs och järnsulfat
mot mossa i gräsmattan.
I rapporten föreslår Kemikalieinspektionen att endast växtskyddsmedel som
innehåller ämnen som är uppförda på EU:s

lista över lågriskämnen ska få användas
privat. Denna lista är dock under bearbetning och det kan dröja innan den blir
helt klar. Om detta förslag går igenom så
förbjuds troligen ämnen som ogräsmedlet glyfosat (produktnamn Round-Up),
järnsulfat mot mossa, insektsmedel som
innehåller neonikotinoider men även
ogräsättika. Kemikalieinspektion gör
tolkningen att järnfosfat mot sniglar och
svavel mot svampsjukdomar kommer
att föras upp på EU:s lågriskämneslista
och därmed vara fortsatt tillåtet för privat
användning.
Det stora problemet med förslaget är,
som FOR ser det, att vi inte vet idag vilka
ämnen som kommer att bli klassade som
lågriskämnen av EU. Listan är långt ifrån
klar och en del ämnen som bedöms vara
tillräckligt skonsamma för att använda i
ekologisk yrkesodling kan komma att bli
förbjudna för fritidsodlare, utan att det
finns några starka hälso- eller miljömässiga skäl för detta.
FOR förespråkar istället att fritidsodlare
ska ha samma möjligheter och skydda sina
grödor som ekologiska yrkesodlare. FOR
efterlyste även mer forskning om alternativa växtskyddsmetod anpassad för fritidsoch småskalig odling. Myndigheterna
måste också bli bättre på att sammanställa
befintlig kunskap och ansvara för att informationen når fram till konsumenterna.

Regeringen vill mer
Regeringen har dock flaggat för att de vill
se ännu hårdare regler framöver och förespråkar att alla kemiska växtskyddsmedel
ska förbjudas för privat användning men
med vissa undantag. FOR kommer att
träffa Miljöminister Karolina Skog i januari för att diskutera regeringens förslag och
vad det kan innebära för fritidsodlarna.
Nytt lagförslag kommer tidigast att träda i
kraft under 2019.
Läs hela FOR:s remissvar på www.for.se.
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FORs rådgivning
Som en konsekvens av FORs minskade
bidrag så kommer telefonrådgivningen
under högsäsongen (april-september) inte
längre vara öppen på fredagar. Istället
koncentreras rådgivning mellan måndag
till torsdag klockan 09.00 till 20.00 (med
avbrott mellan klockan 12-13 samt klockan 16 till 18). Precis som tidigare går det
att mejla trädgårdsfrågor till radgivning@
for.se.

FOR har fått ny hemsida

Hoppas ni har haft möjlighet att spana in
vår nya hemsida, www.for.se. Vi jobbar
nu med att fylla den med intressant och
aktuellt innehåll.

Trädgårdsodlingens dag

Riksförbundet Svensk Trädgård
berättade om sin verksamhet för
studenter under Trädgårdsodlingens dag på i Alnarpsparken.

Även Svenska Orkidésällskapet
var med i Alnarpsparken. De
visade hur orkidéer bäst blir
omplanterade.

Den 24 september 2017 anordnade
LTV-fakulteten i Alnarp vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), tillsammans
med Fritidsodlingens Riksorganisation
(FOR) Trädgårdsodlingens dag. Under
temat odla mångfald – sätt kunskap i
rörelse lyfte trädgårdsodlingens dag bland
annat trädgården som mötesplats, stadens
kretslopp och utemiljöns betydelse för
lärande, lek och hälsa, för den intresserade
allmänheten. Under dagen firar även SLU
40-år som universitet. Besöksantalet uppskattades till runt 2000 besökare.
Ett flertal utställare från SLU och FOR
fanns på plats framför Slottet för att presentera sin forskning och/eller verksamhet.
Utöver utställare erbjöds även guidade
rundvandringar i Alnarps parken, växtsortimentet, rehabiliteringsträdgården och den
Nationella Genbanken. Besökarna kunde
även gå guidade rundturer på laboratorium
på olika institutioner.
En ambition med dagen var att nå ut till
grupper i samhället som normalt sett inte
brukar komma till den här typen evenemang. Parallellt med den organiserade
trädgårdsodlingen finns stadsodlingsrö

relsen som idag finns på många platser i
landet och det är bland stadsodlarna som
nya, viktiga målgrupper finns som barn,
ungdomar och nysvenskar. För att nå
denna publik bjöds barn och vuxna som är
engagerade i en rad olika stadsodlingsprojekt i socialt utsatta områden i Malmö in
till Alnarp. De berättade om sina projekt,
sålde produkter som de själva har gjort
samt visade hur man pressar äpplemust.

Trädgårdsmässan 22-25 mars
2018
Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR,
är samarbetspartner medträdgårdsmässan
Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Nytt avtal som gäller tom
med trädgårdsmässan 2020 slöts i år. År
2018 är mässan 22-25 mars och temat är
Mixa och Maxa. Alla våra medlemsföreningar finns med på vår gemensamma
Rådgivningsgata i C-hallens östra del.
Förutom våra medlemmar finns även
andra ideella organisationer representerade. Totalt är vi ca 35 organisationer på
Rådgivningsgatan.
Alla medlemmar i någon förening som
ingår i FOR har en personlig rabatt på
inträdet och betalar 115 kr istället för 180
kr. Smidigast bokar man denna på förhand
via nätet och mässans hemsida www.tradgardsmassan.se med koden FOR2018.
FOR arrangerar ett digert mässprogram,
med ca 160 programpunkter, som alla
mässbesökare fritt kan ta del av. De flesta
av våra föreningar håller föredrag på de
öppna scenerna. Deltar man med föredrag
i mässprogrammet är det fritt för FOR-föreningen att ställa ut på mässan.
FOR ordnar även yrkesinriktade seminarierunder mässan. I år är de fem till antalet
och handlar om kyrkogårdens gröna
kulturarv, växtanvändning i ett föränderligt klimat, skötsel av historiska trädgårdar
samt två seminarier om naturen som
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förebild i offentliga grönytor med föreläsningar av James Hitchmough och Peter
Korn. Dessa betalseminarier ges torsdag
och fredag.
Det blir även FOR-mingel på lördagen,
efter att mässan stängt, dit ni är välkomna.
Separat inbjudan kommer att skickas ut.
FORs monter har i år temat barn och
odlad mångfald. Det kommer finnas olika
stationer där barn får lukta, plantera och
gissa vad olika kulturväxter används till. I
montern lyfts också allas vårt gemensamma ansvar för våra gamla kulturväxter.
Det finns även en ambition att skapa en
barnslinga på Rådgivningsgatan. Tanken
är att barnen kan få en karta där de olika
föreningarnas aktiviteterna är utmärkta.
Vid varje besök får de ett klistermärke
och om de har provat alla aktiviteter så
får de ett pris av FOR. Så har ni planerat
barnaktiviteter i er monter och vill vara
med på barnslingan kontakta då FORs projektledare Lise-Lotte Björkman, lise-lotte.
bjorkman@for.se.
Se www.for.se och www.tradgardsmassan.
se för mer information om mässan.

Representantskapsmöte och
motioner
2018-års representantskapsmöte är
planerat till den 25 mars i samband med
Nordiska trädgårdar i Älvsjö. Lokal och
klockslag återkommer vi med. Medlemsföreningarna får skicka en delegat per
påbörjade 3000-tal medlemmar. Kallelse
och dagordning sammanställs av ordförande och sekreterare enligt FORs stadgar.
Styrelsens ledamöter väljs av representantskapsmötet. De utses av medlemsorganisationerna. Riksförbundet Svensk Trädgård
och Koloniträdgårdsförbundet har 2 ledamöter vardera och Sällskapet Trädgårdsamatörerna har 1 ledamot. De övriga totalt
2 ledamöter. Mandattiden är 2 år.
Motioner till FOR skickar ni till ulf.nilsson@for.se senast den 15 februari 2018.

