
 

 
Till Miljöminister Per Bolund  
 
Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, representerar 70 000 medlemmar men är även en röst åt 
Sveriges 5 miljoner fritidsodlare. FOR förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och 
arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. 
 
I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. Fritidsodlingen omsatte 
2014 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta stor som Blekinge. Pandemin har 
medfört ett än större trädgårdsintresse och markant ökad omsättning. Positiva miljöinsatser i 
privata trädgårdar har därför allt större betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Samtidigt är kunskapsbehovet stort hos nyblivna odlare och trädgårdsägare. 
 
Lika viktigt är det att fritidsodlare inte agerar på ett sätt som är skadligt för miljön. För att 
fritidsodlare ska kunna ta miljömässigt riktiga beslut krävs forskning och tillgång till korrekt 
information. Det finns dock ingen myndighet som ansvarar för att ta fram information riktad till 
fritidsodlare. FOR besitter expertisen och skulle med utökade resurser kunna bli en viktig och 
central informationskanal för att täcka det stora informationsbehov som finns. Exempelvis har FOR 
varit med och initierat Rikare Trädgård som är en lyckad satsning för att öka den biologiska 
mångfalden i våra trädgårdar. 
 
Vi vet att miljöministern anser att grönare städer är en statsangelägenhet. En majoritet av 
grönytorna i våra städer är privatägda så därför undrar vi vad regeringen gör för att fritidsodlare 
ska kunna odla hållbart och bidra till ett grönare samhälle? 
 
Faktum är att nästan ingen forskning bedrivs idag med fokus på fritidsodlingens behov. Ett särskilt 
angeläget område där det behövs mer forskning är kring alternativa bekämpningsmetoder av 
skadegörare. Tidigare i våras förbjöd regeringen användning av växtskyddsmedel i privata 
trädgårdar. Men ett förbud tar inte bort behovet att skydda sina odlingar. FOR efterlyser en 
satsning på forskning kring nya miljövänliga metoder och växtskyddsmedel för fritidsodlare.  
 
 Vi undrar därför:  

A. Hur ska FOR kunna förse fritidsodlare med oberoende och icke-kommersiell rådgivning 
och information? 2,5 miljoner i statligt stöd är alldeles för lite för att FOR ska kunna täcka 
det växande behov som finns kring fritidsodlingens frågor.  

B. Vad fritidsodlare ska använda nu för att skydda sina växter och trädgårdar?  
C. Vilka satsningar har ni gjort på forskning kring alternativa bekämpningsmetoder och 

information till fritidsodlare?  
D. Varför fritidsodlare inte har tillgång till samma växtskyddsmedel som den ekologiska 

yrkesodlingen? 
 
Vi vill gärna träffa dig för att diskutera dessa frågor mer ingående. 

 
Med Vänlig Hälsning 
 

Inger Ekrem  
Ordförande Fritidsodlingens Riksorganisation 
Förbundsdirektör  
Riksförbundet Svensk Trädgård  
inger.ekrem@tradgard.org 
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