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Koloniträdgårdens dag 
I år firades Koloniträdgårdens dag för första gången runt om i 
landet. Umeå koloniträdgårdsförening bjöd in allmänheten 
till picknick och bland odlingslotterna i Pungpinans fritids-
trädgårdar i Skarpnäck byttes fröer. I Kalmar Norra Koloniträd-
gårdsförening slog man på stort och invigde sommarens stora 
projekt, en regnvattendamm! 

Dessutom fick Årets Koloniträdgårdsfrämjare Lena Israelsson 
och Katja Jassey äntligen sitt pris denna dag av Ulrica Otterling, 
generalsekreterare på förbundet. De fick priset för sitt initiativ 
och genomförande av Orten odlar. Prisutdelningen ägde rum 
hos Igelbäckens koloniförening i Järva i västra Stockholm. 
Samtidigt fick även projektet och alla kolonister i Orten odlar 
diplom av Internationella Koloniträdgårdsförbundet för sitt 
innovativa sätt att lyfta mångkulturellt odlande och odlings-
lotter. På plats från kansliet var även Johanna Uhr och Ulrika 
Flodin Furås. Fler bilder finns på Facebook. 
Vi hoppas att Koloniträdgårdens dag, sista lördagen i augusti 
ska växa och bli en årlig tradition för alla koloniträdgårdfören-
ingar i förbundet framöver. 

Mer information om Orten odlar: www.ortenodlar.se

Ansökan om bidrag för studier och 
utvecklingsarbete 2021
Alla medlemsföreningar i förbundet kan ansöka om medel för 
studier, utvecklings- och informationsarbete. Information och 
blanketter har nyligen skickats till föreningar och regioner, och 
materialet finns även på hemsidans styrelseinloggning.

Observera att ansökningar ska skickas direkt till Koloni-
trädgårdsförbundet och inte som tidigare via regionen. Sista 
ansökningsdag är 20 nov.

Många föreningar och regioner som sökte, och beviljades 
medel för 2020, har inte kunnat genomföra sina verksamheter 
under 2020 som planerat. Om man inte kunnat genomföra sin 
verksamhet i år men planerar att genomföra den 2021 måste 
man skicka in en ny ansökan. Förhoppningsvis kommer förut-
sättningarna att vara annorlunda kommande år så vi återigen 
kan arrangera möten och aktiviteter.

Ett tips när ni planerar aktiviteter för nästa år, är att på något 
sätt uppmärksamma att Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år 
2021. Ett sätt är att använda trädkampanjen ”Koloni älskar träd” 
och bjuda in beslutsfattare till trädplantering eller ta med dem 
på en promenad genom området och visa upp all fin biologisk 
mångfald ni bidrar med. 

Trädkampanjen 
– glöm inte att registrera planteringar!
Oj vad det har planterats ute i landets koloniträdgårdar i som-
mar! 615 stycken buskar och träd har 
registrerats i vår Trädkampanj hittills. 
Och vi är säkra på att det finns fler 
nyplanteringar som inte har rappor-
terats in. Så påminn alla kolonister i 
din förening att gå in på vår webb  
koloni.org/alskartrad för att regist-
rera sommaren och höstens träd, 
bär- och prydnadsbuskar. 

Topplista planterade sorter:  
Hallon: 62 stycken
Äppelträd: 58 stycken
Vinbär: 53 stycken
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Nästa år fyller Koloniträdgårdsförbundet 100 år och 
det vill vi gärna fira tillsammans med våra medlem-
mar. Det är ju ni som är förbundet! Därför har vi efter-
lyst ambassadörer i regioner och föreningar, personer 
som vill vara med i planeringen av firandet. Vi vill veta 
mer om vad som händer ute hos våra medlemmar och 
dessutom kunna berätta vilka jubileumsaktiviteter 
förbundet ordnar. Om er förening vill ha en ambassa-
dör för jubileumsfirandet, mejla ulrica@koloni.org.

FÖRBUNDET FYLLER 100 ÅR 2021 

Bildtext....

Här kan ni se samtliga  
registrerade planteringar:  

koloni.org/
alskartrad/registreringar

https://kolonitradgardsforbundet.se/antal-planteringar-i-kampanjen-koloni-alskar-trad/
https://www.ortenodlar.se/


Tomater skadade av ekologisk växtnäring 
I år har flera kolonister och andra fritidsodlare råkat ut för att 
deras växter drabbats av oförklarliga missbildningar. Särskilt 
utsatta har tomater varit. Tidigt riktades misstankarna mot 
bekämpningsmedelsrester i flytande ekologisk växtnäring. 
Kolonisten Lena Israelsson var först med att lyfta problemet i 
landet. Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR), där Koloni-
trädgårdsförbundet är medlem, valde i somras att undersöka 
orsakerna närmare och att bekosta egna analyser av miss-
tänkta produkter. Detta då ingen oberoende myndighet har 
följt upp frågan med laboratorieanalyser utan valt att lämna 
det åt producenterna och KRAV.  

I juni sammanställde FOR en enkät, Växtskador av bekämp-
ningsmedel i fritidsodling?, som drabbade fritidsodlare upp-
manades att svara på. Fram till dagens datum har 131 personer 
svarat och 102 uppger att de använt flytande ekologisk växt-
näring för att gödsla plantorna som senare blev missbildade. 
FOR konstaterar att när alla resultat som framkommit under 
sommaren, via enkätsvar och labbanalyser, så pekar allt på att 
det är bekämpningsmedelsrester i ekologisk växtnäring som 
medfört att tomater och flera andra växter blivit missbildade 
under våren. 

Läs hela rapporten där det är beskrivet hur bekämpningsmedel 
kan ha hamnat i ekologisk flytande växtnäring:  
www.for.se/wp-content/uploads/2020/09/rapport-FOR- 
klopyralid-20200920.pdf

Förslag från regeringen:  
Förbud mot växtskyddsmedel 
Regeringen la i juni fram ett förslag om att växtskyddsmedel 
ska förbjudas på tomtmark, koloniträdgårdar och en rad 
andra platser. FOR (där förbundet ingår), som förespråkar 
hållbar odling, framförde i sitt remissvar starka invändningar 
mot förslaget eftersom det inte går att veta vad det omfattar 
och inte. Det presenteras som ett rent förbud, men i förslaget 
ingår också att Kemikalieinspektionen (KemI) ska fastställa 
vilka ämnen som ska undantas. Vilka ämnen det är framgår 
alltså inte av förslaget.

I augusti kom KemIs förslag på undantag och om regering-
en godkänner deras förslag ser det ut som att ämnen som har 
liten eller ingen miljöpåverkan även fortsättningsvis kommer 
att vara tillåtna för fritidsodlare. Det handlar till exempel om 
järnfosfat som ingår i snigelmedel. Även ättikssyra föreslås 
vara tillåtet. 

I praktiken verkar det som att regeringens förslag medför 
att 6 ämnen förbjuds, däribland glyfosat som ingår i Round 
up, som de flesta odlare redan slutat använda. 
 

Finns invasiva främmande växter i er 
förening?
Invasiva främmande växter är växter som kan skapa stora 
problem för vår natur och våra trädgårdar då de har stor 
spridningsförmåga och är mycket konkurrenskraftiga. Arter 
som är uppförda på EU-listan är idag förbjudna att odla och 
måste bekämpas, exempelvis jättebalsamin. 

Det är även på gång att införas en nationell lista med arter 
som är ett särskilt problem på våra breddgrader. Växter som 
är föreslagna att bli förbjudna i Sverige är t ex parkslide, 
vresros och blomsterlupin. Enligt Naturvårdsverket, som 
är ansvarig myndighet, kommer den svenska listan tidigast 
börja gälla från hösten 2021. 

Men vår uppmaning till samtliga föreningar är att påbörja 
en inventering för att få en bättre bild om det finns invasiva 
främmande växter som behöver bekämpas i ert koloniom-
råde. Därefter bör en långsiktig bekämpningsplan uppföras 
för att på sikt utrota växterna. 

Behöver ni hjälp med ert arbete kring invasiva främmande 
växter så går det bra att mejla ulf.nilsson@koloni.org för 
rådgivning. 

På www.for.se/invasiva-frammande-arter finns flera fakta-
blad med beskrivning av biologi och bekämpning av invasiva 
främmande växter. 

På www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-
arter/ finns mycket information om lagstiftning samt filmer 
om bekämpning och hantering. 

Rikare Trädgård 

”Allt du vill veta om biologisk 
mångfald i trädgården, samlat 
på samma plats”  – så kan 
projektet Rikare trädgård 
beskrivas. Det är ett nytt, 
flerårigt samarbete mellan 
naturorganisationer och 
odlingsföreningar, där Koloniträdgårdsförbundet är med. 
Målet är att visa hur enkelt och viktigt det är att skapa en ri-
kare trädgård och att samla all denna information på samma 
plats. Det rör sig till exempel om guider till hur man bygger 
insektshotell, gynnar fåglar, anlägger en äng, lockar fjärilar 
eller skapar biologisk mångfald på en begränsad yta. 
På hemsidan finns redan mycket intressant material om bio-
logisk mångfald i våra trädgårdar och kolonilotter. 
rikaretradgard.se

Vi uppmanar alla som ansett sig vara drabbade  
att kontakta tillverkarna för att kräva ersättning för inköpt 

produkt och skadade växter. 

Koloniträdgårdsförbundet | Telefon: 08 556 930 80 | Ringvägen 9E, 118 23 Stockholm | kansli@koloni.org

KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET cirkulär nr 4 2020

Följ Koloniträd-

gårdsförbundet  

 på facebook! 

https://www.for.se/wp-content/uploads/2020/09/rapport-FOR-klopyralid-20200920.pdf
https://www.for.se/invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
https://rikaretradgard.se/
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Miljödiplomerade föreningar 2020 
Under året har två nya föreningar blivit miljödiplomerade  
på grundnivå, Koloniträdgårdsföreningen Tuna i Uppsala och 
Koloniföreningen Söderbrunn i Stockholm. Stort grattis till er 
för det fina miljöarbete ni utfört! 

Jubileumsaffischer – en fin present! 
I samband med Koloniträdgårdsförbundets kampanj 
”Koloni älskar träd” har vi tagit fram affischer i storle-
ken A3. Pris för medlemmar är 50 kr/st eller alla fyra för 
150 kr, plus porto. (Ordinarie pris är 90 kr/st eller fyra 
för 270 kr). 

Mejla din beställning till kansli@koloni.org eller 
ring 08-556 930 80.

Lätt om odling
Har du sett att förbundets serie Lätt om odling nr 1-50 finns på hemsidan? I vanliga fall går det även att  
beställa tryckta exemplar av serien, men just håller vi på att uppdatera layouten och vi kan inte skicka ut  
förrän uppdateringen är klar. 
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Nr 3 av Koloni-
trädgården har 
kommit! 

Äpplets dag den 25 september
En affisch som hyllar äpplen - Alla kolonister i våra medlems- 
föreningar får 15% rabatt på Riksförbundet Svensk Träd-
gårds fina affisch med landskapsäpplen. Beställ via https://
sv.surveymonkey.com/r/affisch_p och ange rabattkod: KOLONI.

Fastighetsavgiften 
– läs om den på vår 

hemsida!
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Koloniträdgårdsförbundets tidning
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TRÄFFA 
KOLONISTERNA 
PÅ SKANSEN

Eget nektarin-
träd från frö?

Lotta Flodén berättar hur

DANTES ODLINGSBETRAKTELSER

Ostronört 
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