
Miljöarbete Kvarngärdets odlarförening 
 

Styrelsen har till årsmötet föreslagit att föreningen ska arbeta för en miljödiplomering av odlings-

området. Miljödiplomering är ett verktyg som tagits fram av Koloniträdgårdsförbundet för 

koloniföreningar som förbättrar sitt miljöarbete.  

 

De grundläggande tankarna i miljödiplomering är att odlingsföreningen ska: 

• Utnyttja resurserna effektivt och minimera användningen av ändliga resurser. 

• Minimera spridningen av miljöskadliga ämnen. 

• Värna naturens mångfald och kretslopp. 

• Skapa en god livsmiljö. 

 

Så här fungerar miljödiplomering: 

• Föreningen anmäler sitt intresse för att bli miljödiplomerad. 

• Föreningen vidtar åtgärder utifrån en handledning och en checklista som tillhandahålls av 

Koloniträdgårdsförbundet. 

• När tillräckligt många åtgärder klarats av för att uppnå grundnivån av miljödiplomering 

skickas den ifyllda checklistan till Koloniträdgårdsförbundet. 

• En representant för Koloniträdgårdsförbundet kommer på besök och gör en kontroll av 

området och föreningens åtgärder. 

• Om kontrollen visar att föreningen uppfyllt tillräckligt antal åtgärder för grundnivån erhåller 

föreningen sitt första diplom. 

• Därefter kan föreningen gå vidare och vidta fler åtgärder och förbättra sitt miljöarbete, och 

då erhålla miljödiplomering på brons, silver eller guldnivån.  

Tips till medlemmarna för miljövänligare odling 
 

• Använd gödsling och jordförbättring som är KRAV-märkt.  

 

• Skapa ett lokalt kretslopp på lotten genom att kompostera allt trädgårdsavfall. Grenar och 

kvistar kan klippas i bitar och användas till att luckra upp komposten.   

 

• Tips för miljövänlig bekämpning av ohyra såsom larver, bladlöss och mjöldagg finns att läsa 

på internet. T.ex. på hemsidan www.tradgardsmastaren.com, under Artiklar.   

 

• Spara vattnet genom smart bevattning. Vattna med kanna eller slang. Undvik vattenspridare.  

 

• Vattna helst på morgon och kväll och gärna i samband med regn, inte när solen står som 

högst och avdunstningen är som störst.  

 

• Skaffa en tunna till lotten och samla regnvatten till bevattning.  

 

• Välj ekologiska och KRAV-märkta frön till odlingen. 

 

• Vill du grilla på lotten. Välj FSC-märkt kol och undvik tändvätska.   


