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       Miljöarbete Kvarngärdets Odlarförening 

 

 

 
 
 
 
 
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 bättre närmiljö och ta ansvar för kommande generationer odlare. 

 
 
Så här fungerar miljödiplomering: 

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

• När tillräckligt många kriterier uppfylls för att uppnå grundnivån av 
miljödiplomering gör en representant för Koloniträdgårdsförbundet 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. 

 
 
 

 
     
 

 Kvarngärdets Odlarförening är av Koloniträdgårdsförbundet 
 miljödiplomerad på grundnivå från och med 1 oktober 2019. 
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Tips och riktlinjer för miljövänlig och hållbar odling på området 

 

Odling på kommunens mark sker på ett miljövänligt sätt, och enligt miljödiplomeringen med 
ekologiska metoder.  På området sker odling med ett hållbart och långsiktigt perspektiv och 

effektivt nyttjande av resurser. 
 

 

Gödsling och jordförbättring 

Använd gödning och jordförbättring som är KRAV-märkt. 
Godkända produkter är exempelvis stallgödsel, växtrester och kompost, men även kalk från 
kalksten, vedaska, ben- och blodmjöl med mera. Fler godkända produkter finns på KRAV:s 

hemsida, www.krav.se. Gödselvatten baserat på nässlor, vallört eller urin kan vara ett värdefullt 
tillskott under odlingssäsongen, mer information och tips för att gödsla och jordförbättra på 

bästa sätt finns på föreningens hemsida. 
 

Växtskydd 

Enbart bekämpningsmedel klass 3 är tillåtna inom området, dvs. medel som får brukas av 
privatpersoner, medlen ska även vara godkända för KRAV-odling. 

Exempel på godkända medel är preparat framtagna eller bestående av växter och djur som inte 
är genetiskt modifierade, det går även att använda fällor och fångstanordningar, såpa, 

bikarbonat, sprit med mera. Fler godkända produkter återfinns på KRAVS-hemsida. Det finns 
mycket som kan göras för att motverka skadegörare på växter, tips för bekämpning av 

skadegörare såsom bladlöss, mjöldagg med mera och förebyggande åtgärder finns att läsa på 
t.ex. www.kolonitradgardsforbundet.se 

 

Kompost 

Trädgårdsavfall ska komposteras på den egna odlingslotten. Hushållsavfall får inte komposteras 
på odlingsområdet. Vi utnyttjar naturens kretslopp. Mera om kompostering finns i Lätt om odling 

nr 13 på Koloniträdgårdsförbundets hemsida. 
 

 

Bevattning 

Spara på vattnet: Punktvattna med kanna eller slang, en ordentlig rotblöta vid färre tillfällen 

 ger mer nytta än att vattna ofta och ytligt. Det bidrar även till att rötterna snabbare letar sig ner 
djupare i marken, och ytliga rotsystem undviks.  Vattenspridare är inte tillåtet och strilmunstycke 

används sparsamt om det behövs, frösådder kan exempelvis med fördel punktbevattnas i såfåran, 
något som även missgynnar ogräset. Vattna helst på morgon eller kväll när avdunstningen är 
som minst. Vattning kan med fördel ske när det kommit en mindre mängd regn som redan har 

fuktat jordytan. 
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Eldning 

Eldning av ris och grenar sker gemensamt en gång per år i enlighet med lokala 
miljöbestämmelser.  Vill du grilla på lotten, välj SIS och FSC-märkt kol och undvik traditionell 
tändvätska till förmån för t.ex. rapsoljebaserad dito eller tändpapper med stearin. Var även 

uppmärksam på eventuellt eldningsförbud. 
 
 

Övrigt 

Material och färg: Önskar odlaren köpa eller bygga nya odlingslådor, drivbänkar eller liknande. Då 
är det viktigt att tänka på vad träet är eller kommer att bli behandlat med, eftersom odling 

kommer ske i nära anslutning till materialet och många ämnen som används inte är avsedda för 
ändamålet.  Bygga utan impregnerat trä och Bygga och måla klokt är två häften som 

Kemikalieinspektionen har gett ut och återfinns på www.kemi.se. Fler tips finns även hos t.ex. 
Byggtjänst och Naturskyddsföreningen. 

 
Frö och utsäde: Välj i första hand ekologiska frön till odlingen, numera erbjuder de flesta firmor 

ekologiska fröer och några som specialiserat sig med ännu bredare sortiment är t.ex.  
www.lindbloms.se och www.runåbergs.se. Föreningens medlemmar har rabatt vid köp av fröer hos 

www.impecta.se 

 
Lätt att odla: Koloniträdgårdsförbundet har gett ut serien lätt att odla, en serie med 50 nr som 
erhålles gratis från förbundet och finns på www.kolonitradgardsforbundet.se/latt-om-odling/ 

Medlemskap i Kvarngärdets Odlarförening innebär även ett medlemskap I 
Koloniträdgårdsförbundet. 

http://www.lindbloms.se/
http://www.runåbergs.se/
http://www.impecta.se/

