
  
  
  
  

Miljödiplomering  
Av  vår  koloniförening  enligt  

koloniträdgårdsförbundets  kriterier.  
	



Miljödiplomering	
•  Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i 

koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det kan också 
vara en förutsättning för att bevisa koloniområdenas 
berättigande i städer och tätorter. Koloniträdgårdar är 
viktiga inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. 
Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder bidra 
till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället. 

•  Miljödiplomet blir det synliga beviset på föreningens insatser 
för miljön. 

•  Ekologisk odling är för många kolonister en självklarhet idag. 
Men miljödiplomeringen fokuserar även på andra delar i 
miljöarbetet: biologisk mångfald, energi, material, 
transporter, vatten och avlopp. 
 

•  Fån Koloniträdgårdsförbundets informationsbrochyr 



Vad  behövs  för  a>  vi  ska  nå  basnivån  
	

•  Att vi använder miljögodkända (KRAV) 
jordförbättringsmaterial  

•  Att vi komposterar vårt trädgårdsavfall  
•  Att vi använder miljögodkända (KRAV) 

bekämpningsmedel 
•  Att vi tänker på att vattna klokt 
•  Att vi använder miljömärkta hushållskemikalier och    

även tänker på miljön vid val av material och färg. 
•  Att vi startar studiecirklar om odling och miljö samt tar 

fram informationsmaterial om bra miljöval. 
    



  Gödsling  och  jordförbä>ring  
	 Exempel på tillåtna produkter enligt KRAV:s regler är: 

•  Naturgödsel ( från häst, ko, får, höns o d.), halm, 
växtrester, avslagna gröngödslingsväxter och liknande 
lantbruksprodukter 

•   Torv, kompostjord , strö, avfall från växthusodling och 
trädgårdsanläggningar 

•   Ben- och blodmjöl  
•  Kalk från kalksten 
•   Algkalk 
•   Dolomit ( magnesiumrik kalk)  
•  Ved- och torvaska 

•  Fler godkända produkter finns på KRAV:s hemsida, www.krav.se. 
Förbundet har en sammanställning med rekommendationer på 
hemsidan www.koloni.org. 



  Växtskydd  
	•  Exempel på KRAV-godkända medel är 

•   Bekämpnings- och växtskyddsmedel som består av 
eller är framtagna ur ej genetiskt modifierade 
växter, djur, mikroorganismer, insekter m.m.  

•  Gelatin  
•  Insektsfällor Fällor eller fångstanordningar  
•  Förtvålade fettsyror (dvs vissa såpor) som 

uttryckligen godkänts av KRAV  
•  Natriumbikarbonat, Sprit (etanol)  

Fler godkända produkter finns på KRAV:s hemsida www.krav.se. 
Rekommendationer finns på förbundets hemsida. Se även Lätt om 
Odling nr 9 och nr 20. 



Ogräs  	

•  Handrensning 
•  Täckning med markduk 
•  Termisk och elektrisk ogräsbekämpning  
•  Varmvatten och ånga  
•  Vegetabiliska oljor 

 t ex. Pelargonolja    
•  Ogräsättika 

 



Va>na  klokt	
•  Genom punktbevattning med hjälp av slang, 

droppslang och kanna kan man spara avsevärt på 
vattenåtgången.  
Vattnet hamnar där det behövs och man minskar 
risken för svampsjukdomar och ogräs.  

•  Vattna helst på morgon eller kväll när 
avdunstningsförlusterna är minst. 

•  Läs mer i Lätt om odling nr 29 


