Sätt igång!
• Bilda en miljögrupp med intresserade medlemmar, kanske i form
1
av en studiecirkel.

• Gå igenom kriterierna och förutsättningarna i den handbok som
1
finns att ladda ner eller beställa från Koloniträdgårdsförbundets
hemsida.
• Medlemmarnas motivation är viktig för att ni ska lyckas. Prata med
1
varandra om fördelarna med klimatsmart koloniträdgårdsliv och
vilka kriterier ni redan uppfyller.

• Gör en tidplan för diplomeringsarbetet.
1
• Beslut om miljödiplomering ska tas genom ett demokratiskt beslut
1

Dags att miljödiplomera er
koloniträdgårdsförening?

vid årsmötet.
• Meddela att ni vill miljödiplomera er till Koloniträdgårdsförbundet
1
som kan ge råd och stöd.

• När alla kriterier är uppfyllda skickar ni in checklista och områdes1

beskrivning till förbundet som besöker föreningen inför godkännandet.

• För att behålla diplomeringen ska föreningen vart 3:e år checka av
1
att alla kriterierna fortfarande uppfylls. Efter 3 år som diplomerad
kan föreningen också gå vidare och samla poäng för högre nivåer;
brons, silver och guld.
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MILJÖDIPLOMERINGENS
GRUNDER

Sedan början av 1900-talet har koloniträdgårdsrörelsen givit människor
möjligheter till odling och gemenskap. Till en början hade odlandet stor
ekonomisk betydelse för folkhushållet – idag kan det bidra till den ekologiska hållbarheten. Att hushålla med naturens ändliga resurser knyter
alltså an till koloniträdgårdsrörelsens grundidé och miljödiplomerade
föreningar bidrar till att samhället kan uppfylla de nationella miljömålen
och de globala målen i Agenda 2030.
Kunskap ökar engagemanget, och arbetet med miljödiplomeringen
kan stärka sammanhållningen i föreningen. Med den pedagogiskt upplagda handledningen och stöd från redan miljödiplomerade föreningar
kan medlemmarna inspireras till positiv förändring.
Smart för klimatet – och för ekonomin
Hållbara beslut är också ekonomiska. Med smart bevattning, marktäckning och användning av regnvatten minskar föreningens vattenkostnad.
Solceller kan på sikt minska kostnaden för el. Återbruk, delning av
maskiner och verktyg leder till färre och mer långsiktiga inköp vilket
minskar både konsumtion, transporter och mängden grovsopor.

Jord och odling
Undvik konstgödning och kemiska bekämpningsmedel.
Använd naturlig gödning och kompost av det egna trädgårdsavfallet för en levande och bördig jord. Täck öppen jord med
gräsklipp, halm, flis, löv och gröngödslingsväxter som ger
näring, bevarar fukt och hindrar ogräs.
Förebyggande åtgärder
Odla motståndskraftiga sorter och samodla gärna grönsaker
och blommor. Skapa en växtföljd i grönsakslandet.
Biologisk mångfald – grunden för allt liv
Gynna artrikedomen bland växter och djur med blommande
växter från tidig vår till sen höst, insektshotell, fågelholkar och
fågelbad, död ved och stenar. Spara gärna en bit gräsmatta
som äng.
Smart bevattning
Återanvänd gråvatten och se till att vattnet kommer ner i
jorden – undvik vattenspridare.
Använd produkter med låg miljöpåverkan
Återanvänd gärna gammalt friskt virke. Undvik tryckimpregnerat virke. Om plast används ska den vara av en kvalitet som
håller i många år. Naturliga färger baserade på t.ex. linolja,
slam och silikat är mindre miljöskadliga än plastfärger. Använd
hand- eller eldrivna gräsklippare och redskap, och samordna
delningstjänster och inköp av gödsel, jord m.m. för att minimera transporterna. Använd alltid miljömärkta rengöringsmedel.

