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OPINION

Skadad tomatplanta. Ett förbud mot pyralider innebär att regeringen får möjlighet att gå från ord till handling. Enligt Sveriges 
miljömål ska miljöpolitiken fokusera på resurseffektiva kretslopp som är fria från farliga ämnen, skriver artikelförfattarna. 

”Förbjud pyralider. De förstör 
växter som tomat, bönor och 
potatis i trädgårdar och på 
 kolonilotter.”
■ Våra odlingar förstörs av gift-
rester från ogräsmedel som an-
vänds inom svenskt och europe-
iskt lantbruk, skriver företrädare 
för Koloniträdgårdsförbundet 
och en rad andra organisationer.

F lera miljoner människor 
i Sverige odlar något ätbart. 
De odlar för nyttan och 
glädjen i att skörda ekolo-

giska köksväxter. Men det är en gläd-
je som för många har ersatts av ilska 
och frustration.

Orsaken är att odlingarna förstörs 
av giftrester, pyralider, ämnen som in-
går i ogräsmedel som används inom 
svenskt och europeiskt lantbruk.

Pyralider hamnar i ekologisk nä-
ring och gödsel som fritidsodlare an-
vänder och förstör därmed känsliga 
växter som tomat, bönor och potatis. 
Några få miljarddelar (µg/kg) räcker 
för att skador ska uppstå.

Innehållet i ekologisk organisk nä-
ring kan komma från ett konventio-
nellt jordbruk och vara besprutat. 
Många odlare vågar därför inte köpa 
ekologisk näring och gödsel, utan 
väljer att återgå till produkter med 
konstgödsel vilket varken är en håll-
bar eller en önskvärd utveckling.

Pyralidernas väg från åkrar till träd-
gårdar är ett exempel på hur yrkesod-
ling och fritidsodling hänger ihop. 

När lantbrukare sprider pyrali-
der dödar gifterna inte bara ogräset 
på åkern. De tas även upp av de od-
lade grödorna, främst spannmål och 
raps. Grödorna blir till foder som dju-
ren äter. Pyraliderna hamnar i deras 

spillning som sprids på kolonilotter 
och i trädgårdar där giftet förstör od-
lingar. 

Att pyraliderna tas upp av spann-
mål som blir till foder har varit klar-
lagt sedan 1960-talet. Forskare varna-
de redan då för gifternas konsekven-
ser i senare led utanför åkrarna. Trots 
det tror LRF, Lantbrukarnas riksför-
bund, och Jordbruksverket att de kan 
stoppa spridningen av ämnena ge-
nom att informera lantbrukare som 
använder pyralider att gödsel och 
halm inte får lämna gården. Men det 
löser inte problemet när även fodret 
innehåller pyralider.

Regeringen bör snarast ta ansvar 
för de problem pyralider skapar och 
behandla frågan utifrån alla odlares 
perspektiv genom att:

1 Arbeta för ett förbud mot pyrali-
der. Sverige kan förbjuda produk-

ter med pyralider, men också arbeta 
på EU-nivå för att förbjuda de skad-
liga ämnena. 

Enligt  en EU-förordning får ett 
växtskyddsmedel inte ha oacceptabla 
effekter på växter och växtprodukter. 
Därför finns det underlag för att prö-
va om det går att förbjuda pyralidäm-
nena klopyralid, aminopyralid och pi-
kloram inom EU.

Det är inte bara fritidsodlare som 
påverkas av pyralider. 

Jord- och gödselbranschen drab-
bas ekonomiskt när odlarna inte vå-
gar köpa deras produkter. Därför 
stödjer flera företag i branschen ett 
förbud. Hästuppfödare, ridskolor och 
stall blir inte av med sin gödsel, något 
som innebär stora kostnader för dem. 

2 Ge Jordbruksverket ansvar för 
all odling. 

Idag  har ingen myndighet ansvar 
för fritidsodling. Jordbruksverket har 
enbart ansvar för yrkesmässig odling. 
Om en myndighet ansvarade för all 
odling, skulle den ha klart för sig hur 
yrkesmässig odling och fritidsodling 
påverkar varandra.

Vi vänder oss inte mot Sveriges 
65 000 lantbrukare. Vi tror att de om 
några kan ha förståelse för gifters 
oönskade effekter på grödor. Lantbru-
karna följer de regler som finns idag. 

Ett förbud mot pyralider innebär 
inte bara att Sveriges 5 miljoner fri-
tidsodlare tryggt kan fortsätta odla 
ekologiskt. Det ger också regeringen 
en möjlighet att gå från ord till hand-
ling. Enligt Sveriges övergripande 
miljömål ska miljöpolitiken fokusera 
på resurseffektiva kretslopp som är 
fria från farliga ämnen. Att låta pyra-
lidernas förgiftning av de gröna krets-
loppen fortgå ger motsatt effekt. 
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Kan Kastrup 
kan Arlanda.

M öjligen är det 
socialdemo-
kratins fan-
tomsmär-

tor som spökar efter sju år 
i regeringsställning ihop 
med Miljöpartiet, men re-
geringens ovilja att värde-
sätta svenskt flyg fortskri-
der. Inte ens när det hand-
lar om det statliga bolaget 
Swedavia uppvisas intresse 
eller handlingskraft.

Det handlar om sorge-
barnet Arlanda flygplats 
i Mälardalsregionen. På 
grund av brist på personal 
till säkerhetskontrollen 
tvingas passagerare vänta 
i flera timmar, i flera hund-
ra meter långa köer.

Enligt Swedavia som 
äger och driver Arlanda har 
Avarn Security, det privata 
bolag som sköter säkerhets-
kontrollerna, drabbats av 
rekryteringsproblem. Dess-
utom råder det långa hand-
läggningstider för godkän-
nande av ny personal. 

Anställning inom luft-
fartsskyddet är sedan 2019 
placerat i så kallad säker-
hetsklass. Den som anställs 
innanför säkerhetskontrol-
len måste säkerhetsprövas, 
vilket även inkluderar en 
registerkontroll som utförs 
av Säkerhetspolisen. 

Många medarbetare  i sä-
kerhetskontrollen sades upp 
under pandemin, då flyg-
planen under långa perio-
der antingen stod stilla på 
marken eller flög med tom-
ma säten för att behålla 
sina start- och landnings-
tider. 

Men oavsett om perso-
ner tidigare arbetat vid Ar-
landas säkerhetskontroll, 
måste de nu genomgå sam-
ma tidskrävande säker-
hetsprövning som övriga 
sökande. 

Från rekrytering till god-
kännande och till det att 
nya medarbetare ens kan 
påbörja sin utbildning kan 
det ta upp till två månader, 
enligt Lena Johansson, re-
gionchef hos Avarn (DN 
31/5). Men den långa hand-
läggningstiden gör att inte 
alla sökande fullföljer re-
kryteringen.

Kökrisen på Arlanda 
har blivit till ett politiskt 
problem. I förra veckan 
menade inrikesminister 
Morgan Johansson (S) att 
det är Swedavia som bor-

de ha haft bättre framför-
hållning. Men Dagens in-
dustri har kunnat avslöja 
(26/5) att regeringen redan 
i januari blev varnad för att 
kökaos kunde vara nära fö-
restående. 

I tisdags kallades Swed-
avias vd in till trafikutskot-
tet för att ge en lägesbild av 
situationen. Kort därefter 
meddelade Moderaterna 
att även Morgan Johansson 
bjuds in till trafikutskottet 
för att förklara sin och re-
geringens bristande fram-
förhållning. Det är ju reger-
ingen som har det yttersta 
ansvaret för Swedavia.

Men Morgan Johansson 
och Swedavia hade kunnat 
bespara sig mycket huvud-
bry om de tidigare i år hade 
satt sig på flyget till Kast-
rups flygplats i Köpenhamn 
eller Helsingfors Vanda 
flygplats.

På Kastrup  påbörjades re-
krytering av ny personal re-
dan i januari, med 400 nya 
anställda. I början av veck-
an uppvisade köerna en 
snittid på 13 till 16 minuter. 
Och på Helsingfors Vanda 
finns ny teknik som scannar 
handbagaget utan att passa-
gerarna ska behöva öppna, 
lägga fram diverse saker 
och sedan stoppa ner igen.

Även på Kastrup har det 
bitvis varit långa köer och 
lång väntetid, men den ti-
diga rekryteringen gör att 
man planerar att vara full-
bemannade lagom till se-
mestersäsongen. Rese-
närerna från Arlanda får 
vänta längre. Först i höst 
beräknas situationen ha 
ordnat upp sig.

Lärdomarna är uppen-
bara: framförhållning och 
ny teknik innebär bättre 
service. 

Går det i Danmark så 
kanske det går även i Sve-
rige. Det hade varit dejligt.
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