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Nya regler för bäddar, torv och belysning försvårar den ekologiska växthusodlingen i Sverige, enligt
Jordbruksverket.
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Nya EU-regler för bäddar, torv och belysning kan hämma den ekologiska
växthusodlingen i Sverige, enligt Jordbruksverket.
Förslaget som en expertgrupp inom EU har lagt fram innebär bland annat att ekologiska grönsaker och bär inte
får odlas i krukor, säckar eller avgränsade bäddar. Det betyder att en viktig förebyggande åtgärd mot korkrot och
jordburna sjukdomar går förlorad, enligt Jordbruksverkets ekobrev.
Samtidigt kan svenska odlare inte använda de andra växtskyddsåtgärder som EU föreslår på grund av för låga
temperaturer och låg ljusinstrålning.
Företag i Finland, Norge, Danmark och Sverige som odlade i avgränsade bäddar före 2013 undantas dock från
regeln och får fortsätta, men de får inte utöka arealen. Produkter som säljs med kruka, till exempel örtkyddor och
blommor, får odlas i kruka, enligt förslaget.

Mindre ekologiskt i Sverige
Förslaget leder till att färre tomat- och gurkodlare kommer att vilja ställa om till ekologisk produktion och att
svenska ekologiska växthusgrönsaker riskerar att ersättas med grönsöker från mellersta och södra Europa, enligt
Jordbruksverket.
EU-gruppen föreslår också att användningen av torv maximalt ska få uppgå till 80 procent av volymen och att
den inte får användas som jordförbättringsmedel vid odling i markjorden. Det får negativa konsekvenser både för
kryddodlingar i växthus och odlingar av tomat och växthusgurka i markjord.

Skydda fladdermöss
Ytterligare en begränsning som EU vill införa är att belysningen ska ske på ett sätt som gör att det alltid är minst
tolv timmars natt. Detta för att inte störa fladdermöss, fåglar och andra djur. Förslaget innebär enligt
Jordbruksverket att plantorna under vintern måste tillföras annan energi som inte ger någon tillväxt för att hålla
temperaturen. Dessutom ökar risken för svampsjukdomar med tolv timmars mörker.
Förslagen innebär ett hot mot de ekologiska odlarna i Sverige.
– I stället för att utöka verksamheten får vi avveckla. Det är värsta scenariot, säger gurkodlaren Göran Ektander
på företaget Tåkerngrönt i Östergötland till TT.

