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Vi har tagit det av ett inslag i p4 Östergötland som handlar om bokashi. En kvinna
som anmält sin kompost till kommunen har fått betala 1000 kr i avgift. I avsnittet
säger Veronica Cederlund, enhetschef för hälsoskydd på Norrköpings kommun:
Kommunen har ansvar för allt hushållsavfall och vill man göra på annat sätt måste
man anmäla och betala den avgiften. Hon säger också att kommunen inte har
möjlighet att jaga efter de som använder sig av bokashi. Affärsområdeschef Anders
Karlsson på Nodra i Norrköping säger att det är bättre för miljön att allt avfall tas
omhand av dem.
Om man räknar in effekter såsom olika typer av hantering av matavfallet som
kommunerna har, t ex deponi eller rötning till biogas, framställning av alternativa
gödselmedel och dess användning, jämfört med kompostering och trädgårdsodlarens
behov av jordförbättringsmedel och gödsel, borde det gå att få fram tydligare
rekommendationer. Man bör då också beakta att trädgårdsodlaren för att
kompensera bokashin och dess lakvatten i stället köper jordförbättringsmedel och
gödsel i påse, där man utnyttjar torvtäkt etc.
Uppdrag granskning har nyligen tagit upp den stora klimatpåverkan som
torvbrytningen för trädgårdsanvändning har. Här ligger Sverige efter kring förbud och
lagstiftning i jämförelse med t.ex Irland och trädgårdsnationen Storbritannien.
Jordförbättring med kompost kan få ökad betydelse, men ännu vet vi för lite om hur
den sammanlagda klimatpåverkan ser ut.
Det är stora volymer matavfall så det är underligt att det inte redan finns omfattande
forskning. 760 000 ton matavfall kommer från hushållen varje år. Enligt
Naturvårdsverkets regelförslag från september 2021 ska 400 000 ton av avfallet
återvinnas av kommunerna varje år.
Vi uppmanar förbundet att ställa krav på mer forskning kring hurvida hushållens
användning av matavfall i kompostering och vid fritidsodling är positivt eller negativt
för klimatet i en jämförelse. I dag finns det bara enklare examensarbeten inom
området och ingen jämförande forskning med alternativet kommunerna står för.
Vi undrar vilken policy förbundet har i frågan. Ska vi ta ställning i frågan? Vi blir ju
uppmuntrade från många håll att använda bokashi och att kompostera själva. Många
av våra medlemmar gör också detta och många säger också att det ger positiva
effekter på växandet. Det är inte lika kul när det kostar och vill man ”smyga med
det”? Har andra kommuner samma policy?
Vi i styrelsen vill inte själva lyfta frågan då vi är rädda för att medlemmar kan få en
avgift hemskickad till sig.
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