
Till Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun
20140922

Förslag om ekologisk frukt till barnen

För att ta död på skadedjur, ogräs och mögel besprutas det som ska bli vår mat med kemiska 
bekämpningsmedel. Men kemikalierna som används stannar inte bara på odlingarna. De 
sprider sig nästan överallt. En del finns kvar i maten vi äter. I en vanlig fruktkorg hittas rester 
av bekämpningsmedel i 9 av 10 frukter. 
(Se http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/rester-av-bekampningsmedel-i-87-av-
oekologiska-frukter.)

Idag utsätts vi för tusentals kemikalier från olika håll. Alla klassas inte som farliga, men 
mycket pekar på att olika kemikalier kan ha en betydande påverkan på bland annat fetma, 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, svårighet att få barn, tidig pubertet och 
inlärningsvårigheter. I maten hittas bekämpningsmedelsrester främst i frukt och grönt. Att äta 
frukt är både nyttigt och bra för miljön men på grund av bekämpningsmedelsresterna är det 
viktigt att välja giftfri ekologisk frukt till barnen. 

De gränsvärden som finns ger inte ett tillräckligt skydd. Vid riskvärdering av 
bekämpningsmedel testas ämnena ett och ett trots att vi idag utsätt för många ämnen 
samtidigt. Kunskaperna om hormonstörande ämnen är också väldigt begränsade. En mycket 
låg dos av hormonstörande ämnen kan ge allvarliga effekter på kroppens signalsystem. 
Barn och foster är extra utsatta för risker med skadliga kemikalier. Dels för att känsliga 
system i kroppen fortfarande utvecklas, men också för att de utsätts i högre halter i relation till
sin kroppsvikt. 

Ett exempel på problematiska ämnen är insektbekämpningsmedlet klorpyrifos som ofta hittas 
i frukt. Det misstänks påverka hjärnans och övriga nervsystemets utveckling negativt baserat 
både på djurstudier och epidemiologiska studier. Svenska kemikalieinspektionen anser att den
forskning som finns kring organofosfater (den grupp bekämpningsmedel som klorpyrifos 
tillhör) är djupt oroande. Ännu finns inget facit om klorpyrifos är giftigt för nervsystemet eller
inte och om det ger effekt idag på våra barn. Det går därför inte att veta om gränsvärdena för 
klorpyrifos är säkra.

Att äta frukt med rester av bekämpningsmedel innebär en risk för konsumenten men de som 
drabbas hårdast är naturen, arbetarna och de familjer som bor nära de besprutade odlingarna.

Utbytesprincipen (Miljöbalken 2 kap 4 §) anger att den som bedriver verksamhet ska undvika 
att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller 
miljön om de kan ersättas med produkter som är mindre farliga. Detta gäller även 
bekämpningsmedel i frukt.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att
• Kommunen köper in 100% ekologisk frukt till barnen i skolan och förskolan
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