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Centralstyrelsens svar på Nykarleby Marthadistrikt rf:s motion: 
 
Motion rörande närproducerat och konsumtion 
 
Nykarleby Marthadistrikt rf föreslår att Marthaförbundet ska arbeta för att 
förmedla kunskap och öka intresset för småskalig odling i hemmen. Detta kan ske 
genom till exempel en broschyr eller en bok och genom artiklar i tidskriften Martha. 
Distriktet önskar att detta också kunde ske i samråd med Ungmartha, som skulle 
bidra till ökat samarbete och gemenskap mellan ung och gammal. Vidare önskar 
distriktet att Marthaförbundet arbetar för att stödja konsumtionen och 
produktionen av inhemska produkter och matvaror som odlats och förädlats inom 
vårt eget land, och för att lyfta fram bondens och trädgårdsodlarens vardag samt 
berätta om under vilka premisser de lever. 
 
Ett av Marthaförbundets viktigaste mål är att främja en hållbar vardag och hållbar 
utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. Kunskap om hur och var den mat 
vi äter produceras är väsentlig för att vi som konsumenter ska kunna göra 
medvetna val. En viktig del av Marthas matvision är att förespråka transportsnål, 
närodlad och hemlagad mat. 
 
Motionären beskriver många av de utmaningar som drabbar dagens bönder och 
trädgårdsodlare. Samtidigt som jordbruket bidrar till ett stort klimatavtryck 
påverkas det av klimatförändringen. Motionären har rätt i att bönderna i dag 
tvingas bära en stor del av både skulden och eventuella efterverkningar av 
klimatförändringen. 
 
Att odla hemma har bevisligen en positiv effekt på hälsan. Det finns forskning som 
visar att människor som börjat odla hemma genom sin nya hobby också har börjat 
uppskatta grönsaker och jordbrukarens arbete, och därför har valt en mer 
hälsosam och klimatvänlig kost. Effekten är speciellt stor hos barn som har fått 
delta i odlingsverksamhet, och har också kunnat ses hos dem som har en egen 
trädgård samt hos dem som odlar i stan, till exempel på balkonger eller kolonilotter. 
Odling som hobby bidrar även till bättre kondition och mental hälsa. 
 
I större skala kan privatodlingar även minska på trafik och utsläpp från 
varutransporter. Minskad trafik innebär mindre koldioxid- och partikelutsläpp, men 
även mindre trafikbuller och olyckor. 
 
I Marthaförbundets senaste matkulturmagasin ”Odlade grönsaker” som lanserades 
i oktober 2020 publicerades sammanlagt tolv artiklar om jordbrukarens, 
hobbyodlarens och hemmaodlarens vardag & verklighet. I tidningen Martha nr 
2/2021 fokuserar två artiklar på jordbruk och hållbar matproduktion ur bondens 
perspektiv. I Martha nr 3/2021 med temat ”Goda grödor”, kommer det att finnas 
sammanlagt fem artiklar som handlar om odling (bland annat om familjejordbruk, 
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stadsodling och hobbyodling). Marthaförbundet har aktivt lyft fram bonden, maten 
och jordbrukets framtid under det senaste året och kommer att göra det även under 
innevarande år. 
 
Självhushållning är en växande trend i samhället och det har blivit allt vanligare att 
odla sin egen trädgårdslott eller att ha en odlingslåda på balkongen. Dessa teman 
lyfts även fram i Marthaförbundets verksamhetsplan för 2022 — giftfri odling, 
växthusodling och odling i drivbänkar kommer att förevisas under året. 
 
Centralstyrelsen för Marthaförbundet föreslår för årsmötet: 
 

1. att Marthaförbundet även framöver i tidskriften Martha och på sociala 
medier publicerar artiklar som lyfter fram bondens och trädgårdsodlarens 
vardag, 

2. att Marthaförbundet fortsätter främja konsumtionen av inhemsk och 
närodlad mat, 

3. att Marthaförbundet delar kunskap om odling i egen trädgård eller på egen 
balkong enligt verksamhetsplanen för 2022, 

4. att Marthaförbundet publicerar material om odling i hemförhållanden. 
Materialet produceras i mån av möjlighet i samarbete med Ungmartha. 


