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COOPs marknadsföring rörande ”ekoeffekten” kommer att 

prövas rättsligt i marknadsdomstolen 
Svenskt Växtskydd har i dag tagit COOPs marknadsföring rörande den påstådda  

”ekoeffekten” till marknadsdomstolen för att den är osaklig. Marknadsföringen 

baserar sig på reklamfilmen om ”ekoeffekten”. Vi förstår att COOP gärna vill sälja 

sina, ofta dyrare, ekologiska livsmedel, men marknadsföringen är oetiskt och det är 

dessutom olagligt att vilseleda kunderna med ovederhäftiga påståenden. 

 

Sunda, näringsriktiga och svenska livsmedel 
Svenskt Växtskydd är inte emot ekologisk odling eller ekologisk mat. Vi är för svensk mat. Svenska 

jordbruk och den svenska livsmedelsproduktionen ska vi vara stolta över. I Sverige har vi mycket goda 

förutsättningar och kunniga jordbrukare som kan och vill utveckla produktionen av sunda, 

näringsriktiga, svenska livsmedel ytterligare. Svenskt Växtskydd bidrar till denna utveckling. Vi förstår 

att COOP har andra drivkrafter. 

 

Ekojordbruk använder också kemiska växtskyddsmedel 

COOP påstår i sin reklamfilm att ekologisk odling inte använder sig av kemiska bekämpningsmedel 

(heter egentligen växtskyddsmedel). Detta stämmer inte. Beroende på vilket land som avses tillåts 

många olika växtskyddsmedel inom ekologisk odling. Dessa är tillåtna inom ekologisk odling för att de 

anses ”naturliga” eller bara är lätt modifierade. Ämnens ursprung har dock ingen koppling till vare sig 

säkerhet eller effektivitet. Godkännandeprocessen för dessa ämnen är därför också identisk med den 

för andra växtskyddsmedel. 

 

Ekologisk produktion och miljön 

Reklamfilmen menar vidare att ekologiskt odlade livsmedel är bättre för miljön. Detta är dock inte 

givet, tvärtom är till exempel urlakningen av kväve och fosfor, som kan leda till övergödning, 

generellt sett högre i ekojordbruk än för konventionell odling. Ekoodling från jordens alla hörn kräver 

dessutom långväga transporter jämfört med svenskt konventionell odling. 

 

Ekologisk produktion och hälsan 

Påståendena om att ekologiska livsmedel skulle vara bättre för hälsan stämmer inte heller. Kemiska 

växtskyddsmedel är noga prövade, väldokumenterade och godkända – i klass med läkemedel. Här är 

de uppmätta halterna av växtskyddsmedel i studien jämförda med Livsmedelsverkets ADI*-värden 
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Familjens medianhalt uttryckt som procent av ADI*-värdet för respektive växtskyddsmedel 

 

Vad betyder då dessa siffror?  

Om vi hypotetisk tänker oss att ADI* avseende alkohol skulle var en matsked lättöl. Det vill säga, att 

en daglig konsumtion av 15 ml lättöl inte innebär någon hälsorisk.  

Då motsvarar de högsta uppmätta halterna av växtskyddsmedelsrester en matsked lättöl i månaden.  

Och den lägsta uppmätta halten motsvarar ett kryddmått lättöl vart femte år.  

Det är alltså dessa låga halter av växtskyddsmedelsrester utan hälsoeffekt som COOP gör ett stort 

nummer av i sin reklamfilm.  

 

COOPs studie är riggad 

Mest överraskande är ändå att den studie som COOP beställt som underlag till reklamfilmen är 

riggad. Familjen uppmanas ändra flera vanor än bara vad de äter under de ”ekologiska veckorna”. 

Bl.a. fick familjen inte använda nya kläder, handdukar och sängkläder. I reklamfilmen tas dessa saker 

dock inte upp, utan all förändring av halter av ämnen hos familjen hänvisas till kosthållningen.  

En annan faktor i studien som hjälper till att driva COOPs tes är att de valt att mäta 12 olika 

växtskyddsmedel, dock inga av de som används inom ekologisk odling. Resultatet är därför givet på 

förhand. 

 

Hela Svenskt Växtskydds stämningsansökan av COOP kan läsas här 

http://svensktvaxtskydd.se/files/2016/05/Stämningsansökan-20160527_slutlig.pdf 

 
*ADI betyder Accepterat Dagligt Intag och definieras av Livsmedelsverket som ”Den högsta mängd av en substans som en 

konsument kan få i sig dagligen under hela sin livstid utan hälsorisk.” 

 

För ytterligare information, Kontakta: Svenskt Växtskydd  

Anders Normann, e-mail: anders.normann@svensktvaxtskydd.se, tel: 070-591 81 62 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TCP 2,4-D CCC Promokarb ETU Mepikvat 3-PBA 3,5-DKA ADI

http://svensktvaxtskydd.se/files/2016/05/Stämningsansökan-20160527_slutlig.pdf
mailto:anders.normann@svensktvaxtskydd.se

