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Vad är eko?

• Eko = ekologisk, naturenlig

• Ett produktionssätt där man strävar att 
odla växter, föda upp djur och producera  
livsmedel genom att dra nytta av 
naturens egna metoder som mycket som 
möjligt 

• Sträcker sig från åker till det färdiga 
livsmedlet

• Ett lantbruk som är självförsörjande och i 
balans samt för hållbar utveckling
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•Ekologiska åkerarealen 
(eko+ omläggning) år 2016 
var totalt 20 297 ha  

•Av totala åkerarealen i 
Österbotten år 2016
är den ekologiska 
åkerarealen 10,4 %



•Antalet ekogårdar i 
Österbotten 2016 var 409 
st, varav djurgårdar är 92 st

•Medelstorlek per gård 2016 
var 49,6 ha/gård



• En 41 % ökning av ekodjurgårdar 
under perioden 2011 – 2015  dvs 
en ökning med totalt 25 st gårdar  

• Endast 15 st ekologiska höns var 
registrerade och ingen 
ekobroilerproduktion finns i 
Österbotten. 

• 2016 har kommit några nya 
ekohönsgårdar   



• Ekologisk vallproduktion är 
på totalt 9 525 ha

• Havre är den mest odlade 
ekologiska spannmåls-
grödan på 2.129 ha, 
blandsäd på 1.125 ha och 
korn på 1.116 ha



• Ekologisk potatis odlas på 180 
ha i Österbotten 

• Av trädgårdsväxterna odlas 
mest ekologiska morötter 

• Största ekopotatis- och 
ekomorotsodlingarna i Finland 
finns idag i Österbotten



boden.fi

• ekologisk odling

https://boden.fi/kanaler/tag-ekologisk-odling


Jämförelse spannmålspriser, Finland 
(www.vyr.fi), nov 2016

Ekologiskt Konventionellt

Brödvete 310-320 €/tn 143-154 €/tn

Fodervete 221-250 €/tn 120-138 €/tn

Maltkorn 340-375 €/tn 150-152 €/tn

Foderkorn 210-245 €/tn 97-123 €/tn

Grynhavre 260-300 €/tn 132-150 €/tn

Foderhavre 180-210 €/tn 104-128 €/tn

Råg 225-235 €/tn 145-162 €/tn

Ryps och raps 550 €/tn 361-381 €/tn

Åkerböna 275-302 €/tn 175-190 €/tn

http://www.vyr.fi/


Efterfrågan finns 

• Just nu brist på t.ex. 
ekohavre, ekopotatis, 
ekokött och många 
ekogrönsaker 



Lönsamhet

• Lägre 
produktionskostnader 
och högre 
produktpriser ger 
bättre lönsamhet



• Den genomsnittliga 
företagarinkomsten 
större

• Stora skillnader 
mellan gårdar 



Kostnader



Kostnader för förnödenheter på konventionella och ekologiska 
mjölkgårdar 2015 (de/ha)

Källa: Tuottopehtori, lönsamhetsbokföringsgårdar



Ekodjurprodukter
Ekomjölk

- ekotillägg => + 14 - 17 > cent/l

Ekonöt

- ekotillägg => + 35 >cent/kg

- tilläggsvärde vid direktförsäljning 

Ekoägg 

- ekopris ca. 2,46 euro/kg

Källa: Kaija Hinkanen



Ekonomin i ekoproduktion påverkas av:

• Vilka grödor/produkter odlas/produceras och vad 
är försäljningpriset?

• Stöden? 

• Kräver omläggning investeringar? Ombyggnader 
av husdjursbyggnader?

• Åkrarnas skick - kalkning, näringshushållning

• Effektivitet i skördearbetet

• Hantering av ogräsen – maskinkostnader, 
arbetstimmar

• Know-how – nya yrkeskunskap behövs

• Mängden insatsmedel lägre – lättare göra en 
ekonomisk prognos



Ekoförbindelsen - växt

• Är ett skilt stöd

• Minst 5 ha, 1 ha för trädgårdsväxter

• Ekostödet för växtodlingen är 160 euro/ha för 
ersättningsberättigad area, frilandsgrönsaker 
600 €/ha

• 5-åriga avtal

• Ekogrundkurs som förkrav (5 dagar) –
www.eduya.fi eller Ekogrundkurs på 
www.lantbrukssallskapet.fi

• Separat förbindelse kan ingås för 
trädgårdsväxter på friland

http://www.eduya.fi/
http://www.lantbrukssallskapet.fi/events/event/grundkurs-i-ekologisk-odling-start-7-mars-2017-vasa/
http://www.lantbrukssallskapet.fi/


Ekoförbindelsen - djur

• Minst 0,3 de husdjur/ha

• 2 dagars utbildning

• Under det sista förbindelseåret ska man 
producera ekohusdjursprodukter eller 
ekologiska djur för försäljning

• Ersättningen för djurgårdar 134 €/ha



Ekoförbindelse och omläggning 
(växt och djur)

• Sista ansökningsdag för förbindelsen följer 
huvudstödsansökan, dvs. 15.6. 

• MEN de nya ekoförbindelserna startar 1.5. 
som tidigare år – fr.o.m. det sköts allt med 
ekologiska principer 

• Ansluter sig till Eviras ekokontrollsystem 
senast sista vardagen i april 2017.

• Alla obligatoriska dokument skall lämnas in 
senast sista vardagen i april 2017 till NTM-
centralen.



Ekostödet och andra stöd

• Ekoväxtodlingsgården måste ha 30 % i 
avsalugrödor i snitt varje år (finns 
undantag).

• Ekogården är befriad från 
förgröningsstödet krav pga att är ekogård.
– Största gröda max 75% - kravet gäller ej 

ekogården

– Växttäcke vintertid-stödet fås även fast 
vallarealen är över 75%.



Ekoproduktionsvillkoren
• Ansvarig myndighet är 

Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA, www.evira.fi

• Regler för växtföljden på gården

• Minst 30% baljväxter i växtföljden på alla 
skiften, t.ex. klövervall, ärt, åkerböna

• Max 3 år spannmål i rad efter varandra

• Max 2 år specialväxter efter varandra

• Gödselmedel som är godkända i eko, likväl 
enstaka växtskyddsmedel

• Ekoutsäde används – finns undantag

• Ok med t.ex. med NVÅ-vall, viltåkrar osv.

http://www.evira.fi/portal/se/evira/


Exempel på växtföljder
Växtodlingsgård

År Växtföljd 1 Växtföljd 2 Växtföljd 3

1 Vårsäd + insådd Vårsäd + insådd Vårsäd + insådd

2 Klövervall 1 Klövervall 1 Klövervall 1 

3 Klövervall 2 Vår- eller höstsäd Vårsäd

4 Höstsäd Ärt Gröngödsling

5 Blandat växtbestånd (ärt 
+ spannmål)

Vårsäd Höstsäd

6 Bondböna Baljväxt



Omläggningsperioden

Växtgrupp Produkterna kan 
marknadsföras som 

produkter i omläggning 
om 

Produkterna kan 
marknadsföras som eko 

om 

Ettåriga grödor (t.ex. spannmål) Omläggningen inleddes 12 
månader före skörden

Omläggningen inleddes 24 
månader före sådden

Fleråriga vallväxter Omläggningen inleddes 12 
månader före skörden

Omläggningen inleddes 24 
månader före skörden

Övriga fleråriga växter (t.ex. 
jordgubbar, rabarber, äpplen)

Omläggningen inleddes 12 
månader före skörden

Omläggningen inleddes 36 
månader före skörden



Ekogranskning

• Ekoövervakningens syfte är skapa ett 
förtroende för den ekologiska 
produktionen hos konsumenterna och att 
ytterligare stärka den

• Ansvarig myndighet är 
Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA, 
www.evira.fi

• Den ekologiska produktionen regleras inom 
EU av en gemensam lagstiftning

http://www.evira.fi/portal/se/evira/


Till ekogranskningen hör

• Alla som önskar saluföra sina produkter som
ekologiskt producerade
– Odling av åkerväxter (inklusive frilandsodling av 

trädgårdsväxter, bär och frukt)

– Växthus- och svampkulturer

– Uppsamlingsproduktion

– Animalieproduktion

– Framställning av livsmedel enligt principen för 
låggradig förädling

– Odling i vatten

• www.evira.fi Ekologisk produktion

• Produktionsvillkor finns för alla inriktningar

http://www.evira.fi/


• Produktionskontroll – årligen för växtodling och 
husdjur

– Genomgång av dokument

• Ekoplan, växtföljdsplan, verifikat, lagerbokföring, 
skiftesvis bokföring, utsädes garanti-intyg etc.

– Besök i tork, lager och övriga 
produktionsutrymmen och till åkrarna

• Görs i huvudsak under växtsäsong men kan göras 
när som helst under året

• Avgiftsbelagd
– Grundavgift (ca 115e/år), ca 8 euro/ha för grödorna 

• Mer info i Lantbrukskalendern 2017

Ekogranskning



Ekogranskningen i Österbotten

• NTM-centralen: Frank Norrén, Peter 
Björkmark och Lars Björkgård

• Ekogranskare för växt: Rickard Rex, Gun 
Beijar, Ulrika Wikman, Jonas Kackur och 
Levi Sundman. Tre nya granskare på 
kommande

• Ekogranskare för djur och växt: Bertel Riska 
och Karita Nynäs



• www.ekonu.fi

• Ann-Sofi Ljungqvist - tfn 044-750 3220

• Thomas Snellman - tfn 040-827 3549

• Mentorskap – prata med en ekoproducent 
från Österbotten

• Spannmålsförsök, odlarträffar m.m. 

• REKO-ringar

http://www.ekonu.fi/


• http://www.ekonu.fi/bli-ekoproducent/

http://www.ekonu.fi/bli-ekoproducent/


Ekologisk 
produktion

• Kartläggning före övergång till eko

• Besök före ekogranskningen

• Ekoplan (verksamhetsbeskrivning), 
djurskötselplan

• Växtskydd, eko - fältbesök

• Stödplanering

• Smågruppsutbildning

• Både för växt- och djurgårdar



Ekologisk 
produktion

• Vill du veta mer om eko?

• Ring! – så funderar vi vidare

• Ulrika Wikman, tfn 050-5852 305



Grundkurs i ekologisk odling 

7-8.3, 15-16.3, och 21.3 

Djurkurs 28-29.3

Plats: YA! Gamla Vasa

Läs mer på Lantbrukssällskapets hemsida


