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EkoMentor – Något för mig? 
 

 
Går du i tankar angående omläggning till ekologisk produktion eller funderar 
du på ett byte av produktionsinriktning i framtiden? Vad är då bättre än att få 

råd och sparring av en redan erfaren ekobonde via projekt EkoNu! – För 
ekobranschen i Svenskfinland !? 

 
 

Ekomentorn är en bra förebild, professionell 
och erfaren ekoproducent. Han/hon har 
redan hållit på med ekoproduktion en tid och 
hunnit testa vad som fungerar och inte 
fungerar, vet varifrån man t.ex. skaffar 
ekoutsäde eller hur man bäst bemästrar 
ogräsen, känner till vart man kan vända sig 
för att få rådgivning i olika frågor och 
behärskar pappersexercisen som medföljer 
ekoodlandet.  
 
 

Vad innebär nu EkoMentorskap?  
 

• En EkoMentor ger dig information och fungera som ett bollplank för dina 
frågor kring ekologisk produktion, inte direkt rådgivning utan ett stöd med 
praktiska erfarenheter av branschen. 
 

• EkoMentorn är en kunnig och erfaren ekoproducent som ger dig stöd i 
frågor som t.ex. regler för eko-avtal, vad en djurgård bör tänka på vid 
omläggning, marknadsföring av ekologiska produkter m.m. 
 

• I EkoMentorskaps-programmet väljs tillsammans med dig ut en mentor, 
som passar just dig och din produktionsinriktning. 
 

 

Vi sammanför mentor och adept/elev, stöder er och följer upp processen. Det 
ekomentorskap som projektet EkoNu! erbjuder till nya ekoodlare eller ekoodlare 
som byter produktionsinriktning består av 15 timmar ekomentorskap, som 
mentorn och adepten/eleven kan använda fritt under en tidsperiod på ett år.  
 
 



 
 

 

Ni kommer själva överens om var och när ni träffas 
och hur ni delar upp de 15 timmarna under året. Ni 
styr själva utformandet av era träffar och vi 
försöker hålla allt så fritt som möjligt för att ni ska 
hinna odla och producera också. Alla 
produktionsinriktningar har egna säsongsbetonade 
arbetstoppar då man behöver maximera 
arbetstiden på sin egen gård och detta ska både 
mentor och adept ha förståelse för. Vi försöker 
hitta mentorer så nära eleven som möjligt, då blir 
allt smidigare för båda parter.    
 
 

Vi från EkoNu! fungerar som koordinator / kontaktperson samt informerar och 
drar igång processen. Det är till någon av oss som du anmäler ditt intresse för 
ekomentorskapet.   
 

 
Tilläggsinformation om EkoMentorskapet ges i: 

 

 
www.ekonu.fi/category/ekomentorskap 

• Österbotten av Thomas Snellman, tfn 040-827 3549 / Ann-Sofi 

Ljungqvist, tfn 044-750 3220, ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi  

• Nyland och Åboland av Micaela Ström, EkoNu!/NSL tfn 044-380 7771 

micaela.strom@nsl.fi  

•  

•     

mailto:ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi
mailto:micaela.strom@nsl.fi

