
Ekologiskt i Österbotten



• Ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) år 
2016 är totalt 20 297 ha  

• Av totala åkerarealen i Österbotten år 2016
är den ekologiska åkerarealen 10,4 %
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• Antalet ekogårdar i Österbotten år 2016 är 409 
st, varav djurgårdar är 92 st

• Medelstorlek per gård år 2016 är 49,6 ha/gård
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• Ekologisk vallproduktion är på totalt 9 525 
ha

• Havre är den mest odlade ekologiska 
spannmålsgrödan på 2 129 ha, blandsäd på 
1 125 ha och korn på 1 116 ha
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• Ekologisk potatis odlas på 180 ha i 
Österbotten 

• Av trädgårdsväxterna odlas mest ekologiska 
morötter 

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

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ekoväxternas odlingsareal (ha) i Österbotten år 2015. 
Potatis och de viktigaste trädgårdsväxterna



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Nötkreatur(mjölk
o kött,alla åldrar)

Tackor och bässar Grisar(köttgris o
suggor)

Höns(för ägg) Broiler

Ekologisk husdjursproduktion (st djur) i Österbotten 
2014-2015

2014 2015

• År 2015 var ekodjurgårdarna i Österbotten 
86 st

• 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



HELSINGIN MYLLY, Vasa

• Helsingin Mylly är Finlands största förädlare av ekologisk 
spannmål och en stor exportör av ekologiska 
havreprodukter. Helsingin Myllys produkter - gryn, gröt, 
mjöl, bakningsprodukter, kli, flingor, mysli - exporteras 
över hela världen, till ca 30 länder.

• Helsingin Mylly har investerat mycket i Vasa fabriken, 
2015 utvidgades lagret med 1050 m2 och det byggdes en 
glutenfri packningsanläggning.

• Både ekologisk havre och ekologisk renhavre (glutenfri) 
tas emot till Vasa fabriken, grundpriset (2016) var för 
ekohavre 295€/ton och ekorenhavre 345€/ton.

Exempel på ekoförädlare i Österbotten, spannmål

www.helsinginmylly.fi

http://www.helsinginmylly.fi/


Ab TAJMA Oy, Pedersöre
• Tajma är ett småskaligt slakteri som sköter om hela kedjan från slakt, 

hängmörning, styckning till packning enligt kundens önskemål. Slakteriet tar emot 
nöt, gris, lamm, get, vildsvin och häst. 

• Företaget grundades år 2013 av nitton delägare –matproducenter med egna 
djurgårdar. Verksamheten startade hösten 2014 i nybyggda lokaliteter.

ÖK/ATRIA, Vasa
• Andelslaget Österbottens Kött (ÖK) ansvarar på sitt verksamhetsområde för 

anskaffningen av det inhemska kött som Atria behöver.

• AtriaNöt har förbundit sig att utvidga produktionen av ekologiskt nötkött på så sätt 
att Atrias växande behov av ekokött kan tillgodoses året om. Detta innebär en 
satsning på att bygga upp hela ekokedjan så att verksamheten löper smidigt.

Exempel på ekoförädlare i Österbotten, kött

www.tajma.fi

www.osterbottenskott.fi

http://www.tajma.fi/
http://www.osterbottenskott.fi/

