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Ring till
Bjarne tel.

(09) 5860 4630

Annonsmaterial:
• tel. (09) 5860 4630 • fax (09) 694 1358
• kontakta annonsavdelningen innan du  

skickar annons per e-post 
e-post: annons.lf@slc.fi, 

• posta annonsen till:  
Landsbygdens Folk/Annonser,  
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors

NÄSTA TEMANUMMER
UTKOMMER 24.2

bl.a. Bygg

Boka
din annons

senast 17.2!

transporteras rötrester från Jeppo 
Biogas.

– Jag går dessutom in för att hyra 
maskiner för att hålla ner de fasta 
kostnaderna. Till exempel har jag 
inte någon egen traktor, säger Robin.

Utmanande väder
Som ekologisk producent råkar man 
ut för diverse utmaningar och pröv-
ningar i vardagen. Det skriver Robin 
Eriksson gärna under på.

– Hittills har kampen mot vädrets 
makter varit klart hårdare än kam-
pen mot ogräset. Fjolårssäsongen var 
ovanligt rik på nederbörd och det 
medförde att resultatet blev mycket 
dåligt. Som mest kom det ner 95 mil-
limeter regn på en gång. Potatisskör-
den regnade i princip bort.

Hur är det då att tackla byråkratin 
och ta sig an papperskriget?

– Först gruvade jag mig för den bi-
ten och trodde det skulle vara onö-
digt svårt. Men det har gått bra. Jag 
har gått in för att läsa på. Jag har 
studerat Landsbygdsverkets anvis-
ningar ingående.

Robin Eriksson efterlyser att ÖSP 
skulle arrangera något slags infor-
mationsdag i hans hemkommun Ny-
karleby.

– Det skulle vara viktigt och nyt-
tigt för jordbrukare att få praktisk 
vägledning om vart man ska vända 
sig i olika byråkratiska ärenden. 
ÖSP:s lokalavdelning i Munsala, där 
jag är styrelsemedlem, har lämnat in 
en motion där detta önskemål lyfts 
fram.

Håller sig i form med skidåkning
Robin Eriksson utesluter inte att 
han vidareutbildar sig till agrolog 
någon gång i framtiden. På fritiden 
är skidåkning det stora intresset och 
någonting som Robin sysslat med se-
dan 7-årsåldern.

Robin representerar IF Minken 
och har bland annat varit med om 
att vinna landskapsstafetten i Mel-
lersta Österbotten nio gånger.

– Sportandet gör att jag är i god fy-
sisk form att sköta jordbruksarbetet. 
På höstarna upptar dock skördear-
betet så pass mycket tid att jag inte 
hinner träna optimalt.

– Det är också idealiskt att kunna 
ägna sig åt skidåkningen vintertid då 
det står stilla på jordbruksfronten.
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Joakim Snickars 
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Texten är producerad inom EkoNu! 
-projektet, vars mål är att inspirera och 
stöda den ekologiska produktionen 
och livsmedelskedjan i Svenskfinland. 
Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Ny-
land, SLC Åboland och Yrkesakademin i 
Österbotten. Projektet finansieras med 
medel ur Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdutveckling (EJFLU) via 
NTM-centralerna i Österbotten, Nyland 
och Egentliga Finland.
Projektets hemsida: www.ekonu.fi

n Micaela Ström, till vardags an-
ställd av Nylands svenska lantbruks-
sällskap, är aktiv som projektkoordi-
nator inom YA-projektet EkoNu! och 
ekorådgivare inom ramen för Råd 
2020-systemet för jordbruksrådgiv-
ning.

I sin roll som ekokonsult kan 
Ström åka ut till intresserade pro-
ducenter och bistå med vägledande 
upplysningar både i fråga om olika 
praktiska angelägenheter och byrå-
kratiskt pappersarbete.

– Intresset för att övergå till eko-
logisk produktion har ökat klart un-
der de två senaste åren jämfört med 
tidigare år. Det är tecken på att jord-
brukare söker nya vägar, framför allt 
på grund av låga konventionella pro-
ducentpriser, säger Ström.

Vad är mest utmanande i samband 
med övergång till ekologisk produk-
tion?

– Ogräsfrågan brukar vara det 
största orosmolnet. Man har inte 
längre tillgång till den genväg som 
besprutning innebär. Det gäller att 
ta hand om sin mark väl. Det är syn-
nerligen viktigt med dränering. Den 
biten är samtidigt ett extra känsligt 
kapitel när det rör sig om ekologisk 
produktion.

Händer det att producenter avbry-
ter ekologiska satsningar?

– Visst händer det. Men mycket 
sällan. Undantagsvis är det på grund 

av ogräsproblem som upplevs vara 
för betungande, snarare kan det på 
djursidan till exempel handla om 
en mjölkproducent som av någon 
anledning inte erhåller ekotillägg el-
ler tappar ett kontrakt. Oftast beror 
det på att gården helt avslutar jord-
bruksproduktion, går i pension eller 
byter produktionsinriktning.

Micaela Ström tipsar också om 
att blivande ekologiska producenter 
gärna kan utnyttja möjligheten till 
både den förmånliga Råd 2020-råd-
givningen eller EkoNu!:s avgiftsfria 
ekomentorskap.

– Det är fråga om lite annorlunda 
kunskapsöverföring jämfört med 
rådgivningen. Man får på konkret 
vis insyn i verksamheter och olika 
praktiska tips och råd av en erfaren 
ekobonde som har skaffat sig rutin 
inom området.

Förordningen om årets stödansö-
kan för ekoförbindelser kommer att 
godkännas av statsrådet i februari 
eller mars.

– Först efter detta får vi exakt in-
formation om vad som gäller i år. Om 
vi utgår från att det liksom tidigare 
är möjligt att ingå nya ekoförbindel-
ser och ansöka om tilläggsareal för 
befintliga förbindelser fungerar det 
på samma sätt som i fjol, säger Peter 
Björkmark, överinspektör på Öster-
bottens NTM-central.

– Några förändringar i fråga om 

ersättningsnivån är inte att vänta. 
För växtodlingar rör det sig om 160 
euro per hektar. För husdjursgårdar 
tillkommer ett tillägg på 134 euro, 
alltså sammanlagt 294 euro per hek-
tar, säger Björkmark.

Ansökningar om ekoförbindelser 
ska lämnas in senast den 15 juni. 
Ekoförbindelser beviljas för en fem-
årsperiod. För en stor del av ekopro-
ducenterna varar den gällande stöd-
perioden mellan 2015 och 2019.

Peter Björkmark påpekar samti-
digt att berörda producenter också 
bör komma ihåg att höra till livs-
medelsverket Eviras kontrollsystem 
från starten av stödåret 2017 – det 
vill säga den 1 maj.

– Nya ekogårdar bör ansluta sig till 
kontrollsystemet inom april månad. 
Detta gäller också anläggningar som 
tar med nya djurslag i ekosystemet i 
år. För att få ekohusdjursersättning 
är deadlinen för anmälan till Evira 
alltså den 30 april.

En annan förutsättning för att 
kunna ingå ekoförbindelser är att 
aspiranterna har genomgått obliga-
toriska utbildningar senast den sista 
april. För växtodlare handlar det om 
fem kursdagar och för husdjursgår-
dar sju kursdagar.

– Aktuella utbildningskrav är nå-
got som bör beaktas även i samband 
med generationsväxlingar, säger Pe-
ter Björkmark. – JS

Ekomentorskap ett alternativ till rådgivning


