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Försäljningen av ekologiska 
produkter har ökat stadigt de 
senaste åren. Det gäller också 
ekologiska mjölkprodukter. I dag 
står den ekologiska mjölken för 
fyra procent av marknadsvärdet.

Pro Luomus verksamhetsledare Mar-
ja-Riitta Kottila tror att efterfrågan 
på ekologisk mjölk kommer att fort-
sätta öka, inte minst tack vare det 
stöd som kommunerna numera kan 
få för att servera mjölk i skolorna. 

Sedan augusti i år har kommuner-
na kunnat få ett förhöjt stöd för dist-
ribution av fettfri mjölk, för vanlig 
mjölk är det 13 cent per liter, medan 
stödet för den ekologiska motsvarig-
heten är 31 cent/liter.

År 2016 fanns det enligt Eviras sta-
tistik 150 gårdar i Finland som pro-
ducerade ekologisk mjölk. Antalet 
kor var drygt 8.400 stycken. Jämfört 
med år 2010 har antalet ekologiska 
mjölkkor nästan fördubblats, då 
fanns enligt samma källa 140 gårdar, 
men bara 4.800 kor.

De ekologiska enheterna har på 
några år blivit avsevärt större. Nu 
har en ekologisk mjölkgård i genom-
snitt 56 djur.

Utbudet växer
Utbudet av ekologiska mjölkpro- 
dukter har ökat de två senaste åren 
säger Marja-Riitta Kottila.

– Det är glädjande att se att vi fått 
ett utbud av inhemska ekoostar, 
olika sorters grädde, glass och smak-
satt kvarg i butikerna. Det leder till 
att f lera väljer ekologiskt någon 
gång ibland.

Konsumenterna som är intres-
serade av ekologiska produkter är 
i allmänhet snabba på att testa nya 

produkter och testar också gärna 
specialvaror. Samtidigt som det eko-
logiska utbudet av mjölkprodukter 
växer har också allt f ler växtbasera-
de motsvarigheter gjorda på mandel, 
soja eller havre börjat dyka upp.

Marja-Riitta Kottila är ändå inte 
rädd för att de som i dag använder 
ekologiska mjölkprodukter ska gå 
över till olika växtbaserade varianter 
så som havre- eller sojamjölk.

– Det finns de som undviker kom-
jölk av hälsoskäl, men jag tror att de 
f lesta är blandkonsumenter. Det är 
bara bra med större utbud av olika va-
ror. Senaste marknadsundersökning 

visade att konsumtionen av mjölk-
produkter totalt sett har ökat.

Varannan köper ekologiskt
En konsumentbarometer som Pro 
Luomu lät göra i september visade 
att över hälften av finländarna kö-
per ekologiska produkter regelbun-
det, det vill säga varje månad. Orsa-
kerna till att man väljer ekologiskt 
är att produkterna uppfattas som 
rena, tillsatsfria och fria från rester 
av bekämpningsmedel.

Också smaken och att produkter-
na är miljövänliga får konsumenter 
att välja ekologiskt.

De ekologiska produkternas andel 
av marknaden är totalt 2,1 procent. 
Mest efterfrågade är ekologiska ägg. 
De har en marknadsandel på 15 pro-
cent.

Trenderna för ekologisk konsum-
tion är väldigt likartade över hela 
Europa säger Kottila.

– Ekologiska ägg är en succé i hela 
Europa, liksom frukt och grönsaker. 
Mjölkens popularitet varierar mer 
beroende på om det är ett mjölk-
drickande land eller inte.

Innovativa produkter
Marja-Riitta Kottila skulle gärna se 
f ler ekologiska produkter som inte 
är kopior av vanliga. 

Ett positivt exempel är Valios 
färskgröt, det vill säga en produkt 
som består av yoghurt, frukt, bär RIVAKKA
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Silokvarn med  
spiralanpassning

11 kW, 15 kW, 22 kW

Mal komponenterna 
automatiskt var för sig!

Traktorfläktar
på trailer eller  

med lyftanordning

Sug/blåsvalskvarn,
2 storleksklasser

Traktordrivna  
valskvarnarna  

G7, G8 och G10

Stöd för ekomjölk väntas sätta fart på  efterfrågan

Texten ovan är producerad inom Eko-
Nu! -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 hem-
sida: www.ekonu.fi
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