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Bjarne Back i Rimal har varit 
ekologisk producent i närmare 
40 år. På övertygat vis under-
stryker han behovet av att öka 
den kemikaliefria produktionens 
andel i Finland framöver. Bristen 
på ekologiskt foder är skriande, 
exemplifierar han.

En augustieftermiddag åker vi ut en 
sväng till avsides belägna gränsmar-
ker mellan Rimal och Helsingby.

Här har den inbitne ekoodlaren 
och mjölkproducenten Bjarne Back 
några stora och böljande fält med 
baljväxter. Det handlar om ärtor och 
åkerbönor.

– Ärtor har jag odlat i princip un-
der hela min ekologiska karriär. De 
här grödorna är mycket proteinrika. 
De är i det avseendet nästan bättre 
än soja.

– För 6-7 år sedan började vi odla 
åkerbönor. Vi ville helt enkelt bred-
da vår produktion. Influenserna 
kom västerifrån. Sverige är f lera steg 
före Finland när det gäller ekologisk 
odling. Danmark är i sin tur f lera 
steg före Sverige.

Mjölkmängden har ökat
– Vi använder ärt- och bönskörden 
som foder till vår mjölkgård. Med 
hjälp av proteingrödorna har vi dess-
utom lyckats öka den egna mjölkpro-
duktionen märkbart, säger Bjarne.

Den Backska mjölkgården omfat-
tar ett hundratal djur varav ett 40-
tal mjölkkor.

Numera har Bjarne Back egentli-
gen överlåtit sin produktionsverk-
samhet till sonen Håkan Back via en 
generationsväxling. Han beskriver 
sig dock som en  aktivt arbetande 
pensionär.

Den här eftermiddagen är både 

Bjarne och Håkan på plats vid sina 
ärt- och bönfält. I mitten av ett ärt-
fält håller de på att installera de en 
automatiserad gaskanon som de ny-
ligen har anskaffat.

– Orsaken till den här installatio-
nen är att det har rört sig en hel del 
älgar och hjortar i det här området 
under de två senaste åren. Djuren 
ställer till med besvär för oss. De 
trampar runt och ligger ner i våra 
fält. De äter också upp en del grödor.

– Gaskanonen drivs med gas som 
förorsakar sporadiska smällar. Nå-
gon jämn rytm handlar det inte om. 

Det kan komma två smällar på kort 
tid. Maskinen arbetar i fem timmars-
intervaller både på morgonen och 
kvällen, säger Bjarne.

Ökad produktion av  
proteingrödor på önskelistan
Det finns ett stigande behov av att 
öka produktionen av proteingrödor 
inom hela EU-området. Endast tre 
procent av åkerarealen används för 
dessa ändamål. Till exempel efter-
lyste 14 jordbruksministrar nyligen 
en växande sojaproduktion inom 
unionen.

Bjarne Back ser själv klara fördelar 
med att odla proteingrödor.

– Vad gäller upptagningen av kvä-
ve är ärtorna och bönorna i princip 
självförsörjande på biologiskt vis, 
säger han.

I ärtfältet satsar Back på blandgrö-
da för närvarande. I det gröndomi-
nerade fältet sticker ax av foderkorn 
upp i synfältet.

– Proteingrödorna har så kall-
lade kväveknölar i sina rötter. När 
dessa är lite rödsprängda är läget 
optimalt. De här växterna frigör 
dessutom kväve som andra typer av 

Proteinrikt ekologiskt foder 
medför ökad mjölkproduktion

Bjarne Back har odlat ärter ekologiskt i närmare 40 år. För närvarande är det blandning av ärter och foderkorn som 
gäller i hans fält i Rimal.

Bjarne Back och sonen Håkan Back odlar även åkerbönor sedan 6-7 år 
tillbaka.

Håkan Back intill kalvavdelningen i beteshagområdet intill mjölkgården i 
Rimal. Till produktionen hör totalt ett hundratal djur.


