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Nu är julen här och snö har äntligen falligt i
många delar av landet!

Samtidigt kan vi glatt meddela att Projekt
EkoNu! får en fortsättning!
NTM-centralerna i Österbotten, Nyland och
Egentliga Finland har meddelat projektägaren
Yrkesakademin i Österbotten (YA!) att de, via EU-
programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland utvecklingsprogram, har
möjligheter att finansiera projekt EkoNu! 
Projektets målsättning är bl.a. att inspirera och
väcka intresse för ekologisk produktion och
produkter i den ekologiska kedjan. 

Resultat från årets ekosortförsök

En presenation med resultat och bilder
från sortförsöken hittas nu på hemsidan!

Medelskördarna var betydligt bättre än i
fjol och vi kan med det konstatera att
sommarens ekosortförsök lyckades
riktigt bra i Lovisa. Allt om årets
ekoförsök hittas i Ekosortförsöks
Arkivet på hemsidan!

Årets ekogård 2015

Luomuliitto har valt årets ekogård i St Mickel; Jaana och
Tero Tolvanen från Norra Karelen. Gården säljer bla eko
jordgubbar.

www.luomumansikka.fi/

Bild: luomuliitto.fi

Infoträff för ekologiska ekomjölkproducenter

EkoNu! arrangerade tillsammans med Andelslaget MaitoSuomi en
informations-och diskussionsträff 7.12.2015 för de österbottniska
ekomjölkproducenterna på Folkhälsan Norvalla, Vörå. Föreläsare
var Ann-Sofi Ljungqvist från YA! projekt EkoNu!, Pekka Hildén från
Valio, Ann-Charlott Kjerp från MaitoSuomi och Bjarne Mara från
projekt EkoNu! och ÖSP. 

Pekka Hildén informerade bl.a. om utbud och efterfrågan
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ekologiska mejeriprodukter på den finländska marknaden. Pekka
berättade att tex den ekologiska Gouda osten har fått ett gott
mottagande bland finska konsumenter.  

Ann-Charlott Kjerp informerade om aktuella ärenden inom MaitoSuomi, tex
om kvalitetsuppföljningar, personalförändringar inom andelslaget,
kommande producentdagar mm. Bjarne Mara avslutade infoträffen genom att
vända sig till mötesdeltagarna med följande frågeställning ” Hur kan vi
förbättra och utveckla vår ekologiska mjölkproduktion (kvalitet och kvantitet) i
Österbotten”. 

Mötesdeltagarna gav olika förslag på åtgärder och EkoNu skall sammanställa
dessa och skicka ut till mötesdeltagarna ett frågeformulär där de ännu har
möjlighet att prioritera och komplettera förslag på utvecklingsåtgärder inom
ekologisk mjölkproduktion.

Händelsekalender

Ekogrundkurser i mars 2016

Österbotten: Kursen startar tisdag 8 mars 2016 och de följande kursdagarna är 10.3, 15.3, 18.3
och 21.3, totalt 5 dagar på Yrkesakademin i Österbotten, Auditoriet i Campus Kungsgården i
Gamla Vasa.  Föreläsare är Ulrika Wikman och Jan-Olof Johnsson från Lantbrukssällskapet och
Peter Björkmark från NTM-centralen i Österbotten.  Kursavgiften är 70 euro/kursdag. Lunch och
kaffe på egen bekostnad. Kursen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten och tilläggsinfo
ges av utbildare Roger Frants, tel 044-750 32 55.

Nyland: Den 5 dagar långa grunkursen ordnas i Nyland som vanligt av NSL i mars, datum
kommer senare men preliminärt intresse kan redan nu meddelas till: micaela.strom@nsl.fi.
Åboland kan också delta i kursen som antagligen ordnas på Västankvarn Gård i Ingå. 

Luomufoorum 3-4.2.2016 & Närmats- och ekomässa 7-10.4.2016

Luomufoorum går av stapeln 3.-4. februari 2016 vid Villa
Hvittorp i Kyrkslätt.

Detta "ekoforum" består av en seminariedel och en
arbetssmedja. Seminariet är avsett både för aktörer och
myndigheter inom ekobranchen samt för personer som jobbar
inom olika ekoprojekt, arbetssmedjan är främst avsedd för
ekoprojektarktörer.

Mer info och program hittas på ProLuomus hemsida. Anmälan
senast 31.12.2015

Nästa år igen ordnas Närmats- och ekomässa i Helsingfors
mässcentrum 7-10.4. I år hade mässan 55 000 besökare. Mer
info senare.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
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- Micaela Ström, NSL
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