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En kvarn på rimligt traktorav-
stånd är ett måste för ekogården 
Mörby med egna produkter som 
mjöl, flingor och pasta. Förädling 
av det egna spannmålet är en för-
utsättning för att kunna utveckla 
gården, säger Anna Alm. Därför 
blev hon kvarnägare i vintras då 
hon köpte Svartå kvarn.

Det blir ett samtal om jordar, nä-
ringsämnen, spannmålssorter, sur-
deg, smak och odlarens ekonomiska 
marginaler när Anna Alm får tala 
om de ämnen som ligger henne nära 
hjärtat.

Solen sjunker över odlingsland-
skapet där kor och kalvar söker 
sig hemåt till kvällen och torken 
surrar i bakgrunden. Ekobondens 

vardagskväll verkar idyllisk, men att 
vårda och leva av den här miljön krä-
ver kunskap och hårt arbete.

Anna Alm tog över ekogården 

Mörby i Raseborg år 2013 och då lo-
vade hon sig själv att under varje år 
pröva på något nytt. 

– Om man bara gör samma sak år 
efter år så blir det ohållbart. Nu har 

jag haft gården i fem år och redan 
en tid funderat på vad som kunde 
vara nästa större steg. Möjligheten 
att köpa kvarnen i Svartå kom i rätt 
tid. Vi har anlitat Svartå kvarn sedan 
80-talet och jag visste hur den fung-
erar.

Mörbys egen spannmål står för 
drygt hälften av de 70 ton som malas 
i kvarnen årligen. Resten kommer 
från en handfull gårdar i Nyland 
som säljer sina produkter under 
egna varumärken.

Kvarnens eget varumärke, Svartå 
kvarn, kommer att försvinna.
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Bästa skörden med hjälp av
DE BÄSTA ANALYSERNA

Ett heltäckande utbud av jord- och skogsbrukets analyser 

för hela produktionskedjan från markkarteringar 

till foder- och växtanalyser

www.tilauslaari.fi  •  www.tuloslaari.fi 

Bättre ekonomi,  
nu och i framtiden.

Vi på Aktia tror på finskt jord- och skogsbruk.  
Väder och vind rår vi inte på, men med våra  
specialisters kompetens och erfarenhet får  
du hjälp med att utveckla din ekonomi och  

din verksamhet.

Hos oss får du kompletta bank-, kapital- 
förvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster!  

Välkommen att kontakta Aktia så kan vi hjälpa dig 
med alla ekonomiska ärenden som gäller  

din verksamhet och din familj.  

Kontakta oss på adressen aktia.fi eller per telefon  
vardagar kl. 8–20, tfn 010 247 010.

Samtalspriser till nummer som börjar på 0102:  
8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

Egen kvarn ger trygghet och chans    att utveckla nya produkter

Anna Alm odlar ekospannmål på ca 40 hektar på Mörby gård i västligaste 
Nyland. Till gården hör också ungefär lika mycket vall och 300 hektar skog.

I höst hoppas Anna Alm kunna testa 
hur det är att baka med enkorn 
odlat på den egna gården.


