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Pjelaxfarmare satsar på stallbygge och
Kaj Sjögårds och hans sambo
Gun-Sofi Ströms nya ekologiska
fårstall ska tas i bruk i början
av oktober. Att fortsätta med
konventionell produktion skulle
inte ha varit lönsamt i längden,
framhåller den nye ekoproducenten Kaj Sjögård.
Sedan i våras har Kaj Sjögård och
Gun-Sofi Ström uppfört ett nytt ståtligt stall för ekologisk fårfarmning
hemma i Pjelax. De yttre strukturerna av den rödmålade POMO-trähallen, vars areal är 500 kvadrat, är redan på plats. Byggnaden är tillverkad
av Vieskan Elementti och förmedlad
av Rosenbacks butik i Lappfjärd.
– Det återstår att ta i tu med inredningen. Men det bör gå undan.
Redan i slutet av september eller
början av oktober ska allt vara klart.
Då ska djuren kunna f lytta in, säger
Kaj Sjögård.

Kaj Sjögårds och Gun-Sofi Ströms nya stallbyggnad för ekologisk fårfarmning är fem före färdig. I början av oktober
bör allt vara klappat och klart enligt Sjögård.

Tio procent fönster
Sjögård har tillsammans med familjemedlemmar kunnat göra en stor
del av byggnadsarbetena på egen
hand.
– Inledningsvis har hallen monterats av leverantören. Vi har sedan
gjort olika slags tillhörande arbeten
självständigt, till exempel installerat
skivor och dörrar.
Hallbygget innebär givetvis en stor
ekonomisk satsning för Pjelaxparet
som erhåller ett investeringsstöd på
30 procent för projektet.
– Vi har fått en bekräftelse på att
vi har beviljats stödet. Vi ska ansöka
om att få stödpengarna när projektet
är avslutat, säger de.
Samtidigt finns det en rad bestämmelser att beakta i samband med
byggande av en ekologisk stallbyggnad.
– Exempelvis när det gäller inredningen i stallet ska fönsterytornas
storlek utgör minst fem procent av
golvytans areal. Själva går vi in för
tio procent i det avseendet, säger Kaj
Sjögård.

Har mera än fördubblat
antalet får på sistone
Kaj Sjögård och hans sambo är för
närvarande inne på sitt sjunde år
som fårfarmare. Till att börja med
var omfattningen på parets uppfödningsverksamhet småskalig, men efter hand har antalet djur ökat.
– I år har vi etablerat oss som ekologiska producenter. Parallellt med
den övergången har vi också valt att
utvidga fårproduktionen kraftigt.
Antalet tackor har ökat från ett femtiotal till 110-120.

Kaj Sjögård har tillsammans med familjemedlemmarna gjort en stor del av byggnadsarbetena i den rödmålade
trähallen. Fönsterytornas areal i byggnaden bör vara minst fem procent av golvytans areal, exemplifierar Sjögård.
Kaj Sjögård berättar att hans deltagande i kampanjen ”Greppa marknaden” i Korsholm häromåret har varit
en port till den ekologiska världen.
– Det är framför allt en fråga om
lönsamhet. Att hålla på med konventionell odling är inte längre ekonomiskt hållbart i vårt fall. I samband
med ”Greppa marknaden” gjorde vi
bland annat lönsamhetskalkyler.

Erfarna mentorer
Att det finns några andra ekologiska
aktörer i hembyn Pjelax har varit en
extra inspirationskälla i sammanhanget. Där har Kaj Sjögård och GunSofi Ström haft tillgång till erfarna
ekologiska mentorer som Bengt
Norrback, Jussi Murto-Koivisto och
Mats Nordin.

– Kaj har helt enkelt kommit över
till mig och ställt frågor om ekologisk produktion. Själv har jag haft
får sedan 1992 och jag har varit ekologisk farmare sedan 1998. Numera
samarbetar Kaj och jag arbetsmässigt. Jag gör balningsarbeten åt honom medan han tröskar åt mig, säger Bengt Norrback.
– Traditionellt har det varit

