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utökad produktion

Kaj Sjögård och Gun-Sofi Ström har varit fårfarmare i Pjelax i sju år. I år har
de gått över till ekologisk produktion. Att övergå till ekologisk produktion
är nödvändigt idag framför allt av ekonomiska skäl, säger Sjögård.
ovanligt med ekoodlare i det växthusdominerade Pjelax och södra
Närpes överlag av den orsaken att
det funnits få djurbönder i trakten,
säger Norrback.
Som utövare av ekologisk husdjurshållning har Kaj Sjögård gått en
obligatorisk sju dagar lång kurs för
att kunna förkovra sig ytterligare i
ekovärlden.
– Kursen hålls på YA i Gamla Vasa.
Det har varit mycket intressant att
ta del av innehållet, säger han.
Ekologiska fårproducenter är inte
särskilt ovanliga i dagens jordbruksFinland och Sjögård tycker att vardagskraven i djurhushållningen
överlag är rimliga.
– Det gäller förstås att försöka
vara extra noggrann i samband med
foderanskaffning och till exempel
utsäde. Vi producerar foder på egen
hand. I fråga om själva växtodlingen
är utmaningarna med ekologisk produktion klart tydligare.
– Vi odlar havre och bondböna
på tio hektar samt gräs. Vad gäller
vallproduktionen går det smidigt att
agera ekologiskt. Vi går också in för
att ha en god växtföljd på våra åkrar,
säger Sjögård.

Skarvar hindrar betesgång
Kaj Sjögårds och Gun-Sofi Ströms får
är betesmässigt utspridda på olika
ställen. En del av djuren håller som
bäst till på yttre holmar i skärgården
utanför Pjelax.
Skärgården utanför södra Närpes
är samtidigt ett av de mest kontaminerade skarvområdena för närvarande. Det är inte bara fiskare och
sommarstugegäster som får lida på
grund av den högljudda invasionen.
– Under de senaste åren har vi inte
kunnat placera får på skärgårdsbete på Storgrynnan – eller ”Skarvholmen” som den kallas i folkmun.
Holmen som egentligen är mycket
idyllisk är helt terroriserad av skränande skarvar och deras spillning,
säger Gun-Sofi Ström.

– Våra får vistas i princip utomhus
året runt. Det är bara i samband med
att tackorna lammar som de bör
vara inomhus. Det handlar tidsmässigt om cirka två månader, säger Kaj
Sjögård.
Pjelaxparet har hållit rätt låg profil hittills i fråga om sin lammköttsproduktion.
– Vi anlitar slakteriet Hahtolan
Liha som sedan förmedlar lammkött
till olika affärer. Själva brukar vi inte
ta tillbaka kött efter leveranser till
slakteriet, säger Gun-Sofi Ström.
Sjögård och Ström har än så länge
inte idkat gårdsförsäljning eller
medverkat i lokala Reko-ringar.
– Hur vi gör framöver återstår att
se. Först bör den förnyade och förstorade produktionen stabiliseras,
säger Kaj Sjögård diplomatiskt.
– Man kan säga att vi har haft fårproduktionen som ett slags hobby
hittills, sammanfattar Gun-Sofi
Ström som vid sidan av jordbrukandet arbetar halvtid på ett servicehem
i Närpes.
Också Kaj Sjögård har ett annat
dagsjobb till vardags. Han är verkstadsanställd på en bilaffär i Närpes.
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Texten är producerad inom EkoNu!projektet, vars mål är att inspirera och
stöda den ekologiska produktionen
och livsmedelskedjan i Svenskfinland.
Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och Yrkesakademin i
Österbotten. Projektet finansieras med
medel ur Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (EJFLU) via
NTM-centralerna i Österbotten, Nyland
och Egentliga Finland. Projektets hemsida: www.ekonu.fi
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