
10 Fredag 10 Februari 2017

Robin Eriksson är inte uppvuxen 
i en jordbruksfamilj. Ändå har 
han länge vetat att lantbruk är 
hans gebit. Nu väntar hans tredje 
säsong som ekologisk potatis- 
och havreproducent i Vexala, 
Nykarleby.

Egentligen vill Robin Eriksson inte 
kalla sig för någon renodlad jordbru-
kare. Han beskriver sig snarare som 
en producent med en speciell nisch 
och f lera ben att stå på. 24-åringen 
som är bosatt i byn Monäs i västra 
Munsala har via sin familj även ma-
skinentrepenad på schemat.

– Mitt fall är ganska unikt här i 
trakten. Jag kommer inte från nå-
gon typisk jordbruksfamilj. Men min 
pappa Leif har i 35 års tid varit ma-
skinentreprenör inom jordbruket. 
Han har både traktorer och lastbilar 
i sin ägo och servar 50-60 jordbru-
kare. Jag är också med och arbetar i 
den verksamheten.

– Via en av pappas kunder har jag 
fått möjlighet att arrendera odlings-
mark i grannbyn Vexala. Det handlar 
om en total yta på 52 hektar. Redan 
i högstadiet visste jag att jag ville bli 
jordbrukare, berättar Robin som har 
utbildat sig till landsbygdsföretagare 
vid Lannäslunds skolor.

Potatis, havre, vall
Det är ekologiskt för hela slanten 
som gäller för Robin Erikssons del.

– Arrendatorn hade tidiga-
re profilerat sig som ekologisk 

mjölkproducent och han odlade 
också sin jord på ekologiskt vis. Han 
ville gärna att jag fortsätter i samma 
stil.

– Huvudgrödan är ekologisk pota-
tis, men jag odlar också grynhavre 

eller glutenfritt havre samt vall. Lite 
oljerättika satsar jag också på med 
anledning av de generösa bidragen 
och det faktum att grödan förbätt-
rar jordstrukturen, säger Robin, som 
står inför sin tredje säsong som eko-
producent.

Robin Eriksson betonar att ekolo-
giska jordbruksprodukter är något 
som ligger i tiden – även om Finland 
är något på efterkälken jämfört med 
de nordiska grannländerna.

– Lyckas man med produktionen 
är producentpriserna klart bättre än 
på den konventionella sidan.

Inspiration och samarbete
Vexala torde för övrigt vara en av de 
mest ekologiskt inriktade orterna. 
Nästan all uppodlad mark i byn hör 
till den kategorin, poängterar Robin 
i samma veva.

– Lokala ekoproducenter som har 

inspirerat mig att börja med det här 
är grisfarmarna Steve och Tommy 
Nyholm i Munsala samt morot- och 
potatisproducenterna Mats och 
Glenn Jakobsson i Jeppo. Dessa aktö-
rer har bevisat att det går att hålla 
ställningarna på lång sikt inom eko-
branschen.

Robin Eriksson samarbetar i sitt 
jordbruksvärv med den jämnåriga 
kollegan och ekologiska potatisod-
laren Carl-Magnus Löfqvist från Ora-
vais.

– Jag och Carl-Magnus har gemen-
samma jordbruksmaskiner till vårt 
förfogande. Vi utför också sånings- 
och sättningsarbeten åt varandra ute 
på fältet.

Intill den arrenderade åkermar-
ken i Vexala har familjen Eriksson 
dessutom byggt en slambassäng 
tillsammans med kollegorna Steve 
och Tommy Nyholm. Till bassängen 
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KP 1700 blast putsare. Hydraulisk djup  
ställning. Obetydligt andvänd. Pris 12 100 e

Juko 4730 radavstånd 80 cm
Fint skick. Pris 7500 e

Grimme SE 170-60 UB. Ny blastmatta
Ny 2 lyft matta. Pris 47 000 e

Grimme SE 75-55 -09. Små potatis rullar
Försorterings rullar. Pris 55000 e

Priserna 0% moms

Grundkurs i ekologisk odling och -produktion
Österbotten
Tidpunkt: 7-8.3, 15-16.3 och 21.3 samt Ekodjurkursdagar 28-29.3 kl. 09.00-15.30.
Plats: YA! Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa.
Mer info om anmälan, avgift med mera, se: www.eduya.fi

Nyland
Tidpunkt: 9-10.3, 23-24.3 och exkursionsdag i april, kl.09.00-15.00.
Plats: Västankvarn Gård, Västankvarnvägen 413, Ingå.
Mer info om anmälan, avgift med mera, se: www.nsl.fi

”Vädret ett större problem än ogräset”

Robin Eriksson satsar på flergrenad
ekologisk produktion i Vexala

I samarbete med ekologiska kollegan Steve Nyholm i Munsala har Robin Eriksson byggt en bassäng för rötrester 
intill sin odlingsmark i Vexala. Kapaciteten är 1.850 kubik. Detta är en nyckelinvestering, säger Robin Eriksson.


