Jordbruksverket har i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 36 projekt, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av
ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen.
Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020. Här kan du läsa om vad som pågår i några av projekten.

Planeringen för EKO-september i
full gång

I SAMARBETE MED

AGROVEKTOR.SE

Försök med organiska gödselmedel
och biostimulanter nu i backen
På tre håll i landet gror nu vårkorn i
försök där man ska testa olika biostimulanters påverkan. I Östergötland,
Västergötland och Skåne har försöken
precis såtts. De organiska gödselmedel
som ska användas är Ekoväx (8-3-5-3)
och Biofer N15.
- Nu har vi fått ordning och reda i försöken
och dragit upp riktlinjerna. Det ska bli spännande att bland annat testa Biofer N15,
som baseras på svinborst och som det inte
gjorts många försök med. Den innehåller
ca 50 procent mer kväve per kilo och inget
fosfor, vilket matchar bra med gårdar som
har problem med för hög fosfortillförsel
enligt KRAV:s regelverk, säger Per Ståhl,
Hushållningssällskapet Östergötland, som
leder försöken.
Försöken kommer att genomföras i en kvävestege med 0, 40 kg och 80 kg kväve /ha.

Man kommer också att
testa fyra olika biostimulanter: Fysiolit (Timac), Kelpac och Blue N
(Bioagri) och Quanties
(Syngenta). Produkterna
ska stimulera grödan på
olika sätt och ofta kunna
ge en större stresstålighet.

Per Ståhl

- Alla är godkända i ekologisk odling, men
tillgången kan än så länge vara begränsad
på den svenska marknaden för några av
produkterna. Biostimulanterna ska ha positiv påverkan på rotsystem, torktålighet och
stresstålighet och liknar hormonpåverkan.
I försöken kommer vi att studera skördepåverkan, rotutveckling, m.m. Vi kommer
att göra förberedande studier på rot i år för
att sedan nästa år göra en mer djupgående
studie, avslutar Per Ståhl.

under
Vill du ha öppen gård
EKO-september?
arbetar
Ekologiska Lantbrukarna
Organic
och
AV
KR
d
tillsammans me
-september.
Sweden i kampanjen EKO
ett 20-tal
n
Bland annat utbildar ma
ambassaeko
till
ar
av sina medlemm
ukarna har
dörer. Ekologiska Lantbr
n kommer att
två huvudfrågor som ma
klimatet
nj:
pa
kam
driva under årets
t.
och eko/lokal

en som vi kom-Vi har dessa två områd
i kampanjen,
på
mer att satsa mycket
n om alla
ape
dsk
bu
iga
förutom de övr
tror det
Vi
t.
isk
log
eko
n
frå
n
mervärde
enterna
sum
kon
är viktigt att nå fram till
r ekolome
dla
han
med budskapet att
säger
re,
uka
tbr
lan
ala
lok
giskt från sin
hos
teg
tra
nss
Ida Lind, kommunikatio
.
rna
Ekologiska Lantbruka
ligt med ekoJust nu har man tillräck
ambassadörer.
äla sitt in- Men man kan alltid anm
Gård”. Där
n
pe
tresse för att hålla ”Öp
ppas på
ho
Vi
ial.
ter
ma
kan vi bistå med
kamför
t
de
lan
r
öve
ing
idn
en stor spr
panjen, säger Ida.
ella fortsatAngående hur eventu
anledning av
ta begränsningar med

nsstrateg,
Ida Lind, kommunikatio
Ekologiska Lantbrukarna

karna i planecovid-19 finns med i tan
ringsarbetet.
n tanken att
-Just nu jobbar vi utifrå
september,
i
t
isk
fys
s
ffa
man kan trä
slä
dag get. Men
men vi vet ju inte i
r vi planerar
ete
ivit
många av de akt
föras med
om
gen
na
kun
kommer att
det fortfaranvissa justeringar, även om
las i större
sam
att
de då inte är tillåtet
.
Ida
ar
grupper, avslut

Ekofakta.se lanseras i juni
SLU Ekologisk produktion och konsumtion
(Epok) lanserar webbportalen Ekofakta.se
i början av juni. Portalen kommer utöver
statistik, marknadsdata, information om regelverk och certifiering, företagsguide och
länkar till organisationer också att innehålla

en omfattande del med forskningsbaserade fakta om miljö- och samhällsnytta med
ekologisk produktion och ekologisk mat.
Ekofakta.se lanseras med ett digitalt event
första veckan i juni. Mer information kommer på www.slu.se/epok

Även om det känns långt till hösten pågår arbetet för fullt med att planera för
årets EKO-september. EKO-september är
en kampanj som lantbrukare, livsmedelsföretag och handel aktiverar för att
med gemensamma krafter öka försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta
livsmedel.
Kampanjen genomförs för andra året i rad
och Organic Sweden är nu tillsammans
med Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges
Konsumenter och KRAV i full färd med att
samla branschen inför september 2020.
- Just nu uppdaterar vi kampanjmaterialet inför höstens ekomånad. Det kommer att finnas allt från inlägg för sociala
medier till butiksmaterial och annonsunderlag att hämta gratis på kampanjsidan
Heltenkelteko.se. Ju fler som kampanjar
desto mer eko i september, säger Char-

lotte Bladh André, VD
hos Organic Sweden.
Ekologiska Lantbrukarna förbereder parallellt
aktiviteter ute på gårdar och i butiker med
ambassadörer från olika produktionsgrenar.

Charlotte Bladh

Eftersom de ekonoAndré
miska medel som man
fått från Jordbruksverket för att genomföra kampanjen tar slut
i och med årets EKO-september behöver
branschen driva kampanjen vidare från
och med 2021.
- Vi jobbar hårt för att göra EKO-september till en återkommande kampanjmånad för eko. Det är jätteviktigt att få
upp engagemanget runt ekologiska livsmedel, säger Charlotte.

6 av 10 livsmedelsföretag tror på
ökad ekoförsäljning
Organic Sweden tar i Ekologiska Producentbarometern temperaturen på
svenska livsmedelsföretags framtidstro.
Företag som har en stor andel ekologiska livsmedel i sitt sortiment har en mer
positiv syn på försäljningsutvecklingen
än företag med en mindre andel eko i
sortimentet.
Sex av tio företag tror att den ekologiska
försäljningen kommer att öka, varav nästan en fjärdedel tror på en stor ökning.
Undersökningen visar att ju större andel
ekologiska livsmedel företagen har i sitt
sortiment, desto mer positivt ser de på
försäljningsutvecklingen de närmaste
två till fem åren. Bland de företag som
har allra störst andel ekologiskt är det
sju av tio som tror på ökad försäljning.
Det som också framkommer i undersökningen är att företag med stor andel
ekologiskt upplever att de har bättre
lönsamhet jämfört med de företag som
har en liten andel ekologiskt i sitt sortiment.
Totalt intervjuades 193 förädlingsföretag med ekologiska livsmedel i sortimentet över telefon. Undersökningen
är en KANTAR Sifo-undersökning bland
företag som har ekologiska produkter i
sitt sortiment och presenterades i början av mars. Därmed har inte det nya
läget med covid-19 spelat in i svaren.

DE VIKTIGASTE INSIKTERNA:

• Ju större andel ekologiska livsmed-

el relativt sin omsättning desto bätt
re lönsamhet och mer positiv syn
på
framtiden har företagen

• Nyttan av den ekologiska certifieringen, såsom KRAV, upplevs som
betydligt större bland företagen med
hög andel ekologiskt i sortimentet

• De tre mervärden som företagen
tror kommer vara mest efterfråg
ade
av deras konsumenter de närmaste
fem åren är lokal- och närproducera
t
(51%), ekologiskt (19%) samt miljövänligt och hållbart (18%)
• De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologis
ka livsmedel är tillgång på ingredie
ns
och råvara (26 %), pris och lönsamh
et
(25 %) samt efterfrågan (16 %)
• Tre av fyra företag som exporterar
tror på ökad export av ekologisk mat
och dryck
• Utbredd osäkerhet råder kring vilka
mervärden som efterfrågas på expo
rtmarknaderna samt vad som krävs
för
att öka exporten

Ekolantbruksbarometern:

Ökad ekoförsäljning i coronas spår

tillfrågade ekoproducenterna att
Ekologiska Lantbrukarna och
Organic Sweden släppte i slutet
de märkt en stigande efterav april en Sifo-undersökning
frågan. Samtidigt upplever
40 procent av frukt-, grönsom visar att ekologiska
producenter upplever en
saks- och växthusodlare en
av ekoproducenterna
ökad efterfrågan i spåren av
minskad lönsamhet, trots
upplever nu ökad
corona-krisen.
att efterfrågan totalt sett är
försäljning
bibehållen. Branschen påverSärskilt utmärkande i undersökkas av en minskad efterfrågan
ningen var ägg- och nötköttsprofrån offentlig sektor och brist på
ducenterna, där upplevde 45 procent arbetskraft.
respektive 15 procent en positiv påverLäs mer i pressmeddelandet på
kan. Totalt svarade 11 procent av de 500
www.ekolantbruk.se

11%

