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.

I SAMARBETE MED

Agriwise utvecklas för säkrare
ekodata

AGROVEKTOR.SE

Driftplaneringsprogrammet Agriwise är
framtaget i samarbete mellan SLU och
Jordbruksverket.

Framtidens Frukt ska öka kunskapen
om svenskodlad ekofrukt
Framtidens Frukt ska öka kunskapen om
den ekologiska fruktodlingen och skapa
kontakt mellan odlare och konsumenter.
genom anordnar gårdsbesök och aktiviteter i butiker ska nyfikna och medvetna
konsumenter få möjlighet att möta en
ekologisk fruktodlare. Projektet driver
också ett utvecklingsprojekt för att ta
fram nya äppelsorter för ekologisk odling.

Ulrika Bryding Paul Svensson

Programmet är ett stöd för lantbruksföretagare och rådgivare. Programmet är helt
webbaserat och ger en totalbild över företagets ekonomiska situation. Man kan
till exempel få fram täckningsbidragskalkyler och stallgödselkalkyler. Programmet ska nu uppdateras med interaktiva
kalkyler för ekoföretag. Det är tre olika
projekt som beviljats medel för kalkyler
som leds av Mårten Lidfeldt, Agriwise. De
övriga är Länsstyrelsen Västra Götaland,
jan Hill och HIR Skåne, Ingela Löfqvist i
samarbete med Per Ståhl, HS Östergötland.
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Mårten Lidfeldt Jordbruksverket.

ka bärkalkyler som görs i ett samarbete
med Thilda Håkansson, HIR Skåne och
ekologiska grönsakskalkyler, som kommer att användas från ett annat projekt,
som görs av Bengt Håkansson, Horticonsult.
– Vi ska presentera kalkyler som kan användas som beslutsunderlag om man ska
ställa om eller utöka sin ekologiska produktion. Jordbruksverkets roll i det hela
är att hålla ihop de olika delarna, säger
Mårten Lidfeldt.

Pengar till marknadsinformation
och benchmarking i offentlig sektor

– Jag tror det är superviktigt att ropa högt om svenska ekoäpplen, det finns ett stort hål i folks kunskap om det.
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Ekomatcentrum har under många år arbeMånga konsumenter har frågor om hur ekologisk odling bedrivs.
Läs
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smaken och hälsan. Långsiktigt handlar det om jorden och vattnet och att bevara den naturliga mångfalden,
säger
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framtidensfrukt.se
Marcus Callenbring, som
har en ekologisk fruktodling på 25 hektar på gården Stora Juleboda i Maglehem.i offentlig sektor. Man har även arbetat för
– Vi skulle behöva bli dubbelt så många odlare för att kunna mätta efterfrågan på ekologisk frukt i Sverige, menar han.

att lyfta de ekologiska inköpen inom samma område genom att bland annat dela ut
utmärkelser till de aktörer som har högst
ekoandel. Genom det statliga stöd man nu
............................................
fått kan statistikbevakningen säkerställas
Framtidens frukt är ett pedagogiskt projekt som vill öka kunskapen om den ekologiska fruktodlingen
och arbetet med att gynna ekologisk i
och stimulera till närmare dialog mellan ekologiska fruktodlare och konsumenter av ekologiska produkter.
offentlig sektor fortsätta även nästa år.
Svensk ekofrukt istället för importerad frukt
Den största andelen ekologisk frukt som säljs i Sverige importeras från Sydamerika, Italien och Tyskland.
– Vi behöver odla mycket mer ekofrukt här i landet för att mätta behovet, och vi behöver också ta
fram ännu bättre sorter lämpade för ekologisk fruktodling, menar Kimmo Rumpunen,
växtförädlare på Balsgård.

Vad är effekten av mobil
gröngödsling i ekoodling?
Hushållningssällskapet i Östergötland
har fått medel till att studera effekterna
av nyttjandet av grönmassa som flyttas
inom gården och utveckla odlingssystem
för detta. Grundtanken var att använda
grönmassan från olika typer av vall, i
första hand gröngödslingsvall och på så
sätt kunna nyttja gröngödslingen på mer
än ursprungsfältet.
–Vi ska undersöka effekten av olika typer
av grönmassa på avkastningen av stråsäd.
I sviterna av torkåret 2018 var det svårt att
hitta precis den grönmassa vi ville ha. Det
blev delvis lite för grovt material. Lusernpellets finns med som ett led och där är
materialet mycket finfördelat vilket är en
bra referens.

Per Ståhl

Gröngödslingen
tillfördes genom
grund
bearbetning med Carrier
i samband med
sådd. Projektet löper över två år och
man räknar med
att ha ett bättre

Havreförsöket med mobil gröngödsling i
Östergötland 4 juli. Det syns lite spår av den
nedbrukade grönmassan i form av ojämnare
bestånd, på grund av något sämre uppkomst.
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gröngödslingsmaterial till odlingssäsong
2020.
– Vi har gjort tre försök i havre i år och
det blir likartat kommande växtodlingssäsong. Vi har inte riktigt fått den effekten
vi önska av ensilaget, men bättre effekt
av lusernpelletsen. Det får oss att tro att
den fysikaliska strukturen på gröngödslingsmaterialet har en stor betydelse för
utfallet och effekten av gröngödslingen,
säger Per Ståhl.

– Vi kan nu fortsätta att lyfta eldsjälarna i
de offentliga köken. Bland annat i Lilla Ekomatsligan, där priserna delas ut på NOFF
(Nordic Organic Food Fair). Vi har också försökt få till fler lokala ligor, men det har varit
trögt. Åtstramningarna i offentlig sektor

märks tydligt. Trots
detta så fortsätter
ändå de ekologiska
inköpen till de offentliga måltiderna
att öka, med några
procent under första halvåret 2019,
säger Eva Fröman,
Ekomatcentrum.

Eva Fröman

Vinnare i 2018 års Lilla Ekomatsliga var
Bys Ansvarsområde och Reveljens Förskola båda i Lunds kommun, med hela 98
procents andel ekologiska inköp. Vinnaren
för 2019 offentliggörs på NOFF den 14 november.

VÄXA ökar kompeten
sen på
ekorådgivningen

Växa Sverige har fått me
del för att utveckla och stärka rådgiv
ningen inom
ekologisk produktion. Ma
n kommer
främst att satsa på rådgiv
ning för
ekologiska lantbruksför
etag inom
mjölk, kött, växtodling
och grönsaksodling. Pengarna komme
r primärt att
användas till att höja kom
petensnivån inom ekologisk pro
duktion samt
utveckla ett arbetssätt för
strategisk
helhetsrådgivning.
– Vi har under hösten
haft ett uppstartsmöte och arbetar
nu i dialog med
ekologiska lantbrukare
för att kartlägga vilken rådgivning som
efterfrågas.
Sedan kommer vi utv
eckla rådgivningsmodeller utifrån de
tta samt utbilda rådgivare över hela
landet. Målet är
att det ska finnas rådgiv
ning, stöttning
och spetskompetens
för ekologiska
lantbrukare över hela lan
det säger Ingrid Holmberg, som är ans
varig för projektet hos VÄXA.

Ingrid Holmberg VÄXA Sve

rige

Genom satsningen ho
ppas man få
ett lyft i rådgivningen
både hos de
rådgivare som redan ida
g arbetar med
ekologisk produktion ho
s Växa Sverige,
och de som inte gör de
t.
– Under våren kommer
vi att genomföra en studieresa tills
ammans med
lantbrukare för att utbyta
erfarenheter
och kunskap med andra
aktörer i branschen. Det är inte bestä
mt ännu vart
denna ska gå. Men trolige
n blir det utanför Sverige, säger Ing
rid.

