I SAMARBETE MED

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.

AGROVEKTOR.SE

Grön Jord ska ge bättre kunskap om
jordhälsan
Fyra ekologiska gårdar deltar i projektet
Grön Jord, som ska ge lantbrukare klarhet i hur man kan prova olika metoder
för uppbyggnad av näringsrik jord. Syftet
är att på sikt ska projektet kunna bidra
till mer kunskap om hur jordbearbetningen kan minska och hur odlingsmetoder påverkar jordhälsan och kvalitén på
det man odlar.
– Vi tittar bland annat på i vilken ände man
som lantbrukare ska börja, om man till exempel vill få upp humushalten. Nedbrytningskapaciteten till exempel, är ju väldigt
intressant att studera närmre, för att få ett
grepp om jordens status. Jorden är ju annars så otroligt komplex. Det är inte alltid
de vanliga analyserna räcker till och framför allt – hur ska man
tolka
analyserna,
säger Tomas Erlandsson, Nordisk Råvara,
som driver projektet.

Jon Orvendal

Jon Orvendal, välkänd rådgivare i ekokretsar, är projektledare:

Grön Jord jobbar bland annat med Emil
Olsson på Slätte gård.

– Läget är valt med vår erfarenhet om att
sjukdomstrycket är högt i området. Smit-

– De analysresultat vi har hittills visar på
att mikrolivet är i betydligt sämre skick
än man skulle kunna förvänta sig, och
att man verkligen behöver komma igång
och arbeta med de här frågorna när det
gäller de svenska jordarna, säger han.
De fyra gårdarna som deltar är Skogsbo
gård (Josef Apell), Biskopshagens odlingar (Emma Sandberg, Joel Månsson), Slätte
Gård (Emil Olsson) samt Orvenbo (Jon
Orvendal).

tor tycks ibland komma över havet och
har lättare att etablera sig eftersom luftfuktigheten är högre. I det här försöket
ska vi kosta på oss destruktiv gradering. Vi
har fritt spelrum att rycka upp plantor. Vi
har också bredsått eftersom vi tänker oss
att vi kan få ett högre sjukdomstryck än
vid glesare etablering, som i radhackning.
En annan spännande sak är att vi även har
en insådd av vallfrö i en del av försöket,
säger Albin Gunnarson, SFO.

Ekofakta – ny webbportal om
ekologisk produktion och mat
SLU/Epok har sedan ett år tillbaka
arbetat med en webbportal om ekologisk
produktion och ekologisk mat tillsammans med KRAV, Ekologiska lantbrukarna, Organic Sweden och Ekomatcentrum.
Syftet är att skapa en gemensam neutral
plattform för fakta- och vetenskapsbaserad information om ekologiskt.
– Mycket av innehållet i portalen finns
redan utspritt på många platser och men
här samlar vi allt på ett ställe, antingen
direkt på sidan eller med länkar till andra
sidor, säger Maria Wivstad, föreståndare
Epok.
Information och länkar om statistik,

Raps kan vara en riktig cashcrop för den
ekologiska spannmålsodlaren. Men
odlingen är ett vågspel och kan lika gärna bli katastrofal. En avgörande faktor
är tidpunkten för blomningen. Sveriges
Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) har fått
möjlighet att kartlägga höstrapsens
startpunkt för blomningen.

marknad, märkning, certifiering och kontroll, filmer från ekogårdar samt översikt
om av vad forskningen säger om hur ekologisk produktion och konsumtion påverkar miljö och samhälle. Portalen innehåller
också en nyhetsdel.
– Det framgår tydligt i portalen vem som
är avsändare i de olika delarna. Avsnittet med svar från forskningen är helt och
hållet producerat av Epok och granskat
av både Epoks egna forskare och forskare
utifrån. Naturligtvis finns källhänvisningar
och länkar till vetenskapliga publikationer,
säger Maria Wivstad.
Just nu pågår arbete med att färdigställa
och fylla hemsidan, ekofakta.se, med texter och innehåll. Lanseringen är planerad
till slutet av januari 2020.

till 10 dagar mellan tidigaste och senaste
sort, säger Albin Gunnarsson, SFO.
Kartläggningen gjordes i 18 försök i Skåne, på Gotland och i Väster- Östergötland.
Totalt kartlades ett 70-tal sorter, som alla
finns på eller ligger nära marknaden.

– Idén till kartläggningen föddes efter
katastrofåret 2018, då väldigt många ekolantbrukare fick rapsen uppäten av baggarna. En faktor är så klart att få rapsen
tidigt i jorden. Men det är också allmänt
känt att det skiljer i blomningsstart för
sorterna men ingen professionell kartläggning har funnits. Det har varit väldigt
frustrerande att det inte funnits någon sådan data. I våra försök var skillnaden upp
Sortblandning kg frö/ha

Försök för sjukdomsresistens i
ekoraps etablerat
Ytterligare ett intressant projekt på
rapssidan har kunnat genomföras tack
vare Regeringens satsning på ekologisk
produktion. Även detta drivs av föreningen Sveriges frö- och oljeväxtodlare (SFO).
I augusti såddes höstraps med havsutsikt
på Sveriges sydspets. Försöket ska hjälpa
till att ge bättre kunskap om sjukdomsresistens i ekorapsen.

Blomningen kartlagd i höstrapsen

Råfett kg/ha Rel. tal

– En tidig blomning innan rapsbaggarna kommit igång kan för den ekologiska
rapsodlaren ibland handla om stora belopp. Två till tre dagars tidigare blomning
kan ha väsentlig betydelse, 10-50 procent
skulle jag grovt uppskatta. Vår förhoppning var att kunna stötta det ekologiska
sortvalet och göra valet enklare för lantbrukaren, säger Albin Gunnarsson.
Kartläggningen har resulterat i ett medeltal för de sorter som provats. Den tidigaste sorten visade sig vara Florian.
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En sammanställning av
marknadssorterna finn
si
Svensk Frötidning,
nr 4 på sidan 11
och kan laddas ner på
www.svenskraps.se

Ekopotatisen ska frä
mjas i de
offentliga köken

Odlingen av ekologisk po
tatis har
varit på stark frammars
ch i Sverige
under de senaste åren, frä
mst drivet
av ett högt marknadspr
is. Marknaden
har dock inte vuxit i sam
ma takt. I ett
av de projekt som Jordb
ruksverket
beviljat medel för år 201
9-2020 har
Ekomatcentrum fått i up
pdrag att öka
intresset och kunskapen
om ekologisk
potatis i offentlig sektor
.
– Vi gör en kartläggning
från jord till
bord för att identifiera
de flaskhalsar
som finns, eftersom det
uppenbarligen
finns ett problem med
avsättningen
för ekopotatis till offent
lig sektor, säger
Eva Fröman, Ekomatcentr
um.
Aktörer i offentlig sektor
har bland
annat fått svara på en enk
ät om ekopotatis. Viktiga faktorer som
kom fram var
bland annat att aktöre
rna ofta tycker
att det är viktigare med
svensk potatis
än ekologisk. Man tycker
också att tillgången är dålig, att pri
set är för högt,
att kvaliteten är sämre
och storleken
ojämn.
– Offentlig sektor har and
ra krav än
konsumentmarknaden.
Det är sällan
man serverar en kokt po
tatis med skal.

Man vill ha färdigskalat, förkokt
och förädlat i
form av klyftor,
pommes
och
gratänger. Här
vet vi i dagsläget
inte vad ekomarknaden har
att erbjuda så
det ska vi också
Eva Fröman
ta reda på, säger Eva Frö
man.
Kunskapen om olika sor
ter och deras
egenskaper är också väl
digt dålig. Därför ska Ekomatcentrum
ta fram en ekopotatisguide, som kan hjä
lpa offentliga
aktörer att välja rätt i po
tatisdjungeln.
Vi hoppas att vi ska kun
na driva på
försäljningen.
– Svensk ekopotatis bo
rde vara ett
jättebra val för de offent
liga köken. Något mer klimatsvart är
svårt att tänka
sig.

