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Utmaningar för
ekoomläggare
Sverige har goda förutsättningar för ekologisk produktion. Men det finns också utmaningar för den som överväger en omläggning. Här listas några av dem.

Det här är en sammanställning
av vanliga hinder och utmaningar för lantbrukare som är
intresserade av att lägga om till
ekologisk produktion. Sammanställningen bygger på intervjuer
med rådgivare, lantbrukare,
tjänstemän på Krav och certifieringsföretag. Så långt möjligt
presenteras ett eller ett par
förslag på lösningar att runda
hindren.
Först beskrivs mer generella
hinder, sedan några mer specifika för respektive driftsinriktning.

Källor: Intervjuer med
rådgivare, lantbrukare och
tjänstemän på certifieringsorgan och Krav.

Lönsamheten i
ekologisk produktion
är inte tillräckligt bra
Lönsamheten i ekologisk produktion är under perioder inte
tillräckligt bra för att lantbrukaren ska lägga om.

Kommentar. Att sprida bra
beslutsunderlag på hur omläggning kan löna sig är centralt.
Lönsamheten har länge varit
bättre i ekologisk produktion,
generellt sett. Och efterfrågan
från konsument fortsätter att
öka. Det behövs mer svenskt eko
för att klara självförsörjningen.
Och efterfrågan i Europa och
övriga världen ökar stadigt.

Osäkerhet om
marknaden
Det finns en viss oro kring
marknaden för ekologiska produkter. Kommer den att hålla i
sig? Stabil merbetalning är den
avgörande faktorn för att vilja
ställa om till eko eller fortsätta
att utveckla sin ekoproduktion.

Kommentar. Ekomarknaden
är fortfarande liten även om den
växer fort. Därför är det helt
naturligt att den växer ryckvis,
liknade en trappa. Kraftig tillväxt åtföljs ofta av en viss stagnation. Så har det varit de senaste
20 åren.
Men sett i ett historiskt
perspektiv är det mycket tydligt
att marknaden håller i sig. Att
sprida historisk statistik som visar merbetalning och tillväxt på
marknaden är en viktig åtgärd
för att få fler bönder att vilja
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satsa. Tillväxten är även stadig i
Europa och övriga världen. Det
gör svenska marknaden tryggare.
Tydligare och långsiktigare signaler från marknadsaktörer som
köper råvaran från lantbrukarna
är viktiga. Exempel kan vara att
erbjuda flerårskontrakt och/
eller tydligare prissignaler i ett
tidigare skede.

Kommentar. Att peka på att
svenska bönder ska producera
det konsumenten efterfrågar
brukar ta udden av dessa attityder. Marknaden vill ha mer,
lönsamheten är ofta bättre och
Sverige har konkurrensfördelar
jämfört med resten av Europa.
Möjligheterna med ekologisk
produktion är viktig att sprida
för att få en mer nyanserad debatt. Förtroendevalda i lantbrukets alla organisationer har ett
extra stort ansvar att förändra
dessa attityder.

Brist på fördjupad
rådgivning
Brist på bra rådgivning.
Tillgången och kvaliteten på
rådgivning i ekologisk produktion varierar i landet. Många
efterfrågar fördjupad rådgivning på gårdsnivå och anpassat till företagets behov.

Kommentar. Förbättrad
rådgivning kräver mer resurser,
bättre utbildning och fortbildning för rådgivare. Här har
lantbrukets intresseorganisationer en viktig roll att fylla i sitt
påverkansarbete.

Negativ attityd
till ekobönder
En del lantbrukare upplever
att det finns en negativ attityd
till ekobönder bland kollegor
och intresseorganisationer. Det
minskar intresset för att ställa
om till eko.

Politisk osäkerhet

Osäkerhet om
framtida regler
Osäkerhet kring den nya EUförordningen upplevs som ett
orosmoln på lång och kort sikt.
Det gör att lantbrukare tvekar
att ställa om till dess att det
detaljerade utfallet av den nya
förordningen blir klarlagt.

Kommentar. När den nya
förordningen nu är beslutad
är det viktigt att alla oklarheter
kring detaljer i reglerna skingras
så fort som möjligt. En stor del
av det ansvaret ligger på svenska
myndigheter och kräver både
kompetens och resurser, något
som har saknats för att tolka den
nu gällande EU-förordningen
om ekologisk produktion.

De otydliga signalerna från
politiken om ekosatsningar gör
bönder osäkra på framtiden.

Kommentar. Regeringen har
i sin handlingsplan för livsmedelsstrategin satt målet att 30
procent av jordbruksmarken bör
vara ekologisk 2030. Detta mål
delas inte av riksdagens majoritet. Vid ett regeringsskifte finns
risk att målet om 30 procent
ekologisk areal till 2030 rivs upp.
Det är viktigt att det finns en
politisk samsyn kring ekomarknadens utveckling, gärna med
samma grundsyn som i livsmedelsstrategin.

En ekocertifiering
innebär mer regler
och fler kontroller
Ingen vill ha mer regler och
kontroller än man redan har
och därför kan detta vara en
tröskel för att ställa om.

Kommentar. Ekocertifiering
innebär ytterligare administration och något extra kontrollbesök. Men man slipper också
regler kring t ex kemikaliehantering. Extra journalföring och
administration belastar småföretagare med färre anställda.
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Parallellproduktion
upplevs som svårt
Reglerna som hindrar parallellproduktion försvårar för dem
som vill prova på eko utan att
ta steget fullt ut, till exempel
en potatisodlare som vill testa
att odla eko. Orsaken till regeln är att det minskar risken
för fusk. Det är dock tillåtet att
ha ekoproduktion i en del av
företaget om inte samma produktion bedrivs konventionellt.

Kommentar.Genom att
dela upp verksamheten i olika
driftsinriktningar eller separata företag går det trots allt att
bedriva parallellproduktion.
Nya omställningsstödet gör det
lättare att prova eko i två år utan
att gå in i ett femårsåtagande.
Att testa en gröda ekologiskt
i mindre skala utan att söka
ersättning eller ha tillgång till
en merprismarknad behöver
inte bli så dyrt. Att trimma in
en ekologisk växtföljd tar dock
många år.

Brist på areal
på gården
Arealen räcker inte för att
ställa om eller utöka. Ekologisk produktion kräver mer
areal generellt på grund av
lägre skörd och krav på högre
självförsörjningsgrad på foder.
Dessutom krävs det en djurenhet per hektar för att få ekoersättning för vallen och för att
få tillägget för ekologiska djur.

Det krävs alltså stora arealer
för att få full ekoersättning för
vallen och alla djur på en gård.
Andra stöd, så som kompensationsstöd och norrlandsstöd,
styr i motsatt riktning och har
krav på en viss djurtäthet.

Kommentar. Att planera en
omläggning väl och se om det
finns arrenden eller samverkansmöjligheter i närområdet är
viktigt. Värdera din produktion
i kronor istället för i kilo eller
ton så kan det visa sig att en
lägre produktion (färre hektar
och djur) i ekologisk drift är
lönsam. Ersättningar som styr i
olika riktningar kan komma att
ändras i och med nästa landsbygdsprogram. Men det finns
många motsatta åsikter om vilka
intressen som ska prioriteras.

Krångliga
karensregler
Regler kring övergången till
ekologisk produktion, de så
kallade karensreglerna upplevs
som krångliga, särskilt för
djurgårdar.

Kommentar. Omläggning
kräver bra planering och framförhållning. Det finns bra hjälp
att få från rådgivning, certifieringsorgan och Krav för att hålla
reda på vad som gäller. Åren
under omställning är en utmaning då mycket är nytt. Ett tips
är att utnyttja tjänsten hos www.
bliekobonde.nu för att hitta en
kollega som redan ställt om.

Höga priser på ekologiska fodergrödor

Krav på
körutbildning

Bristen på ekologisk foderspannmål och proteingrödor
driver upp priserna på foder.

Krav på att maskinförare ska
ha gått kurs i sparsamt körsätt
upplevs som krångligt.

Kommentar. Fler som ställer
om till eko ger ökad tillgång på
foder vilket borde hålla priserna
mer stabila. Det är en bra affär
för svenskt lantbruk att inte importera foder till den ekologiska
produktionen.

Kommentar. Många som gått
kursen upplever att de verkligen
spar bränsle och kostnader. Svårigheter att hitta lämpligt kurstillfälle kan vara problematiskt.
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HINDER OCH UTMANINGAR I VÄXTODLINGEN (1)
Utmaning

Osäkra/dåliga villkor
vid försäljning av spannmål
Otydliga prissignaler på lång sikt och
avstånd till anläggning som tar emot
spannmål får en del bönder att tveka
att ställa om.

Begränsad tillgång till
och höga priser på
ekologisk växtnäring
Tillgången på prisvärd växtnäring kan
upplevas som begränsande. Särskilt
gäller det för rena växtodlingsgårdar.
De gödselmedel som saluförs är relativt
dyra och tillgången är begränsad.
Reglerna kring vilka gödselmedel som
är godkända att köpa in anses begränsande. T ex vill man kunna tillsätta
svavelsyra för att öka kväveutnyttjandet
i stallgödseln. Det skulle ha stor påverkan på kväve försörjningen i ekologisk
odling.

Kommentar
UTVECKLINGEN går
åt rätt håll. Fler orter öppnar
mottagning för ekogrödor och erbjudanden om mer långsiktiga prisavtal blir
allt mer vanligt hos de ledande marknadsaktörerna. Men de skulle kunna göra mer
för att få bönder att känna sig trygga med
omställningen då avsättningsmöjligheterna sällan har varit bättre för
spannmålshandlarna.

LÖNSAMHETEN
i ekologisk växtodling
är generellt sett bättre än
konventionell trots att inköpt
växtnäring är dyr. Det gäller att i god
tid innan säsong undersöka vilka olika
gödselprodukter det finns tillgång till för
att göra en gödslingsstrategi. Samarbete
mellan djur och växtodlingsgårdar en annan
bra och långsiktig lösning. Att ha baljväxter i
växtföljden bidrar till prisvärd kväveförsörjning.
Till exempel är lönsamheten i klöverfröodling
ofta god.
ATT FÅ svavelsyra godkänt som tillsats i
gödselmedel är svårt då regeln gäller för
hela EU. Tester sker med andra syror som
är dyrare. Det finns även en potential att
öka kväveutnyttjandet genom andra
åtgärder så som lämplig spridningstidpunkt, och förbättrad lagring.
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HINDER OCH UTMANINGAR I VÄXTODLINGEN (2)
Utmaning

Oro för ogräs
En osäkerhet om huruvida ogräsen kan
hanteras i ekoodling är vanlig bland
potentiella omställare.

Fosfor sätter gränser
för kvävegivor
Det är svårt att kväveförsörja ekologiska
grödor som kräver mycket kväve eftersom de flesta gödselmedel som är til�låtna i ekologisk odling innehåller både
kväve och fosfor. Tillförseln av fosfor via
organiska gödselmedel är begränsad
enligt lag till 22 kg per ha och Kravs
regler begränsar ännu mer med sina
krav på en bra växtnäringsbalans vid
höga fosfortal.

Det finns ingen odling
av ekologiska sockerbetor
i Sverige
Det finns inte avsättning i Sverige för
ekologiska sockerbetor. Det minskar
intresset från skånska växtodlare med
sockerbetor i växtföljden att ställa om
till ekologiskt.

Kommentar

DET FINNS mycket
goda råd att få från rådgivare
och kollegor (www.bliekobonde.nu).
Att planera växtföljden väl är nödvändigt.
Att ha vall, gärna flerårig, är en stor fördel
för bra ogräsreglering. Men då krävs avsättning
för vallen. Samarbete kring växtnäring och vallodling med en djurgård är en bra och långsiktigt
lösning. Att odla djurfoder och frövall för avsalu
är en annan lösning. Vall går även att odla
och sälja som hästfoder. Hästägare har
ett ökat intresse för klöver i vallfodret då det minskar behovet av
kraftfoder.

MAN FÅR trösta sig
med att lönsamheten generellt
sett är bättre i ekologisk växtodling
än konventionell och helt enkelt anpassa
kvävenivån efter reglerna. Att använda sig
av gröngödsling med mycket kvävefixerare i
växtföljden och försöka få tag på ekogödsel med låga fosforhalter är vägar
framåt.

SÅ LÄNGE det
inte finns någon aktör
som vill köpa ekologiska
sockerbetor i Sverige kommer
stora arealer i Skåne troligen
inte läggas om. Tidigare när avsättning fanns var suget större i
Skåne för omläggning. Kanske
kan andra lönsamma grödor
vara en lösning.
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HINDER OCH UTMANINGAR I MJÖLKPRODUKTIONEN (1)
Utmaning

Mjölkgårdar har för
lite åkerareal
Tillgången på areal är begränsande då
ekologisk produktion kräver mer areal
per djur. Att klara självförsörjningsgraden på grovfoder kan vara svårt att
uppfylla, särskilt de år när vädret sviker.
En hög självförsörjningsgrad på foder är
en viktig komponent för ökad lönsamhet och därför är tillgången till areal en
viktig fråga.

Mjölkgårdar saknar
betesareal
Tillgång på betesareal och dess belägenhet är avgörande för att lyckas med
ekologisk mjölkproduktion. Krav-certifierade mjölkkor måste leva av betat gräs i
större utsträckning vilket ställer krav på
betesarealerna. Regler om utevistelse
och betesintag för kalvar och ungdjur är
en utmaning att klara.

Krångliga karensregler
vid övergång till ekologisk
produktion
Övergången från konventionell till ekologisk produktion upplevs komplicerad
med utfasning av djur som inte ska bli
ekologiska och karenstider för djur och
foder som ska bli ekologiska.

Kommentar

SAMVERKAN
med närliggande
gårdar är en bra
lösning. Att minska
djurantalet kan vara en
väg att gå. Det finns
också mycket bra råd
att få om effektiv
ekologisk foderproduktion.

BETESDRIFTEN
kräver god planering. Det
finns många goda råd att få
från rådgivare och kollegor,
se www.bliekobonde.nu.

OMLÄGGNINGEN kräver
mycket planering och god
framförhållning. Rådgivare och
certifieringsföretag har bra
råd att ge.
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HINDER OCH UTMANINGAR I MJÖLKPRODUKTIONEN (2)
Utmaning

Geografiskt isolerade
mjölkgårdar har svårt
att samverka
Vissa gårdar upplever att de är problematiskt att bli ensam mjölkgård i en
bygd. Problemet är gemensamt med
konventionella gårdar. Men ekologiska
gårdar är ofta mer intresserade/beroende av samarbete för sin drift.

Ekologiska kor blir
konventionellt kött
Ett nötdjur ska enligt reglerna ha levt
mer än tre fjärdedelar av sin livslängd
som ekologisk för att få säljas som
ekologiskt kött. Det gör att en hel del
kor inte går att sälja som ekologiska
trots att de levt flera år i ekologisk drift.
Till exempel gäller detta på en gård som
ställer om sina mjölkkor. Det här är en
EU-regel, vilket gör den svår att ändra.

Kommentar

ATT SÖKA
samarbete med
en kollega istället för
att köpa upp eller arrendera all mark i en bygd har
många fördelar långsiktigt.
Mejeriernas logistik är svår
att påverka. Förädling eller
direktförsäljning kan vara ett
alternativ för mindre gårdar
eller i samarbete med annat
företag.

HÅLL KOLL PÅ
åldern på korna och
gruppera dem smart
så att ingen slaktas
som konventionell i
onödan.
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HINDER OCH UTMANINGAR I NÖTKÖTTSPRODUKTIONEN
Utmaning

Kommentar

NÖKÖTTSPRODUKTION upplevs sällan
som krånglig i ekologisk drift. Men det
finns några saker som ibland nämns
som hindrande.

Ungtjurar på bete
Även ungtjurar ska ut på bete i
ekologisk drift som är Krav-certifierad.

Svårt att få tillräckligt
bra tillväxt på bete
Problem att få bra tillväxt med en stor
andel bete av foderstaten och begränsad möjlighet att föda upp på kraftfoder
och stall. Gäller särskilt kalvar och tjurar
av mjölkras.

TJURAR I FLOCK
är sällan ett problem
om det inte finns kor/kvigor
i närheten. Att kastrera tjurkalvarna är en lösning. Att endast
EU-certifiera djuren ger möjlighet till
viss inomhusvistelse och möjlighet
att utfodra med mer kraftfoder.
Merbetalningen är dock
ofta sämre.

RÅDGIVNINGEN
har en hel del råd
om hur man planerar sin
produktion inklusive betesgången över året. Åkerbete och
grovfoder med proteinrika grödor
är en utvecklingsmöjlighet. Även
planering för att minska problem
med parasiter är viktigt.
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HINDER OCH UTMANINGAR I LAMMUPPFÖDNINGEN
Utmaning

LAMMUPPFÖDNINGEN upplevs sällan
som krånglig i ekologisk drift. Men det
finns några saker som upplevs som
hindrande.

Stor andel naturbeten
ökar risken för parasiter
Risken för inälvsparasiter ökar med en
stor andel naturbete av all betesmark.

Utrymmeskraven för
Krav-lamm är för stora
Utrymmesmåtten för Krav-certifierad
lammproduktion upplevs som orimligt
stora jämfört med Krav–certifierad
nötproduktion. Det gör byggnadskostnaderna höga för större producenter.

Låga lammpriser på hösten
Merbetalningen på hösten för ekologiskt
lamm är allt för låg.

Kommentar

TIDIGARE VAR den
begränsade möjligheten att
avmaska djuren i förebyggande syfte
ett problem för de med ekologisk drift.
Men i takt med ökande krav på konventionella
uppfödare att påvisa parasitförekomst innan
avmaskning, minskar skillnaden mellan ekologisk
och konventionell drift. Snarare är problemet att
stor andel naturbeten gör parasiterna svårare att
reglera. Och ekogårdar har generellt högre andel naturbete. Växelbete med andra djurslag
och att alternera med åkerbete, särskilt
för extra känsliga djur är
bra lösningar.

ATT PÅVERKA
Krav-reglerna är en möjlighet.
Många uppfödare väljer att EU-certifiera
sin produktion och sälja köttet som konventionellt. Många ekologiska lammproducenter vill ha lamning på våren för att
maximalt utnyttja betet.

SAMVERKAN
med andra producenter som har lamning annan
tid på året kan göra att man
kan förhandla upp priserna.
Slakterierna vill ha jämna och
större leveranser. Stor tillgång och
potential på ekolamm gör att det
finns utrymme för en aktör på
marknaden som fokuserat
säljer ekolamm.
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HINDER OCH UTMANINGAR I ÄGGRODUKTIONEN (1)
Utmaning

Svårt att klara 100 procent
ekofoder till värphöns
Svårt att klara kommande regel om 100
procent ekologiskt foder.

Utfasning av fiskmjöl
i värphönsfoder
gör fodret dyrare
Utfasning av fiskmjöl i fodret på grund
av risken att det ökar dioxininnehåll
i äggen gör fodret dyrare och hönans
välfärd riskeras.

Svårt att få värphönsen
att utnyttja betesfållan
Regler kring utevistelse – betesfållans
nyttjande har upplevts som svåra att
följa.

Kommentar
ALL
UTVECKLING och test
av nya proteinkällor
till ekologisk fjäderfä
behöver snabbas på.
Fortsatt utveckling av
grovfoder med hög proteinhalt är ett spår.

PROVTAGNING,
tester och foderutveckling sker gemensamt i branschen för
att lösa problemet.

CERTIFIERINGSFÖRETAG, rådgivare
och Krav har förtydligat
vad som gäller, vilket underlättar för nya producenter.
Producenter som varit med
längre har kunnat delta i Kravs
rådgivningsprogram för ökad
utevistelse för att få hjälp att
uppfylla regeln. Oron har också minskat hos dessa i och
med att formuleringen av
regeln ändrats.
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HINDER OCH UTMANINGAR I ÄGGRODUKTIONEN (2)
Utmaning

Osäkerhet om regler
för unghönsuppfödning
Osäkerhet om framtida regler kring
unghönsuppfödning gör producenterna
irriterade.

Svårt med bra växtföljd
på fjäderfägårdar
Det är svårt att få in vall i växtföljden
på gårdar med fjäderfä, vilket försvårar
ogräsregleringen.

Kommentar

ALLA
AKTÖRER inom
regelutveckling och
certifiering behöver
jobba för bättre kontinuitet och tydlighet
kring reglerna och
dess efterlevnad.

SAMVERKAN
med gårdar med
idisslare eller häst
är en lösning.
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ÖKAD SVENSK EKOLOGISK PRODUKTION

HINDER OCH UTMANINGAR I GRISPRODUKTIONEN
Utmaning

Kommentar

EKOLOGISK GRISPRODUKTION skiljer
sig på många sätt från konventionell.
Det går sällan bra att ställa om från
konventionell grisproduktion till ekologisk utan att ändra på mycket. Befintliga
byggnader går sällan att nyttja då djurhållningen är så olik, till exempel krävs
utevistelse.

Svårt att få till utevistelse
för ekogrisar
Utevistelse för Krav-grisar är en utmaning att klara. EU-ekologiska grisar har
utevistelse på betongplatta, medan
Krav-grisar förutom en större yta ute,
ska ha tillgång att böka i bevuxen mark
minst 4 månader om året. Betesarealen
är inte stödberättigad (miljöersättningar
och gårdsstöd) då den inte är bevuxen
en stor del av säsongen.

Nitritfri chark
begränsar marknaden
Regeln att man inte får tillsätta nitrit i
Krav-certifierade charkprodukter hindrar
marknaden för Krav-grisar.

HÅLLA UPPE
merbetalningen
för Krav-gris genom att
kommunicera mervärdet
är viktigt. Ändra regler för
EU-stöden (miljöersättning
och gårdsstöd)
är svårt.

KRAV HAR just bestämt att hålla fast vid regeln
om nitritfrihet. En lösning är att satsa
mer på att utveckla charktillverkning utan
nitrit, men handeln vill fortfarande tillsätta
nitrit inom sitt EMV-sortiment. Krav har därför hjälpt DVH-kedjorna att kommunicera
mervärdet med Krav-märkt råvara i
EU-ekologisk chark.
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ÖKAD SVENSK EKOLOGISK PRODUKTION

HINDER OCH UTMANINGAR I KYCKLINGUPPFÖDNINGEN
Utmaning

Kommentar

ÄVEN KYCKLINGPRODUKTION har stora
skillnader mellan ekologisk och konventionell drift, till exempel på grund av att
utevistelse krävs i eko.

Marknaden för ekologisk
slaktkyckling är
tillfälligt mättad

MARKNADSAKTÖRERNA
jobbar med produktutveckling.

Ekokyckling är en nisch på en marknad
med få mellansegment. Prisgapet till
konventionell kyckling är stort vilket på
sistone gjort det svårt att snabbt avsätta
den ökande produktionen.

Man får bara lov
att bygga små enheter
för slaktkyckling
Regler kring byggnader upplevs som
hindrande och ger små enheter. Men
bygger fast sig i små orationella system.

REGLERNA kan
behöva ses över för
att bli mer flexibla utan
att man för den skull tullar
på djurvälfärden. Stallar för
ekologisk äggproduktion
tillåts vara väsentligt
större.
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