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Så bygger vi
Ekosverige

Ekologiska Lantbrukarna har och har haft en avgörande
betydelse för utvecklingen av det svenska ekolantbruket.
Här är några exempel från det senaste årets verksamhet.
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LOBBAT OM
NYA EKOREGLER
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TESTAT TYSK
POTATISMARKNAD

3
4
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EUs nya ekoregler slutförhandlades hösten 2017. Vi arbetade
hårt för att få bort tokigheter.

Priset på ekopotatis sjönk 2017.
Vi undersökte möjligheterna till
direktexport till Tyskland.

PÅVERKAT
LIVSMEDELSSTRATEGIN

Vi påverkade prioriteringarna i
regeringens ekosatsning kopplad till livsmedelsstrategin.

KARTLAGT POTENTIALEN
PÅ EKOMARKNADEN

På uppdrag av LRF tog vi 2017
fram fakta och framtidsanalyser
om ekolantbruk i Sverige.

TAGIT DEBATTER I
LOKAL- OCH RIKSMEDIA
Vi bemötte ekokritiska
debattartiklar i medier över
hela landet.
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DROG REKORDMÅNGA
DELTAGARE

7

PROFILERAT EKOLOGISK
PRODUKTION PÅ MÄSSOR

8

TESTAT KLIMATÅTGÄRDER
I STORT EU-PROJEKT

9

FÄLTVANDRINGAR
OCH LANTBRUKATMÖTEN

Höstmötet i december 2017
och Ekodagarna i mars 2018
lockade många.

Under 2017 berättade vi på fyra
större mässor om ekoproduktionens växande betydelse.

Koordinerade ett EU-projekt där
4 svenska gårdar testade åtgärder för mindre klimatpåverkan.

Våra distrikt ordnade mängder
av möten, fältvandringar och
studiebesök.
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA!
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1

Lobbade om nya
ekoregler
Våren 2014
kom EU-kommissionens första utkast
till nya gemensamma
regler för ekologisk produktion i hela Europa.
Förslaget innehöll många
vansinniga förslag.   
Tillsammans med olika
partners inom Sverige
och på europeisk nivå har
vi lagt stor energi på att
förbättra de föreslagna
reglerna.
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Testade tysk
potatismarknad
Priset på ekologisk potatis var
lågt i Sverige efter skörd
2017. Året innan hade det
förekommit viss export av
ekopotatis direkt från svenska gårdar till tyska köpare. Priserna i Tyskland låg
då högre. Därför anlitade
Ekologiska Lantbrukarna
ekorådgivaren Hermann
Leggedör för att undersöka möjligheterna till ytterligare exportaffärer. Det blev
inga den här gången, men
en av våra roller är att öppna nya dörrar för svenska
ekoråvaror.
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Påverkat
livsmedelsstrategin
Den rödgröna
regeringen satte under
2017 upp mål för ekologisk produktion. För att
stimulera omställning till
ekologisk produktion gav
man Jordbruksverket i
uppdrag att ta fram en
handlingsplan. Ekologiska

Lantbrukarna deltog under
hela resans gång med underlag och synpunkter på
vad som skulle prioriteras
i handlingsplanen. Vi betonade vikten av långsiktiga
spelregler, projekt för utveckling av produktionsmetoder, förändrade regler
för omställningsersättning
och marknadsfrämjande
arbeten.
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Utredde ekosektorns betydelse
Under 2017
och inledningen av 2018 drev LRF
projektet ”Ökad svensk
ekologisk produktion”.
Ekologiska Lantbrukarna
anlitades som utförare av
stora delar. Bland annat
undersökte vi den historiska merbetalningen för
ekologiska produkter. Vi
kartlade olika delmarknader inom ekoproduktionen och vi analyserade
hur stor andel av svenskt
lantbruk som borde vara
ekologiskt om målet är att
maximera lönsamheten.
Vi tittade också på upplevda hinder för en ökad
omställning. Arbete som
detta etablerar ekologisk
produktion som viktig
både på marknaden och i
politiken.
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Tog plats i debatterna
Det senaste
halvåret har vi
två gånger skrivit debattartiklar i Svenska Dagbladet, en gång om EUs nya
ekoregler och den andra
för att påvisa ekoprodukti-

onens betydelse för Sveriges livsmedelsberedskap.
Rikskansliet och distrikten
samarbetade också i
debatter i lokaltidningar. Vi
har bemött ledarskribenter
som på felaktiga grunder
kritiserat ekomaten, i flera
lokaltidningar samtidigt.
Totalt syntes vi i minst
20 lokala eller regionala
tidningar och det engagerade ungefär hälften av
våra distrikt. Vi är de enda
som utan baktankar eller
dubbla lojaliteter företräder svenska ekobönders
intressen. Våra synpunkter
är därför efterfrågade av
landets debattredaktioner.
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Möten drog
storpublik
Vi har utvecklat
våra evenemang och träffar. Tillsammans och i våra distrikt
bygger vi nätverket över
hela landet. Vårt årliga
höstmöte lockade över 90
delatagare med ämnen
som mob grazing, kommersiell agroforestry och
mellangrödor. I början av
2018 lanserade vi konceptet Ekodagarna. Också detta en lantbrukarinriktad aktivitet till vilken
det kom 170 deltagare.
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Profilerade eko
på mässor
Ekologiska
Lantbrukarna
deltog det senaste året på
flera mässor (bl a Slätte,
Borgeby och Brunnby)
och fältdagar. Syftena var
flera, men liksom för alla
företag och organisationer
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som deltar på mässor så
handlar det om att sälja
in sin produkt. Ekologiska
Lantbrukarnas produkt är
de svenska ekolantbrukarna. Vi är viktiga, vi är
intressanta och vi är värda
att lyssna på och göra
affärer med.
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Klimatarbete i
EU-projekt
I fyra år har
Ekologiska
Lantbrukarna och fyra
av våra medlemsgårdar
deltagit i ett klimatprojket
tillsammans med ekobönder i Tyskland och Italien.
Olika metoder har testats
på gårdarna, till exempel
agroforestry i svenskt
klimat och minskad jordbearbetning. Projektet har arrangerat flera gårdsvandingar och gett upphov till en
uppskattad reportageserie
i vår medlemstidning om
framtida utvecklingsvägar
för svenskt ekolantbruk.
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Fältvandringar
och möten
Våra 19 distrikt
arrangerade
allt från fältvandringar till
diskussionskvällar. Ett av
de senaste i raden är en
fältvandring på en skånsk
växtodlingsgård dagen
före Borgeby fältdagar. Ekobönder från hela
Sverige diskuterar grödor
och mellangrödor och
äter gemensam middag
på kvällen. Så bygger vi
Ekosverige.

