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KÖTTAKADEMIN ÄR 
HÄR IGEN 2022!

Årets viktigaste evenemang inom 
köttbranschen hålls på Sokos Hotel Torni i 

Tammerfors den 3–4 februari 2022. 

Programmet har publicerats och biljetterna 
säljs nu, så se till att garantera din plats på 

årets mest väntade evenemang. Köp din 
biljett här: atrialihaakatemia.fi.

VINTERNS BÄSTA MAT
Som instick i den här tidningen finns en mathälsning 
från ÖK.
Recept vi önskar ska inspirera och glädja. 
Recept till måltider att samlas vid borden kring.
Gott och tillrett med inhemskt kött från Atria.
Vi önskar er bra stunder. 
Ät gott och vila på maten.

RÄTTELSE
I senaste nummer av Klövar & Timotej presenterades  
nya ÖK-medlemmar 2020. I misstag hade Stefan Broo  
i Markby fått fel förnamn. Han heter Stefan Broo och 
inget annat. Broo är dikoproducent.
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ETT ANNORLUNDA ÅR – IGEN   

LEDARE
TOM ÅSTRAND

E
TT ANNORLUNDA ÅR – så löd rubriken 
på ledaren förra året vid samma tid-
punkt. Då syftade rubriken på allt 
vad pandemin fört med sig och hur 
den påverkat våra liv, våra arbets-
platser och hur vi som människor 

kommunicerar och möts. Nu visade det 
sig att även detta år skulle bli annorlunda 
men av helt andra orsaker – och minst lika 
utmanande som pandemin. 

DET FINLÄNDSKA LANTBRUKET hamnade under 
hösten in i en riktigt ordentlig rävsax. 
Marknadssituationen gick inom loppet av 
några månader från en någorlunda god 
marknadsbalans till ett ytterst exceptio-
nellt läge där flera faktorer samverkade 
och bidrog till ett eskalerande hårt tryck 
på gårdarnas lönsamhet. För det första har 
den kraftiga och snabba inbromsningen  
i den globala efterfrågan på speciellt gris-
kött, och närmast då en minskad efter- 
frågan från Kina och övriga asiatiska 
länder, orsakat ett globalt överskott av 
griskött som pressar världsmarknads- 
priserna neråt. Därtill har kostnaderna för 
större delen av lantbrukets insatsfaktorer, 
allt från foderspannmål till konstgödsel 
och bränslen, skenat i väg och orsakat vad 
man kan kalla en kostnadsinflation som 
belastar gårdarnas ekonomi ytterligare.  

ATRIA HAR UNDER hösten i flera omgångar höjt 
nöt- och slaktsvinspriserna medan suggår-
darna i sin tur drabbats av prissänkningar. 
Höjningarna av producentpriser hjälper 
förvisso till att kompensera för höjda kost-
nader till en viss del men ändå är prishöj-
ningarna otillräckliga i förhållande till de 
realiserade kostnadsökningarna. Utma-
ningen kommande månader blir att bland 
annat upprätthålla förmedlingen av små-
grisar så att svinkedjan undviker kraftiga  

och ihållande överskott av smågrisar – här 
måste vi ta ett gemensamt ansvar för att 
kedjan ska fungera optimalt. 

ÖK:S STYRELSE HAR sedan sommaren hål-
lit sig noga uppdaterad kring läget på 
marknaden och situationen ute på går-
darna. Styrelsen beslöt under hösten att 
justera ÖK:s djurförmedlingsmarginaler 
och räntesatser på djurreskontra och för-
skott för att därigenom från andelslagets 
sida minska trycket på producenternas 
kostnader. Jag vill även uppmana ÖK:s 
producenter att ta kontakt i så god tid 
som möjligt i det skedet när man märker 
att gårdens ekonomi börjar bli ansträngd. 
Tillsammans med producenten går det all-
tid att hitta nya lösningar och utvägar hur 
gården kan klara sin ekonomi och komma 
vidare – men här är det viktigt att vi har 
tillräckligt med tid att upprätta planer och 
vidta åtgärder. 

DISKUSSIONEN MELLAN PARTERNA i livsmed-
elskedjan har intensifierats under hösten 
och det verkar som om alla är införstådda 
med situationens allvar och påföljder ifall 
inget görs för att förbättra inkomstfördel-
ningen till producenternas fördel. Frågan 
är nu om handeln är beredd att sträcka ut 
en hand och i egenskap av den starkaste 
marknadsaktören frivilligt medverka till 
en bättre och rättvisare prissättning av 
inhemska livsmedel? Eller kommer det att 
krävas förändringar i lagstiftningen för att 
lösa synen på en rättvis inkomstfördelning 
i livsmedelskedjan för att få bukt med 
problematiken.  

ARBETET MED ATT förnya ÖK:s stadgar och  
valordning är klart efter att andelslagets 
fullmäktige i slutet av oktober godkände 
styrelsens förslag till nya stadgar. Stadgarna  

är inlämnade för registrering och god-
kändes hos registermyndigheterna den  
9 december 2021. Jag vill tacka stadge-
gruppen, Pellervos chefsjurist Anne Kont-
kanen samt andelslagets förvaltning för 
era insatser och goda samarbete vid ut-
formningen av andelslagets nya stadgar 
– ÖK har nu en ny och modern ”grundlag” 
för andelslagets framtida verksamhet.     

BÄSTA LÄSARE, vi lever just nu i tider med ut-
maningar och förändringar som kommer 
att påverka oss och vårt sätt att leva och 
verka för långa tider framåt. Den finländ-
ska primärproduktionen är under stor och 
allvarlig press vad gäller lönsamhet och 
överlevnad. Jag är ändå övertygad om 
att vi tillsammans klarar prövningarna, 
hittar lösningar och tillåter oss att tro på 
bättre tider. Jag vill rikta ett stort tack till 
ÖK:s producenter, förtroendevalda, per-
sonal samt djurbilschaufförer för ett gott 
samarbete under verksamhetsåret 2021, 
och önskar Er alla samt era nära och kära 
bra avslutning på året och ett 
Gott Nytt År!

Tom Åstrand
Verkställande direktör
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D
ET VAR ETT viktigt möte då fullmäk-
tige samlades i slutet av oktober. 
Styrelsens förslag till nya stadgar 
och valordning stod på agendan. 
Bistod mötet gjorde även Pellervos  
chefsjurist Anne Kontkanen med 

presentationen och som sakkunnig i dis-
kussionen.

Fullmäktige godkände stadgarna, som 
efter det sändes till Patent- och register-
centralen för godkännande. Godkännande 
och registrering daterades den 9.12.2021. 
Österbottens Kött har nu nya och revide-
rade stadgar och valordning. 

En viktig process
Sedan ett år tillbaka har en stadgegrupp 

inom ÖK jobbat fram förslag till nya stad-
gar i samarbete med Anne Kontkanen. 
Medlemmar i stadgegruppen har varit Jan 
Anderssén, Ola Sandberg, Tom Åstrand 
och Åsa Frants.

Så här ringade Ola Sandberg in grup-
pens arbete:

– För ÖK:s del innebär detta ärende slutet 
på en lång och viktig process. Fastän stad-
garna till sin natur kan verka ointressanta 
och byråkratiska utgör de det viktigaste 
styrdokumentet för andelslagets verksam-
het. De förnyade stadgarna klargör på ett 
väsentligt sätt arbetsfördelningen mellan de 
olika förvaltningsorganen. En annan viktig 
sak är förslaget att övergå från proportio-
nellt val till majoritetsval av fullmäktige.

FULLMÄKTIGE  
GODKÄNDE NYA STADGAR
ÖK kallade fullmäktige till extra sammanträde den 29.10.2021. 
Huvudärendet för dagen var behandling och godkännande av 
nya stadgar och valordning för Andelslaget Österbottens Kött.

Anne Kontkanen, Pellervos chefsjurist.

Fullmäktige var samlat till det viktiga mötet  
om att godkänna nya stadgar och valordning.
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STADGAR OCH  
VALORDNING

 
Stadgar och valordning för 
Andelslaget Österbottens 
Kött finns i sin helhet på 
ÖK:s hemsida:  
www.osterbottenskott.fi
Den som önskar stadgarna 
i pappersversion ombeds 
kontakta ÖK.

Tydligare struktur
Syftet med att förnya stadgarna är dels 
att skapa styrdokument som ska stöda 
andelslagets verksamhet i framtiden, 
dels att uppdatera stadgar och valord-
ning enligt nutidens krav. Vid den första 
genomgången och analysen som chefs-
jurist Anne Kontkanen gjorde påpekade 
hon över tjugo brister i stadgarna som 
behövde förtydligas och justeras till att 
uppfylla nutida lagar och förordningar. 
Därtill har ÖK:s målsättning varit att an-
passa stadgarna till dagens verksamhet.

– Det har varit ett mycket omfattande  
arbete med noggranna analyser och 
många genomgångar och hemläxor. Allt 
har gåtts igenom och stadgegruppen 
har framfört förvaltningens åsikter om 
vad som behöver beaktas till Kontkanen, 
säger Tom Åstrand och fortsätter.

– Uppdateringen fokuserar på tyd-
lighet, bättre struktur på hur stadgarna 
är uppställda, förtydligande av förvalt-
ningens sammansättningsstruktur och 
klarare arbetsfördelning mellan de olika 
förvaltningsorganen.

Anne Kontkanen är nöjd med sam-
arbetet och nöjd med resultatet. Hon 
berömmer stadgegruppen för deras mål-
medvetna arbete med förnyelsen.

Kontkanen är mycket erfaren och kom-
petent för sin uppgift. Hon har arbetat 
som chefsjurist åt Pellervo i tio års tid och 
också varit med i förnyelsen av stadgar 
inom bolag i likhet med ÖK. 

Hon har också varit med och förberett 
lagen om andelslagsverksamhet som ett 
projekt inom Justitieministeriet. 

Efter att fullmäktige hade godkänt 
stadgarna följde verksamhetsöversikt 
och rapport från ekonomichefen. Ord-
förande Jan Anderssén höll också ett 
inlägg om det mycket utsatta läget för 
producenterna, inte minst med tanke på 
spannmålssituationen och hur ÖK kan 
vara till hjälp.

Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia

CENTRALA ÄNDRINGAR I ÖK:S STADGAR 

•  ÖK tar i bruk tre slag av andelar i stället för nuvarande  
en obligatorisk andel – C-andel ämnad för andelslagets  
kapitalanskaffning

•  Nya paragrafer gällande efterhandsåterbetalning av  
andelsinsats samt andelslagets förvärv av egna andelar 

•  Reservfond ej längre obligatorisk
•  Förslag att antalet ledamöter i fullmäktige ändras till 15–21 

(tidigare 21–31) 
•  Förslag att val till fullmäktige förrättas som majoritetsval  

(nu proportionerligt val)
•  Förslag att antalet ledamöter i Förvaltningsrådet ändras till 

6–12 (tidigare 9–18)
•  Förtydligande av arbetsfördelningen mellan styrelse och  

förvaltningsråd
•  Likvidation av andelslaget förutsätter 4/5 av de vid  

sammanträdet avgivna rösterna

ÄNDRINGAR I VALORDNINGEN 

•  Ändringar i valordningen föreslås som stöder övergången till 
majoritetsval, till exempel nominering av kandidater.

•  Möjlighet till elektroniska val eller kombinerade val (post/elek-
troniskt). Styrelsen besluter hur valet till fullmäktige förverkligas.

•  Förtydligande av valnämndens uppgifter, besluter bland annat 
utgående från förvaltningsrådets beslut om valets tidtabell och 
antalet medlemmar som skall väljas från varje valkrets.
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FÖRVALTNINGSRÅDET

Verksamhetsöversikter, branschläget, stadgar, 
val av förtroendevalda och Atriakoncernens 
VD Juha Gröhn på besök. Det har utgjort 
huvudpunkterna vid höstens två möten inom 
ÖK:s förvaltningsråd.

Ö
K:S FÖRVALTNINGSRÅD har haft två 
möten under hösten. Två viktiga 
möten. Det första den 22 septem-
ber 2021 som teamsmöte och det 
andra den 10 december 2021 som 
fysiskt möte i Vasa. Det senare var 

det första mötet där man träffades på två år.
Vid septembermötet dryftades spann-

målssituationen, läget inom branschen 
och hur man inom ÖK kan reagera på 
den uppkomna situationen. Tom Åstrand, 
Kim Tarvonen och Daniela Sandbacka 
presenterade översikter både för allmänna 

köttmarknaden, Atriakoncernen och ÖK. 
Vid detta möte behandlades förslaget till 
stadgar och valordning för ÖK. Stadge-
förslaget hade dessförinnan godkänts av 
styrelsen och förvaltningsrådet omfattade 
också förslaget och förde det för vidare 
behandling till ÖK:s styrelse.

Översikt från Atria
Förvaltningsrådets tredje och sista möte 
för året hölls den 10 december 2021 som 
fysiskt möte i Vasa. Vid mötet deltog även 
Atria Abp:s vd Juha Gröhn. Utöver fråge-

ställningar från mötesdeltagarna och dis-
kussion redogjorde Gröhn för koncernens 
delårsrapport 1.-30.9.2021. 

Återgången från coronarestriktioner 
vände Food Service och snabbmatsmark-
naderna till tillväxt medan försäljningen 
till detaljhandeln har hållit sig på samma 
nivå som under motsvarande period i 
fjol. Försäljningen under sommarens grill- 
säsong gick bra medan exporten av gris-
kött från Finland till Kina minskade och 
exportens lönsamhet försvagades. 

Atria förbinder sig till det internationella  
klimatinitiativet Science Based Targets 
(SBTi), som kopplar Atrias företagsan-
svar till målet att begränsa den globala 
medeltemperaturökningen till mindre än 
1,5 grader i enlighet med Paris klimatö-
verenskommelser. Atria Sveriges resultat 
förbättrades, liksom Atria Danmarks & 
Estlands vid jämförelse med förra året. 

Gröhn uppgav att Atrias prognos för 
hela 2021 uppskattas till ett rörelseresultat 
om 47–54 miljoner euro.

MÖTEN HÖSTEN 2021

Henrik Holm ställer frågor  
till vd Juha Gröhn. Till vänster 

om Henrik producent Tomas 
Långgård och till höger  

anskaffningschef Kim Tarvonen.
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FÖRVALTNINGSRÅDETS 
ORDFÖRANDE 
OLA SANDBERG

Ur inledningsanförandet vid  
Förvaltningsrådets möte i december 
2021.

Ser vi tillbaka på 2021 för ÖK:s del 
har vi haft ett utmanande coronaläge 
och personalförändringar på nyckel-
positioner. Två större helheter har nått 
sitt mål: Nautasuomi, som inledde 
verksamheten på våren och nya  
stadgar, som fullmäktige tog beslut  
om 29.10.2021. De godkändes 
av Patent- och registerstyrelsen 
9.12.2021. Därmed har ÖK grund- 
dokumenten i ordning och bra ramar 
att jobba utifrån. Vi lyfter blicken 
och ser framåt. Nästa år går vi till 
fullmäktigeval och jag hoppas på lyck-
ad kandidatnominering och ett högt 
valdeltagande. 

Våra medlemmar och producenter 
lever under svår press och det vänds 
på alla stenar som finns för att hitta 
lösningar på hur fodret, pengarna och 
orken ska räcka till. 

ÖK:s styrelse gjorde i oktober ett 
strategiskt beslut om minskade egna 
marginaler på djurförmedlingen. 
Tyvärr räcker det långt ifrån till i en 
situation då inkomstbehovet är både 
akut och enormt.

Prisstatistiken för de senaste veckor-
na visar med tydlighet att livsmedels- 
marknaden i vårt 104-åriga land 
inte uppfyller måttet. Europapriset på 
nötkött har stigit de senaste veckorna 
medan förändringen i Finland knappt 
syns. Den finländska bonden har 
hamnat i en rävsax där det nu behövs 
seriösa aktörer som är beredda att 
ta första steget mot en mera rättvis 
prissättningsmodell eller flexiblare 
avtalsförfarande.

Jag vill rikta ett tack till förtroende- 
valda, personal och övriga som arbetar 
med och inom ÖK:s verksamhet. Jag 
önskar, trots utmanande yttre om-
ständigheter, en bra avslutning på året.

Enligt Juha Gröhn är nyckeluppgiften 
under innevarande vinter att hantera sti-
gande kostnader och inflationspåverkan.

God ton tycker Juha Gröhn
Efter hans rapportering var diskussionen 
fri och flera av förvaltningsrådets med-
lemmar tog tillfället i akt att ställa frågor 
och reflektera över det som händer inom 
branschen. Prisbilden, koncernens ansvar 
över branschläget var två ämnen som lyf-
tes upp och Gröhn visade förståelse gör 
producenternas utsatta läge. 

Innan Juha Gröhn avlägsnade sig och 
mötesförhandlingarna återupptogs gav 
han eloge till ÖK för att tonen i diskus-
sionen håller god nivå trots kritiska på-
ståenden och stor osäkerhet inom med-
lemskåren. 

– Här finns bra sammanhållning och 

feedbacken är konstruktiv. Det uppskattar 
jag, sa Juha Gröhn.

Val av förtroendevalda
Förvaltningsrådet fastställde reglemen-
ten för verksamhetsgranskare och no-
mineringsutskott. Förvaltningsrådets 
valutskott med medlemmarna Fredrik 
Backlund, Johannes Nylund  och Markus 
Strömsnäs presenterade förslag till förtro-
endevalda och val av förtroendevalda 2022 
förrättades, både till ÖK:s egen förvaltning 
och företrädare till andra möten, styrelser 
och stämmor.  Ärenden kring nästa års 
fullmäktigeval behandlades och godkän-
des. Som andelslagets verksamhetsgran-
skare för 2021 är följande personer valda: 
Fredrik Backlund, Johannes Nylund och 
Rickard Ingves.

Enligt nya stadgarna utses inga supple-
anter till ÖK:s styrelse och av den anled-
ningen avtackades nuvarande supplean-
terna Mårten Eklöv och Fredrik Ström vid 
mötet. Kjell-Erik Hannus och Mats-Erik 
Storgård avtackas vid ett senare tillfälle. 

Efter mötet avtackades även tidigare 
anställda Åsa Frants och Daniel Klockars 
av ÖK:s styrelse. Åsa övergick tidigt på 
hösten till att jobba med ekonomifunk-
tioner inom en annan bransch och Daniel 
Klockars blev anställd av A-Foder. Daniel 
har kontakt med ÖK:s producenter som 
förr, om än numera i renodlade foderaffä-
rer och genom sitt specialkunnande inom 
utfodring. 

ÖK:s ordförande Jan Anderssén riktade 
ett stort tack till Åsa och Daniel för gott 
utfört arbete inom andelslaget.

Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia

Daniel Klockars 
och Åsa Frants 
avtackades.

Kenneth Dalkarl tillträder som vice ordförande 
i ÖK:s förvaltningsråd 2022.
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FÖRTROENDEVALDA
2022

ÖK STYRELSEN 2022

Ordinarie medlem    Anderssén Jan
Ordinarie medlem    Paxal Kjell-Göran
Ordinarie medlem    Pott Henrik
Ordinarie medlem    Storfors Christer
Ordinarie medlem    Marcus Skullbacka

Styrelsen väljer ordförande och vice  
ordförande vid sitt första möte 2022.

FULLMÄKTIGE 2022
(fram till att nytt fullmäktige tillträder efter valet 2022)

Backlund Johan, ordförande
Groop Krister, vice ordförande
Af Hällström Bo-Gustav
Broända Helena
Finne Mats
Hagman Tea
Helenelund Daniel

ÖK:S REPRESENTANTER 2022

A-Producenter Ab:s styrelse
Jan Anderssén/ersättare Ola Sandberg
Christer Storfors/ ersättare Henrik Pott

A-Producenter Ab:s bolagsstämma
Christer Storfors/ ersättare Ola Sandberg

Atria Abp:s styrelse 
Kjell-Göran Paxal

Atria Abp:s bolagsstämma
Christer Storfors/ ersättare Ola Sandberg

Atria Abp:s förvaltningsråd 
Ola Sandberg

Ombud till ÖSP:s möten
Henrik Pott/ ersättare Markus Strömsnäs

ÖSP:s fullmäktige
Tom Åstrand/ ersättare Kim Tarvonen

Finlands Svenska Andelsförbund
Tom Åstrand / ersättare Henrik Pott

Foremix Ab:s bolagsstämma 
Jan Anderssén/ ersättare Kjell-Göran 
Paxal

A-Foder Ab:s styrelse
Kjell-Göran Paxal

A-Foder Ab:s bolagsstämma
Christer Storfors /ersättare Ola Sandberg

Feedmix Oy Ab:s bolagsstämma
Jan Anderssén/ ersättare Tom Åstrand

Rehukanava Oy:s styrelse
Tom Åstrand

Rehukanava Oy:s bolagsstämma
Jan Anderssén/ersättare Tom Åstrand

Suurusrehu Oy:s styrelse
Tom Åstrand

Suurusrehu Oy:s bolagsstämma
Jan Anderssén/ersättare Tom Åstrand

Nautasuomi Oy:s styrelse
Jan Anderssén

Nautasuomi Oy:s bolagsstämma
Tom Åstrand/ersättare Ola Sandberg

MTK:s köttutskott 
Ola Sandberg

Atria Abp valutskott  
Ola Sandberg

Styrgruppen Brysselombudsman
Tom Åstrand

Kontakta gärna 
förtroendevalda på 
fältet i ärenden som 

gäller ÖK.

Hägg Mikael
Hästö Jonas
Ingves Rickard
Lillström Greger
Lybäck Erik
Lönnqvist Kaj
Maars Mikael

Nybäck Peter
Sandström Fredrik
Smeds Joakim
Stenmark Johannes
Strandvall Mårten
Sunabacka Jan
Vikström Tom

FÖRVALTNINGSRÅDET 2022 
(fram till första förvaltningsrådsmöte  
efter fullmäktiges första ordinarie möte
efter fastställt val 2022)

Sandberg Ola, ordförande
Kenneth Dalkarl, viceordförande

Valda för tiden 2019-2022
Nylund Johannes
Lindén Kenneth
Mårten Strandvall 
Sandbacka Per

Valda för tiden 2020-2023
Backlund Fredrik 
Dalkarl Kenneth 
Holm Henrik 
Ingves Rickard

Valda för tiden 2021-2024
Snickars Johan
Strömsnäs Markus
Sandberg Ola
Stefan Engman
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F
ULLMÄKTIGEVALET 2022 förrättas enligt 
andelslagets nya stadgar, godkända 
i december 2021. ÖK:s förvaltnings-
råd beslöt vid sitt möte 10.12.2021 
att fullmäktigevalet skall hållas 
under 2022. Förvaltningsrådets val-

nämnd kommer att fastställa en närmare 
tidpunkt för när valet skall hållas. Liksom 
inför tidigare fullmäktige val kommer 
ÖK att ordna valmöten i god tid före  
valet – förstås med beaktande av gällande 
restriktioner på grund av pandemin. I  
fullmäktigevalet kommer det att vara 
möjligt att rösta både elektroniskt och 
genom traditionell poströstning.  Förvalt-
ningsrådet beslöt att ÖK:s fullmäktige be-
står av 21 ledamöter för mandatperioden 
2022–2026.

Förvaltningsrådets valnämnd
Vid förvaltningsrådets möte den 10.12.2021 
valdes följande personer till medlemmar 
i förvaltningsrådets valnämnd: Fredrik 

VIKTIGA BESLUT FATTAS I ÖK:S FULLMÄKTIGE  
KANDIDERA I VALET 2022! 
Andelslaget Österbottens Kött väljer nytt fullmäktige 2022. Personer 
ska väljas för mandatperioden 2022–2026. Fullmäktige är det 
högsta beslutande organet inom Andelslaget Österbottens Kött.

Backlund (ordförande), Rickard Ingves, 
Per Sandbacka och vd Tom Åstrand.

Majoritetsval
Främsta förändringarna i valordningen i 
enlighet med nya stadgarna stöder över-
gången till majoritetsval från tidigare pro-
portionerligt val. Det är en stor principiell 
förändring – den kandidat som får mest 
röster blir vald från varje valkrets. Beslutet 
i förvaltningsrådet är att fullmäktigevalet 
förrättas genom 1 valkrets.

Varje medlem som önskar ställa upp 
som kandidat i valet har möjlighet att 
nominera sig själv. Utöver detta kan minst 
två andelslagsmedlemmar nominera en 
kandidat till valet. 

Vid fullmäktigevalet 2022 kommer med-
lemmarna att ha möjlighet att rösta både 
elektroniskt och genom poströstning. 

Ett viktigt val  
Startskottet för nomineringen av kan-

didater sker i början av 2022, efter att 
vallängden fastställs enligt andelslagets 
medlemsförteckning 1.1.2022. Information 
om valet kommer att tillställas alla med-
lemmar. Förvaltningsrådets ordförande 
Ola Sandbergs betonade i sitt öppnings-
anförande vid förvaltningsrådets möte 
10.12.2021 vikten av att andelslagets med-
lemmar är aktiva i kandidatnomineringen 
till fullmäktigevalet. ÖK:s fullmäktige 
har en viktig roll som andelslagets högsta 
beslutande organ.

Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia

ÖK  
hoppas på bra  

kandidatnominering  
och högt  

valdeltagande. 
Fullmäktigevalet  

2022 är ett  
viktigt val!
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De första djuren flyttade 
in vid Otto Sunabacka 
i mitten av november. 
Dikoanläggningen,  
liksom produktionen  
är helt ny.

NY PRODUCENT
INLEDER 
DIKOPRODUKTION 

O
TTO SUNABACKA I Terjärv är ny 
dikoproducent inom ÖK. Stal-
let för 66 dikor har byggts un-
der 2021. Vid intervjutillfället 
hade 46 djur flyttat in från Esa 
Tuuras dikogård i Kalajoki och 

inom kort anländer tjugo djur till från 
Sanna och Stefan Särs gård. 

– Mestadels kvigor som ska kalva 
första gången till våren. Och så finns här 
några äldre kor för att hålla ordning på 
flocken, säger Otto.

Djurstallet blänker nytt i kvällsbelys-
ningen. Djuren känns lugna och trygga.

– Det är sant. De hittade genast sin 
plats här och inte ens då, när de anlände, 
var de oroliga. Grymt fina djur, beröm-
mer han uppfödarna.

Räknades på olika alternativ
Sunabacka kommer från en gård där 

hans föräldrar, Anne-Maj och Karl-Erik, 
i tiderna hade slutuppfödning av nötdjur  
men där pälsfarmning har varit huvud-
produktion under flera årtionden tills för 
några år sedan. Familjen har också odlat 
spannmål och vall. Nu mest vall. 

– Jag har intresse för jordbruk och 
djurhållning. Jag har varit anställd på 
en mjölkgård men som huvudyssla är 
jag nu hydraulmontör i Karleby.

Efter att pälsfarmen avvecklats börja-
de Otto fundera på en fortsättning med 
dikor. Att bygga nytt stall och etablera 
sig som dikoproducent. För två år se-
dan konkretiserades planerna och Otto 
började rita, planera, fundera och göra 
lönsamhetsberäkningar.

– Det räknades på olika alternativ 
av stall där jag såg till mängden djur, 
storlek på anläggningen, arealen på den 
åkermark jag har att tillgå och mängden  

– Jag trivs bra här i knutarna med djuren  
i närheten, säger Otto Sunabacka. 

Anläggningen är anpassad för 66 djur. Om allt 
går som det ska levereras de första kalvarna 
till vidareförmedling inom ÖK hösten 2022.



NYA I PERSONALEN
Sedan Klövar&Timotej utkom senast har ÖK två nya i personalen.

Ekonomichef Daniela Sandbacka började i augusti 2021. Daniela 
kommer från en företagarfamilj i Närpes. Hon är ekonom i grunden  
och har arbetat både inom privata och offentliga sektorn. Som 
bokförare och i sitt arbete på revisionsbyrå har hon lärt sig olika 
branscher. 

Hon är gift, har tre döttrar, bor i Korsholm och spelar ishockey på 
motionsnivå när tiden medger.

Laura Koskimäki från Korsholm är tradenom, med inriktning på 
ekonomiförvaltning och företagsekonomi. Hon har studerat vid sidan 
av jobb inom kundbetjäning i affär. På ÖK är hon anställd på deltid 
och finns på kontoret måndag, tisdag och onsdag. Hon började i 
juli och handhar i huvudsak nättjänsterna, Producenternas arbets-
bord, hemsidan och marknadsföring samt djurlikvider vid behov. 

Laura, som är helt tvåspråkig, tränar agility med sin hund på 
fritiden, hon tränar gärna och umgås med kompisar.

Från vänster Laura Koskimäki och Daniela Sandbacka.

HÄLSNING TILL ÖK
Personalen vid ÖK fick en ljuvlig teckning även i år, tecknat av  
systrarna Emma och Elin Eklöv. Flickorna hör hemma hos Mårten 
Eklöv med familj i Forsby. De är mjölk- och nötproducenter.

Teckning föreställer ÖK:s personal. Detta år med nya ansikten 
samt maskotarna Nasse och Rosa, som drar personalen efter sig  
i en fin julsläde.

Ett stort Tack till Emma och Elin för teckningen!
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vall jag kan få från egen mark. Med mindre 
antal djur hade jag kunnat bygga förmån-
ligare men å andra sidan hade det krävt 
mera arbete av mig. 

– Jag valde en annan väg. Bygga så att 
det vardagliga arbetet löper smidigare  
inom dikoproduktionen och därmed byg-
ga för större antal djur för att gynna lön-
samhetskalkylen. 

Ser till djurens bästa
Anläggningen har plats för 66 djur. Vid 
intervjutillfället var 46 inflyttade och 20 
på kommande inom kort. De flesta kalvar 
till våren och vidareförmedlas inom ÖK:s 
område till hösten.

– De första djuren anlände den 13  
november så allt är nytt. Jag tycker att det 
går bra och nu ser jag till djurens hälsa 
först. Samtidigt har jag ingen egen verk-
samhet att jämföra med så allt jag gör nu 
är nya rutiner. 

Han fortsätter.
– Jag har kontakt med andra dikopro-

ducenter och lär mig an efter. Men som 
sagt, jag har tidigare varit anställd på en 
mjölkgård så jag vet vad arbetet går ut på.

Anläggningen är en hall med stålkon-
struktion. 

– En enkel konstruktion med väggar 
och tak. Uppifrån ser bottenplanen ut som 
en ”mjölkföus” men jag har inga varma 
tekniska utrymmen så när som på ett litet 
rum där jag kan byta om. 

Betonggolv och i liggbåsen gummimatta 
och strö.

Inhemsk livsmedelsproduktion
Anskaffningschef Kim Tarvonen vid ÖK 
har varit till hjälp. 

– I planeringsskedet var han hit och han 
rekommenderade också andra anlägg-
ningar åt mig att bekanta mig med. 

– Eftersom jag nu har annat arbete dag-
tid har jag däremot inte möjlighet att delat 
i seminarier och möten som ordnas. Jag 
behöver spara mina semesterdagar till 
exempelvis kalvningsperioder, resonerar 
han. Det han delvis tagit del av är Pro 
Agrias projekt Ekonomilaboratoriet. 

Till familjen hör fru Milka och pojken 
Ivar, som är ett och ett halvt år.

– Det är viktigt att vi vågar tro på in-
hemsk livsmedelsproduktion, avslutar 
Otto Sunabacka.

Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia
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”Ifall du inte  
tidigare  
använt kassa-
bokföring  
– gör det nu!

Hur ska man som producent tänka i 
rådande läge? Det viktigaste är att 
fokusera på de saker man själv kan 
påverka. På gårdsnivå bör man i 
första hand fokusera på likviditeten.

I 
BÖRJAN AV 2021 levde vi i tron att ju 
längre året framskrider desto mer 
övergår vi till ett normalt läge i hela 
samhället gällande corona. Och att vi 
därmed också inom lantbruket övergår 
till mera stabilt och prognosbart mark-

nadsläge. I skrivande stund, i början av 
december, verkar allt vara exakt tvärtom: 
corona skördar offer mer än någonsin tidi-
gare, allvarliga politiska oroligheter råder 
i Europa, övergång till grön energi och 
energipriser som skjuter i höjden, överpro-
duktion av griskött i Europa, hotet av ASF, 
sjunkande konsumtion av både griskött 
och mjölk på inhemska marknaden, ny våg 
av ASF i Kina... ja listan är onekligen lång.  

TILL VISS DEL är problemen ihopkopplade 
men inte alla. För att ytterligare göra det 
hela ännu mera komplicerat och allvarligt 
har vi en kostnadskris inom lantbruket 
som är av en kaliber vilken vi aldrig tidi-
gare upplevt. Den beror bland annat på 
de rekordlåga inhemska spannmålsskör-
darna. Sällan har det varit så svårt som 
nu att prognostisera framtiden. Samtidigt 
påminns vi igen en gång om hur sårbar vår 
inhemska livsmedelsproduktion är.  

HUR SKA MAN SOM PRODUCENT TÄNKA I RÅDANDE 
LÄGE?  
Det viktigaste är att fokusera på de saker 
man själv kan påverka. På gårdsnivå bör 

man i första hand fokusera på likviditeten. 
Ifall du inte tidigare använt kassabokföring 
– gör det nu!  

VIKTIGASTE ÄR att djuren har foder – finan-
siering för det måste ordnas på sätt eller 
annat. Ifall du kommer att få likviditets-
problem i något skede är det bra att känna 
till det i så god tid som möjligt. Då finns 
det också tid för dina samarbetspartners, 
till exempel slakteriet, banken och foder-
leverantör att planera lösningar. Akuta 
lägen bör undvikas så långt det går. Tveka 
inte att ta kontakt! När likviditetsdelen är 
tryggad kan man på längre sikt planera 
produktionen, utfodringen och odlingen. 
Behovet att optimera produktionen har 
inte försvunnit – tvärtom. Aldrig tidigare 
har det varit viktigare att det egna pro-
ducerade fodret är utav ypperlig kvalitet 
och att dess produktionskostnad är så låg 
som möjligt. Vad finns där att göra? Finns 
alternativa utfodringskomponenter som 
kan användas? Ta kontakt med våra ut-
fodringsplanerare Netta, Sören eller Daniel 
för att optimera utfodringen. 

ANDELSSLAGETS STYRELSE har i höst tagit be-
slut om åtgärder för att stöda producen-
terna genom att sänka reskontraräntor 
och förändra förmedlingsavgifter. Just nu 
påverkas gårdarna med stor variation av 
denna kris vi befinner oss i. Är man helt 

AKTUELLT
ANSKAFFNING

självförsörjande på foder och fodret är pro-
ducerat med insatsmedel som införskaffats 
under den perioden kostnadsnivån var 
låg kommer gården i år att göra riktigt 
bra resultat. Det finns gårdar som redan 
våren 2021 köpte konstgödsel för våren 
2022. Samtidigt finns gårdar som ännu till 
dags datum har årets konstgödsel obetalt. 
Blir kostnadskrisen långvarig, som den 
ser ut att bli, kommer den naturligtvis att 
drabba alla. 
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SER VI PÅ VÅR EGEN VERKSAMHET inom ÖK 
kan man ännu inte läsa någon kris ur 
statistiken eller den dagliga verksam-
heten. Egentligen har många saker i år 
fungerat exceptionellt bra. Vi kommer att 
överskrida budgeterade nötköttsanskaff-
ningen rätt märkbart. Kalvbalansen är i 
skrivande stund den bästa den varit på 
flera år och kalvförmedlingen visar öka-
de mängder. Slaktanskaffningen på svin 
går helt enligt budgeten och smågrisarna  
har varit i bra balans under hela året. 
En smidigt fungerande kedja är inte en 
självklarhet. Det krävs bra samarbete 
mellan Atrias anskaffningsbolag, mellan 
producenter och mellan producenten 
och anskaffningsbolagen. I kristider är 
samarbetet viktigare än någonsin. Jag vill 
rikta ett tack till alla – så här långt har vi 
klarat det bra. 

INOM SVINSEKTORN har Atria meddelat om 
uppdaterad strategi angående svinköttsvo-
lymer. I takt med att inhemsk konsumtion 
sjunker har självförsörjningsgraden på 
griskött stigit i Finland till 115 procent. 
När konsumtionen också framöver ser ut 
att minska betyder det att andelen griskött, 
som bör exporteras, växer ständigt i sam-
ma takt. Exportmarknaden innehåller stora 
risker och denna risk får inte växa för stor. 
Därför vill Atria minska sitt beroende av 
exportmarknaden. Trots att anskaffnings-
mängderna minskar i framtiden kommer 
ett anmärkningsvärt exportbehov att kvar-
stå också framöver. Arbetet med att skära 
ner produktionen är en lång process och 
pågår som bäst. 

VI HAR UNDER HÖSTEN meddelat om en rad 
prishöjningar både för nöt- och svinkött. 
Trots att till exempel priset på nötkött 
idag är på rekordnivå är vi väl medvetna 
om att dessa prishöjningar är långt ifrån 
tillräckliga. Ett aktivt arbete pågår att få 
igenom nya prishöjningarna till handeln. 
Och därefter förflyttar sig ansvaret också 
till konsumenten; prishöjningar får absolut 
inte leda till sänkta försäljningsvolymer 
och därmed ökade marknadsandelar för 
importkött.     

GEMENSAMT FÖR ALLA KRISER är att de är 
övergående. Så också denna gång – det 
är viktigt att komma ihåg när vågorna 
slår som värst. Nu gäller det att klara sig 
igenom krisen med så små skador som 
möjligt. Dit hör också nödvändigheten 
att ta hand om sig själv. Jul- och nyårshel-
gen är en bra tidpunkt att koppla av och 
tänka på annat. Men det behövs också 
andra avkopplingsrutiner än vid jul och 
midsommar.  

JAG UPPMANAR DIG att ge ett nyårslöfte om 
att börja en ny regelbunden hobby som 
avkoppling. Eller en extra ledig stund i 
veckan. Det är du värd och det är en ga-
ranterat lönsam placering! 

GOTT NYTT ÅR 2022! 

Kim Tarvonen
Anskaffningschef, Österbottens Kött 

ALTERNATIVA  
UTFODRINGS- 
KOMPONENTER 
Finns alternativa utfodringskompo-
nenter som kan användas för att 
optimera utfodringen? 

Ta kontakt med våra utfodrings- 
planerare:  

Netta Rummukainen, 050 466 
4822 eller netta.rummukainen@
atria.com 

Sören Stenroos, 050 320 1539 
eller soren.stenroos@atria.com 

Daniel Klockars, 040 0287 236 
eller daniel.klockars@atria.com   

BÄSTA  
MEDLEMMAR 
OCH  
PRODUCENTER 
Med anledning av pande-
mins restriktioner har ÖK inte 
samma möjligheter att ordna 
gemensamma producenttill-
fällen liksom tidigare. Det 
omfattar allt från våra årliga 
grillfester och producent-
luncher till skolningar och 
föreläsningar. 

Dessa möjligheter att 
träffa våra medlemmar och 
producenter är något vi alla 
saknar. 

Vi hoppas ändå att vi 
snart ska kunna återuppta 
dessa aktiviteter.

I väntan på en återgång till 
normalare tider har andelsla-
get därför valt att i början av 
år 2022 bjuda på mat på ett 
annat sätt. 

ÖK kommer i samarbete 
med Gårds Smak Ab att er-
bjuda våra producenter vad 
vi kan kalla en ÖK-matkasse. 

Matkassen är ett sätt för 
andelslaget att visa uppskatt-
ning för det viktiga och vär-
defulla arbete som görs på 
gårdarna för den inhemska 
livsmedelsproduktionen. 

I januari informerar vi mera 
om ÖK-matkassen.

GOTT NYTT ÅR 2022!

Andelslaget Österbottens Kött

Tom Åstrand
VD 
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FÖR GRISARS 
HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

I
NOM RAMEN FÖR Suojaa Sikana-pro-
jektet anordnades ett seminarium på 
svenska i Vasa i mitten av november. 
En välbesökt kväll över slakterigrän-
serna vid Bock´s Corner Brewery. 
Många av ÖK:s svinproducenter var 

närvarande. Tove Donner, svingårdsut-
vecklare vid Snellmans, öppnade semi-
nariet och var programvärdinna. Fyra 
olika inlägg och därtill kommentarsan-
förande både av Tom Åstrand från ÖK 
och Martti Hassila från Snellmans ingick 
i programmet. 

INA TOPPARI FRÅN Djurens Hälsa ETT r.f. 
pratade om förbättring av smittskydd på 
svingårdarna och med fokus på salmo-
nella. Länsveterinären Matti Nyberg från 
Regionförvaltningsverket tog upp vad 
som händer när allvarlig djursjukdom 
konstateras och Jan Asplund, granskare 

vid Österbottens NTM-central pratade 
kring rubriken välmående-stöd för svin. 
Vidare informerade företagsforskaren 
Peter Björkmark från NTM-centralen om 
möjligheten till investeringsstöd. 

Det fanns även utrymme för diskussion 
i slutet av det officiella programmet. 
Betydelsen av biosäkerhet, smittspärr 
och riskhantering underströks, liksom 
vilka som är de främsta riskfaktorerna. 
Och hur man förebygger för minskat 
sjukdomstryck med smittspärr, renlighet 
och konsekvenstänk. 

Fler olika investeringsstöd presente-
rades som främjar miljön och hållbar 
produktion. Deltagare, vars gårdar varit  
utsatta för sjukdomsutbrott, delade 
med sig av erfarenheter och de kunde 
ge konkreta råd till andra – om försäk-
ringsskydd, om att inte sanera för bil-
ligt, om fördelen med att anlita elfirmor 

som granskar/sanerar elsystemen och så  
vidare. 

Tom Åstrand lade ut förslaget, med 
hopp om att någon skulle ta lyra, om att 
göra en handbok med mycket konkreta 
råd om hur man handlar om gården ut-
sätts för djursjukdomar. 

– När larmet går är situationen väldigt 
påfrestande för producenten. Hur agerar 
man, hur får man kontroll och i vilken 
ordning ska åtgärder vidtas?

KVÄLLEN, SOM INLEDDES med att Österbot-
tens Svinklubb stod för kaffebjudningen 
avslutade med att ÖK och Snellman bjöd 
på mat. Under måltiden föll kommentarer 
om vikten av att få träffas på riktigt och 
att få diskutera. Man satt kvar vid borden 
och pratade.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia
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IN MEMORIAM
Lantbruksrådet Nils-Anders Granvik  
1944–2021

Engagemang och intresse för samhällsfrågor hade 
Nils-Anders Granvik med sig från barndomen. Pappa 
Ragnar var verksam både i kommun- och rikspolitiken. 
Från bondeyrket och en gård i Småbönders, Kronoby, 
är steget ändå långt till Finlands riksdag, som kom att 
bli kulmen på Nils-Anders politiska karriär under åren 
1999 – 2007. Med stabilt förtroende från väljarkåren 
valdes han in i Finlands riksdag år 1999. I hans riks-
dagsförvärv inom SFP och i Svenska riksdagsgruppen 
var han en naturlig bevakare av, och förespråkare för, 
landsbygdens och lantbrukets intressen.

Hans förtjänstfulla insats inom producentorganisatio-
ner sträckte sig över lång tid. Hans person och hans 
sätt ingav ett brett förtroende på den österbottniska 
landsbygden – med stark vilja, ödmjukhet och respekt 
för andras åsikter. Under många år var han en stark 
förespråkare av familjebaserat jord- och skogsbruk i 
Finland.

Nils-Anders var under lång tid medlem i Österbottens 
Kötts styrelse, först som ledamot och sedan i egenskap 
av ÖSP-ordförande.

I ÖK:s 75 års historik uttrycker sig Granvik så här: 
”Bondekåren i svenska Österbotten hade mental bered-
skap inför EU, trots att vi bönder var motståndare och 
förlorade omröstningen. I den nya förändrade situa-
tionen kavlade vi upp ärmarna och ÖK, liksom ÖSP, 
fungerade som motor i utvecklingen”.

Familjen, gården med svinproduktion och hembygden 
var viktig. Han var gift med Ulla-Maj, barnen är två och 
barnbarnen två.

Andelslaget Österbottens Kött hedrar Nils-Anders  
Granviks minne.

Utdrag från Tomas Långgårds och Runar Lillandts minnesord 
vid hans begravning.
Foto: Kenneth Myntti/HSS mediaFrån vänster Tove Donner och Ina Toppari.

Svinproducenten Erik Lindborg.

MATERIALET PÅ SVENSKA 

På Suomen Sikayrittäjäts sidor finns materialet på 
svenska publicerat från Svinseminariet.
Det finns här: 
https://www.sikayrittajat.fi/hankkeet/suojaa- 
sikana---sika-ja-siipikarjatilojen-tautiriskienhallin-
nan-kehittamishanke-/koulutusmateriaalit/ 
material-pa-svenska
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F
ÖRETAGET NASSTRANS I Bennäs sköter 
en del av Österbottens Kötts djur-
transporter från producentgårdarna 
i Österbotten till Atrias slakterier i 
Nurmo och Kauhajoki. Företaget 
har varit verksamt sedan 2004 och 

ägs av Lars-Johan Backlund. Antalet an-
ställda är fyra: Sixten Mattjus, Mats Hag-
ström, Kai Puiras och Richard Aspling. 
Bilarnas antal är tre: två förmedlingsbilar 
och en slaktbil. 

Säkerheten är viktig
Tidigare i höst investerade Nasstrans i ny 
dragbil till trailern för svintransport.

– Den tidigare dragbilen hade tjänat sitt 
syfte med 850 000 kilometer på mätaren 
efter åtta år. Bra så, säger Lars-Johan. 

– Säkerheten är viktig i vårt arbete, säger 
Kai Puiras och får medhåll av Mattjus och 
Hagström kring bordet. 

– Både för djuren och för oss. Vi kan inte 
börja skruva längs vägen och för djurens 
välmående är det viktigt med fungerande 
elektronik som värme under vintermåna-
derna och ventilation sommartid under 
transporten. 

Det blev en Volvo uppger Backlund och 
fortsätter. 

– Nya bilar är miljövänliga och den här 

modellen lämnar mindre koldioxidavtryck 
då motorn renar avgaser. Tekniken är mo-
dern. Och priset är högt så det är bra att 
kunna fördela investeringarna på flera år 
genom att köpa dragbil och trailer separat.

- Mercedes är kanske ännu bättre, skäm-
tar Puiras.

Regelbundna investeringar
Innan en ny dragbil kan börja trafikera 
ska den kopplas ihop med trailern där all 
elektronik och temperaturgivare ska passa 
ihop. Bilen är tejpad med Nasstrans logo 
och på sidorna har Österbottens Kötts logo 
synlighet.

NY DRAGBIL TILL 
NASSTRANS

Vid intervjutillfället är 
dragbilen splitterny. 
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Tejpade ÖK-brandet pryder sidorna.

Från vänster Lars-Johan Backlund, Mats Hagström,  
Sixten Mattjus och Kai Puiras.

NYA MÖSSOR 
Nu finns uppdaterade och varma  
mössor i lager vid ÖK.  

De når medlemmar och producenter 
via chaufförerna som sköter djur-
transporterna.  

TIDNINGEN ATRIA 
PRODUCENTER 
A-Producenter ger ut tidningen Atria 
Producenter. 

De senaste två åren har tidningen 
översatts till svenska och skickas till 
ÖK:s medlemmar och producenter. 

Tidningen utkommer fyra gånger per 
år och ifall du inte fått den, hör av  
dig till ÖK så kontrolleras dina adress-
uppgifter.  

Det finns också extra exemplar vid 
ÖK:s kontor ifall någon behöver. 

I det färska numret, som nyligen 
utkommit, presenteras bland annat Pig 
Hill. I tidningen ingår bra artiklar om 
olika produktionsinriktningar. 

– Trailern, som är från 2013, ska förnyas 
som nästa. Så med några bilar i fordons-
parken ska det investeras vart annat, vart 
tredje år, i dragbilar och trailers.

Andra vanor under pandemin
De trivs med arbetet, som är intressant 
och har utvecklats mycket i och med stor-
driften. Djurantalet ökar och antalet pro-
ducenter blir färre. Idag pratas det också 
mycket engelska vid gårdsbesöken, då en 
del av arbetskraften inom svinnäringen 
kommer från utlandet. Det blir en vana.

Pandemitiden har fört med sig nya ruti-
ner.  Chaufförerna har under lång tid inte 
ätit mat på lunchbarer utan ätit i bilen för 
säkerhetens skull. Det har blivit en och an-
nan mikropizza. I kontakterna med produ-
center och vid slakterierna har man varit 
noggrann och följt rådande restriktioner.

– Restriktionerna har vi också varit noga 
med efter arbetsdagens slut, poängterar 
Lars-Johan.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia

Tekniken är modern och underlättar det 
dagliga arbetet.

– Nytt är nytt, säger Mattjus 
och känner på däcken.
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NÖTGÅRDENS VALL 

U
TVECKLINGSPROJEKTET NÖTGÅRDENS 
PRODUKTIVA VALL (Nötgårdens Vall) 
har sedan våren 2018 fokuserat på 
teman inom nötgårdars vallpro-
duktion och betesdrift. Projektti-
den om tre år avslutas i mars 2022. 

Målsättningen är att öka nötköttsprodu-
centernas kunskaper om vallens och betets 
produktivitet, åkerns grundkondition 
och faktorer som påverkar vallskördens 
kvalitet. 

En lyckad vallskörd är av stor vikt för 
nötgårdar och inom ÖK:s område har föl-
jande projektgrupper verkat: Vallgrupp i 
Närpes och i Pedersöre samt Betesgrupp 
i Närpes och i Pedersöre. 

Kim Tarvonen, kontaktperson vid ÖK, 
beklagar att coronaläget har begränsat 
möjligheten för grupperna att träffas. Man 

har gjort sitt bästa för att förverkliga pro-
jektet under rådande omständigheter och 
restriktioner.

Projektets förverkligare är Andelslaget 
Österbottens Kött, A-Producenter Ab, och 
Naturresursinstitutet (LUKE)

UNDER PROJEKTTIDEN HAR det producerats 
material om vallodling och betesdrift, 
bland annat intervjuer, föreläsningsmate-
rial, referat från webbinarier eller modeller 
för produktionskalkyler. 

Material finns tillgängligt på följande 
adress: https://www.atriatuottajat.fi/sv/
projekt/notgardensvall/

Material finns på både svenska och 
finska. Leena Jokinen har anlitats för att 
översätta material till svenska och det är 
tillgängligt för alla producenter. 

Bra information finns även i broschyren 
”Guide för ensilering av vallfoder” som 
finns elektroniskt på följande adress: htt-
ps://www.atriatuottajat.fi/globalassets/
alkutuotanto/hankkeet/2_atriatuotta-
jat_guide_for_ensilering_av_foder_high-
res.pdf

På ett åskådligt sätt presenteras här ar-
betsmetoder för lyckad ensilering och med 
fokus på kvalitet och lönsamhet.

Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia 
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PROJEKT FÖR UTVECKLING 
AV DIKOPRODUKTION
PRODUKTIVA DIKO

Ö
STERBOTTENS KÖTT OCH NAUTASUOMI 
är i startgroparna på projektet 
PRODUKTIVA DIKO – som man 
beviljats projektfinansiering för. 
Målgruppen är dels befintliga 
dikoproducenter och gårdar som 

planerar att påbörja dikoproduktion. ÖK:s 
medverkan betyder att projektet kan för-
verkligas också på svenska. 

Smågrupper och pilotgårdar
Maiju Pajula vid NautaSuomi har anställts 
som projektledare. Hon har tidigare arbe-
tat med projektet NötgårdensVall och är 
välbekant med branschen 
och de utvecklingsbehov 
och den utvecklingspoten-
tial som finns. Maiju kom-
mer själv från en gård med 
dikoproduktion.

Produktiva diko-projektet  
kommer att drivas delvis 
inom ramen för smågrupps- 
verksamhet. Man efterlyser 
också pilotgårdar.

Inom ÖK:s område är tanken att ta två 
grupper, en i norra Österbotten och en i 
Sydösterbotten. En grupp för dem som 
funderar på att börja med dikoproduktion 
och en grupp för dem som redan driver 
dikoproduktion.

Är du intresserad, kontakta Kim Tar-
vonen vid ÖK eller med projektledaren 
Maiju Pajula. 

Under våren 2022 kommer grupperna 
att starta upp med deltagare som kan sam-
las fysiskt, om coronaläget så tillåter. Dels 
samlas runt samma bord, dels göra studie-
besök, ordna seminarier och temadagar. 

Hitintills har projekthante-
ringen skett elektroniskt eller 
som samlingar på webben.

Helheten i fokus
Syftet är att jobba med hel-
heten på dikogården och sys-
tematisk utveckling av olika 
delområden i produktionen. 
Att få nätverka med andra 
producenter med samma Projektledare Maiju Pajula.

Foto från Otto 
Sunabackas 

dikoanläggning  
i Terjärv.

TA KONTAKT! 

Om du är intresserad av att vara 
med i projektet, kontakta:
Kim Tarvonen vid ÖK,  
telefon: 040 829 0397 eller  
kim.tarvonen@atria.com
Maiju Pajula vid A-Producenter, 
telefon 050 598 2615 eller  
maiju.pajula@atria.com

produktionsinriktning är värdefullt. Lik-
som att få information från experter inom 
området. Exempel på tema som kommer 
att behandlas är djurmaterial och lönsam-
hetsutveckling.

Projektet genomförs av Nautasuomi 
Oy, Andelslaget Österbottens Kött och 
Lunnonvarakeskus. Projekttiden pågår 
till 30 juni 2024.

I nästa nummer av Klövar&Timotej 
hoppas vi kunna återkomma till intervju 
från smågruppsverksamheten.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia
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M
ÅNGA ÖK:ARE VAR i farten då det anordnades FM 
i plöjning i Pensala, Nykarleby, tidigare i höst. 
Dagar då mästerskapen i traktorprecision avgjor-
des. Österbottens Kött hade eget utställningstält 
med infopunkt och många producenter besökte 
tillställningen. 

För den före detta svinproducenten Gunder Udd från Malax 
och före detta mjölkproducenten Max Portin från Pedersöre 
blev det ett trevligt återseende. Båda tävlade i plöjning på 
1960-talet. För dem var det intressant att se dagens tävlingar 
och där de stod och berättade om förr samlades intresserade 
åhörare.

FM i plöjning arrangerades för 68:e gången. Både distrikts-
mästerskap och nordiskt mästerskap har ordnats i Pensala men 
inte FM. De finländska mästerskapen anordnades i Vasa 1998.

Arrangemangen är omfattande, talkoandan god och Dan 
Norrgård hade ställt sin mark till förfogande. Publiken trivdes, 
det märktes. Och inne i det inhägnade området kördes plog- 
fåror upp av ett tjugotal tävlingsdeltagare. Rakt, jämnt och med 
koncentration i fokus. Vinnare blev Jarmo Itälehto från Ilmajoki. 
Från Svenskösterbotten deltog Lars-Erik Staffans och Isak Ek. 
Vid tillfället hade också 4H FM i traktorprecisionskörning för 
ungdomar.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia 

FM I 
PLÖJNING

Elias Nystedt, Max Jakobsson och Alex Nyman besöker ÖK-tältet.

Tävlingsdeltagare kontrollerar plogen före start.

Joni Staffas 
från ÖK.



Sören Stenroos från ÖK.

Gunder Udd och Max Portin tävlade i plöjning på 1960-talet. De ler vid minnet av tälvingen i 
Malax i början på 1960-talet och på Gunnar Stormlunds mark. Det var tider det!

Från vänster ÖK:s styrelseordförande Jan 
Anderssén och svinproducenten Henrik Pott.

Henrik Strandberg och Erik Strandberg  
provsitter en utställningstraktor.

Svinproducent Johan Backlund.

Tom Renlund och Patrik Rögård från  
arrangörerna Pensala Lantmannagille.
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A-FODER  
SPANNMÅLSHANDEL
Fundera över odlingsplanen i god tid och  
gör upp kalkyler för odlingen så att du vet vad  
det kostar (och får kosta) för dig att ta fram  
exempelvis ett ton korn. 

S
PANNMÅLSSKÖRDEN AV VÅRSÅDDA 
grödor drog i gång rekordtidigt 
redan i månadsskiftet juli-augusti  
2021. Skörden har varierat stort 
mellan olika orter men överlag 
verkar det som att Österbotten 

klarade sig relativt bra och fick en någor-
lunda bra skörd. Stora delar av Finland 
däremot har fått mycket dåliga skör-
dar och det talas om sämsta året sedan 
1980-talet. En bonde från Östnyland 
ringde mig i mitten av augusti och berät-
tade att han inte kan uppfylla odlingsav-
talet vi hade uppgjort på hans havre för 
skörden låg på knappa 1 ton per hektar 
och hektoliter vikten låg under 50. Det 
har som sagt varit variationer och främst 
när det gäller mängden. Det verkar som 
att de tidigaste spannmålmålssorterna 
hade sämst avkastning men kunde ändå 
hålla rätt bra kvalitet. Senare sorter har 

haft bra avkastning, både när det gäller 
mängd och kvalitet, till och med mycket 
bra på vissa platser. Höstsådda grödor 
har klarat den varma sommaren bäst 
och när jag nu tittade mig omkring i 
landskapet innan snön kom kan jag tycka 
mig se rekordmycket höstsådda grödor. 
Vi får hoppas på en gynnsam vinter så 
att övervintringen lyckas bra. 

Situationen oförutsägbar  
i augusti 
Det vi inte visste när vi inledde skörden 
i augusti var vilken cirkus det skulle 
komma att bli, främst inom spannmåls-
marknaden men också på insatsvaror så 
som konstgödsel, el och bränsle. När vi 
inledde skördesäsongen, som alltid in-
leds 1.8., korrigerades A-Foders inköps-
pris på foderspannmål enligt följande: 
korn 175€/ton, havre 155€/ton, vete 

193 €/ton, ärter 250€/ton och bondböna  
260€/ton. I skrivande stund ligger alla 
foderspannmålspriser på 300€/ton, är-
ter 330€/ton och bondböna 320€/ton. 
Prisökningen har varit extrem och ingen 
vet var taket ligger. De senaste veckor-
na har man i alla fall börjat se en liten 
orolighet på börsen och vetepriset för 
närmaste termin (december terminen) 
har fallit tillbaka en aning från toppen 
på 309€/ton. I skrivande stund, i mitten 
av december, ligger priset för vete på 279 
€/ton på börsen för december terminen. 
(källa agritel.com)

Senast vetepriset varit på denna nivå på 
börsen var år 2011 och år 2012 men det är 
ännu en bit kvar till rekordnivåerna som 
uppnåddes på börsen 2007–2008. Då steg 
vetepriserna till över 450€/ton. Efter dessa 
pristoppar har det alltid väntat oroligheter 
ut i värden – 2008 hade vi den ameri-
kanska bankkraschen och finanskrisen, 
vintern 2011 hade vi den arabiska våren 
som ledde till bland annat inbördeskrig 
och stora oroligheter på arabiska halvön 
och Nordafrika. Vad väntar nu?  

Den arabiska våren sägs helt ha uppstått 
från det höga vetepriset eftersom Nordaf-
rika och Mellanöstern är världens största 
importörer av vete. Brödet är en basvara 
och används till alla rätter. Brödet är så 
viktigt att det subventioneras i en del 
länder för att även den fattigare delen av 
befolkningen skall få bröd på sitt bord. 
(Källa jordbruksaktuellt https://www.
ja.se/artikel/2229749/kan-hga-vetepri-
ser-utlsa-en-andra-arabisk-vr.html ) 
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Osäkerhet råder 
Det som nu är väldigt osäkert är hur djur-
gårdarna skall ha råd att köpa spannmål 
och finns det spannmål att fås? Det är 
väldigt lugnt på spannmålshandeln, det 
är inte många som ringer och bjuder ut 
spannmål nu just.  De som ringer vill 
bara veta priset och sen säger dom att 
dom ännu avvaktar med att sälja ifall 
priset stiger ytterligare. I och för sig är 
det den lugnaste tiden på året nu vad 
gäller spannmålshandel. Vid tiden då 
stödutbetalningar görs säljs det över lag 
inte mycket spannmål. Denna höst har det 
varit svårt att göra spannmålsaffärer på 
grund av konstant stigande priser. 

Djuren ska ha mat 
Vi vet att det har importerats en hel del 

spannmål redan och mera är säkert på 
kommande. Även A-Foder har börjat fun-
dera på en eventuell import av spannmål. 
Även om A-Foder alltid tidigare endast an-
vänt inhemsk spannmål så har det börjat 
funderas om en lösning vore att importera 
spannmål så att djuren får mat. Vi kan 
ju inte lämna djuren utan mat. Det som 
nu närmast är intressant är att det snart 
kommer uppdaterade siffror vad gäller 
den inhemska skörden och så småningom 
kommer även rapporter om skörden på 
södra halvklotet. Det här är saker som kan 
påverka spannmålspriserna. 

Även kommande växtodlingssäsong ser 
ut att bli utmanande. Skyhöga konstgöd-
selpriser är en sak, en annan sak är om det 
ens går att få tag i konstgödsel till vårens 

sådd? Därtill finns stora utsädesdistrikt 
i södra delen av landet som fått dåliga 
skördar både vad gäller mängd och kva-
litet. Kommer det att finnas spannmål 
som duger till utsäde?  Speciellt nu när 
efterfrågan torde öka enormt eftersom 
stora delar av Finland fått dålig skörd så 
kanske det inte heller finns spannmål på 
gårdarna som duger till utsäde på den 
egna gården utan nytt behöver införskaf-
fas. Det hördes redan tidigt i höst att vissa 
tidiga utsädeskornsorter redan var slut 
hos utsädesodlarna. A-Foder, som nor-
mala år säljer och förmedlar Tilasiemsen´s 
utsäde, fick bara en liten blygsam mängd 
utsädessorter att sälja. Än så länge är det 
inte slutsålt, förutom ärtutsädet som i prin-
cip var reserverat till gårdar innan det kom 
till försäljning. Den lilla mängd vi fick att 
sälja sålde slut på en dag. Vi fick lite mera 
ärtutsäde senare men även det gick åt. Mitt 
råd till gårdarna är att se över eget utsäde i 
god tid ifall man behöver komplettera med 
köpt utsäde – så att man får det man vill ha 
och behöver. Även riskerna i odlingen ökar 
nu i och med att priset på insatsvaror ökat. 
Fundera över odlingsplanen i god tid och 
gör upp kalkyler för odlingen så att du vet 
vad det kostar (och får kosta) för dig att ta 
fram exempelvis ett ton korn. Det har även 
börjat pratas en del om att det kan bli svårt 
att få tag på växtskyddsmedel så fundera 
även över ditt behov av växtskyddsmedel. 
Det är många frågetecken just nu och frå-
gan är hur länge denna situation pågår och 
hur det ska reda upp sig efteråt? 

Text: Producentansvarige Sören Stenroos

ODLINGSAVTAL 

Vi har börjat göra odlingsavtal för 
nästa säsong redan nu. Priserna på 
odlingsavtalen med fasta priser är 
högre än på länge. Från A-Foder får 
du förutom utsäde även växtskydds-
medel, balplast och nät, gårdstillbe-
hör och förstås foder. Tag kontakt 
men Joni Staffas, 040 643 1929 
eller producentansvarige Sören 
Stenroos, 050 320 1539 om du 
funderar på odlingsavtal.

 Mjölkgårdar/ 
    utfodringsplanering, foder- 
    och förnödenhetsförsäljning

  050 592 3024
  johan.fors@atria.com

 Diko- och slutuppfödningsgårdar/ 
    utfodringsplanering, foder- och 
    förnödenhetsförsäljning

  Spannmålshandel
  050 320 1539
  soren.stenroos@atria.com

A-Foder ägs av finländska pro-
ducenter och använder enbart 
inhemskt spannmål. A-Foders 
utfodringslösningar baserar sig  
på gårdens eget producerade 
spannmål och ensilage. Att 
optimalt komplettera dessa är en 
hörnsten i vår utfodringsplanering.

     BÄSTA HELHETSLÖSNINGAR
       I NÖTUTFODRING FRÅN OSS 

UTFODRAR DE BÄSTA

EGET ENSILAGE  EGET SPANNMÅL  HALVKONCENTRAT  HELKONCENTRAT
 FODERKOMPONENTER  LIVSMEDELSINDUSTRINS BIPRODUKTER

Johan Fors Sören Stenroos

Prisutveckling Koskenkorva 28.9.2017-7.12.2021
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Postadress
PB 173, 65101 VASA

Besöksadress
Flygfältsvägen 2, VASA

www.osterbottenskott.fi


