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DONATION FRÅN ÖK  
TILL UKRAINA
I februari 2022 kulminerade vad som beskrivits 
som den farligaste politiska situationen i Europa 
sedan andra världskriget. Ryssland inledde ett 
storskaligt militärt anfall mot Ukraina. Kriget 
pågår ännu i juni 2022.

Nöden i Ukraina är stor. Människor flyr och 
förödelsen är enorm. Röda Korset agerade tidigt 
och hade insamling för att hjälpa dem som lider 
i Ukraina. Röda Korset hjälper till i stridsområden 
– med bland annat vatten, mat, mediciner och 
skydd till de utsatta. Biståndsarbetare var/är på 
plats i Ukraina med hjälp av medel från katastrof-
fonden. Senare under våren 2022 har Österbot-
ten öppnat mottagningscentraler för Ukrainska 
flyktingar.

Andelslaget Österbottens Kött donerade, enligt 
styrelsens beslut i mars 2022, 1500 euro till 
Röda Korsets katastroffond. Flera företag som 
är medlemmar i ÖK gjorde, och gör, värdefulla 
hjälpinsatser på olika sätt. Flertalet företag inom 
branschen inom ÖK:s område har sedan många 
år anställda, vars hemland är Ukraina. 
– Det känns viktigt att visa dem vårt stöd, och hjäl-
pa de behövande i Ukraina, säger Tom Åstrand, 
ÖK:s verkställande direktör.

ÖSTERBOTTENS KÖTT
ÅRSREDOVISNING 2021
Andelslagets redovisning för år 2021 finns i elektronisk 
form på hemsidan: www.osterbottenskott.fi.
I den ingår räkenskaperna år 2021, verksamhets-
berättelse, förteckning över förtroendevalda och ett par 
uppslag med bildsvep från fjolåret. 
Sist i dokumentet finns kontaktuppgifter till personalen.
Den utkommer enbart i elektronisk version och därtill 
finns några fysiska exemplar för arkivering.
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SV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

V E R K S A M H E T E N 
2 0 2 1

U
NDER 2021 UPPGICK den totala köttproduktio-
nen i Finland till sammanlagt 410 miljoner 
kg. Köttproduktionen ökade med 0,2 pro-
cent jämfört med 2020. Produktionen av 
svinkött uppgick till totalt 176 miljoner kg 
vilket är på samma nivå som 2020.  Årspro-duktionen av nötkött minskade med 1 procent till sammanlagt 85,7 miljoner kg. Den totala produk-tionen av fjäderfäkött uppgick till sammanlagt 147 miljoner kg. Jämfört med 2020 ökade produktionen av kycklingkött med 1,3 procent till 138,7 miljoner kg och produktionen av kalkonkött ökade med 1,4 procent till 8,6 miljoner kg. Under 2021 producera-des 0,9 miljoner kg fårkött vilket är en minskning med 9,3 procent jämfört med 2020.  

 
VERKSAMHETSÅRET 2021 ÖKADE Andelslaget Österbot-tens Kött:s totala anskaffning av svin- och nötkött med 2,9 procent till sammanlagt 14 792 381 kg. 

UNDER 2021 ARBETADE förvaltningsrådets stadgear-betsgrupp med förnyandet av andelslagets stadgar och valordning. ÖK:s fullmäktige behandlade och godkände arbetsgruppens förslag till nya stad-garna och valordning vid ett extra sammanträde 29.10.2021. Stadgarna och valordningen registre-rades 9.12.2021.  
 

SVINANSKAFFNING

ÖK:S TOTALA ANSKAFFNING av svinkött under verksam-hetsåret 2021 uppgick till sammanlagt 11,9 miljoner kg vilket är en ökning med 3,2 procent jämfört med 2020. Under 2021 slaktades sammanlagt 2 344 suggor vilket är en ökning med 14,6 procent jämfört med 2020. ÖK förmedlade under 2021 sammanlagt 103 212 smågrisar vilket är en ökning med 15,7 procent jämfört med 2020. Ökningen i svinköttanskaffningen och antalet förmedlade 

smågrisar är resultatet av att ÖK:s svinkedja un-der verksamhetsåret som helhet fungerade bra. Under 2021 har svinkedjan inte heller drabbats av djursjukdomsutbrott eller andra produktionsstör-ningar. Svinkedjans smågrisbalans har under 2021 varit i relativ god balans med sedvanliga tillfälliga under- och överskott av smågrisar. ÖK har i gott samarbete med A-Producenter balanserat upp svinkedjans smågrisunderskott under året. 

ATRIAS SVINKEDJA HAR under 2021 fortsatt förbättrat smågrisproduktionens produktivitet. Under 2021 har åtgärder vidtagits i syfte att förbättra svinkedjans smågriskvalitet och därför lanserade Atria Svin i slu-tet av 2020 ett program för anpassning av smågrispro-duktionens volymer med målsättningen att minska antalet suggor i produktion. ÖK:s ökade suggslakt kan till viss del förklaras med dessa anpassningsåt-gärder.                                                                                                                             

PÅ GRUND AV det rådande ASF-läget i Europa samt generellt riskerna med djursjukdomar i svinkedjan har ÖK i samarbete med Atria Svin under 2021 aktivt kartlagt svingårdarnas biosäkerhetsnivå-er. Samarbetet med ÖK:s svinproducenter kring svinkedjans biosäkerhetsfrågor har fungerat på ett föredömligt sätt.

UNDER 2020 HAR en av ÖK:s producentgårdar fung-erat som försöksgård kring helt sojafri utfodring av suggor och smågrisar, ett projekt som fortsätter under 2022. Projektets långsiktiga målsättning är att man inom Atrias svinkedja ersätter soja med inhemska proteinråvaror.

NÖTANSKAFFNING
 
ÖK:S NÖTKÖTTSANSKAFFNING 2021 uppgick till sam-manlagt 2 880 000 kg vilket är samma nivå som 
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ANDELSLAGET ÖSTERBOTTENS KÖTT

F I N A N S I E R I N G S A N A LY S
(1.000 euro)

SV 2021 2020

FINANSIERINGSANALYS

TILLFÖRDA MEDEL ( A )   

Rörelseförlust -187  -262 

Ränte- och dividendintäkter 863  710

Ökad andelsinsats 136 + 812 239 + 687

 
   

ANVÄNDA MEDEL ( B )   

Ränta på andelskapitalet 409  400  

Ränta på främmande kapital  0  0  

Direkta skatter 74  84  

Kreditförluster 200  0  

Amortering på långfristiga lån 0  0  

Minskning av fritt eget kapital 0  0  

Minskad andelsinsats 88 - 771 280 - 764

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL    

Ökning+/minskning- av     

    Investeringar -108  0

Ökning+/minskning- av 

    Finansieringstillgångar -311  98

Ökning+/minskning- av 

    Omsättningstillgångar 0  0 

Ökning+/minskning- av 

    Kortfristiga skulder  354 + -65 -81 + 17

 
 + -24  + -60

 
    

FÖRÄNDRINGAR I KASSA O BANK 

Ökning+/minskning- av 

    Kassa och bank  - 24  - 60

TILLFÖRDA MEDEL ( A )

Rörelseförlust -303  -396

Ränte- och dividendintäkter 757  783

Ökad andelsinsats 84 + 538 217 + 604

ANVÄNDA MEDEL ( B ) 

Ränta på andelskapitalet 399  316

Ränta på främmande kapital  0  0

Direkta skatter 73  63

Kreditförluster 14  0

Amortering på långfristiga lån 0  0

Minskning av fritt eget kapital 0  0

Minskad andelsinsats 29 - 515 268 - 647

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL 

Ökning+/minskning- av

    Investeringar 0  60

Ökning+/minskning- av 

    Finansieringstillgångar 262  195

Ökning+/minskning- av

    Omsättningstillgångar 0  0

Ökning+/minskning- av

    Kortfristiga skulder  -173 + 89 66 + 321

 
 + 112  + 278

FÖRÄNDRINGAR I KASSA O BANK

Ökning+/minskning- av 

    Kassa och bank  + 112  + 278
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Den 17 februari 2021 lanserades ÖK:s Facebook- och Instagramkanaler:  

@osterbottenskott är stället för vi som värnar om inhemsk livsmedelsproduktion.

ÖK var på plats vid FM i Traktorplöjning i Pen-

sala i början av oktober 2021. Ett välbesökt och 

bra evenemang.

ÖK omvandlade också en del av medel för julmarknadsföringen 2020 till stöd åt 

Project liv rf, som på olika sätt gläder långtidssjuka barn och deras föräldrar. ÖK vill 

stöda deras verksamhet i Österbotten och den här gången gjordes en inbetalning om 

1500 euro. Susanna Back, som tog emot bidraget av VD Tom Åstrand, är ödmjukt 

tacksam å Project livs vägnar.

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

Diskutera vidare  
med Sören Stenroos

 Mjölkgårdar, diko- och slutuppfödningsgårdar/  

    utfodringsplanering, foder- och 

    förnödenhetsförsäljning

  Spannmålshandel

  050 320 1539

  soren.stenroos@atria.com

Daniela Sandbacka efterträdde Åsa Frants som ekonomichef och Laura Koski-

mäki Amanda Lindholm.

ÖK:s egen informationstidning KLÖVAR & 

TIMOTEJ utkom med två nummer under 2021. 

Därtill gavs en bilaga med recept och tips ut 

tillsammans med nummer två.

Å R S R E D O V I S N I N G

2021
V U O S I K E R T O M U S

”Vi ska även i 
fortsättningen försöka 
hålla en relativt hög 
andelsränta. Detta 
i full vetskap om att 
åtgärderna inte är 
tillräckliga utan arbetet 
med att få ut mera 
från marknaden är det 
viktigaste vi står inför.” Jan Anderssén, styrelsens ordförande.
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MATEN MÅSTE FÅ SITT RÄTTA PRIS   

LEDARE
TOM ÅSTRAND

B
ÄSTA LÄSARE. När jag skrev 
min senaste ledare för Klövar 
& Timotej, i november 2021, 
var verksamhetsförutsättnin
garna redan mycket tuffa för 
våra producenter i och med att 

kostnaderna för lantbrukets insatsfaktorer 
stigit kraftigt under hösten. Det vi inte 
visste då var att även ett krig skulle bryta 
ut inom några månader. Kriget förvär
rade marknadsläget ytterligare genom 
att Ukraina, som är en viktig exportör 
av – inte bara spannmål utan även av en 
mängd övriga industriella råvaror, inte 
längre i samma utsträckning kunde förse 
omvärlden med förnödenheter. Till följd 
av kriget infördes även en rad omfattan
de ekonomiska sanktioner som driver 
upp bland annat energipriserna till nya 
rekordhöga nivåer.

DESSA OMVÄLVANDE HÄNDELSER 
aktualiserar åter betydelsen av en egen 
livskraftig inhemsk livsmedelsproduktion. 
Synd att det krävs ett krigstillstånd för 
att frågan om lantbrukets lönsamhet och 
framtid i Finland på allvar skall prioriteras 
på den politiska och samhällsekonomiska 
agendan. Under många år har både lant
brukets centralorganisationer och enskilda 
producenter i reportage efter reporta
ge outtröttligt varnat för att den svaga 
lönsamheten inom primärproduktionen 
kommer att leda till en sänkt beredskap. 
Detta i händelse av olika samhällskriser 
med följden att produktionen av inhemska 
baslivsmedel kan minska i snabb takt. Var
ningarna har klingat för döva öron – mark
naden och politikerna har blint litat på att 
den globaliserade världshandeln och dess 
integrerade ekonomisystem garanterar 
flödet av livsmedel och insatsfaktorer till 
skäliga priser. 

SAMTIDIGT HAR MAN i Finland odlat 
myten om att den finländska matkorgen 
är dyr. De finländska handelskedjorna har 
använt baslivsmedel som inkastningspro
dukter och invaggat konsumenterna i tron 
att tillgången på billiga inhemska hållbara 
och trygga livsmedel är en självklarhet. 
Man brukar säga att ur varje motgång 
kommer flera nya möjligheter. Under 
början av året har de inhemska kötthusen, 
med hänvisningar till det exceptionella 
marknadsläget, framfört krav på att de 
traditionella tidsbundna leveransavtalen 
med handeln omförhandlas. Förhandlin
garna har lett till prishöjningar på kött
produkter i detaljhandeln.  Det skulle vara 
en bra förändring om marknadsparterna 
genom den pågående krisen inser och 
förstår att maten måste få ha sitt rätta pris.

ÖK HAR UNDER början av året även 
förrättat ett fullmäktigeval. Ett stort antal 
medlemmar ställde sig till förfogande att 
väljas in i fullmäktige och röstningsaktivi
tet uppgick till nästan 60 procent. Ett stort 
tack till alla medlemmar, ÖK:s förvalt
ning, personal och samarbetspartners för 
att valet kunde genomföras under bästa 
möjliga demokratiska förutsättningar. ÖK 
hälsar alla invalda fullmäktigeledamöter 
välkomna med i andelslagets förvaltning.

ÖK HAR ÄVEN genomgått en personal
förändring i och med att ÖK:s anskaff
ningschef Kim Tarvonen från och med 
1.6.2022 övergått till tjänsten som områ
deschef inom AProducenter. Kim har un
der sina sex år som anskaffningschef aktivt 
arbetat med att utveckla ÖK:s anskaffning 
och processer.  Andelslaget tackar Kim för 
hans insatser och önskar honom framgång 
i hans nya arbete. Sören Stenroos, som i 
många år ansvarat för andelslagets produ

centkontakter, tillträder tjänsten som ÖK:s 
nya anskaffningschef och från andelsla
gets sida önskar vi även Sören framgång 
i den nya arbetsuppgiften.

DET ÄR ETT sant nöje att kunna meddela 
att ÖK denna sommar äntligen kunnat 
arrangera de traditionella Grillfesterna. 
Förberedelserna har gått bra och från per
sonalens sida såg vi framemot att träffas 
på Grillfest. Konceptet följde långt tidigare 
års upplägg med fokus på god mat och 
trevlig samvaro. 

BÄSTA LÄSARE, VI lever just nu i myck
et omvälvande tider och det är svårt att 
förutspå vart händelserna i världen kom
mer att föra oss. Men en sak är säker – nu 
ska alla parter: slakterier, centralorga
nisationer, politiker, handelskedjor och 
konsumenter inse att det krävs konkreta 
åtgärder för att säkra vår inhemska kött
produktion – maten måste få sitt rätta pris.

Jag önskar alla ÖK:s producen
ter, förvaltning, personal 
och samarbetspart
ners en god fort
sättning på som
maren.

Tom Åstrand
Verkställande 
direktör
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Ö
K:S NYA FULLMÄK-
TIGE sammanträdde 
för första gången den 
25 april 2022. Tea Hag
man öppnade mötet. 
Hon hälsade nyinvalda 

ledamöter välkomna och betonade bety
delsen av bra kommunikation inom med
lemskåren samt fullmäktiges roll som länk 
mellan medlemmarna och andelslaget. 
Hon lyfte också rådande marknadsläge 
och de utmaningar som finns angående 
gårdarnas lönsamhet.

VD Tom Åstrand välkomnade också han 
till fullmäktigeperioden 2022 – 2026. 

– Fullmäktige är andelslagets högsta 
beslutande organ och arbetar enligt ÖK:s 
stadgar och andelslagets arbetssätt. Under 
hösten 2022 planeras en utbildningsdag 
för ÖK:s förtroendevalda kring ämnet god 
förvaltning i medlemsbaserade organisa

tioner. Skolningen sker i samarbete med 
Finlands Svenska Andelsförbund.

VID MÖTET FASTSTÄLLDES verksam
hetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse 
samt förvaltningsrådets utlåtande över 
bokslutet 2021. Ordinarie sammanträdet 
beviljade ansvarsfrihet till redovisnings
skyldiga: styrelsens medlemmar, förvalt
ningsrådets ledamöter och verkställande 
direktören.

Fullmäktige behandlade årsöverskottets 
användning och enligt styrelsen förslag 
beslöts att en andelsränta om 15 procent 
på inbetalt andelskapital per 31.12.2020 
utbetalas till medlemmarna. 

FULLMÄKTIGE FÖRRÄTTADE VAL av 
förvaltningsrådets medlemmar i tur att 
avgå samt ersättare till två medlemmar 
som meddelat att de inte ställer sig till för

fogande för omval. Efter valet består ÖK:s 
förvaltningsråd av följande ledamöter: År 
2020–2023: Fredrik Backlund, Kenneth 
Dalkarl, Henrik Holm och Rickard Ingves. 
År 2021–2024: Johan Snickars, Markus 
Strömsnäs, Ola Sandberg och Stefan Eng
man. År 2022–2025: Mårten Strandvall, Per 
Sandbacka och Thomas Juthman.

Till medlemmar i fullmäktiges arbets
utskott valdes Johannes Stenmark, Chris
tian Björknäs och KjellErik Hannus. Vid 
mötet fastställdes även nytt reglemente för 
arbetsutskottet enligt ÖK:s nya stadgar.

Hans Jåfs CGR valdes till ordinarie re
visor och Stefan Viklund GR till revi
sorssuppleant för verksamhetsåret 2022. 
Båda revisorerna representerar Waasa 
Numerica Ab.

ANDELSLAGET ÖSTERBOTTENS KÖTT 
förrättade fullmäktigeval under 1 januari 

ÖK FULLMÄKTIGEVAL 2022
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FULLMÄKTIGE

Andelslagets medlemmar tillkom-
mande beslutanderätt utövas av 
minst tjugoen och högst trettioen 
fullmäktigeledamöter, som väljs  
bland andelslagets medlemmar.

Valda för tiden 2022-2026

Björknäs Christian Lappfjärd
Broända Anton Kronoby
Hagman Tea Nykarleby
Hannus Kjell-Erik Kaitsor
Helenelund Andreas Socklot
Helenelund Daniel Solf
Holmström Magnus Komossa
Hägg Michael Karleby
Häggman Mårten Nederlappfors
Hästö Jonas Kronoby
Ingves Simon Skaftung
Isakas Peter Jakobstad
Lybäck Erik Kronoby
Sandström Fredrik Purmo
Skrifvars Robert Munsala
Smeds Joakim Malax
Stenmark Johannes Purmo
Storfors Charlotta Malax
Storgård Mats Övermark
Sunabacka Jan Terjärv
Särs Sanna Terjärv

Från vänster Erik Lybäck, Kjell-Erik  
Hannus, Mårten Häggman, Sanna Särs, 
Jonas Hästö, Peter Isakas, Tea Hagman, 
Robert Skrifvars, Charlotta Storfors, 
Johannes Stenmark, Simon Ingves, 
Magnus Holmström, Christian Björknäs, 
Andreas Helenelund, Mats Storgård, 
Daniel Helenelund, Jan Sunabacka,  
Joakim Smeds och Anton Broända. Sak-
nas på bilden gör Mikael Hägg  
och Fredrik Sandström.

– 1 april 2022. Valet ordnades som kom
binerat val så att det var möjligt att både 
rösta elektroniskt och genom poströst
ning. Valet skedde i samarbete med dels 
Post Nord Strålfors Ab, som ansvarade 
för röstningsförfarandet och rösträkning, 
dels med Kustmedia, som producerade 
valmaterial och skötte informationsgång 
och marknadsföring kring valet. 

Valnämnden påbörjade sitt arbete redan 
i november 2021 med förberedelser, info 
sändes ut i januari 2022, nomineringen 
ägde rum i februari och röstningen i mars. 
Den 1 april fastställdes resultatet och 21 le
damöter valdes till fullmäktige för fyra år 
framåt genom majoritetsval i en valkrets. 

Det blev ett lyckat val med 26 kandida
ter och nära 60 procents valdeltagande. 
Representanter för Post Nord Strålfors 
delgav ÖK att de inte tidigare varit med 
om så högt valdeltagande i motsvarande 
organisationer. Att medlemmarna visade 
så stor röstaktivitet sporrar ÖK i sitt arbete 
för medlemmarnas bästa. 

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia 

Valnämnden tackar för det förtroende som gavs dem att förrätta valet. Ett tack 
riktar de även till alla medlemmar som röstat och till alla som ställt sin kandidatur 
till förfogande. Valnämnden för fullmäktigevalet 2022 bestod av ordförande Fredrik 
Backlund, Per Sandbacka Johannes Nylund och Rickard Ingves. På grund av att  
Ingves anmälde jäv (hans bror kandiderade) den 23.3 2022 ersattes han av  
Johannes Nylund. Valledare Tom Åstrand till höger.

Tea Hagman valdes till ordförande för 
fullmäktige för 2022-2024. Till vice  
ordförande valdes Mats Storgård.ÖK FULLMÄKTIGEVAL 2022

VALNÄMNDEN
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HUR ÖKA MEDELPRODUKTIONEN

PÅ EN MJÖLKGÅRD? 

Som Nautasuomi Oy:s kundrelationschef i 
svenska Österbotten har Netta Rummukainen 
vid intervjutillfället besökt hundra mjölkgårdar 
sedan september 2021. Inom ramen för dem 
ingår så gott som alla ÖK:s medlemmar och 
producenter som har mjölkproduktion.

F
ÖR ETT ÅR sedan anställdes 
Netta Rummukainen som Nau
tasuomi Oy:s kundrelationschef 
i svenska Österbotten. Till jobbet 
hör att ansvara för mjölkgårds
anskaffning och foderförsäljning 

på Österbottens Kötts område i samarbete 
med ÖK:s personal. 

– Jag började med att ringa till produ
center, presentera mig och höra mig för om 
jag får komma på gårdsbesök. Det har jag 
fortsatt med hela året och just idag har jag 
besökt exakt 100 mjölkgårdar. 

– Det var viktigt för mig att genast från 
början möta producenterna bakom adres
sen och antalet djur i registret. Av flera 
orsaker, tillägger hon.

– Dels är jag intresserad av djuren och av 
producentens egen berättelse om gården 
och produktionens bakgrund. Dels är det 
av betydelse för mig att jag har fått info och 
att vi har pratat om produktionen och ut
fodringen inför besök nummer två. Då har 
jag chans att förbereda utvecklingsförslag 
– när jag vet mera om vad gården har för 
slags utfodringssystem, om de har separat 

utfodring eller fullfodervagn, om de an
vänder eget spannmål och om spannmålet 
är krossat eller torkat, vad producenten 
själv har för tankar och så vidare.

Ta vara på rådgivning  
och projekthjälp
Det faktum att hon inte från början kände 
vare sig området eller ÖKmedlemmarna 
har på ett sätt varit till fördel tycker hon.

– Jag har lärt känna gårdens produktion 
från noll. Kundinformationen är värdefull 
när vi diskuterar framtid och utveckling. 
Hur länge har man hållit på med mjölk
produktion, när byggdes anläggningarna, 
har man varit nöjd med utrymmen och 
så vidare. 

Netta fortsätter.
– Producenter och deras familjer arbetar 

ofta ensamma på gården. Det blir allt vikti
gare att ha någon att diskutera med och få 
råd av. Jag upplever att gårdsbesöken varit 
uppskattade i båda riktningarna och ett av 
mina allmänna råd till producenterna är 
att ta del av den rådgivning och de projekt 

Foto: Netta Rummukainen
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som finns inom branschen, från Atria, Pro
Agria och projekt som pågår.

– Jag vill också uppmärksamma produ
centerna på vikten av att göra annat än 
det dagliga arbetet, att försöka hitta tid för 
familj, vänner, motion och någon hobby. 
Speciellt i tunga tider inom branschen, som 
det är nu, behöver man lite fritid – också 
fast jobbet är elämäntapa – en livsstil.

Alla kan förbättra något
Att utveckla och förbättra betyder inte 
alltid att investera och bygga nytt. 

– Alla gårdar, oavsett storlek på pro
duktionen, är viktiga och alla kan göra 
bra resultat oavsett om man har tio eller 
hundra djur. 

Netta kan vara producenterna till hjälp. 
– En djurgård är som ett företag. Ut

veckling och optimering av produktionen 

behövs för att förbättra lönsamheten. 
Utgående från gårdens situation kan vi 
se över var man kan spara och var man 
bör satsa. Jag tänker mig att jag vid nästa 
gårdsbesök kan gå igenom slaktrapporter 
och prata produktionsförbättringar mera 
ingående än vid mitt första besök. Vilka 
insatser behövs för att öka medelproduk
tionen?

Hon lyfter upp vallens betydelse.
–  Om man har bra vall som innehåller 

mycket energi behöver man inte köpa lika 
mycket ryps och behovet av spannmål 
minskar. Just nu, i dessa tider, är det ännu 
viktigare än förr att göra bra ensilage. 

Hon är vid intervjutillfället nöjd över 
gårdagens regn.

– Många har skördat vall första gången 
nu och regnet gör gott åt att gräsväxten 
kommer i gång på nytt. 

Vill besöka kalvstationer
Netta Rummukainen minns att en kollega 
inom Atria sa att hon behöver ett år på sig 
att lära känna området och producenterna, 
hinna göra gårdsbesök och bilda sig upp
fattning om var hon gör bäst nytta.

– Han hade rätt, ler hon. 
Nu planerar hon också att bekanta sig 

med kalvstationerna inom ÖK.
– Det skulle ge mig ännu bättre helhets

bild av produktionskedjan.

Gillar Österbotten!
Netta är hemma från Liperi i östra Finland 
och kommer från en gård med mjölkpro
duktion.

Hon har nyligen fått sin agronomexamen 
från Helsingfors universitet och är bosatt i 
Oravais tillsammans med sambon Alexan
der och två hundar av rasen Bordercollie.

– Nytillskottet är valpen Hugo, som jag 
planerar att träna agility med i framtiden. 
Den äldre hunden Tim kommer från min 
hemgård där han tidigare var vallhund. 
Numera är han ”kotikoira”.

Netta har också tidigare spelat boboll på 
nationell nivå.

– Jag tycker om Österbotten och männ
iskorna här. Fast jag saknar östra Finlands 
många insjöar, ler hon.

– Under mina gårdsbesök har jag sett 
många fina problemlösningar. Jag tycker 
att idérikedomen är stor när det gäller 
att hitta lösningar för sådant man vill ska 
fungera bättre och jag lär mig mycket av 
gårdarnas egna problemlösningar.

– I östra Finland är gårdarna mera lik
artade. Här känns varje anläggning unik.

Tackar för mottagandet
Till sist hälsar Netta.
– Jag är tacksam över det fina mottag

ande jag mött på fältet. Mitt modersmål är 
finska och i början vara jag nervös över hur 
min svenska skulle mottas, liksom att jag 
är en ung tjej som kom direkt från skolan. 

– Det har gått bra och alla är jättetrevli
ga. Jag kände mig genast välkommen och 
under året har jag lärt mig mycket svenska. 
Det känns bra. 

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia

”Utveckling och optimering av produk-
tionen behövs för att förbättra lönsam-
heten. Vilka insatser behövs för att öka 
medelproduktionen på en mjölkgård?

– För producenterna finns det bra 
möjligheter till rådgivning. Det är viktigt 
att få fundera med andra kring sin 
produktion, säger Netta Rummukainen 
som under det senaste året besökt de 
flesta mjölkgårdar inom ÖK.

Foto: Netta Rummukainen
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ÖK-KASSEN  
VAR MYCKET UPPSKATTAD

Med anledning av pandemin och dess restriktioner 
kunde ÖK under ett par års tid inte anordna gemen-
samma producenttillfällen. I väntan på möjligheten att 
återuppta tillfällen för medlemmar och producenter att 
träffas, beslöt ÖK:s styrelse att andelslaget i början av 
2022 skulle bjuda på mat enligt ett för ÖK helt nytt 
koncept. ÖK erbjöd, i nära samarbete med företaget 
Gårds Smak Ab, möjlighet att beställa en ÖK-MAT-
KASSE för hemleverans. Innehållet var Kött från Atria 
samt råvaror och recept till tre middagar.

Det var en uppskattad gåva och största delen av med-
lemskåren/producenterna beställde ÖK-kassen.
Hälsningen var ett sätt för ÖK att visa uppskattning 
för det viktiga och värdefulla arbete som görs ute på 
gårdarna och inom medlemsföretagen.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia

Laura Koskimäki.

SALT, SÖTT, SYRA OCH FETT
– så gör du en god marinad

När du marinerar kött är det för att tillföra färg, smak 
och viss saftighet. Den viktigaste ingrediensen i en 
marinad är salt, eftersom saltet binder vätskan och ger 
ett mjukt, saftigt kött. Låt dock inte köttet ligga för länge 
i saltad marinad, det förstör köttets konsistens. Om 
du ska marinera över natten så tillsätter du saltet före 
tillagning. 

• Syra i lagom mängd bidrar till ett saftigare kött. 
Tillsätt lite citron, vinäger eller vin i marinaden.

• Sötma från socker, sirap eller honung är riktigt gott 
i en marinad samtidigt som det förstärker andra 
smaker. 

• Olja bidrar med en fin stekyta och förstärker smaken.

DESSA TVÅ MARINADER PASSAR ALLA TYPER AV KÖTT:

SRIRACHA OCH  
KORIANDERMARINAD 
0,5 dl olivolja
1 lime, saft och skal
1 kruka koriander, finhackad
2 msk srirachasås
1 msk kinesisk soja
1 msk honung
1 vitlöksklyfta
0,5 tsk salt

Sammanställning av recept:  
Jennifer Hägen/Kustmedia

Blanda ihop alla ingredienser 
till marinaden och lägg i en 
plastpåse tillsammans med 
köttet. Låt marineras i kylskåp 
i minst en timme.
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ANSVARSFULL FAMILJEGÅRD
Londbo Gård i Vörå premierades vid Köttakademin 2022

9

Gratulerar till utmärkelsen! Från vänster Anne, Fredrik, Felix och Kenneth.  
Foto: A-Producenter

ÖK vid matmarknad

Foto: ÖK:s personal.

Atria arrangerade Köttakademin 
2022 i början av februari, också 
detta år som ett digitalt evenemang. 
Över 300 deltagare tog del av 
programmet, som höll hög standard, 
precis som det brukar.

Vid tillfället premieras gårdar och 
från ÖK:s område riktas varma Gra-
tulationer till ÖK:s medlem Londbo 
Gård Ab i Vörå för utmärkelsen 
ANSVARSFULL FAMILJEGÅRD.

Londbo Gård, med smågris och 
slaktsvinsproduktion, grundades 
1993 och har således verkat nästan 
30 år. Anne Källbacka-Dalkarl och 
Kenneth Dalkarl driver gården och 
sönerna Fredrik och Felix arbetar 

inom familjeföretaget. Till familjen hör 
också dottern Sofie.

Grundläggande värderingar i det 
dagliga arbetet är djurens välfärd, 
kvalitetskött och livskraft på landsbyg-
den. 

Inom svinuppfödningen sker konti-
nuerligt satsningar i djurens välmå-
ende och biosäkerhet. De har också 
egen spannmålsodling.

– Vi har kunnat växa genom åren 
tack vare bra försäljningskanaler, 
möjligheten till spannmålsproduktion 
och framtidstro. Utöver familjemed-
lemmarna har vi två anställda: Aleksi 
och Albin som gör ett mycket gott ar-
bete hos oss, säger Kenneth Dalkarl.

ÖK var med då Herrgårds Rökeri i 
Malax ordnade med Matmarknad 
på din gård den 20 maj 2022. 
Flera andra företag på Brinkbacken 
hade också öppet hus samma dag 
så det var väldigt mycket folk i far-
ten. På fotot ses Laura Koskimäki och 
Joni Staffas alldeles innan besökarna 
började strömma till.

Eftermiddagen var ett sätt för 
ÖK att möta både producenter och 
konsumenter. 

I lotteriet, som ÖK ordnade vid sitt 
tält, lottades tre grillset ut. Vinnare 
blev Kevin Östman, Lisbeth Klemets 
och Gunvor Burman. Två mugg-
set gick till Christine Sjöblad och 
Karl-Georg Revahl.

RÖKIG MARINAD  
MED TEQUILA
2 msk olivolja
2 msk tequila
1 msk äppelcidervinäger
1 tsk chipotle
6 vitlöksklyftor
färsk persilja
salt, peppar, timjan

Blanda tequila med chipotle, 
äppelcidervinäger och olja. Skala 
och krossa vitlöksklyftorna. Klipp i 
färsk persilja. Häll allt i en påse och 
knåda in i det som ska marineras. 
Låt stå svalt under natten. Salta före 
tillagning.

Leverans av ÖK-kassen.
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Vid denna tid ifjol visade köttmarknadsprognoser-
na att andra halvan av 2021 sannolikt skulle föra 
med sig allt större utmaningar inom den inhemska 
köttproduktionen – så gick det också och utma-
ningarna har fortsatt även under 2022. Världsläget 
och -ekonomin kommer sannolikt att vara osäkert 
närmsta framtiden och vi får leva med följderna av 
kostnadsökningar, stigande räntor och inflation. 

S
VINPRODUKTIONEN HAR 
UNDER första halvan av året 
kämpat med stora kostnadsök
ningar. För en del har det även 
varit osäkert att säkerställa till
gången på spannmål. Detta har 

dels berott katastrofala spannmålsskördar 
i södra delarna av landet, dels de stora 
prisförändringarna på spannmål. Utma
ningarna till trots har ÖK:s svinproducen
ter ändå ridit ut storm efter storm och ÖK:s 
svinanskaffning har uppnått budgeterade 
mängder så här långt under 2022. Slakten 
har förlöpt rätt bra utan större dröjsmål. 

Omkring ”röda dagar” mitt i veckan 
har det ställt till med problem och vän
tetider har uppstått men de har ofta lösts 
snabbt. Atria har under första halvåret 
2022 även genomfört prishöjningarna på 
svinkött har i jämn takt – sammanlagt 

har producentpriset på svinkött har i 
dagsläget stigit med cirka 50 cent. Gjorda 
prishöjningarna är ändå inte tillräckliga 
för att helt kompensera producenternas 
kostnadsökningar och de enskilda pris
höjningarna borde vara större per gång. 
Smågrisproducenterna har väntat på att 
smågrispriserna skulle börja stiga och 
så har även skett under våren även om 
prishöjningarna inte nått producenternas 
förväntningar. 

ÖK:S SMÅGRISBALANSEN HAR så 
här långt gått bättre än vad vi trodde 
från början av året. Under de senaste må
naderna har vi haft veckovisa överskott 
men trots detta har vi snabbt fått tillbaka 
kontrollen över läget. Över lag funge
rar smågrisflödet inom nätverken bra 
även om det förekommit förändringar och 

igångkörningar av nya nätverk. Mäng
den smågrisar som förmedlats via ÖK:s 
allmänna smågrisförmedling har varit 
mindre än tidigare år. 

ÄVEN PÅ NÖTSIDAN har vi sett pris
höjningar på alla djurslag, främst på 
ungnöt. Prishöjningar har även skett på 
kalvsidan förutom på spädkvigkalvar 
där priset sänkts främst på grund av ett 
överutbud av kvigkalvar i stora delar 
av landet. Avhämtningar av kalvar från 
mjölkgårdar har fungerat bra. Utbudet 
biffkalvar har under vårvintern varit stör
re än tidigare. Nötslakten har i huvudsak 
fungerat mycket bra inom ÖK:s verksam
hetsområde. 

PRODUKTIVA DIKO-PROJEKTET HAR 
startat upp sin smågruppsverksamhet och 
inom ÖK:s verksamhetsområde har vi två 
grupper, en i norr och en i söder. Maiju 
Pajula är dragare för projektet och under
tecknad är hjälpreda. Deltagare från hela 
vårt verksamhetsområde deltar i projektet 
och deltagarna är dryga tio till antalet per 
grupp. Första träffen hölls nu på våren 
och kommer att fortsätta i sommar med 
en gårdsbesöks dag. 

ÅRET PÅ SPANNMÅLSMARKNADEN 
började med skyhöga priser och ännu 
högre fortsatt prisutveckling. Ingen kunde 
föreställa sig under hösten 2021 att spann
målspriserna skulle stiga till över 400 € per 
ton  men detta blev snabbt verklighet. 
Den största påverkan på priserna är utan 
tvekan Ryssland anfall på Ukraina. Ukrai
na, även kallas för Europas kornbod, står 
för en tredjedel av Europas export av vete. 
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AKTUELLT
ANSKAFFNING

TACK KIM TARVONEN!
ÖK tackar agrolog Kim Tarvonen för välutfört arbete vid 
Österbottens Kött och önskar lycka till med nya jobbet som 
områdeschef inom A-Producenter.

I skrivande stund står spannmålsskörden 
för dörren i Ukraina och ännu är många 
spannmålssilon fulla i Ukraina. 

På börsen och även i Finland har spann
målspriserna börjat sjunka något i och 
med att prognoserna tyder på att det ser 
ut att kunna bli goda skördar i världen och 
speciellt i Kanada rapporteras om goda 
canolaskördar, vilket speciellt återspeglar 
sig på oljeväxtpriserna. Nu ser vi ju dock 
att det är stor torka på många platser i 
Europa så återstår att se hurudana skördar 
vi får. Här hemma ser spannmålsväxter
na mycket goda ut över lag i dagsläget 
även om lokala variationer förekommer. 
Dessa främst påverkade av kallt väder i 
bråddstadiet samt även stora regnmäng
der lokalt. 

Jag får citera min gode far: ”spannmålen 
skall bara se bra ut en gång och det är när 
den är på kärran” – nu om någonsin be
höver vi lyckade skördar över hela landet.

FÖRSTA MÅNADEN SOM ny anskaff
ningschef börjar i skrivande stund vara till 
ända. Ännu denna sommar kommer en 
del av min arbetstid att gå åt till att sköta 
ÖK:s slaktplanering och djurförmedling 
under kollegornas sommarledigheter. I 
höst hoppas jag att kunna börja koncen
trera mig på mina nya arbetsuppgifter 
helt och hållet.  Jag ser framemot att börja 
jobba närmare med producenterna samt 
även göra gårdsbesök.

TREVLIG FORTSÄTTNING PÅ somma
ren och med önskan om goda skördar!

  
Sören Stenroos/Anskaffningschef
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– Du har varit tongivande inom 
projektverksamhet, aktiverat 
smågrupper och skött förmansupp-
gifter på ett bra sätt, sa Åstrand 
och fortsatte. 
– Du har varit mån om att kom-
municera och samarbeta på olika 
nivåer inom Atriagruppen och det 
har gynnat ÖK:s verksamhet och 
utveckling.  
– Från personalens sida tackar 
vi för ett gott arbete och ett gott 
samarbete.  Vi önskar dig bästa 
möjliga framgång i fortsättningen.

Kim Tarvonen i sin tur tackade ÖK.
– För mig var det en positiv 
överraskning att få kollegor för sex 
år sedan. Det hade jag inte på 
samma sätt i mitt förra arbete. 
– Jag har trivts bra med jobbet 
inom ÖK. Samtidigt som ÖK är en 
del av en stor koncern är det ett 
litet lokalt andelslag – med många 
möjligheter och flexibilitet. 
– Sen kommer man ibland till vägs-
käl i livet där man gör nya val. Nu 
står jag inför ett av dem. Nu antar 
jag nya utmaningar. 

Sören Stenroos är ny anskaffnings-
chef vid ÖK och övertar Tarvonens 
uppgifter som anskaffningschef för 
numera både svin- och nötproduk-
tion.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia

För sex år sedan, den 1 februari 
2016, tillträdde Kim Tarvonen från 
Purmo tjänsten som nötanskaff-
ningschef vid ÖK. Ett arbete han 
kom till efter tio år som anställd 
inom Finnpig. Våren 2002 slutar 
han och den 1 juni 2022 börjar 
han på nytt arbete inom Atriakon-
cernen och A-Producenter.
ÖK:s personal tackade med gåva, 
kaffe, tårta och middag. Tom 
Åstrand höll tacktal till Kim och 
mindes när han blev en i ledet av 
ÖK:s personal.
– Du övertog Marcus Skullbackas 
uppgifter och kom in här i en viktig 
och expansiv tid inom nötpro-
duktionen när det var fråga om 
investeringar och utveckling av 
dikoproduktion.

När Kim presenterades i Klövar & 
Timotej vid sin anställning uttryckte 
han att arbetet kommer att bestå 
av att skapa överlevnadsmöjlig-
heter för nötproducenterna och 
utveckla nötanskaffningen. Han 
tyckte genast från start att arbetet 
var omväxlande: ”Det handlar om 
allt från att diskutera några säckar 
närsalt till problemlösning kring 
miljoninvesteringar”.

Tarvonen fick uppskattning för sitt 
sätt att ta till sig ärenden, driva dem 
och för hans klara åsikter om mål 
och riktning inom verksamheten.
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ÖK HAR VARIT FÖREGÅNGARE

L
ALASSE ÅBERG FRÅN Pörtom 
började som praktikant vid Pörtom 
Andelsmejeri. Fyrtiotvå år och fyra 
månader senare pensioneras han 
från tjänsten som försäljningsdirek
tör inom AFoder. Däremellan har 

det runnit mycket vatten under broarna 
och Lasse har varit med om stor struktur
omvandling inom branschen och han har 
bidragit till många utvecklingssteg inom 
näringen. 

Vid ÖK uppvaktades han av sina kolle
gor. Det var många som kom till tackkaf
fet och kaffestunden blev lång. Dels för att 
Lasse själva har mycket att berätta, dels för 
att kollegorna har många minnen tillsam
mans med honom. Olika sorters minnen, 
för den som följt Lasse under hans karriär 
vet att han haft fram fötterna vad gäller 
utveckling och nyheter. Det har inte alltid 
fallit alla i smaken och åtminstone två 
gånger har han själv sett papper där han 
läst att han borde sägas upp från sitt jobb. 
Så har aldrig skett och han har inte heller 
sökt ett enda arbete inom branschen utan 
tillfrågats till de befattningar han haft. I 
dag har han ett mycket gott anseende, hög 
kompetens och gedigen erfarenhet. Hans 
efterträdare har stora skor att fylla men 
enligt honom själv kommer det att gå bra. 

– Det finns mycket duktigt folk inom 
branschen.

TOM ÅSTRAND TACKADE från ÖK:s 
sida, från styrelsen, övriga förvaltningen 
och personalen. 

– Vi vill tacka för dina insatser för ÖK 
och för producenterna. Efter några inle
dande år i karriären med OK Liha och 
KPT Osuuskunta som arbetsgivare kom 
du till ÖK våren 1986. Tillsammans med 
PärGustav Lindh visade ni vägen för 
framtidens producenter. Ni reste runt, 
samlade intryck, kom hem och visade på 
goda exempel. Ni satte ribban högt och 
på nationell nivå såg man förändringens 
vindar inom Österbottens Kötts område. 
Det var vassla, ovr, korsningssuggor och 
foderoptimeringsprogram, helt nya och 
innovativa metoder då vi pratar om den 
tiden. 

–I början av 1990talet övergick du i 
Osuuskunta Itikkas tjänst men återvände 
till ÖK:s kontor år 2007 och 2014 avancera
de du till försäljningsdirektör för AFoder. 
Engagemanget, dina visioner och egen
skaper som person har alltid varit med 
producenternas bästa för ögonen. Det har 
uppskattats liksom att du haft visioner 
som gynnat vår verksamhet.

LASSE TACKAR ÖDMJUKT för de fina 
orden. 

– Jag har sett ÖK som mitt andra hem 
även om jag haft andra arbetsgivare inom 

Kollegorna kring Lasse Åberg. Från vänster Kim Tarvonen, Christer Rönnqvist, Lasse 
Åberg, Tom Åstrand, Peter Backlund, Joni Staffas, Sören Stenroos, Maria Bonn-Asp-
ling, Netta Rummukainen, Taneli Tirkkonen, Daniela Sandbacka och Laura Koskimäki.

branschen. Det har också alltid varit viktigt 
för mig att vi kan bibehålla den svenska 
servicen till våra medlemmar. 

– Som Tom sa i sitt tacktal så har jag 
varit praktikant vid Andelsmejeriet i Pö
rtom. De hade ett stort svinhus med egen 
djurförmedling och där lärde jag mig mera 
om djurförmedling. Jag fick frågan om att 
sköta djurförmedlingen år OK Liha i Vasa. 
Jag mötte mängder av producenter och 
nästa anhalt var Pohjanmaan Teurastamo i 
Karleby, dit flytten gick då. År 198 köpte OK 
Liha upp av PKC. Då började jag vid ÖK. 

– Det var häftiga år när det verkligen hän
de saker. PG Lindh hade startat vassleut
fodringssystem, Altia kom ut på marknaden 
med blötutfodring och hybridproduktion 
byggdes upp. Ungefär samtidigt började 
vi använda datorer i vårt arbete. Vi reste 
runt i Sverige och Danmark, tog vara på 
nyheter och tillämpade dem hos oss, erbjöd 
producenterna innovationer, också när de 
skakade på huvudet. 

Optimeringsprogrammen gav ett enormt 
driv i svenska Österbotten. Vi vågade bra 
inom ÖK:s område. 

– Ovr och optimeringsprogrammet gav 
svinnäringen en bra skjuts framåt i Öster
botten. Det var en stor investering att lägga 
in en blötfoderanläggning i ett svinhus och 
det blev många och långa kvällsmöten med 
producenterna.



DONATION TILL PROJECT LIV RF
Project Liv rf gläder på olika sätt långtidssjuka barn och deras 
familjer. Också i år donerade Österbottens Kött en summa till 
Project Liv. Det här på basen av fjolårets beslut om att betala 
fem euro per beställd delikatesslåda. Summan blev 1030 euro.

Susanna Back från Project 
Liv kom till kontoret där 
ekonomichef Daniela Sand-
backa överräckte ett konkret 
bevis på att inbetalning 
gjorts.

Tacksamheten är stor 
och donationen faller i god 
jord hos familjer och barn, 
som behöver stöd under 
sjukdomstid och tillfriskning. 
Även om Project Liv verkar 
inom hela Svenskfinland 
och på Åland månar de 
om att hörsamma ÖK:s 
önskemål om att donationen 
tillfaller familjer i Österbot-
ten, inom ÖK:s verksamhets-
område.

Susanna berättar att 
tidigare års bidrag från ÖK 
tillfallit deras LIV Drömda-
gar, som betyder att barn/
familjer får uppleva en drömdag med ett på förhand bestämt 
program som uppfyller en dröm.

– Den här gången tänker vi att donationen ska gå till våra 
”Surprise kit”. Det är ett överraskningspaket med pyssel, som 
aktiva inom Project liv personligen för hem till barnen.

– Än en gång, ett varmt tack från oss, sa Susanna Back.
Project Liv utför ett viktigt arbete på många olika plan. De ger 

färg åt sjukhusmiljöer och skapar mera glädje i vardagen för att 
påskynda tillfriskning. De jobbar för att personer, med svenska 
som modersmål, ska få vård och stöd på sitt modersmål. De 
är till stöd för hela familjen och finns också där även i svåra 
stunder. 

Andelslaget Österbottens Kött visar på detta sätt att man 
värdesätter deras arbete.

Följ gärna Project Liv:s verksamhet på www.projectliv.fi  
och deras sociala medier.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia

Susanna Back från Projekt Liv mottar donation av Daniela Sandbacka vid ÖK.
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Glädjen var stor då Projekt Liv svängde 
in på gården, öppnade bakluckan och 
lyfte ut detta stora guldpaket fyllt av 
överraskningar till syskonskaran. Foto: 
Prrojekt Liv

Han tillägger att producenternas antal var 
högt på 1980talet. 

– Och alla möten skedde kvällstid. Jag har 
min fru att tacka för att hon var hemma till
sammans med barnen när de var små, för själv 
drog jag långa arbetsdagar och var ofta borta 
hemifrån.

– PG skickade mig över till Sverige med 
orden att du har fyra dagar på dig att lära dig 
allting om hybridproduktion. Språket gynnade 
oss i jämförelse med övriga Finland. Vi har lärt 
oss mycket av svenskarna och danskarna. I dag 
kan de också lära av oss.

– Det var vi som var föregångare med sug
gringarna. I Sverige lärde vi oss mera om dem, 
kom hem och realiserade systemet här. Ungefär 
samtidigt hade jag studerat ekonomi och insåg 
att det inte finns ekonomi i detta. Tom Weck
ström, dåvarande VD:n, sade tveklöst att jag 
får räkna om och se till så att det fungerar. Att 
tänka i pooler och stordrift var en bra skola 
för oss.

Lasse fortsätter.
– Vi var först med hybridproduktionen och 

den ökade volymerna. Vi pratade om att kom
ma upp till 25 grisar per sugga per år och ingen 
trodde på det. 

– Tillsammans med Daniel Klockars jobbade 
vi med foderförsäljning i Österbotten från 2007 
och framåt. Vi såg fina resultat på gårdarna och 
med facit i hand har det varit oerhört intressant 
att få vara med och utveckla, driva nyheter och 
se resultat av jobbet. 

– För att inte tala om antibiotikafri produk
tion och sojafri produktion, fyller han i. Talar 
vi svinproduktion har den varit viktig inom 
vårt område, för inte så många år sedan var 
det Vörå som var den femte största kommunen 
med svinproduktion.

EFTERTÄNKSAMT REFLEKTERAR HAN över 
dagens situation inom jordbruket.

– Nu kan vi inte förutspå alls hur det blir och 
dagens spannmålspriser har jag inte tidigare 
upplevt. Nu är den främsta uppgiften att rädda 
produktionen.

Kring kaffebordet vid ÖK pratas minnen. 
Många har minnen tillsammans med Lasse 
Åberg. Stunden blir samtidigt en tillbakaresa 
i historien. 

Vid sidan av jobbet har Lasse Åberg haft jord
gubbsodling, som mest odlade han jordgubbar 
på över fyra hektar, varit kommunalpolitiskt 
aktiv i Närpes under många år, är jägare och 
har eget hemman att sköta. Till familjen för fru, 
barn och barnbarn. Han tycker om att se Sport 
spela ishockey. 

Lasse önskas goda dagar framöver!

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia
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Sammanhållningen och möjligheten 
att träffas stärker ÖK som bolag

Förvaltningsrådet höll årets andra möte i Vasa 
i början av juni. Vid mötet medverkade också 
Markku Hirvijärvi, direktör för Atria Finland.

V
ID FÖRVALTNINGSRÅDS-
MÖTET DEN 3 juni 2022 i 
Vasa var uppslutningen god 
och diskussionen livlig. Den 
pågående lönsamhetskrisen 
inom primärproduktionen 

ventilerades och vikten av att producen
terna skulle få besked om hur producent
priserna kommer att utvecklas framöver 
på några månaders sikt. Atria behöver ta 
ett aktivt grepp om försäljningen och hitta 
marknader för att optimera det pris som 
erhålls från marknaden.

FÖRVALTNINGSRÅDET VALDE EN-
HÄLLIGT Ola Sandberg till ordförande 
och Kenneth Dalkarl till viceordförande 

för förvaltningsrådet. Detta enligt nomi
neringsutskottets förslag. Båda tackade 
för förnyat förtroende.

VD TOM ÅSTRAND presenterade verk
samhetsöversikt av ÖK:s anskaffning samt 
en sammanfattning av de producentun
dersökningar som TNS Kantar utfört un
der februarimars 2022, vars syfte var 
utreda utsikterna för den finländska pri
märproduktionens fram till 2030. 

ÖK:s anskaffning under perioden 14 
2022 (jfr 2021) uppgår till 3,85 miljoner 
kg svinkött (+3,8 %) och 0,872 miljoner 
kg nötkött (+2,4 %). ÖK har förmedlat 37 
500 smågrisar (18 %) och 1 457 kalvar (+6 
%). TNS Kantars producentundersökning 

visar att den inhemska primärproduktio
nens totala produktionskapacitet per 2030 
är mycket beroende av i vilken omfattning 
investeringar görs inom nöt och svin 
slutuppfödningsplatser. 

OLA SANDBERG KONSTATERADE 
att läget på ÖK:s medlemsgårdar är tufft. 
Trots historiskt stora prishöjningar på av
räkningsprisen på svinkött och ungnöt så 
täcker dessa inte på långt när de kostnads
ökningar som primärproduktionen möter 
gällande foder och insatsvaror. 

– Den skörd som nu lagts att gro produ
ceras i alla fall till vissa delar med insatser 
som köpts in till relativt humana priser. 
Den verkliga kraftmätningen kommer 
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FÖRVALTNINGSRÅDET

ÖK:s förvaltningsråd består av följande ledamöter:
2020–2023 
Fredrik Backlund, Kenneth Dalkarl, Henrik Holm, Rickard Ingves
2021–2024 
Johan Snickars, Markus Strömsnäs, Ola Sandberg, Stefan Engman
2022–2025 
Mårten Strandvall, Per Sandbacka, Thomas Juthman

MARKNADS-
ÖVERSIKT
Atria Finlands direktör Markku 
Hirvijärvi informerade förvaltnings-
rådet kring det aktuella läget både 
på den inhemska och de internatio-
nella köttmarknaderna. Marknads-
läget är fortsättningsvist mycket tufft 
och det finns många utmaningar 
när det gäller att optimera pris-
sättningen när Atria söker bästa 
möjliga pris från marknaderna. På 
den inhemska marknaden märks 
ändå att konsumenterna föredrar 
inhemska köttprodukter. Hirvijärvi 
presenterade en översikt av Atrias 
produktsortiment och marknads-
föring inför årets grillsäsong. 
Förvaltningsrådet diskuterade Atrias 
svenskspråkiga marknadsföring 
inom ÖK:s verksamhetsområde. En-
ligt Hirvijärvi ligger fokus för Atrias 
marknadsföring kring storstäderna 
Helsingfors-Tammerfors-Åbo.

Hirvijärvi presenterade en översikt 
av Atrias exportmarknader och de 
satsningar som Atria gör på dessa. 
Förvaltningsrådet diskuterade den 
fortsatta osäkerheten som produ-
centerna känner inför framtiden vad 
gäller gårdarnas lönsamhet och 
förutsättningarna att upprätthålla en 
inhemsk köttproduktion. Hirvijärvi 
betonade att Atria strävar till att 
vara den bästa samarbetsparten 
för våra producenter och att Atria 
kommer att göra det som krävs för 
att upprätthålla skäliga producent-
priser på nöt och svin. 

Källa:  
Förvaltningsrådets protokoll 2/2022

lantbruket att möta under hösten då 
prisnivån på insatser för kommande 
säsong klarnar.

För att inte tendera bli alltför nega
tiv lyfte Sandberg avslutningsvis upp 
ÖK:s fullmäktigeval under våren som, 
sett till valdeltagande, blev en succé 
då nästan 60 procent av medlemmar
na nyttjade sin rösträtt.

– Detta visar att vi har en engagerad 

medlemskår och jag hoppas att vi nu 
efter pandemin kan återgå till normal 
dagordning med gårdsbesök, produ
centträffar och studieresor. Samman
hållningen och möjligheten att träffas 
utvecklar ÖK som bolag.

Text och foto:  
Lisbeth Bäck/Kustmedia

Per Sandbacka och Mårten Strandvall.

Ola Sandberg, nötproducent från 
Bäckby, återvaldes till ordförande 
för förvaltningsrådet.

Svinproducent Kenneth Dalkarl från Vörå, 
närmast kameran på bild är vice ordfö-
rande i förvaltningsrådet.
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EFTERLÄNGTADE 
GRILLFESTER
Enligt tradition sedan många år tillbaka bjuder 
Österbottens Kött in sina medlemmar och produ-
center med familjer samt samarbetspartners till 
Grillfester på sommaren. Detta i samarbete med 
Atria och A-Foder. Så har det varit i många år, i 
tiderna tillsammans med Milka och sedan början 
av 2000-talet i egen regi. Med åren har konceptet 
utvecklats till en kväll med god mat och samvaro, 
ett programupplägg som inte har angivna tider 
utan där barnen ska få rutscha många gånger 
och där man ska hinna prata och umgås. Senaste 
Grillfester var 2019 och de senaste två åren har 
det varit pandemirestriktioner. 

Därför kändes årets Grillfester extra efterläng-
tade och från ÖK:s sida har man satsat mera på 
program och servering. Första kvällen var vid 
Molpe paviljong den 28 juni och andra tillfället vid 
Klacken i Lillby den 30 juni. Enligt tradition är det 
matservering från ungefär sjutiden, mat från grillen, 
sallad och andra tillbehör. Det är kaffe med dopp. 
I år var det extra många roliga aktiviteter för barn 
i olika åldrar och det var musikunderhållning av 
Jonathan Bonn, Dennis Rönngård och Filip Järven-
pää. Alla besökare fick med sig reklamprodukter 
med ÖK:s logo på. 

Besökarantalet i Molpe var 300 personer och till 
Klacken kom närmare 700 personer. Nästan tusen 
kom till årets Grillfester!

VD Tom Åstrand hälsade välkommen. Han pratade 
för hela ÖK:s personal och förvaltning då han 
uttryckte stor tacksamhet till producenterna för 
det stora intresset för att sammanstråla vid årets 
Grillfester. Han presenterade utökad meny, drag-
spelsmusik av Jonathan Bonn vid ankomsten, fler 
attraktioner för barnen, mera utbud av produkter 
som delades ut till alla besökare och två musiker 
på scen i stället för en. 

Vad tyckte gästerna? Många sa att det var godaste 
maten någonsin. Jan Peter Ivars från företaget Rent 
A Chef hade tillsammans med sitt arbetslag kom-
ponerat en mycket bra buffé med kött från Atria: 
rostbiff av nöt, grisstek, två olika sorters korvar, 
kycklingklubbor, revbensspjäll och därtill sallader 
och andra goda tillbehör. 
Vädret visade sig från sin bästa sida med sommar-
värme och sol.

Vi Gratulerar Emil Mara och Åsa Lönnkvist som 
vann gasgrillarna samt Linda Pellfolk och William 
Isakas som vann varsin SUP-bräda. 

Låt dessa bildsvep både från Molpe och Lillby 
tala för den fina stämningen på Grillfesterna.  
Vi ses igen nästa år!

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia 
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GRILLFEST I MOLPE
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GRILLFEST I LILLBY
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VÄLKOMMEN TILL 

GASTROGRILL  
MURÉ!
Atria har en egen restaurang på Högbergs-
gatan i Helsingfors: Gastrogrill Muré, ett visit-
kort för Atria och en hyllning till det inhemskt 
producerade köttet.

G
ASTROGRILL MURÉ 
TILLREDER och ser
verar kött från Atrias 
gårdar runt om i landet 
och man värnar kom
promisslöst om kvalitet 

och smak. Ett besök vid Muré bevisar att 
det är så. 

Värdesätter producenternas 
arbete
Vid Gastrogrill Muré står hantverket i 
fokus och man värdesätter uppriktigt det 
arbete som utförs såväl av producenten, 
styckaren, köttklassificeraren, kocken och 
serveringspersonalen. Vid Muré bekräftas 
på ett transparent och spårbart sätt pro
duktens färd från producentgårdarna till 
restaurangens kök.

Restaurangchef Eero Helanto berättar 
med stor entusiasm om bästa kvaliteten, 
om köttets ursprung och om mörnings
processen.

– Kvaliteten börjar hos Atrias producen
ter och redan när man beställer sin måltid 
får man information om köttets ursprung 
ända till gårdsnivå. Här behöver kunden 
inte tvivla på om köttet är inhemskt eller 

inte. Jag kan till och med berätta hos vem 
köttet har producerats. 

På väggen hänger tavlor där Muré anger 
från vilken gård köttet kommer och när 
köttet byts ut byter man även producen
tens namn och hemort på tavlorna. 

– Vi som jobbar här uppskattar stort när 
Atrias producenter besöker oss. Då blir vi 
extra högtidliga, ler han.

Eero betjänar på flytande svenska. Han 
är född i Åbo och tog vägen via studier 
och jobb i USA innan han började som 



restaurangchef vid Muré under våren 2022.
Hur beskriver du ett bra kött?
– Ett kött med bra struktur och fett, lyder 

hans svar.

Köttet i fokus
När maten serveras vid Muré ligger enbart 
köttet på tallriken; i huvudsak nötkött men 
även kyckling och griskött. Som tillbehör väl
jer man sallad eller rotfrukter samt sås. Man 
komponerar själv sin måltid från menyn.

– Låt oss säga att upp till åttio procent är 
inhemska råvaror i våra tillbehör. Sen an
vänds förstås exempelvis citron, som ju inte 
produceras i Finland.

Eero Helanto är även utbildad sommelier 
och kan rekommendera ett riktigt gott vin 
till maten.

– Det är inte en slump – att producera och 
tillreda världens bästa kött kräver hårt arbe
te. Välkommen till oss och smaka!

Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia

Restaurangchef Eero Helanto serverar  
godaste biffen.

Torkskåpet för kött står i mat-
salen. Gästerna kan se köttet 
innan det grillas.
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JUBILAREN  
UPPVAKTADES
Maria Bonn-Aspling arbetar som likvidavräknare inom 
Österbottens Kött:s ekonomifunktion. Hon började 
för fem år sedan efter att Karita Taxell hade gått i 
pension. 
I mars i år firade Maria sin 50-års dag. I samband 
med det blev hon stort överraskad över personalens 
uppmärksammande. Vid uppvaktningskaffet, som Ma-
ria inte visste om på förhand, gratulerade styrelseord-
förande Jan Anderssén och VD Tom Åstrand. Det var 
tårta, blommor och presenter tillsammans med dem i 
övriga personalen som kunde närvara. 

Tidningen
ATRIA PRODUCENTER
Det här är årets två första nummer av tidningen Atria 
Producenter. De har utkommit under våren och utkom-
mer på både finska och svenska. Tidningen sänds till 
alla medlemmar inom andelslaget. Ifall du inte fått tid-
ningen finns extra exemplar vid ÖK:s kontor i Runsor. 
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EUROPEAN PROTEIN    
PÅ BESÖK I FINLAND

I juni fick Österbotten besök av av Jens  
Legarth och Pia Sørensen från European  
Protein. Företaget är specialiserat på fermen-
tering och deras produkter har Pro- och  
Prebiotiska egenskaper som är av allt högre 
vikt ute på djurgårdarna.

I 
DAG ANVÄNDER VI fermenterad 
raps, en blandning av fermenterad 
raps och alger samt fermenterad soja 
i Finland. Deras produktutbud är an
passade för fjäderfä, kor, svin samt 
vilt, men det är åt svinen vi använder 

det i Finland hitintills. Försök åt kor är 
på agendan.

Målet är låg  
medicinförbrukning
Vi besökte bland annat Westfarm i Malax 
som nu utfodrat helt sojafritt i över två år 

åt suggorna och smågrisarna. Westfarm 
använder sig av Ep 100 åt smågrisarna 
samt EP 199 åt suggorna, alltså då fermen
terad raps samt fermenterad raps med 
inblandning av Alger. Det vi är ute efter 
med European proteinprodukterna är en 
låg medicinförbrukning på gården, bättre 
foderutnyttjande, bra avvänjningsvikt på 
smågrisarna samt att djurens magsundhet 
är i skick genom att vi har en balanserad 
tarmflora med goda bakterier. EPpro
dukterna innehåller även ett högt prote
invärde som vi kan utnyttja i produktion.

Pre- och Probiotika  
för god hälsostatus
European Protein har verkat på den Eu
ropeiska marknaden nu i kring tio år och 
lika länge har vi använt deras produkter 
i Finland. Vi har gårdar här som använt 
deras produkter från start och använder 
ännu idag. Det är mycket diskussioner 
om antibiotikafri produktion ute i Europa 
nu, även zinkanvändningen diskuteras 
mycket och till exempel Danmark inför 
förbud mot zinkanvändning nu i slutet 
av juni hos svingårdar. Produkter som har 
Pre och Probiotiska egenskaper blir allt
mer populära för att ha en bra hälsostatus 
på gårdarna i världen, även så i Finland. 

Text: Daniel Klockars  Foto: Henrik Holm
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PREMIUM
MEDEL FÖR  
BLADGÖDSEL

Medlet finns till salu vid ÖK.  
Kontakta anskaffningschef  
Sören Stenroos,  
telefon 050 3201539 eller  
e-post: soren.stenroos@atria.com
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Sören Stenroos meddelar att det finns en ny 
bladgödsel på marknaden från A-FODER. 
Ändamålet är besprutning av spannmål och 
vall och tillverkare är Tracegrow. Att korrigera 
brister på mikronäringsämnen ökar växternas 
välmående och potential.

Det finns två olika medel: ZM-GROW, 
extraherad och renad från använda alkaliska 
batterier. Samt ZMC-GROW, extraherad och 
renad från använda alkaliska batterier och 
återvunnen koppar. Båda tillhör Tracegrows 
produktlinje av gödselmedel för den cirkulära 
ekonomin och är ett effektivt medel för både 
konventionellt och ekologiskt jordbruk.

ZM-GROW och ZMC-GROW appliceras 
genom att blanda med vatten och spruta på 
växtens blad. Den absorberas effektivt via växt-
bladen efter det är en 100 procentig sulfatlös-
ning. Den kan öka hektarskörden markant och 
blandar sig väl med andra jordbrukskemikalier. 
Därtill rinner den smidigt ur behållaren efter-
som den är fri från fasta partiklar.

Doseringen är 2–3 liter/hektar blandat med 
200–400 liter vatten.



Postadress
PB 173, 65101 VASA

Besöksadress
Flygfältsvägen 2, VASA

www.osterbottenskott.fi


