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Ekoavel

Nu börjar perioden då de flesta livdjur 
byter ägare. Har du som ekologisk 
lammproducent svårt att hitta ekologis-
ka djur när det är dags att köpa in årets 
bagge? Det är nämligen en grundregel 
inom den ekologiska djurhållningen att 
alla djur som köps in ska komma från 
ekologiskt hållna besättningar. Dock 
finns undantag som man ibland har 
möjlighet att använda sig av. En positiv 
trend är att antalet ekologiska tackor 
ökar, vilket på sikt borde ge större utbud 
av ekologiska avelsdjur.

Köp i första hand in ekologiska djur

Är du certifierad EU-ekologisk 
ska inköpta djur komma från 
certifierad ekologisk produktion 

(EU resp. KRAV). Det finns dock några 
undantag då konventionellt uppfödda 
djur får köpas in. Bland annat om man 
köper in djur för avel, för utökning av 
besättningen eller om man vill köpa in 
djur av utrotningshotade raser. Om du är 
EU-ekologisk får du vid en förnyelse av 
din ekologiska besättning köpa in vuxna 
baggar för avel. Vill du rekrytera hondjur 
och inte hittar ekologiska så får du köpa 
in tacklamm, d.v.s. hondjur som inte fått 
avkomma. Du får årligen köpa in 20 % 
tacklamm, räknat på det antalet hondjur 
du kommer att ha efter rekryteringen. 
Har du färre än 5 får får du ta in högst en 
icke ekologisk bagge eller ett hondjur per 
år. Du är skyldig att undersöka om det 
finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur 
som du kan köpa in. För KRAV gäller 
att max 10 % beräknat på besättningens 
tackor får köpas in årligen. I besättningar 
med färre än tio tackor får max ett kon-
ventionellt djur köpas in årligen. 

I tre undantagsfall får du förnya med 
upp till 40 % icke ekologiska tacklamm: 
vid byte av ras, vid utveckling av ny djur-
specialisering (t.ex. övergång från kött- 
till mjölkproduktion) eller om du köper 
in djur av en utrotningshotad ras (du får 

i detta fall även köpa in tackor som fått 
lamm). Hör av dig till ditt certifierings-
organ i förväg. Du ska kunna redogöra 
för varför du behövde köpa de icke 
ekologiska fåren. Du måste därför kunna 
dokumentera på något vis hur du gjort 
för att få tag på ekologiska djur, t.ex. 
skriftliga besked från livdjursförmedlare 
som du kontaktat. 

Om du har för avsikt att utöka din 
djurhållning väsentligt, d.v.s. över 20 % och 
inte kan hitta ekologiska får, kan du ansöka 
om att får köpa upp till 40 % tacklamm. 
Ansökan görs hos Jordbruksverket. 

Välj KRAV-djur till din KRAV-besättning
Vad gäller då när jag ska köpa in årets bag-
ge/baggar och är ansluten till KRAV? Jo, 
de inköpta djuren ska också vara KRAV-
uppfödda, men enstaka icke KRAV-
godkända avelsdjur är tillåtna att köpa in 
under förutsättning att inga godkända 
djur finns tillgängliga. Observera att 
inköpta djur ska vara KRAV-certifierade, 
det räcker alltså inte med ”bara” EU-eko-
logiska. I övrigt gäller samma regler som 
för EU-ekologisk produktion.

Krav på ekologiska djur även i miljöstödet
Har du enbart miljöersättning (d.v.s. ej 
certifierad produktion) räcker det att 
besättningen som du köper in från finns 
i miljöersättning för ekologiska produk-
tionsformer. Om du måste köpa in kon-
ventionellt uppfödda djur finns ingen 
exakt procentgräns för hur många djur 
man får köpa in, men länsstyrelserna har 
40 % som riktlinje. Behöver du köpa in 
fler konventionella djur än 40 % bör du 
kontakta din länsstyrelse.

Marknaden för ekologiska avelsdjur
Lyckligtvis ökar antalet ekologiska 
tackor. Under stödåret 2008 fanns ca 88 
700 tackor på gårdar med miljöersätt-
ning för ekologisk produktion. Därav var 
ca 38 600 i certifierad produktion, d.v.s. 
44 %. Antalet KRAV-godkända får var 

ca 20 000 under 2008, vilket är en ök-
ning med 34 % jämfört med föregående 
år. Hur många av dessa som är anslutna 
till Elitlamm Avel är dock okänt. I juni 
2008 var ca 15 % av det totala antalet 
tackor i landet anslutna till Elitlamm. 

Frågan är om ökningen av ekologiska 
djur ökar utbudet av ekologiska avels-
djur? Rimligtvis borde så vara fallet, men 
vi vet inte säkert då det i dagsläget, vad 
vi vet, inte finns någon samlad förteck-
ning över ekologiska avelsbesättningar. 
Hoppas ekologiska fårbesättningar med 
avelsambitioner ser potentialen i att 
marknadsföra sina djur som ekologiskt 
uppfödda. Det skulle underlätta för 
köparbesättningar att hitta ekologiska 
avelsdjur och undvika karens på inköpta 
djur. Livdjur till salu marknadsförs idag 
främst via hemsidor tillhörande Lamm-
producenterna, Fåravelsförbundet, Scan 
och de olika rasföreningarna. 

Strategi för lyckade inköp
Var noga med vilka djur du köper in 
till besättningen. Tackor och baggar 
med goda produktionsegenskaper kan 
vara dyrare vid inköpet, men betalar sig 
bra på längre sikt. Eftersom handjuren 
för sina gener vidare till ett större antal 
avkommor är det viktigast att bag-
garna köps in främst med tanke på sin 
genetiska kapacitet, och inte om de är 
ekologiskt uppfödda eller ej. En fördel 
med att välja djur från en ekobesättning 
är ändå att dessa djur är selekterade för 
goda produktionsegenskaper i just en 
ekologisk miljö. Tänk på smittorisken – 
slarva inte med att hålla nyinköpta djur i 
karantän i några veckor innan de släpps 
ihop med din besättning. 

Summering
Är du ekologisk djurhållare är •	
grundregeln att du ska köpa in 
ekologiska djur. Undersök därför 
marknaden för ekologiska djur av 
det slag du önskar köpa.

Inköp av djur till ekologiska besättningar
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Är du certifierad djurhållare ska du •	
i första hand köpa djur från andra 
certifierade djurhållare. 
Om du inte hittar några lämpliga •	
ekologiska djur på marknaden får 
du köpa in konventionella djur. 
Det gäller för avel. Du får köpa in 
vuxna baggar. Om du vill köpa in 
icke ekologiska hondjur är taket 20 
% tacklamm, räknat på det antalet 
hondjur du kommer att ha efter 
rekryteringen. För KRAV är mot-
svarande siffra 10 %. Om fler, krävs 
prövning hos certifieringsorgan eller 
Jordbruksverket.
Om du byter ras, ändrad specialisering •	
av produktionen eller inköp av hotade 
raser kan du få köpa upp till 40 % 
konventionella djur efter kontakt/an-
sökan hos ditt certifieringsorgan.
Om du vill utöka din djurhållning •	
väsentligt (>20 %) och inte kan 
hitta ekologiska tacklamm kan du 
ansöka hos Jordbruksverket att få 
köpa upp till 40 %. 
Om hondjur köps in ska de inte fått •	
avkomma.
Om du köper in ekologiskt certifie-•	
rade djur (för KRAV gäller KRAV-
certifierade) slipper de karens.

Slutligen: Ekologisk eller inte – lycka till 
med höstens livdjursinköp!

Text och foto: Titti Strömne
för föreningen Ekokött www.ekokott.se
Tel. 070-589 32 33

Läs mer: Det finns en omarbetad upp-
laga av Avel i ekologiska besättningar 
att beställa från HS konsult, tel. 018-56 
04 00. Broschyren omfattar kapitel om 
avelslära, regelverk, samt beskrivning av 
avelsarbetet inom får, mjölk, nöt och 
svin. Pris 200 kr + moms och porto. 

Källitteratur
Avel i ekologiska besättningar, SLU 
och HS Konsult AB. Ny omarbetad 
upplaga 2009.
Regler för KRAV-certifierad produk-
tion, januari 2009
EU:s regler om ekologisk animaliepro-
duktion med får och getter. Jordbruks-
verkets vägledning. Enheten för häst, 
fjäderfä och vilt, den 26 juni 2009.

FAKTARUTA
Ekologiskt – vad gäller?
Det finns flera olika sätt att hålla djur 
ekologiskt i Sverige idag. Du kan välja 
att följa de regler som ställs för att få den 
statliga miljöersättningen för ekologisk 
djurhållning. Utan certifiering ger det 
800 kr per djurenhet och år (1 D.E. = 
6,67 tackor). Genom att certifiera din 
ekologiska produktion får du istället 1 
600 kr per djurenhet. Då får du dess-
utom möjlighet att sälja dina produkter 
som ekologiska med merbetalning och 
märka produkterna med EU:s märke för 
ekologisk produktion. 

Man kan välja att certifiera produktio-
nen enligt EU:s ekologiska regler eller 
KRAV:s regelverk. KRAV följer i grun-

Ekologiska får på Larsbo gård utsläppta på vårbete.

den EU:s regelverk men har utöver 
detta en hel del tillägg. Som KRAV-
certifierad får du utöver EU-märket 
även använda KRAV:s logotyp vid 
marknadsföring.

Är du certifierad (KRAV eller EU-
ekologisk) får du årligen ett kontroll-
besök från det certifieringsorgan du 
valt. I dagsläget finns tre olika privata 
certifieringsorgan: Aranea Certifie-
ring, SMAK samt HS Certifiering 
AB. Söker du miljöstödet för ekolo-
gisk produktion utan att certifiera dig 
sköts kontrollen endast av Länssty-
relsen.


