
29

Vi frågade två fårföretagare varför 
de valt att certifiera sig enligt KRAV 
respektive EUs regelverk. 

Anders Grandin driver Ekeby 
Stuteri (  www.ekebystuteri.se, 
070-5136805) produktionen 

består av växtodling, lammproduktion 
med ca 50 finullstackor och stuteri-
verksamhet med Svenska Halvblod. 
Finullstackorna som finns på gården är 
renrasiga och betäcks av renrasig dorset 
bagge. Av korsningslammen de får fram 
säljs alla tacklamm vidare som rekry-
teringsdjur i andra besättningar och 
bagglammen slaktas eller alternativt säljs 
vidare. De brukar 90 ha varav ca 30 ha är 
slåttervall. Både växtodling och lamm-
produktionen är KRAV-certifierad. 

Hur kom det sig att du blev ekologisk 
och certifierade dig?

- Marken jag brukar ligger i vatten-
skyddsområde och det finns det en hel 
del kolonistugor som gränsar till mar-
kerna vilket gör att kemisk bekämpning 
blir ganska komplicerad och omständlig. 
Så på en studiecirkel som gick ut på att 
plocka fram gårdens bästa förutsätt-
ningar växte de första tankarna om en 
övergång till ekologiskt fram. 2002 blev 
gården KRAV certifierad och kontrolle-
ras idag av certifieringsföretaget Aranea.

Varför blev det KRAV och Aranea?
- 2002 fanns det inte så mycket att 

välja på om man ville certifiera sig ekolo-
giskt. Det var KRAV som på den tiden 
skötte allt, både certifieringen och kon-
trollen av den. Jag är nöjd och tycker att 
det fungerar bra och känner därför inte 
att det finns någon anledning att byta.  

Hur klarar du rastningskravet för dju-
ren under vintrarna?

- Alla djur går ute och utfodras i foder-
häckar. De har möjlighet att gå in i en 
större lada där det även utfodras med kraft-
foder under högdräktighet och digivning.

Hur hanterar du parasittrycket?
- Eftersom vi har hästar på gården kan vi 

utnyttja dem i den ekologiska produktionen 
och få ner parasittrycket genom växelbete.

På Molstabergs Stuteri ( www.molsta-
berg.se) har Elisabeth Aschan och hennes 
man Johan EU-ekologisk lammproduk-
tion med ca 400 tackor. På gården finns 
även welsh mountain ponnyer och hun-
dar. Tackorna lammar  i februari-mars 
och den dominerande rasen är texel men 
en del dorset förekommer också. Marken 
runt gården är kuperad så av de ca 150 
ha gården brukar är ca 1/3 åkermark och 
resten är bete.

Hur kommer det sig att ni beslöt er för 
att bli ekologiska och certifiera er?

-Eftersom gården har marker som bäst 
lämpar sig för bete och vall var det inget 
stort steg att bli ekologiska. Vi gjorde 
ett generationsskifte 2007 och i samma 
sväng passade vi på att lägga om till eko-
logiskt. Vi kontaktade SMAK och är nu 
ekologiska enligt EUs regler sedan 2008. 

Varför blev det enligt EU:s regler och 
certifieringsföretaget SMAK?

-Eftersom vi säljer en hel del av vårt kött 
direkt till kund i köttlådor kände vi att 
det räckte med att vara EU-ekologiska. 
Dessutom har vi våra djur i äldre befint-
liga byggnader vilket gör det svårt att 
klara KRAVs rastningskrav under vintern. 
Att det blev SMAK vi vände oss till var 
nog en tillfällighet. Eftersom vi visste att 
vi inte skulle KRAV-certifiera oss och 
KRAV och Aranea är så förknippat med 
varandra så vände vi oss till SMAK. 

Hur löser ni utfodringen till 400 tackor 
och vad använder ni er av för fodermedel?

-2009 skaffade vi oss en fullfodervagn 
som vi blandar allt foder i. Vi använder 
oss av ensilage och under högdräktighet 
och digivning blandar vi i vete och ekolo-
giskt koncentrat. Allt ensilage har tagits i 
rundbalar men till säsongen som kommer 
ska vi istället prova att lägga det i tub. 

Ofta är det tillfälligheterna som styr 
över om man blir KRAV eller EU-
ekologisk. Fundera över om det finns ett 
mervärde för just din produktion att t ex 
ha KRAVs välkända märke på produkten 
eller om det kan bli svårt att uppfylla t 
ex KRAVs regler om utevistelse under 
stallperioden. När alla sådan praktiska 
frågor är utredda vet man antagligen om 
det är KRAV eller EUs regelverk som 
ska gälla. När man valt vilka regler man 
ska certifiera sig är det bra att tänka över 
vem som ska sköta certifieringen och då 
kan man begära in en offert från de tre 
certifieringsorganen och välja den som 
kan göra jobbet billigast.

Kristina Dieden, för föreningen Ekokött
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Hos Anders Grandin på Ekeby stuteri finns bland 
annat dessa fina bruna finullsdjur. Efter en analys om 
vad som lönade sig bäst på den egna gården beslutades 
att KRAV-certifiera sig 2002. Foto: Karin Nordström

På Mollstaberg har Johan och Elisabeth Aschan 
400 EU-ekologiska tackor. Foto: Åsa Slobodnik


