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Till festbordet
Andelslaget Österbottens 

Kött önskar en fin avslutning på 
året och ett Gott Nytt År 2021!

Vila när tillfälle ges, ät god mat, var 
ut i friska luften, umgås med dem ni 
tycker om. Var stolta över det som 
Ni bidrar med till våra festbord.

God Jul!

I den här tidningen ingår insticket vi kallar 
Till festbordet
Sidor fyllda med tips på mat och dryck, förslag på dukning, 
redskapsvård och presenter.
En hälsning till Er medlemmar, producenter och samarbetspartners.
En hälsning om God Jul och Gott Nytt År!

Vi skickar också med reflex och väggalmanacka för nästa år. 
Sköt om Er!
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LEDARE

M
YCKET KAN ÄNDRAS på ett år. Ännu 
vid årsskiftet var begrepp som 
covid-19, incidenstal och soci-
al distansering i princip okän-
da begrepp och många av oss 
kände inte till att Wuhan var en 

stad i Kina. Ett år senare är begreppen en 
del av vår vardag och vi har lärt oss deras 
innebörd. Den pågående pandemin har tills 
vidare  förändrat vårt sätt att leva, arbeta och 
umgås. Sannolikt kommer vi att återgå till 
våra normala vardagsrutiner när pandemin 
så småningom ebbar ut. Men pandemin har 
fört med sig bestående förändringar på längre 
sikt, till exempel övergången till användandet 
av virtuella mötesplatser och hur vi konsu-
merar både varor och tjänster – i och för sig 
positiva förändringar som stöder hållbarhet 
och livskvalitet.

NÄR PANDEMIN SLOG till var det kanske lite 
oväntat att människor började hamstra livs-
medel ganska snabbt. Speciellt efterfrågan 
på basköttråvaror ökade så pass mycket att 
livsmedelskedjan hade stora utmaningar att 
med kort varsel ställa om sin produktion för 
att klara alla leveranser. För konsumenterna 
kanske det mest handlade om en känsla av 
trygghet – att ha tillräckligt med mat i en 
annars osäker situation i början av pande-
min. Det satte fokus på betydelsen av en 
egen inhemsk livsmedelsproduktion och 
livsmedelkedjans försörjningsberedskap i 
händelse av en samhällskris. Under några 
veckor upplevde våra producenter, och vi 
som arbetar med köttanskaffning, att det 
kött vi producerar har betydelse och får den 
uppskattning den förtjänar. 

UNDER VÅREN SKAPADE pandemin inledningsvis 
en viss osäkerhet kring hur våra producenter 
och deras gårdar skulle klara sig ifall de drab-
bades av smittan. Den gårdsvisa beredskapen 
vid krissituationer hamnade i fokus. Främst 
kanske oron gällde hur djurskötseln skall säk-
ras vid insjuknande eller karantän av lantbru-
karens familjemedlemmar eller anställda. Er-
farenheterna visar att beredskapsplaneringen 
även bör omfatta alla delområden av gårdens 
verksamhet, allt från åkerbruket och maskin-
hanteringen till gårdens administrativa arbete 

kring ekonomi och produktionsuppföljning. 
Det finns ett tydligt behov att utveckla en 
bättre beredskapsplanering på gårdsnivå.

ÄVEN ÖK:S VERKSAMHET har förstås påverkats 
av den pågående pandemin. Sedan mars 
månad arbetar största delen av personalen 
på distans för att på bästa möjliga sätt tryg-
ga andelslagets verksamhet så att vi kan 
upprätthålla en fungerande djurförmedling, 
slaktavhämtning och djurlikvidavräkning i 
händelse av att någon i personalen insjuknar 
eller sätts i karantän. I säkerhetsarbetet ingår 
även åtgärder som skyddar djurbilschauffö-
rer- och personal i deras dagliga kontakter 
med producentgårdarna. 

Som en följd av införda restriktioner och 
den rådande osäkerheten kring pandemins 
framfart beslöt ÖK:s styrelse ganska tidigt 
att årets producenttillställningar, grillfester 
och producentjulluncher ställs in med tanke 
på att ÖK inte kunde garantera deltagarnas 
säkerhet. Det var inget lätt beslut med tanke 
på den uppskattning som dessa evenemang 
har bland ÖK:s producenter, unga såväl som 
äldre – men ett nödvändigt beslut. 

Från ÖK:s sida siktar vi redan mot nästa 
års evenemang i förhoppningen om att vi då 
åter får åka ut och träffa Er som vanligt igen.

ÖK GENOMFÖRDE EN organisationsförändring 
under hösten. Andelslagets mångåriga 
anskaffningschef Daniel Klockars tillträd-
de i september tjänsten som kundchef för 
A-Foders foderförsäljning och -utveckling i 
Kust-Österbotten. Nötanskaffningschef Kim 
Tarvonen övertog i samband med omorga-
niseringen även ansvaret för andelslagets 
svinanskaffning. Å ÖK:s vägnar vill jag tacka 
Daniel för hans insatser för ÖK och ser fram 
emot att fortsätta samarbetet på svinfodersi-
dan ute på gårdarna.

JAG VILL RIKTA ett stort tack till ÖK:s produ-
center, förtroendevalda, personal samt djur-
bilschaufförer för ett gott samarbete under 
verksamhetsåret 2020, och önskar Er alla en 
riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Tom Åstrand
Verkställande direktör

ETT ANNORLUNDA ÅR
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ORDFÖRANDEBYTE INOM ÖK
Vid ÖK:s förvaltningsråds virtuella möte i början av 
december valdes förtroendevalda för 2021 och mö-
tet gästades även av Atrias koncernchef Juha Gröhn. 
Aktuellt från ÖK presenterades och det blir byte på 
ordförandeposten så att Jan Anderssén blir ordförande  
och Kjell-Göran Paxal blir viceordförande.

F
ÖRVALTNINGSRÅDETS ORDFÖRANDE OLA 
Sandberg öppnade mötet, förvalt-
ningsrådets tredje möte i år, och 
konstaterade det vara lagenligt 
sammankallat och beslutfört. Efter-
som Juha Gröhns tid att närvara vid 

det digitala mötet var begränsad övergick 
Sandberg direkt till agendan.

Juha Gröhn presenterade först Atrias 
resultat för Q3 och reflekterade över det. 
Han gav också en allmän marknadsanalys 
och presenterade kort Atrias nya design 
och grafiska utformning. Mera tid gav han 
till Atrias nyligen utkomna strategi: Atria 
Adp:s strategi 2025.

Personval förrättades
Val förrättades: val av styrelsemedlem-
mar i tur att avgå, ordförandeval inom 
styrelse och förvaltningsråd samt val av 
representanter i olika branschrelaterade 
grupper, styrelser och stämmor. Ett nytt 
uppdrag för året är att ÖK har en medlem 
i stödgruppen för Brysselombudsmannen 
och till uppdraget valdes Tom Åstrand. 
Förtroendevalda inom ÖK 2021 presente-
ras i sin helhet på nästa sida.

Till förvaltningsrådets eget valutskott 
för nästa år utsågs Fredrik Backlund, sam-
mankallare, Johannes Nylund och Markus 
Strömsnäs.

Ny ordförande valdes
Största förändringen inom andelslagets 
förtroendevalda 2021 var skifte på ord-
förandeposten. Jan Anderssénvaldes till 

ordförande och Kjell-Göran Paxal till vi-
ceordförande. Paxal undertecknade sitt 
första bokslut som ordförande 2009. Han 
har haft många tunga förtroendeuppdrag 
inom branschen, bland annat som medlem 
i A-Producenters styrelse i 18 år. 

Så här kommenterar han sitt val att 
trappa ner.

– Det finns ingen dramatik i mitt beslut. 
Jag har väldigt många mötesdagar per år 
och jag behöver minska på förtroende-
uppdragen. Kutymen har varit att sittande 
ordförande i ÖK är medlem i A-Produ-
centers styrelse – så när jag beslöt stiga åt 
sidan i den styrelsen är det mest rätta att 
också överlåta ÖK:s klubba till ny ordfö-
rande. Jag fortsätter som viceordförande 
inom ÖK.

Jan Anderssén har varit förtroendevald 
inom ÖK många år och känner bolaget. 
Han axlar ett stort ansvar men vet också 
att det inte är någon enmanshow.

– Tillsammans med styrelse, personal, 
förtroendevalda och producenter fortsät-
ter vi att arbeta för ÖK:s bästa.

Till förvaltningsrådets ordförande åter-
valdes Ola Sandberg.

– Jag finner uppdraget intressant och 
tackar för förtroendet, sa Sandberg.

Samtidigt tackade han Paxal för ordfö-
randeåren och önskade Anderssén lycka 
till. De i sin tur tackade för förtroendet.

Aktuellt från ÖK
Daniel Klockars och Kim Tarvonen re-
dogjorde för svin- och nötaktuellt inom 

ÖK. Sammandrag av deras information 
finns på andra uppslag i tidningen. Daniel 
Klockars övergår från och med årsskiftet 
till A-Producenters tjänst och Kim Tarvo-
nen fungerar numera som anskaffnings-
chef för både svin och nöt inom ÖK.  På 
återseende, sa Klockars eftersom han kom-
mer att röra sig på fältet här och betjäna 
ÖK-producenter i foderärenden framöver.

Ekonomichef Åsa Frants gav en ekono-
misk lägesrapport. Det är mycket som ska 
dras ihop så här i slutet av året. Boksluts-
arbetet intensifieras och hon påminner 
producenter om årsavslutet och att i tid 
sköta om de ekonomiska ärenden inom 
gårdens verksamhet som ska göras före 
årsskiftet.

Uppdraget är långsiktigt
Avslutningsvis sammanfattade VD Tom 
Åstrand det år som gått. För ÖK:s del 
har det varit en återgång efter fjolårets 
salmonellautbrott inom ÖK:s område. 
Det har varit ett år av utmaningar på alla 
fronter och där både nöt- och svinsektorn 
är påverkade. 

– Verkligheten är krass och vi bygger 
vårt förtroende på att säga som det är. 
Det finns stora utmaningar att jobba med 
framöver och det finns sådant som vi blir 
positivt styrkta av – till exempel att det 
inom ÖK:s område investerats i en ny 
och stor svinanläggning. Vårt arbete är 
långsiktigt. 

Text: Lisbeth Bäck
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ÖK STYRELSEN 2021

Ordförande  Anderssén Jan 
Vice ordförande  Paxal Kjell-Göran
Ordinarie medlem  Pott Henrik
Ordinarie medlem  Storfors Christer
Företagets VD   Åstrand Tom  

Suppleant  Ström Fredrik
Suppleant  Eklöv Mårten
Suppleant  Hannus Kjell-Erik
Suppleant  Storgård Mats-Erik

FÖRVALTNINGSRÅDET 2021 
(fram till valmötet i mars 2021)

Sandberg Ola, ordförande
Lindén Kenneth, viceordförande

Valda för tiden 2018-2021
Snickars Johan Malax
Strömsnäs Markus Pedersöre
Sandberg Ola Pedersöre

Valda för tiden 2019-2022
Nylund Johannes Närpes
Lindén Kenneth Nykarleby
Sandbacka Per Kronoby

Valda för tiden 2020-2023
Backlund Fredrik Nykarleby
Dalkarl Kenneth Vörå
Holm Henrik Nykarleby
Ingves Richard

FÖRTROENDEVALDA
ÖK:S REPRESENTANTER 2021

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 
samt Feedmix 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

MTK:s köttutskott 
Ola Sandberg

Valutskott Atria Abp 
Kjell-Göran Paxal

Representant i stödgruppen 
för Brysselombudsmannen
Tom Åstrand

FULLMÄKTIGE 2021 

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

Hästö Jonas
Storfors Charlotta
Lillström Greger
Lybäck Erik
Lönnqvist Kaj
Maars Mikael
Nybäck Peter
Sandström Fredrik

Smeds Joakim
Stenmark Johannes
Strandvall Mårten
Sunabacka Jan
Vikström Tom

Kontakta gärna 
förtroendevalda på 
fältet i ärenden som 

gäller ÖK.

2021
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ATRIA UTVECKLAS TILLSAMMANS 
MED SINA ÄGARPRODUCENTER
Atrias koncernchef Juha Gröhn delade in sitt före-
drag vid ÖK:s förvaltningsrådsmöte den 4.12.2020 
i tre delar: Q3-resultat, marknadsanalys och presen-
tation av nya strategin för Atria fram till 2025.

J
UHA GRÖHN ÅTERKOPPLAR av given 
anledning Atrias verksamhet och 
lägesanalys till detta speciella år av 
coronapandemi, då Food Service 
lever i ovissa tider med tanke på 
restriktioner för storhushållen och 

restauranger. Detaljhandeln ökar och Food 
Service minskar för närvarande. Atrias 
marknadsandel i Finland är som tidigare 
25 procent. Alla länder där Atria är verk-
samma berörs av pandemin. 

Bättre rörelseresultat
Då Tyskland drabbades av ASF och ut-
slaktningen var ett faktum ändrades bil- 
den i Nordeuropa. Det finns mycket kött 
på marknaden att exporten till Kina kan 

fortlöpa. Atria kan ändå visa på ett rörel-
seresultat som förbättrats i jämförelse med 
början av året.

Atria Finlands omsättning ökade. Ex-
porten av griskött till Kina stärkte både 
omsättning och rörelsevinst.

Atria Sverige och Ryssland förbättrade 
rörelseresultatet och rörelseförmågan i 
Danmark och Estland är god, tack vare 
detaljhandeln.

Sverige uppvisar ett mera positivt Q3 
i år. Främsta förbättringen ses inom seg-
mentet korv och pålägg. Men – det finns 
arbete att göra i Sverige och möjlighet att 
växa lönsamt.

– Det är så viktigt att Atria är närvaran-
de där kunden är. Att vi anpassar våra 

aktiviteter och produkter enligt kundernas 
behov och konsumtionsmönster. Är vi inte 
det ska vi göra något åt saken direkt.

– Vi har analyserat marknaden mycket 
noggrant. Kött kommer att behövas också 
i framtiden, hävdar Juha Gröhn.

Ny logo och förpackningar
Atria har förnyat utseende på sin grafiska 
utformning med ny logo, förpackningar 
och marknadsföringsmaterial. Det tidiga-
re varumärkets design är från början av 
1990-talet så det var dags. Nya logon har 
mjukare framtoning, känns mera personlig 
och mindre industri. Den påverkan ett va-
rumärkes image har är inte att underskatta 
när vi har att göra med konsumenter. 

Strategiska 
prioriteringar

Vi förbättrar 
e�ektiviteten 

i hela leveranskedjan

Vi vinner 
inom 	äderfä

STORE

Vi expanderar 
inom färdigmat

Vi stärker 
Food Service, 
inkl. snabbmat

Vi växer 
lönsamt 
i Sverige

Vi förbättrar 
lönsamheten 
för rött kött

Atrias sätt 
att arbeta

Kommersiell 
ledarskap

E�ektiv 
verksamhet

Möjliggörare för strategin

Strategiska mål

Den bästa 
partnern för 

ägarproducenter

Stark ekonomisk 
prestationsförmåga

De mest eftertraktade varumärkena

Ledande inom 
hållbarhet

Den bästa partnern 
för våra kunder

Motiverad 
personal

Ett ledande nordeuropeiskt matföretag

Good food – Better mood.

Mission
Vi erbjuder god mat för alla tillfällen.
Med passion och starka varumärken 
skapar vi inspirerande mat för varje tillfälle.

Vision
Ett ledande nordeuropeiskt 

matföretag
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ÖK REVIDERAR STADGARNA
Nuvarande stadgar för Andelslaget Österbottens Kött är godkän-
da år 2013. 
Efter att Pellervoinstitutets jurist Anne Kontkanen gjort en prelimi-
när genomgång framkom att det finns behov av revidering på ett 
antal punkter. Detta för att stadgarna bättre ska stämma överens 
med nutida verksamhet.
Förvaltningsrådet har utsett en arbetsgrupp som gör beredning 
av stadgeändringar. Gruppen har cirka ett år på sig att utföra 
arbetet och de ansvarar för rapportering till ÖK:s styrelse.
Medlemmar i gruppen är: Jan Anderssén, ordförande, Åsa 
Frants, Ola Sandberg och Tom Åstrand.

VÄGGALMANACKA 2021
Inför det nya året ger ÖK sina medlemmar, producenter och 
samarbetspartners en väggalmanacka.
En almanacka av modell större och där hela året syns på en 
och samma bild. 
Här finns även kontaktuppgifter till Österbottens Kött. 
Vi hoppas att den ska hitta sin plats och få pryda väggen 
hos Er.
GOTT NYTT ÅR!

Österbottens Kött
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Johan Forstel. 050 592 3024johan.fors@atria.fi

AnskaffningschefKim Tarvonentel. 040 829 0397kim.tarvonen@atria.com
Logistikansvarig nötPeter Backlundtel. 040 643 1599peter.backlund@atria.com

Logistikansvarig svinJoni Staffastel. 040 643 1929 joni.staffas@atria.com
Producentansvarig svinSören Stenroostel. 050 320 1539 soren.stenroos@atria.com
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Juha Gröhn tror att världen normaliseras igen. Frågan är när. 

Det finns många utvecklingsprojekt inom Atria som 
väntar på att tiderna ska stabiliseras. Väntar gör däremot 
inte den största investeringen någonsin – utbyggandet 
av fjäderfäfabriken. Investeringsvärdet är 155 miljoner 
euro och innefattar nya slaktnings-, styckning- och för-
packningslinjer vid produktionsanläggningen i Nurmo. 
Konsumtionen av fjäderfäkött fortsätter att öka.

Inte störst – men ledande
Atria har utkommit med ny koncernstrategi: Atria är ett 
ledande nordeuropeiskt matföretag.

– Vi behöver inte vara störst, men vi vill vara ledande 
inom vår bransch, kommenterar Grön.

– Vi fokuserar på Nordeuropa och då menar vi Skan-
dinavien, Estland och Ryssland, och vi kommer att följa 
upp strategin årligen fram till 2025

– För att nå våra strategiska mål behövs ekonomisk 
balans, rörelseresultat och ett kassaflöde som är i skick. 
Först då kan vi utveckla och anpassa oss efter markna-
dens krav.

– Atria ska utvecklas tillsammans med sina ägarpro-
ducenter. Vi ska utvecklas genom ett hållbart vardags-
arbete, inte fina bilder. Vi ska utvecklas med avstamp 
från vår nuvarande verksamhet då vi står på en bra bas.

– Vi ska vi agera marknadsdrivet och kommersiellt 
– men - vi ska inte glömma vår bakgrund och historia. 
Den nya strategin ska efterlevas: Atria är ett ledande 
nordeuropeiskt matföretag.

Text: Lisbeth Bäck
Foto: Atria
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SVINAKTUELLT

OM VI SUMMERAR 2020 så här långt på svin-
sidan fram till december kan vi konstatera 
att det varit ett turbulent år. Afrikanska 
svinpesten gjorde sitt intåg i Tyskland un-
der hösten och ställde till det för de tyska 
producenterna, det blev direkt mera kött 
på den europeiska marknaden när expor-
ten blev haltande från Tyskland. Det i sin 
tur ledde till stora prisjusteringar i Europa. 
Fram till dagens datum har Finland klarat 
sig hyfsat från turbulensen ute i Europa 
och man fortsätter att exportera en stor 
del av produktionen till Kina, men allt kött 
som skall ut på den europeiska marknaden 
har förstås varit till sämre priser.

KONSUMTIONSTRENDERNA I SPÅREN av 
covid-19 har märkbart förändrats under 
årets lopp, vi kokar mera mat hemma än 
förr och restaurangbesöken har hållits på 

sparsam nivå ända sedan i våras. Att göra 
mat från grunden är något som vunnit 
mark igen men vi ser också att färdigmats-
försäljningen har ökat avsevärt sedan i vå-
ras. Vandrar vi i en slumpvis utvald butik 
idag ser vi dock att även där har saker och 
ting ändrats avsevärt. Fjäderfähyllorna har 
blivit större och bredare och svinköttet 
har minskat i hyllmetrar. Ser vi tillbaka 
till 2010 åt den finländska konsumenten 
34,9 kg svinkött per år och nu senaste år 
2019 var konsumtionen nere på 30,8 kg. 
En minskning med 13,3 procent. Ser vi på 
fjäderfäsidan var konsumtionen år 2010 
18,2 kg fjäderfäkött per person per år och 
nu 2019 var konsumtionen uppe i 26,6 kg, 
en ökning med 46,1 procent. Fortsätter 
samma konsumtionsökningstrend på fjä-
derfäsidan är fjäderfäköttet snart det mest 
populära inhemska köttet på marknaden. 

DEN INHEMSKA SVINPRODUKTIONEN är idag 
en trendsättare ute i världen. Vi har flera 
försök med helt sojafri produktion från 
födsel till slakt där vi enbart behöver 
förlita oss på inhemskt protein. Odling 
av baljväxter i Finland ökar varje år och 
speciellt ärterna, där vi har ett otroligt 
fint utbyte med protein per hektar, vinner 
intresse bland de finländska spannmåls-
bönderna. Vi ligger i internationell jäm-
förelse lågt när det kommer till antibioti-
kaanvändning och vi har redan under en 
tid haft en stor andel helt antibiotikafri 
svinproduktion från födsel till slakt och 
därtill gårdsmärkning på svinprodukter-
na. Frigrisning är på frammarsch inom 
producentkåren och biosäkerheten är i 
världsklass. Svansarna får vara intakta 
och vi är ett av få länder i Europa som 
kan garantera salmonellafritt kött till 

Daniel Klockars tackar för de tolv åren vid Österbottens Kött. Kontakt till de Österbottniska svinproducenterna får han framöver genom sitt nya jobb 
med svinutfodring inom A-Foder. FOTO: Lisbeth Bäck
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Vår inhemska 
svinproduktion 
är idag en 
trendsättare 
ute i världen

”

konsumenten.  Finländsk svinproduktion 
är med andra ord ganska unik.

SJÄLV ANSER JAG att vi är allt för blyga för 
att skryta om produktionen vi idag har. Är 
man unik inom en produkt brukar man 
även ha möjlighet att få ut ett bättre pris 
på en internationell marknad vilket tyvärr 
inte alltid är fallet idag. Precis som vi är 
trendsättare inom produktionen borde 
vi ävenvara trendsättare för det rena kött 
vi producerar i Finland. Sett till Finlands 
produktion är vi en mycket liten aktör på 
världsnivå och vi kunde nästan klassas 
som en nischprodukt. Jag hoppas den fin-

ländska konsumenten förstår hur bra kött 
de kan köpa i butiken. För att citera Atrias 
slogan på kött som til exempel exporteras 
till Kina ”Pure, rare” Det är precis vad vi 
har, en ren och sällsynt produkt som behö-
ver få bättre marknadsfäste ute i världen. 
Det är vi värda.

JAG VILL ÄVEN tacka för tolv år på Öster-
bottens Kött. Efter nyåret övergår jag helt 
i A-Producenters tjänst och kommer där 
att arbeta för A-Foder med svinutfodring. 
Fortsättningsvis kommer jag att jobba för 
de Österbottniska svinproducenterna så 
på det viset försvinner jag inte långt bort. 

EN RIKTIGT GOD JUL ALLA! 

På återseende –
Daniel Klockars

Pellervo Coop Center har tilldelat Finlands Svenska  
Andelsförbunds ordförande Stefan Saaristo utmärkel-
sen Kooperationens förtjänstmedalj av I klass som er-
känsla för hans betydande insats inom andelsrörelsen. 
Det här förtjänsttecknet är sällsynt och det placerar sig 
högt i hierarkin bland Pellervos förtjänsttecken. Medal-
jen tilldelas för särdeles förtjänstfull och i regel långva-
rig insats inom andelslags- eller liknande verksamhet.

Saaristo har haft en central roll inom nationell och 
regional kooperativ verksamhet. Han har varit styrel-
seledamot i Finlands Svenska Andelsförbund under en 
lång tid och dess ordförande sedan 2019. Dessutom 
har han varit medlem av Pellervos delegation och är 
numera ledamot i deras styrelse. 
Inom dessa uppdrag har Saaristo på ett exceptionellt 
sätt bidragit till att samverkan inom finsk- och tvåsprå-
kiga kooperativ har förbättrats vilket exemplifieras av 
organisationernas enhetliga medlemspolitik och ett 
förstärkt nordiskt samarbete.  

Saaristo har under 20 års tid innehaft olika chefs- och 
direktörsuppgifter inom industrin av vilka tretton år 
inom kooperationen som verkställande direktör för 
Andelslaget Österbottens Kött. 
Han har sammanlagt 18 års erfarenhet av förtroende-
uppdrag inom köttbranschens producentandelslag och 
deras intresseföretag. 

Stefan Saaristo är hemma 
från Malax, är agrolog 
och landsbygdsföretaga-
re med växtodling och 
skogsbruk idag.  
Till familjen hör fru och 
en vuxen son. 

Gratulerar från 
Österbottens Kött!

Gratulerar 
Stefan Saaristo! 
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NÖTAKTUELLT

VI NÄRMAR OSS årsskiftet och det är dags 
att summera året. Ett år som på många vis 
är ett speciellt år. Sällan har vi diskuterat 
primärproduktionens betydelse så inten-
sivt, och med sådan samsynhet som i våras 
under pandemins utbrott. Människan 
reagerade som man är programmerad att 
göra: vi tryggade våra egna grundbehov 
först och solidariteten mellan människ-
orna var plötsligt borta. Hem bars mat, 
desinfektionsmedel och andra förnöden-
heter i sällan skådad omfattning enbart för 
att man själv inte skulle bli utan. Samma 
fenomen drabbade hela EU när länderna 
ansåg sig ha rätt att i första hand ta hand 
om sig själva. Länder tvistade helt öppet 
om medicinsk skyddsutrustning och an-
dra nödvändiga materialströmmar som 
behövs för att hålla samhällen igång. Nu 
efteråt kan man nästan se det tragikomiska 
i allt hamstrade på lokal nivå – men också 
det allvarliga på nationell och internatio-
nell nivå: vi kan inte förlita oss på andra 
länder den dagen krisen är ett faktum.

VID SIDAN OM pandemin har vi haft andra 
märkbara händelser under året som på-
verkar hela finska husdjursproduktionen. 
Förändringar i konsumtionsvanor medför 
sällan snabba förändringsbehov i primär-
produktionen men har man en långvarig 
trend i konsumtionsförändringar kommer 
vi också till en punkt när primärproduk-
tionen påverkas. 

En sådan punkt har uppnåtts under året 
inom både mjölksektorn och svinproduk-
tionen. Båda sektorer har en längre tid 
haft förändringar i inhemska konsum-
tionsvanor och man har kompenserat 
konsumtionsförändringar med ökad ex-

SAMTIDIGT SOM VI står inför utmaningar 
är det också viktigt att se möjligheter. I 
takt med att produktionen sjunker inom 
vissa sektorer frigörs resurser till annat. 
Dikoproduktionen är en inriktning – den 
enda för tillfället – där man kan göra upp 
en långsiktig och generationslång inves-
teringsplan. Och direkt börja förverkliga 
den. Och glädjande många planerar för 
dikoproduktionen idag. Tillfälligt skapas 
utmaningar till exempel i form av brist på 
livdjur. Men det är en hanterbar utmaning. 
Det viktiga är att anskaffande av livdjur är 
en del av helhetsinvesteringen och att in-
vesteringen genomförs i den takt livdjuren 
rimligt går att anskaffa. Fortsättningsvis 
gäller samma grundregler i dikoproduk-
tionen som tidigare: kostnader ska hållas 
nere och produktiviteten uppe. Då blir 
investeringen ekonomiskt lönsam.

INOM ÖSTERBOTTENS KÖTT har vi haft en 
hel del förändringar under året. Daniel 
Klockars övergår till A-Foders svinfoder-
försäljning och nöt- och svin anskaffnings-

inte att presenteras här. Men nämnas bör 
att Atriakedjan direkt har tagit en central 
roll i detta arbete – att tillsammans med 
andra slakterier, producentorganisationer 
och staten finna lösningar för de utma-
ningar vi står inför. Stopp på nationella 
investeringsstöd till slutuppfödning är ett 
resultat av detta arbete. Men mera behövs 
och arbetet fortsätter.

Ni producenter gör 
ett utomordentligt 
bra arbete! 

port. Samtidigt har vi politiska och andra 
internationella utmaningar, exempel-
vis den afrikanska svinpesten och 
följder av Krimkriget, som ökar 
risker eller helt hindrar exporten. 
Därav har båda sektorerna ett 
anpassningsbehov nationellt 
och under året har vi fått ta del 
av olika nyheter kring sådana 
anpassningsåtgärder.   

DÅ NÄSTAN 80 procent av det nöt-
kött som produceras i Finland 
härstammar från mjölkgårdar, 
har mjölksektorns anpassnings-
åtgärder naturligtvis stor inverkan på hela 
nationella nötköttsproduktionen. Vilka åt-
gärder som vidtagits för att balansera upp 
nötsektorn i framtiden har presenterats i 
flera olika forum tidigare så de kommer 
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tjänsten blir framöver en hopslagen tjänst på ÖK. Det betyder 
att undertecknad framöver också kommer att arbeta en märkbar 
andel med svin. För att upprätthålla servicenivån till nötsektorn 
har vi därför rekryterat Johan Fors. Johan ansvarar i första hand 
för mjölkgårdsanskaffning, foderförsäljning, utfodringsplane-
ring och förnödenhetshandeln till mjölkgårdar. Sören Stenroos 
kommer också framöver att ansvara för foderförsäljning och 
utfodringsplanering till diko- och slutuppfödningsgårdar 
samtidigt som han även kommer att ha vissa ansvarsområden 
på svinsidan. Jag vill uppmuntra alla som arbetar inom primär-
produktionen att också framöver fokusera i första hand på de 
faktorer som vi själva kan påverka – produktionen på gården. 
Där har vi haft mycket bra utveckling, både inom dikoproduk-
tion och slutuppfödning, de senaste åren. 

Ni producenter gör ett utomordentligt bra arbete! 
Att förbättra produktionsresultaten och sänka kostnader, 

alltså ytterligare höja produktiviteten, är den bästa investe-
ringen man kan göra i osäkra tider. Atrias och ÖK:s strategi har 
varit att erbjuda sina producenter den bästa helhetslösningen 
gällande slakthämtning, kalvförmedling, rådgivning, foder, 
utfodringsplanering och kreditlösningar. Den strategin kommer 
vi att fortsätta förverkliga också framöver.  

FÖRR ELLER SENARE kommer vi att ha balans i nötkedjan och inves-
terande gårdar kommer att behövas för slutuppfödning – det 
är alldeles säkert. 

Vi är inte självförsörjande på nötkött, och som det nämndes i 
inledningen har inte behovet av inhemsk produktion försvunnit, 
tvärtom. 

Till helheten sett är nötköttsproduktionen obestridligt fram-
tidens bransch i Finland.

EN RIKTIGT GOD Jul och Gott Nytt År!

Kim Tarvonen

Vi kan inte  
förlita oss på 
andra länder 
den dagen  
krisen är ett 
faktum.  
Det vet vi nu.

HISTORISKT MÖTE
ÖK:s förvaltningsråds möte tidigare i höst tillsammans med 
styrelsen och fullmäktiges presidium, den 30.9.2020, var his-
toriskt i sitt slag. Det var första gången som ÖK höll ett liknan-
de möte virtuellt i form via tjänsten Teams. Tekniken fungerade 
bra, det förekom diskussion och antalet mötesdeltagare var 
25. Vid mötet presenterades Atrias halvårsresultat av Kjell-Gö-
ran Paxal, ÖK:s anskaffningschefer Daniel Klockars och Kim 
Tarvonen samt Lasse Åberg från A-Foder delgav åhörarna ak-
tuellt från branschen. VD Tom Åstrand stod för den allmänna 
marknadsöversikten och ekonomichef Åsa Frants informerade 
om ekonomiska läget. Förvaltningsrådets ordförande Ola 
Sandberg inledde mötet med en tyst minut för medlemmen 
Mikael Vidlund, som gick bort en vecka före mötet.

Ola Sandberg konstaterade att året påverkat vardagen för 
alla. I slutet av förra året kunde ingen förutspå den corona-
pandemi som skulle komma. Sandberg önskar att ÖK:s för-
troendevalda, medlemmar och producenter stöder styrelsen, 
personalen och den operativa ledningens bedömningar om 
vilka förändringar och lösningar som bäst gagnar andelsla-
get och den service som riktar till producentkåren. 
Sandberg tillkännagav att Peter Hellström på egen begäran 
lämnat sin plats i förvaltningsrådet och hälsade Richard 
Ingves välkommen som ny medlem.

IN MEMORIAM
Mikael Vidlund 1958 – 2020

ÖK-medlemmen och svinproducenten Mikael Vidlund i 
Pörtom engagerade sig redan i unga år inom producentor-
ganisationer. Han var intresserad av branschen, uttryckte 
gärna sin åsikt i diskussioner och var aktivt intresserad av att 
utveckla jord- och skogsbruksnäringarna. 
Inom Österbottens Kött var han fullmäktigeledamot i många 
år innan han blev invald i förvaltningsrådet för ett tiotal år 
sedan, där han var medlem fram till sin bortgång.

Andelslaget Österbottens Kött hedrar Mikael Vidlunds minne.

Mikael Vidlund vid ÖK på Öppet Hus i december 2019.
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FÖRSÖK MED  
SOJAFRI UTFODRING
Ab WestFarm Oy med svinproduktion i Malax har, på A-Foders 
initiativ, försöksverksamhet med sojafri utfodring i svinkedjan. För-
söket är det enda i sitt slag i landet, troligen i hela världen.
Anders Lillandt, Tomas Långgård, Henrik Holm och Kjell-Göran 
Paxal är delägare i WestFarm.

U
PPTAKTEN TILL FÖRSÖKET med helt 
sojafri utfodring initierades av 
Lasse Åberg inom A-Foder. Man 
vill testa hur det skulle fungera 
att helt gå in för sojafritt foder i 
svinkedjan. Om ett sådant försök 

utfaller väl finns flertalet fördelar. En av 
dem är minskat koldioxidavtryck.

Råvaran som ersätter soja, kornprotein, 
framställs i A-Foders fabrik i Koskenkorva 
och utfodring inom Atrias slaktsvinspro-
duktion är nästan till hundra procent 
sojafri idag. 

Mera slutet kretslopp
Hur skulle sojafri utfodring av suggor och 

tillväxtgrisar fungera?
– Vi diskuterade saken inom WestFarm 

och beslöt oss för att anta utmaningen med 
försöksverksamhet, säger delägarna kring 
kaffebordet vid WestFarm.

– Vi är intresserade av innovationer och 
utveckling inom branschen. Vi är intresse-
rade av att minska klimatpåverkan i vår 
produktion och vi är speciellt intresserade 
av att minimera risken att få in oönskad 
smitta i anläggningen.

– Med soja som komponent kan vi inte 
använda enbart inhemskt foder eftersom 
vi inte kan odla soja i vårt land. Om vi kan 
utesluta importerad soja och i stället an-
vända protein som är producerat i Finland, 

som kornprotein, ärter och bondböna, 
minimerar vi risken för salmonella och 
andra smittor. Kretsloppet blir ännu mera 
slutet och därmed mera säkert.

Eloge till personalen
Försöket inleddes den 6.2.2020. Intressant 
och på samma gång utmanande.

– Det tar tid att få recepten slipade, att 
hitta rätt receptblandning för de olika 
åldersgrupperna. 

– Som proteinkälla använder vi inte 
enbart OVR, flytande kornprotein från 
Koskenkorva. Vi använder också ärter, 
närodlade i Malax och Solf. 

Under försökstiden hittills har de haft 

Från vänster Anders Lillandt, Henrik Holm, Tomas Långgård och Kjell-Göran Paxal. Tillsammans äger de WestFarm. 
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möten regelbundet med personal från A-Foder 
och veterinär Taneli Tirkkonen. Minst en gång 
per månad.

– I dag har vi recepten bra uppstyrda och 
siktar på att inte justera dem på en tid för att få 
kontinuitet i utfodringen.

Lillandt, Långgård, Holm och Paxal berömmer 
sin personal, deras fyra anställda. Utan deras 
intresse och insats när försöket genomförs hade 
det inte varit möjligt.

– Det är ett tilläggsarbete för dem och kräver 
extra noggrannhet i uppföljning och justering 
av maten till grisarna. Arbetet inleddes redan 
hösten 2019 med vägning vid avvänjning för 
dokumentation av avvänjningsvikterna som 
kommande jämförelsetal under försöksperi-
oden. Då recepten justeras leder det ofta till 
störningar som gör att fodermängderna ska 
ändras. Bland annat.

– Vi är medvetna om att vi tog en risk med 
försöket. Vi hade bra produktion och bra med-
elvikter under fjolåret. Det sojafria försöket har 
varit utmanande, speciellt på tillväxtsidan, och 
tiden för justeringar är förstås dyrbar. 

– Efter försökstiden får vi ta ställning till hur 
vi fortsätter. Vi är inte främmande för att utfodra 
sojafritt framöver också.

Ger hållbar produktion
Atria har i sin marknadsföring informerat om att 
detta försök är på gång. Det finns intresse av att 
få fram recept som fungerar så att den sojafria 
utfodringen kan erbjudas till andra. Att Atria 
kan erbjuda produkter som kommer från en helt 
sojafri produktion är ett positivt steg i arbetet för 
en ännu mera hållbar produktion av inhemskt 
kött. Något som stärker brandet ytterligare.

Enligt A-Gruppens beräkningar blir koldiox-
idavtrycken vid sojafri utfodring på svin lägre 
än vid broilerproduktion. När recepten är opti-
merade är det också billigare med detta foder 
än importerat soja.

Hyfsat år
Annars – går det an. WestFarm har en besättning 
om 470 suggor, egen rekrytering och drygt 16 000 
sålda smågrisar per år. Bortsett från utmaningar 
på tillväxtsidan och rådande prissänkningar har 
året varit hyfsat. 

– Marknadsläget försämrades kraftigt i Eu-
ropa efter att Tyskland fick svinpest. Billigt 
importkött kommer in till Finland. Även om vi 
producerar kött av bästa kvalitet, faktiskt värl-
dens bästa, får vi tyvärr inte ut priset för det från 
marknaden som det är nu. 

Det finns mycket att göra och en uppåtsväng-
ande spiral att vinna. 

På WestFarm är man framåtsträvare – alltid.

Text: Lisbeth Bäck
Foto: Lisbeth Bäck och WestFarm

Lasse Åberg, försäljningsansvarig på A-Foder

– Målet för A-Foder är att använda inhemska protein-
källor i utfodring av hela svinkedjan. För att bli bra på 
det gör vi detta försök vid WestFarm. Vi har lärt oss 

mycket under försökstiden och strävar till att imple-
mentera sojafri utfodring till andra besättningar 
framöver.
– WestFarm hör till de produktionsmässigt 
bästa besättningarna i hela landet och de har 
kunnat bibehålla den produktionsnivån även 
under försökstiden med sojafritt foder. Det 
säger också något om deras kunskap och 
kapacitet. Mycket bra. Jag är väldigt nöjd!

KOMMENTAREN
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MJÖLKKOR OCH DIKOR 
PÅ GÅRDEN
Peter Karlå i Närpes är mjölkproducent sedan 
länge och relativt ny dikoproducent, sedan i 
våras. Ny kund är han hos A-Foder och han 
berömmer både servicen och fodret.

J
OHAN FORS ÄR mjölkgårdsrådgivare 
vid Österbottens Kött. Han började 
i mitten av augusti i år. Hans främsta 
uppgifter är utfodringsplanering, 
foder- och förnödenhetsförsäljning 
för mjölkgårdar. Under hösten har 

han haft kontakt med många mjölkgårdar 
och besök har skett enligt vad coronapan-
demins restriktioner tillåtit. 

– Det har gått bra hittills, säger han.

Ny kund hos A-Foder
Peter Karlå i Närpes är ny kund hos A-Fo-
der. Under hösten har ett samarbete inletts 

så att han köper halvkoncentrat och Fors 
har gjort upp recept för de foderbland-
ningar Karlå behöver på sin gård.

Karlå övertog gården omkring millen-
nieskiftet. Han fortsatte med den inrikt-
ning som hans föräldrar hade – mjölk-
produktion. År 2014 uppfördes nytt stall 
för djuren. Besättningen omfattar idag 78 
djur, plus ungdjur, och i stallet finns en 
mjölkrobot.

– Jag är nöjd med servicen från A-Foder. 
Utfodringsplanerna har fungerat och det 
är bra folk vid ÖK att ha att göras med, 
säger Karlå.

Utökade med dikor
Då det före detta fähuset blev ledigt efter 
att mjölkkorna flyttat in i nytt funderade 
Peter på nyttan framöver för det utrymmet.

– Först tänkte jag mjölkkor, att utöka 
den besättningen. De planerna var rätt 
långt gångna när jag backade. Det hade 
inneburit att jag hade behövt anställa en 
person på heltid för att klara av det och 
jag var inte beredd på det. Det var då jag 
började fundera på dikobesättning.

Efter ett par år kontaktade han Kim 
Tarvonen vid ÖK, som uppmuntrade till 
dikoverksamhet. 
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– På den vägen är det. I våras öpp-
nade jag upp för 25 dikor och tog 
emot de livdjur som vi fick köpa då. 
Till våren 2021 ska kvigorna kalva 
första gången. En per diko är att 
hoppas på för mycket tror jag men 
runt 20 kalvar förväntar jag mig till 
våren.

Han tycker att dikosatsningen är 
intressant. Djuren är tama och har 
bra lynne. Gården har en egen tjur 
också.

– Om jag tömmer, bygger om och 
anpassar den nuvarande maskin-
hallen för dikor kan jag fördubbla 
mängden djur. Hallen ligger alldeles 
intill det tidigare fähuset.

Högt till tak och frisk luft
Till sin hjälp på gården har Peter en 
säsongsanställd, som främst kapar 
arbetstopparna under skördesäsong-
en. Hans sambo och deras nioåriga 
son hjälper också till ibland.

Peter Karlå har egen användning 
för allt han odlar. Utöver egen mark 
arrenderar han jordbruksmark i När-
pes. 

Vi förser oss med behövliga 
skyddskläder och går in till mjölk-
korna. Fredliga djur med mjölkstin-
na juver och värdefulla kalvar som 
ligger intill varandra i flera boxar. 
Det är högt till tak och frisk luft och 
bra stämning i mjölkproduktions-
stallet. Cirka 600 000 liter mjölk pro-
duceras här per år.

Peter Karlå är nöjd med roboten 
från DeLaval. Det finns förberett för 
att utvidga så att det blir ett två-ro-
botfähus, men det är inte aktuellt nu.

Text och foto:
Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

HYR I STÄLLET
FÖR ATT KÖPA
Att hyra fordon och lantbruksutrustning är ett alternativ 
man gärna kan öppna upp tanken för. ÖK-producen-
terna Andreas Helenelund i Socklot och Henrik Holm 
i Hirvlax har de senaste åren valt att hyra in traktorer 
som tilläggsfordon under vårbruket och de rekommen-
derar systemet till andra.

” HENRIK HOLM

Jag har hyrt in en extra traktor under vårbruket de tre senaste åren. Traktorn har 
anlänt på angiven dag och hämtats när hyrestiden gått ut. Hyran är en utgift 
men du har ingen kostnad för den under årets resterande dagar. Hyran är också 
direkt avdragbar i beskattningen.
Jag har två bra brukstraktorer men under vårbruket behövs en till som lasttraktor, 
så det är den tredje jag hyr. Jag är inte den som har eftersträvat den absolut 
optimala maskinekonomin. Den utrustning jag har är relativt ny och effektiv men 
så har jag medvetet avyttrat resten också, de där onödiga maskinerna.
Det finns en annan orsak också. Mina ryggproblem kräver den nyaste tekniken 
inom körkomfort. Hyrestraktorerna är ju oftast av nyare modell som jag kan sitta 
längre stunder i, i jämförelse med att ha en äldre traktor som reservtraktor.
Ett tips är att man ska vara ute i god tid för att hinna få ett hyreskontrakt. Nu 
efter julhelgen får jag ta itu med att hyra en traktor till vårsådden. Jag rekommen-
derar att andra producenter ser möjligheten i det här alternativet.

Henrik Holm odlar spannmål och vall på knappt 150 hektar mark.  
Han är också delägare i Ab WestFarm, som har svinproduktion i Malax.

 ANDREAS HELENELUND

År 2017 tillkom 80 hektar odlingsmark i vår verksamhet, en stor omställning 
på gården och något som ställde nya krav på maskinparken. Att hyra in en 
traktor i vårbruket var ett alternativ för mig under tiden som jag funderade på 
hur verksamheten ska läggas upp framöver och vad som är lämplig maskinpark 
på gården. Jag insåg att behovet av en extra traktor infaller fyra veckor under 
vårbruket. Att hyra såg jag då som bästa alternativet och jag är nöjd med det. 
Kruxet är väl mest att ett halvår på förhand veta vilka veckor vårbruket infaller i 
praktiken, så man behöver ha lite extra dagar i början och slutet av hyrestiden 
att ta till. 
Egentligen ser jag mest fördelar då det är fråga om ett fordon som inte behövs 
annat än under vårbruket. Jag har redan två normalstora brukstraktorer och 
behöver en större traktor. I jämförelse med att köpa en ny tredje traktor ser jag 
hyreskostnaden som moderat och bra. Framförallt är det inget servicearbete 
eller servicekostnad varken före eller efter användningen. Jag rekommenderar 
systemet även åt andra.

Andreas Helenelund med familj driver slaktsvinuppfödning med drygt 800 slakt-
svin och har växtodling på 230 hektar i egen regi. Därtill driver han smågrispro-
duktion med 300 suggor inom Hällboda Ab.

”
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GRÖN EL ÅT GRISARNA

– Jo, det fungerar som den 
ska. Nu är beställningen 
mera solsken, säger Lotta 
och Christer Storfors. 
Sedan september har de 
solpaneler på taket på två 
hallbyggnader. Målet är 
att den ska förse Stor-
fors Svin i Malax med 
grön el som motsvarar 
en tionde del av de-
ras förbrukning per år.

D
E ÄR DRIVNA och framåt – Lotta och 
Christer Storfors. Inriktningen är 
svinproduktion. Antalet anställ-
da är nio personer, anläggningen 
omfattar 20 000 kvadratmeter och 
besättning utgör 1000 suggor, van-

ligen mellan 7000 och 8000 smågrisar samt 
1200 slaktsvin.

 
Nära hundra paneler
– Jag anser att vår bransch gör saker för kli-
matet, för att minska koldioxidutsläpp och 
ta ansvar för miljön. I vår egen produktion 
använder vi exempelvis nästan inte alls 
importerat foder. Solkraft är också ett sätt 
värna om miljön, säger Christer Storfors.

– Det är en så kallad 95 kW:s anläggning 
vi har. Vi säljer ingen solenergi, allt som 
produceras är till vårt eget svinhus. Vår 
allra lägsta förbrukning är 110 kW per 
timme.

Karl-Johan Lindeqvist hade hand om 
projektet på totalentreprenad och själva 
installationen tog ett par veckor i anspråk. 
Uppemot hundra solpaneler på två halltak 
alldeles intill svinanläggningen. 

Christer ger nyckeltalen.
– Vår totala förbrukning per år är i nulä-

get 850 000–900 000 kWh. Elektricitet som 
främst går åt till belysning, ventilation 

dygnet runt och en anläggning för foder-
tillverkning som drar mycket ström.

Han loggar in sig på mobilen och kollar 
statistiken över solcellernas produktion – 
ungefär 6,4 MW sedan starten i september.

Ska betala sig
Det finns rum att utvidga men det är inte 
aktuellt i detta skede.

– I Sverige är systemet att man får 
bidrag om man matar in grön el i en 
speciell inmatningstariff. Så är det inte i 
Finland. Än åtminstone. Däremot finns 
möjlighet till investeringsstöd om 40 
procent av förverkligade kostnader för 
installation av solkraft. Det är bra. Bud-
geten för vår anläggning var omkring 
70 000 euro.

– Målet är att anläggningen ska betala 
sig på sex till sju år. Efter det blir det inbe-
sparing i sin helhet av den gröna el som 
produceras, alltså en tiondedel av den 
planerade årsförbrukningen. Det vi sparar 
på, utöver elkostnaden, är överföringsav-
giften – och miljön.

Annat som uppdaterats är elcentralen 
och ett helt nytt reservkraftverk.

– Det behövs nu när stormarna ofta 
ställer till det med träd som faller över 
elledningar.

Nöjd med resultatet
Storfors är nöjd. Anläggningen fungerar 
som den ska och med bra resultat under 
soliga dagar. Något underhåll är det inte 
fråga om annat än möjligen tvätt av sol-
panelerna emellanåt beroende på mycket 
damm som lägger sig på dem.

Arbetet fortsätter. Storfors Svin har 
också under året arbetat mycket med 
biosäkerhet. 

Text: Lisbeth Bäck
Foto: Lisbeth Bäck + privat foto av solpanelerna.

Solpaneler som ger grön energi till deras 
produktionsutrymmen.
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ÅR 1938 BÖRJADE JAG PÅ
KONSERVAVDELNINGEN

Han föddes år 1920. 
Han började arbeta vid 
ÖK 1938. Han blev pen-
sionär 1984, samma år 
som ÖK firade 50-årsjubi-
leum. Han är en av de få 
kvarlevande krigsvetera-
nerna. Hans farbror Valter 
var med och grundade 
Andelslaget Österbottens 
Kött 1934.
Bästa läsare, möt Ragnar 
Nordström.

R
AGNAR NORDSTRÖM TAR emot vid 
Fylgia i Vasa, inte långt hemifrån 
Strandgatan. Hit flyttade han för 
ett par år sedan. Efter att hans fru 
Brita dog. Han visar fotoförsto-
ringen av familjen vid Juthbacka 

i Nykarleby år 2015 när de hade 70-årig 
bröllopsdag. Tjugo personer är med på 
bild. Brita och Ragnar, deras tre barn, 
tolv barnbarn och så barnbarnsbarnen. 
De firade vid Juthbacka – det var här de 
bodde när de gifte sig – därför att Ragnar 
arbetade i en av ÖK:s affärer. Året var 1945.

Plats för minnessaker
Ragnar presenterar sitt rum vid äldrebo-
endet, visar uterummet och trädgården 
utanför fönstret, berättar om gymmet i 
källaren, vännerna här och om den goda 

maten. Bland minnessakerna han valde 
att ta med sig hemifrån återfinns ÖK:s 
klocka från när andelslaget firade femtio 
år, ÖK-historiken från 2009 och en glasvas 
som han fick från en marthaförening han 
besökte som ÖK-konsulent. Så fint att 
dessa fick sin plats här.

Kriget kom emellan
Ragnar Nordström var sjutton år när han 
fick anställning hos Österbottens Kött. 

– Jag hade arbetat ett par år som spring-
pojke vid Vasabladet när min farbror Val-
ter Nordström berättade att ÖK skulle 
börja med konservtillverkning i Brändö. 
Han uppmanade mig att höra mig för om 
arbete hos dåvarande chefen Aito Miet-
tinen. Valter menade att det var ett ställe 
där jag i bästa fall kunde avancera i arbetet 

och växa med uppgifterna. Jag gjorde som 
han sa och fick jobb av Miettinen. I juni 
1938 fick jag min första månadslön från 
ÖK. Mycket bättre lön än jag hade innan, 
så det var ju bra!

Kriget kom emellan och Ragnar kallades 
till Vinterkriget i april 1939. Han återvän-
de till konservavdelningen efter freden i 
mars 1940.

– Min pappa arbetade vid en skola som 
vaktmästare. Skolan fungerade som fält-
sjukhus och när jag kom från arbetet vid 
ÖK bytte jag om och hjälpte till vid fält-
sjukhuset. 

– År 1940 kallades jag till Fortsättnings-
kriget. Vid frontlinjen var jag fyra år, sju 
månader och tretton dagar. Jag hemförlo-
vades den 17 november 1944.

Han fortsätter.

Text och foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia

Ragnar Nordström fyllde hundra år den 
20 december 2020. ÖK gratulerade med 
att bjuda på gräddtårta åt honom, och alla 
andra som bor på Fylgia i Vasa.
Grattis Ragnar!



19

– Tänk att jag hörde till dem som klarade 
sig. Min bror Nils-Ole var också inkallad. 
Vi träffades i Tienhaara och jag minns 
ännu hur glad jag blev över att få se ho-
nom i livet där. 

– I min grupp var det mest ”norrbag-
gar”, soldater från norra Österbotten. I 
allt det svåra hade vi humorn att ta till. 
Kamratskapet var av bästa sort och ”det 
kunde vara värre” sa vi till varandra i 
stunder då vi var riktigt rädda. I stunden 
kändes det bättre när vi sa så.

Butiksföreståndare i norr
Hemkommen från kriget mötte Ragnar 
ÖK:s nya chef Eugen Aschan. 

– Härifrån for jag och hit kommer jag 
tillbaka, sa jag till honom. Jag var väl-
kommen igen men återvände inte till 
konservavdelningen. I stället blev jag bu-
tiksföreståndare i ÖK:s butik i Nykarleby. 

Vid den här tiden köpte butikerna in djur, 
som de styckade i butiken och sålde ut där.

– Vi bodde i Nykarleby när vi gifte oss. 
I ett rum ovanför ÖK-butiken, säger han. 

Så berättar han om Brita. Som han träf-
fade på en släktings bröllopsfest under en 
permission från Karelska näset 1943. 

– Det sa faktiskt klick, säger han.
Vi började brevväxla och träffades när 

jag var hem på permission. Vi förlovade 
oss två veckor efter att jag kom från front-
linjen och vi gifte oss ett halvår senare. 

Konsulent i butikerna
Familjen utökades med barnen Anne-Maj, 
Eirik och Ingvar.

Livet var gott och Ragnar tog större plats 
inom andelslaget. Han fick ansvar för flera 
butiker och en dag blev han ombedd att 
bli butiksinspektör för ÖK:s knappa tjugo 
butiker mellan Karleby och Kristinestad. 
Dåvarande inspektören Åke Hytönen 
skulle bli inköpschef och behövde en bra 
karl i sitt ställe. 

– Jag cirkulerade mellan butikerna, såg 
till att köttdiskarna fungerade, att persona-
len fungerade och jag nollställde kassorna 
månatligen.

– Det gick bra. Men på ett sätt hade vi 
ett problem. Vi hade egna affärer samtidigt 
som vi försökte nå ut med våra produkter 
i andra, privata handlare. Det betyder att 
vi konkurrerade med oss själva och det 
var inte så lyckat.

Sen kom några år då Ragnar hade annat 
arbete, i södra Finland. Hade uppdrag 
inom butikssektorn, LSO i Åbo, Varubo-
den i Grankulla, i en affär i Pargas. Men – 
han och familjen återvände till Österbotten 
och Ragnar fick arbete vid ÖK igen. Un-
der många år höll Ragnar skolningar för 
styckare och butikspersonal. Han hjälpte 
till vid affärers marknadsdagar, bjöd på 
smakprover och ”brukade mun” med 
kunderna. Konsulentverksamheten var ett 
sätt för ÖK att introducera nya produkter 
på marknaden. 

– Jag skötte mest handelslagen och 
Otto Myrskog från Bennäs skötte privata 
handlare.

– ÖK hade väldigt mycket informations-
verksamhet. Det var kvällsarbete med att 
åka ut och lära husbönder och husmödrar 

om ÖK, om styckningsdetaljer på djur. Jag 
pratade i församlingshem, i ungdomsloka-
ler och på marthamöten.

Han skrattar vid minnet av då kvinn-
folket en gång stod och höll fast lakan 
vid fönstret i en storstuga i Vörå då han 
hade med projektor och skulle visa film 
om ÖK. 

– Det blev mycket kaffedrickande för 
på alla ställen bjöds på kaffe med dopp.

Blev duktig styckare
Ragnar blev proffs på att stycka kött. 

– Jag skulle nog stycka ett djur benfritt 
än. Konsten har jag kvar. Men har jag kraf-
ten i händerna, och finns det tillräckligt 
vassa knivar? undrar han.

Milan Lagerström och Ragnar var kam-
rater och styckade ofta tillsammans. Han 
minns en gång när de bar in och styckade 
ett femtontal djur benfria på en dag i 
Närpes. 

– Det var gris och ungnöt.
Även om han var mycket ut på fältet 

var det också en del kontorsarbete. Då ÖK 
byggde nytt i Vasa delade han arbetsrum 
med Åke Hytönen.

– Det var på gaveln mot Karlebyvägen, 
högst upp, förklarar han. 

– Hytönen hade alltid en ”knorr” på 
sina kommentarer, förklarar Ragnar. En 
gång när han kom upp för trapporna vid 
ÖK i ljus kostym frågade en av flickorna 
som satt i telefonväxeln om han hade 
köpt ny kostym igen. Jag köper inte gam-
la kostymer, svarade Hytönen, och alla 
skrattade gott.

Ragnar Nordström föddes i vindsrummet vid 
”Garvaris” i Malax år 1920.

ÖK-klockan följde med till äldreboendet. ÖK:s historik var angenäm läsning när 
den utkom tycker Ragnar. Många han 
kände på bild.

Fortsätter på nästa sida
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Bra folk runt mig
Ragnar blev pensionär år 1984. Då var 
han 64 år.

– Pensionsåldern var 65 år men jag hade 
ett år till godo som frontveteran.

– Fast jag ställde upp och for på mark-
nader när jag hade blivit pensionär också. 
Sune Klemets var försäljningschef och han 
sa att jag får fara på marknader – och att 
jag får betalt för det också!

Det blev många år inom köttbranschen. 
Och många minnen han bevarat.

– Jag tycker att jag hade så bra folk runt 
mig, bra chefer, till exempel Hans-Erik 
Slotte, en intelligent och bra karl.

– Heikfolk från den tidigare Kasköbuti-
ken lever ännu och ringer nu och då. Det 
är trevligt. Det finns inte så många kvar i 
min ålder.

Han tycker inte att han har något ogjort, 
men har ibland tänkt att han borde ha lärt 
sig finska ordentligt.

– Butiksfinskan fungerade ja, men nog 
var det många andra gånger som bristen 
på finska kunskaper begränsade mig.

Det kunde vara värre
Brita och Ragnar bodde i stan. Ragnar 
var på ÖK, Brita hade en tid från början 
anställning i en syateljé men var sedan 
hemma med barnen. Barnen växte upp, 
flyttade ut och bildade egna familjer. 

De hade hund och sommarvilla ut i Björ-
köby och senare i Replot. De hälsade gärna 

på släkten i Malax, hade stort umgänge 
och de bowlade. 

– Jag bowlade i över 60 år, började 1947. 
Jag var bra på det och jag fick Brita att börja 
bowla också. Vasa Idrottssällskap var min 
förening. Och jo, axelleden är söndersliten 
av bowling så det får jag leva med. 

– Jag idrottade mycket annars också som 
ung. Det var backhoppning, simhopp, 
orientering, simning och lite tennis. Det 
har varit viktigt för mig att sköta mig och 
sköta min kondition. Ålderskrämpor har 
jag, har haft flera hjärtinfarkter och blivit 
”ballongad”. Annars är det väl ok. Eller 
som vi sa vid fronten, ”det kunde vara 
värre”.

Skaffade dator som pensionär
Han var tidigt ute med att lära sig använda 
en dator.

– Jag minns att vi var på någon bjudning 
hos vänner när jag sa att jag funderar på 
att skaffa dator och lära mig använda den.

– Är du tokig, sa de andra, minns han 
och skrattar.

– Men jag gjorde det. Skaffade dator 
efter pensioneringen och gick kurs i Ar-
bis. Lärde mig hantera maskinen, började 
sköta bankärenden och ha kontakt med 
människor.

I dag är han en van datoranvändare. 
Han pratar med barnen dagligdags via 
både ljud och bild. Anne-Maj i Sundsvall, 
Eirik i Grankulla och Ingvar i Esbo. 

Ragnar på marthamöte i Pedersöre 1969.

– Det är väl mest deras sätt att ha koll på 
mig, skrattar han. 

Han följer med vad som händer på fa-
cebook och flera gånger per vecka pratar 
han med Ingvars pojke och sjuåriga barn-
barnsbarnet Viktor i Singapore.

– Tänk att vi pratar en halvtimme och 
det kostar ingenting. 

Ännu om Viktor.
– Han är sju år och kan redan fyra språk, 

utbrister Ragnar. Pappa pratar svenska, 
mamma finska, barnflickan engelska och i 
förskolan pratar han kinesiska, mandarin. 
Kan du förstå att få en sådan start i livet!

Vad jag annars gör?
– Jag sover rätt gott, jag hänger i gym-

nastikrummet i källaren där det finns en 
cykel och ett tiotal andra gymapparater. 
Pratar med andra här, pratar med folk via 
datorn, äter gott.

– Det är dags att förnya körkortet – men 
det ska jag inte göra. För jag har lite sunt 
förnuft kvar.

Han är så humoristisk Ragnar och har 
nära till skratt. 

Men till sist säger han allvarligt och så 
ödmjukt.

– Jag är tacksam för så mycket. Vi har 
fått ha ett så gott liv. Brita och jag var så 
”för varandra”, vi fick 73 år tillsammans 
och en fin familj. Vilken tur jag hade som 
fick permission till det där bröllopet 1943. 
Brita dog 2018. Hon målade också. Där på 
väggen hänger en av hennes tavlor.

Valter Nordström var en av dem som grunda-
de ÖK år 1934. Det var Ragnars farbror.

Högst upp på gaveln av det forna ÖK i Vasa 
delade Ragnar arbetsrum med Åke Hytönen.
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NASSE & ROSA

HEJ ALLA BARN!
Här kommer en ny bild på oss två, Nasse och Rosa. 
Låt oss gärna få lite färg och kanske en bakgrund 
också. Om du sedan skickar in ditt bidrag har du 
chans att vinna en överraskning från oss på Öster-
bottens Kött. 

Antingen e-poster du in bilden till: 
osterbottenskott@atria.com 
Eller så går det att fotografera bilden och  
skicka den till telefonnummer: 040 770 9055

Glöm inte att skriva ut ditt namn och ålder. 
Och även dina föräldrars namn och postadress.

Lycka till och God Jul!
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A-KAUPPA  
– FÖRNYAD NÄTBUTIK

ÖK STÖDER PROJECT LIV RF
Liksom 2019 kommer ÖK också i år att ge 
en del av julmarknadsföringens medel till 
välgörenhet. Och även i år valdes Project liv 
rf som mottagare. 
Project liv – med hemort Österbotten – 
gläder på olika sätt långtidssjuka barn och 
deras familjer i vardagen. I Österbotten finns 
det alltid någon som känner någon som 
fått stöd från Project liv. Föreningen ordnar 
årligen LIV drömdagar för barn och LIV i 
vården som gör vårdkedjan mera färgglad 
för barnen. LIV support hjälper konkret vid 
oväntade situationer. Man delar ut gåvor, 
finns där för anhöriga, ordnar föreläsningar, 
översätter info till svenska eller marknadsför 
stamcellsregistret. Bland annat. 
År 2019 donerade ÖK 1100 euro till Project 
liv rf. Det utgjordes av minskad julannonse-
ring och fem euro per såld delikatesslåda.  
Om Project livs verksamhet kan man läsa på 
www.projectliv.fi.

DELIKATESSLÅDA  
FLYTTAS FRAM
ÖK har under några år erbjudit en, unik i 
sitt slag, delikatesslåda med produkter till 
jul som medlemmar och producenter kunnat 
beställa. Den var också inplanerad i år men 
med anledning av rådande coronasituation 
förverkligades den inte. Flera faktorer spela-
de in: den allmänna osäkerheten från vecka 
till vecka, oförutsägbar efterfråga just i år 
och svårare logistikhantering. 
Men Bästa Ni – ÖK siktar på att deliktess-
lådan finns att beställa till nästa jul, julen 
2021.

A-Producenter har uppdaterat sin nätbutik, A-Kauppa.fi, och nu 
är den riktigt bra och användarvänlig. Det sägs att den här 
webbutiken var en av de första i sitt slag i Finland och då förstår 

man att den funnits länge.
Sören Stenroos rekommenderar att man besöker nätbutiken.
– Här finns det mesta av det som behövs på en gård, inte bara 

djurgårdar utan även spannmålsgårdar: foder, tillbehör, gödsel, 
öronmärken, arbetskläder, räknar han upp.

Tillsvidare är butiken endast tillgänglig på finska. Den som önskar 
handla på svenska kan antingen först besöka A-Kauppa och se på 
sortimentet och sen ta direktkontakt med Sören Stenroos eller Joni 
Staffas vid ÖK.

– Vi hjälper gärna till, säger Sören Stenroos.
Vad har blivit bättre?
– Varorna är mycket mera åskådliga och sortimentet bredare. Det 

finns bilder på alla produkter och du förstår lätt hur du ska handla. 
Den som har Producenternas arbetsbord får faktura efter köpet. Andra 
kan också handla här och då registrerar man sig och kan handla mot 
faktura.

Den som är ÖK:s medlem eller producent loggar in i nätbutiken 
med samma inloggningsuppgifter som till Producentens Arbetsbord. 
Inloggningsuppgifterna till den tidigare nätbutiken fungerar inte i den 
nya. 

Nätbutiken har nyligen tagits i bruk men har haft testkunder under en 
tid för att slutresultatet skulle bli så bra som möjligt.

Stenroos öppnar A-Kauppa och visar hur den fungerar. Ser smidigt 
och bra ut.

– Det går bra att göra foderbeställningar här också, fortsätter han. 
Man kryssar i önskad fodersort, väljer hurudan transport man vill 
ha: kipp- eller blåsbil, datum för leverans och leveransmängd. Efter 
det trycker man på osta, alltså köp. Eller så ringer man och gör sin 
beställning hos oss på ÖK.

Ifall du inte har inloggningsuppgifter till  
Producentens Arbetsbord,
Kontakta Amanda Lindholm, 
telefon 040 770 9055 
(måndag till torsdag klockan 8-13) 
eller per e-post amanda.lindholm@atria.com
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 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

SPANNMÅLSHANDELN

Nu är tid att göra upp odlingskontrakt för år 2021. Fördelarna med att 
göra det nu är att det gynnar både säljare och köpare. 

Sören Stenroos berättar att höstpriserna är fastställda för dem som 
gör upp odlingskontrakt nu.

– Det brukar gå bra att göra affärer med oss och vi ser det som en 
winwin-situation.

På bondböne- och ärtfronten har vi fortfarande odlingskontrakt med 
garantipriser. Det betyder att det finns ett prisgolv som priset inte kan sjunka 
under men pristaket är öppet. Det är ett bra system då säljaren vet vad man 
minst kan räkna med och göra en säker kalkyl på det.

Hösten har varit lugnare än andra år. Prisbilden är något lägre för dem 
som har rekordpriserna 2018 i minnet.

– Havre har vi lyckats bra med och har i lager. Korn däremot har vi inte 
så mycket i lager av och att få köpa in vete 

har varit svårare än vanligt. 
– Vi blickar framåt nu mot nästa 

skördesäsong, fortsätter Stenroos. 
Utöver utsäde finns gödsel i 

lager. Två sorters NPK-gödsel samt 
kvävegödsel och startfosfor.

– Nyhet för i år är ärtgödsel.

UTSÄDE  
TILL SALU

Joni Staffas är ny förstärkning inom 
A-Foder. Han sköter vanligen svinlogistik, 
smågrisförmedling och foderförsäljning 

vid ÖK. Från och med i höst sköter han även 
A-Foders uppdrag. 

– Spannmålsaffärer, både inköp och 
försäljning, spannmålskontrakt och 
försäljning av utsäde, säger han.

Till Joni går det bra att ringa om 
man behöver svenskspråkig betjäning i 
A-Kauppa.

– En del av detta jobb var jag bekant med 
från tidigare och en del är nytt.

Han upplyser om försäljning av utsäde.
– Vi har alla spannmål och proteingrödor 

i lager. Den som är intresserad av ärtutsäde 
ska vara ute i god tid för att få önskad 
mängd.

Han förespråkar också möjligheten att 
göra upp odlingskontrakt.

– Det är bara att ta kontakt.

Sören Stenroos sköter spannmålshandel och ut-
fodringsplaner, foder- och förnödenhetsförsäljning 
för Diko- och slutuppfödningsgårdar.
Sören Stenroos, telefon 050 3201539



Postadress
PB 173, 65101 VASA

Besöksadress
Flygfältsvägen 2, VASA

www.osterbottenskott.fi


