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Ekologisk produktion i Halland – visioner och mål
Den ekologiska produktionen är viktig för Halland. Efterfrågan i konsumentledet på
ekologiska produkter är stor och har vuxit starkt under de senaste åren. Detta ger stora
möjligheter på den ekologiska marknaden, en välkommen chans att förbättra
lönsamheten för livsmedelsproducenter i Halland.
Den ekologiska produktionen i Halland ligger på en låg nivå. 2014 bedrevs certifierad
ekologisk odling på drygt 7 % av Hallands åkerareal. 149 företag var anslutna till det
ekologiska stödet med certifierad växtodling. Ca 120 av dessa hade även certifierad
djurhållning. Totalt ansökte 3 336 företag om jordbrukarstöd 2014. Under de senaste
3-4 åren har ingen ökning skett i Halland av vare sig areal eller antal företag med ekoproduktion. Länsstyrelsen vill arbeta för att utveckla den ekologiska produktionen i
Halland.
Ekologisk produktion bidrar bland annat till de nationella miljömålen Ett rikt
odlingslandskap och Giftfri miljö. Ekologisk produktion ger också positiva effekter på
djurhälsa och landsbygdsutveckling.
Den ekologiska marknaden har ökat mycket de senaste åren. Halländska producenter har
bra förutsättningar att vara med på den växande marknaden. Den senaste tiden har också
visat att svenska ekologiska jordbruksprodukter är konkurrenskraftiga på en internationell
marknad. Det gäller till exempel mjölkprodukter, spannmål och vallfrö. Mycket tyder på att
den ekologiska sektorn kan vara en katalysator för att öka exporten av jordbruksprodukter
från Sverige.

Länsstyrelsens målsättning är att under de kommande fem åren ska allt fler
livsmedelsproducenter i Halland komma att utnyttja möjligheterna på den ekologiska
marknaden, och börja med ekologisk produktion inom flera olika branscher. Detta kan
leda till ökad lönsamhet hos dessa företag, ge fler arbetstillfällen på landsbygden och ge
halländska konsumenter möjlighet att köpa mer ekologiska varor som har producerats
på nära håll.
Länsstyrelsen bedömer att konkreta mål är viktiga för att stimulera utvecklingen. I
Halland finns också önskemål från flera organisationer om mål för den ekologiska
produktionen i länet. Länsstyrelsen antar därför nedanstående mål.
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År 2020 ska följande mål ha uppnåtts:






På 20 % av Hallands åkermark ska bedrivas certifierad ekologisk produktion.
30 % av länets dikor ska finnas i certifierad ekologisk produktion.
Mellan 2016-2020 ska det tillkomma minst tre företag som bedriver certifierad
ekologisk grisproduktion.
Mellan 2016-2020 ska det tillkomma minst tre företag som bedriver certifierad
ekologisk produktion av ägg och/eller slaktkyckling.
Arealen med potatis- och trädgårdsgrödor som är certifierat ekologisk ska öka årligen.

Målen kommer att följas upp mot Jordbruksverkets statistik.

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Lena Sommestad efter
föredragning av agronom Barbro Kindt. I handläggningen av ärendet har även
lantbruksdirektör Stefan Samuelsson deltagit.
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Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

