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Lättade restriktioner efter newcastlesjuka

VECKANS AVSNITT:

avlivats och gården med cirka
5 000 värphöns sanerats.
Skyddsområdet på 3 kilometer
runt gården tas bort. I stället råder
nu ett så kallat övervakningsom
råde på 10 kilometer kring går
den. Transporter av fjäderfä, and
ra fåglar eller kläckägg blir tillåtet
inom området om de kontrolleras

● De kan spåra tuppkycklingar
i ägget
● Mjukstart med Ponsses nya
skotare
● Svenskt strutsägg satte
världsrekord

Nu lättar Jordbruksverket
på restriktionerna kring den
gård i Mölndals kommun där
den smittsamma fågelsjukdomen newcastle upptäcktes
i slutet av oktober.

Orsaken är att inga nya fall kon
staterats i området sedan djuren

och har tillstånd av Jordbruksver
ket. Däremot är utställningar och
andra sammankomster med le
vande fåglar i övervaknings
området förbjudna.
Verket manar till goda smitt
skyddsrutiner och uppmärksam
het eftersom duvpest har konsta
terats på flera håll i landet.
TT

Nytt avsnitt varje måndag!
Här hittar du ATL TV:
ATL.nu/atltv

Här är storlek och rätt

RYSSLANDS STÖRSTA
MJÖLKPRODUCENT
OM FRAMGÅNGARNA
ARISTOVO, RYSSLAND.

Att göra affärer i Ryssland är
som att spela ishockey, det
är tufft men det finns regler,
enligt tysken Stefan Dürr.
Att döma av framgångarna
för hans företag Ekoniva spelar han skjortan av sina ryska konkurrenter.
I december förra året gick
Ekonivas dagsproduktion ge
nom tusentonsvallen. Ett halvår
senare hade man ökat till 1 400
ton per dag. Planen är att man
ska producera 1,5 miljoner ton
mjölk 2021 vil
ket är mer än
halva den tota
la svenska pro
duktionen.
För att lyckas
med en sådan
hisnande ex Stefan
pansion måste Dürr
man ha goda
kontakter med myndigheterna
och Stefan Dürr har Vladimir
Putins öra.
När EU beslutade om sanktio
ner mot Ryssland efter ockupa
tionen av Krim gav han rådet till
presidenten att svara med förbud
mot import av ett stort antal eu
ropeiska jordbruksprodukter,
däribland mjölk och ost. Det
blev tufft för europeiska bönder
men innebar stora möjligheter
för den ryska mejerisektorn och
för Ekoniva.
Staten underlättar
Expansionen underlättas av stat
liga kreditgarantier och förmån
liga lån. De regionala regering
arnas välvilja spelar också stor
roll.
– När vi etablerade oss här in
vesterade regionen i området
och ordnade vägar, gas, el och
vatten samt byggde bostäder, sä
ger Ramil Bigbayet, platschef på
Ekonivas anläggning i Aristovo i
Kalugaregionen 20 mil söder om
Moskva.
Anläggningen, med tre hallar
för 950 kor i lösdrift i varje hall,
är dubbelt så stor som Sveriges

största mjölkgård. Det är en ty
pisk produktionsenhet inom
koncernen. Man mjölkar tre
gånger om dagen i en karusell
för 72 kor och avkastningen per
ko ligger vid vårt besök på 28 li
ter per dag.
Traktorer dundrar förbi med
årets sista skörd av lusern som är
stomme i fodret med en protein
halt på 25 procent. Tillgång på
arbetskraft är en av de största
utmaningarna. När produktio
nen startade 2017 var 90 av de
100 anställda tadzjiker eller uz
beker men nu är nästan hälften
ryssar.
Lönsamt vara stor
Att vara stor lönar sig i Ryssland.
”Den svåra situationen för små
och medelstora företag gav oss
goda möjligheter att ta över flera
företag”, skriver Ekoniva i sin
årsredovisning.
Nu satsar man på vertikal in
tegration och investerar både
uppströms och nedströms. Förut
köpte man in kvigor från Euro
pa men nu driver man eget avels
arbete. Ekoniva odlar på 360 000
hektar, i första hand foder till de
egna djuren men producerar
också eget utsäde och är nu ett av
Rysslands största utsädesföre
tag.
Efter framgångar på jord
brukssidan vänds nu blickarna
mot livsmedelsindustrin och
konsumenterna. Man har köpt
två mejeriföretag och en femte
del av mjölken förädlas i företa
get.
Enheterna specialiseras
Samtidigt som man tar in allt
mer verksamhet i företaget spe
cialiseras de olika enheterna.
Kalvarna står i ändlösa rader i
sina vita plasthyddor i anlägg
ningen i Aristovo där de stannar
till 72 dagars ålder.
I framtiden ska alla kalvar
från Ekonivas 12 000 kor i Kalu
garegionen tas direkt från föd
seln till en specialiserad anlägg
ning, berättar Ramil Bigbayet.
Ann-Helen Meyer von Bremen
040-601 64 95 red@atl.nu

FAKTA  Ekoniva
●●Ekosem-Agrar GmbH är ett tyskregistre-

rat bolag som äger Ekoniva, ett av Rysslands största jordbruksföretag och den
största mjölkproducenten. Det startade
1994, mjölkproduktion började man med
2006. Omsättningen 2017 var cirka 2 miljarder kronor. Vinsten 350 miljoner kronor. I maj 2018 arbetade företaget
i 6 regioner i Ryssland och hade:
●●7 000 anställda, av vilka 100 i Aristovo.
●●360 000 hektar åkermark.
●●105 000 nötkreatur av vilka 51 850 mjölkande kor, 2 500 dikor i konventionell produktion, 500 dikor i ekologisk produktion.
●●3 mejerier.

Nyligen
köpte
Ekoniva ett
mejeri och
deras varumärke som
riktar sig
till barn.

Stort, nytt, effektivt och rationellt. Ramil Bigbayet är platschef på Ekonivas
nya anläggning med plats för nästan
3 000 mjölkande kor i Aristovo, Kalugaregionen.FOTO: ANN-HELEN MEYER VON BREMEN
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ATL PREMIUM – FÖR ALLA PRENUMERANTER

LOGGA IN
– OCH FÅ MER

Fråga Bill vet hur
fåren mår

● Du vet väl att du som prenumerant

● Fråga Bill är en australisk jordbruks-

har tillgång till alla artiklar på atl.nu?
Även e-tidningen, som kommer ut
kl 19 kvällen före tidningsdag, ingår.
● Kom i gång genom att gå in på
www.atl.nu/premium.

app som bland annat varnar fårbönder
inför kommande angrepp av spyflugor
och rekommenderar behandlingar.
250 av landets drygt 31 500 fårgårdar
är anslutna.
www.atl.nu/premium

Premium – mest läst i veckan
1. Hon slutar efter 20 år som smågrisproducent
2. Oklara följder av kanadensiskt Vidaköp
3. Stort möte om griskrisen
4. Grisbonde förlorade drygt 1 miljon på torkan
5. De ordnar ny brunn på en eftermiddag

kontakter avgörande

Lyckad satsning på
rysk självförsörjning
MOSALSKI, RYSSLAND.

Jordbruket är den näringsgren som växer snabbast i
den ryska ekonomin. Under
de senaste fem åren har både
produktionen och exporten
ökat med 20 procent. Jordbruksexporten är nu värd
mer än landets vapenexport.

KALVAR I LÅNGA RADER.
Specialisering är ett av nyckelorden för Ekoniva. I framtiden
ska alla kalvar från Kalugaregionen födas upp på en
särskild anläggning.
FOTO: ANN-HELEN MEYER VON BREMEN

Miratorg köper mark i allt
snabbare takt och det är de inte
ensamma om. Det har återigen
blivit intressant att investera i
jordbruksmark i detta gigantiska land som bedöms ha mellan
30 och 40 miljoner hektar obrukad åker, nästan lika mycket
som hela Sveriges yta.

Har krav på importen
Ryssland har också infört krav
på livsmedelssäkerhet för importen, exempelvis salmonella
frihet, förbud mot viss antibio
tika, GMO-frihet och så vidare.
– Importskydden har gett oss
en viss rättvisa på marknaden,
säger Dimitri Sergejev, kommunikationschef på Miratorg,
Rysslands största köttföretag,
och syftar på de generösa jordbruksstöden i USA och EU.
Miratorg hör till de företag
som nu ökar tempot på exportmarknaden, främst till Kina,
Gulfstaterna och vissa länder i
Afrika. Företaget växer oerhört
snabbt. Just nu bygger man Europas största svinslakteri, med
kapacitet på 4,5 miljoner grisar.
– Vladimir Putin har sagt att
Ryssland ska dubbla exporten
men ökar du produktionen och
exporten av spannmål sjunker
priserna. Då är det bättre att exportera kött, som är en form av
förädlad spannmål, säger Dimitri Sergejev.

Jordbruket växer
Jordbruksboomen märks även i
den lilla kommunen Mosalski i
Kaluga, 25 mil från Moskva.
– Jordbruket har varit i förfall
men nu växer det. Vi har 50 000
hektar mark som är lämpliga för
jordbruk i kommunen, hälften är
nu brukat igen. Det som ökar
mest är köttproduktion men även
mjölk, säger Nikolaj Ragulin som
är jordbruksansvarig i Mosalski.
Och även här har Miratorg
köpt mark.
– Förr eller senare kommer
världsmarknaden att öppnas
igen och då är vi beredda, säger
Dimitri Sergejev.
De delvis stängda gränserna
har utan tvivel gett Ryssland en
möjlighet att bygga upp ett eget
starkt lantbruk och om gränsskydden försvinner kommer
Ryssland sannolikt inte att vara
ett så enkelt byte som efter Sovjetunionens fall. Varken hemma
eller på världsmarknaden.

FAKTA Ryskt jordbruk

FAKTA
Mjölkproduktionen föll

●●Regeringen har satt mål för

●●Sovjetunionens sammanbrott 1991

drabbade jordbruket hårt, särskilt
mjölkproduktionen, som föll från över
45 miljoner ton till drygt 30 miljoner.
●●Ryssland har ett officiellt mål att vara 90 procent självförsörjande på
mjölkprodukter. 2017 nådde man 82
procent.
●●De statliga stöden till mjölkproduktionen har uppgått till 10 miljarder kronor
de senaste tre åren. Det mesta är i
form av investeringsstöd. Under 2016
hade man även prisstöd för mjölk.

På 20 år har Ryssland gått från
att vara importberoende till att
bli en av de stora spelarna på exportmarknaden. I dag är man
inte bara självförsörjande på allt
fler råvaror utan också världens
största exportör av vete.
Stärkta av framgångarna är
regeringens mål att inom sex år
öka exporten från 20 till 45 miljarder dollar. Då kommer det att
handla om att klättra högre upp i
näringskedjan och därför är siktet inställt på animalier men
även ekologiska livsmedel. Vladimir Putin har sagt att man vill
ta 15 procent av den globala ekomarknaden.
Förklaringen till förändringen hittar man i jordbruks- och
handelspolitiken. När Sovjet
unionen upplöstes kapsejsade
stora delar av jordbruket och
livsmedelsmarknaden och importerad mat började flöda in.
Utvecklingen vändes när regeringen 2005 bestämde sig för
att aktivt satsa på det egna jord-

bruket och har tagit ytterligare
fart när man skyddat sin egen
marknad på olika sätt. För fyra
år sedan införde man importstopp för vissa livsmedel från EU
och USA, som ett svar på EUs
och USAs ekonomiska sanktioner efter Rysslands annektering
av Krim.

ATL TV 
● Foderberget

växer
Se det enorma
ensilageberget på
Ekonivas anläggning.
ATL.NU/ATLTV

självförsörjningsgrad på
85–95 procent på ett antal
viktiga livsmedel. Även ett
självförsörjningsmål för jordbruksmaskiner på 80 procent.
● 2017 var Ryssland:

✔ Världens största veteexportör.
✔ Världens näst största producent av spannmål och solrosfrön.

✔ Tredje största producenten
av mjölk och potatis. Femte största producenten av ägg och kyckling.
✔ Totalt odlades 80 miljoner
hektar, jämfört med 115 miljoner
hektar vid Sovjetunionens fall
1991.
✔ Jordbruket är den snabbast
växande sektorn i den ryska ekonomin. Andelen fattiga är dock
stor i Ryssland. Cirka 13 procent
eller 19 miljoner ryssar kategoriseras som fattiga.

Ann-Helen Meyer von Bremen
Gunnar Rundgren

● Strukturen

i ryskt jordbruk
Mycket stora jordbruksföretag står
för 53 procent av
De sovjeproduktionen. Cir- tiska hyllka 17,5 miljoner
ningarna
”bakgårdsbönder” av bönproducerar 35 pro- derna har
cent. En ny grupp
putsats
”mindre” bönder,
upp igen.
enligt ryska glas
ögon, som i genomsnitt har
gårdar på 250 hektar står för
13 procent av produktionen.

