Luomumaidon
arvoketjutyöryhmä
to 6.4. klo 11.00 -15.00
Arla Sipoo Kotkatie 34, Söderkulla
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Työryhmän kokoonpano
Paikalla
06.04
x

Nimi
Arja Peltomäki
Heli Ahonen
Katarina Rehnström
Jonna Ukkola

Organisaatio
Maatila
Muumaa/Luomuliitto
Luomuliitto
Yhdistyneet luomutuottajat

Aino Wathen
Mirva Tollet
Mauri Penttilä

Valion luomuneuvotteluryhmä
Valio
MTK:n maitovaltuuskunta

x

Risto Koski
Antti Oksa
Heta Rautapalo
Minna Slotte
Erkki Mikola
Marja Suutarla
Sanna Eklund
Merja Manninen
Terhi Latvala
Brita Suokas
Marja-Riitta Kottila

Hämeenlinnan osuusmeijeri
SOK
Kesko
Arla
Suomisen Maito
ProAgria
ProAgria
Evira (asiantuntijajäsen)
LUKE
Hy
Pro Luomu

X

x

x
X
x

x
X
X

Asialista
1. Katsaus markkina- ja tuotantotilanteeseen
2. Luomumaidon tuotosseurannan tulokset, Sanna Eklund, Proagria
3. Luomurehujen ja lääkinnän fokusryhmä – mitä asioita on noussut
esille, Brita Suokas, Hy
4. Luomumaidontuotannon kehittämishanke, Marja Suutarla,
Proagria
5. Luomurehujen riittävyys?
7. Säädösasioiden päivitys
Koulujakelutuki, EU:n luomuasetus, Luomuvalvonnan yhtenäisyyden ja
osaamisen varmistaminen

8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraavat palaverit
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Markkinakatsaus
• Luomumyynti kasvoi v. 2016 14 %.
•
•
•
•

Luomujuustot + 42 %
Nestemäiset maitotaloustuotteet + 19 %
Välipalatuotteet + 31 %
Keltaiset rasvat + 46 % ???

• Luomun osuus kokonaismyynnistä nyt 2 %.

Vastaanotettu luomumaito l
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Maidon tuotosseuranta
• Sanna Eklund ProAgriasta esitteli maidon tuotosseurannan
luomutuloksia. (esitys liittenä)
• Luomutuotos on noussut: selityksenä on karja-aineksen
kehittyminen, ruokinta (Säilörehun syönti-indeksi pikkuisen parempi
on kuin tavanmaisella) sekä management: luomulla tiinehtyvyys on
hyvä.
• Parannettavia asioita ovat ainakin: vasikkakuolleisuus, soluluku,
elinikäistuotos

• Yleisimmät eläimen poistamisen syyt ovat:
• Huono hedelmällisyys (ensikot) ja vanhemmat (utaretulehdus)
• Ensikot ehkä liian nuoria, ei riitä energiaa sekä kasvuun että muuhun.

Ryhmässä keskusteltiin siitä, onko luomutuotannon kestolla vaikutusta
tuloksiin. Sanna selvittää, saako aineistosta eroteltua tämän.
Mittari: luomutilat: väkirenut %. Onko väkirehu 5 liian suuri.

Luomurehujen ja lääkinnän fokusryhmä ja
luomurehujen riittävyys
Fokusryhmä
• Brita Suokas kertoi fokusryhmän työstä ja siitä mitä ryhmässä
on noussut esille. (esitys liitteenä)
• Työ jatkuu syksyllä.
Luomurehujen riittävyys
• Luomurehuviljasta on pulaa.
• Ryhmässä keskusteltiin siitä, mitä pitäisi tehdä.
• Päätettiin virittää Maaseudun tulevaisuudessa keskustelua
aiheesta; jos vielä on joitain rehueriä, niin nyt niille on
tarvetta.
• Jatkossa olennaista olisi, että kotieläintilat varautuisivat
rehun riittävyyteen, tekemällä sopimuksia luomukasvitilojen
kanssa tai hankkisivat rehut muutoin hyvissä ajoin.

Säädösasioiden päivitys
EU:n luomusäädöksen tilannekatsaus
• Asian käsittely jatkuu edelleen. Tuskin tulee valmista Maltan
puheenjohtajakaudella. Arvio osoittautui vääräksi, sillä kesäkuun lopulla
asiasta päästiin sopimukseen. Tarkempaan arvioon uuden säädöstön
vaikutuksista palataan seuraavassa kokouksessa.

Koulumaitostrategia
• Valtioneuvoston asetus ehdottaa tukikelpoisille maitotuotteille enintään 0,09
€/litra ja luomumaitotuotteille enintään 0,27 €/litra. Korotettu tuki ei riitä
kattamaan luomumaidon ja tavanomaisen maidon hintaeroa, mutta alentaa
kuitenkin merkittävästi luomumaidon hintaa.
• Asetus hyväksyttiin kesäkuussa Tukea maitotuotteiden toimittamiseen myönnetään
enintään 0,13 euroa litralta. Jos maitotuotteet on tuotettu luonnonmukaisesti, tukea
myönnetään kuitenkin enintään 0,31 euroa litralta.

Luomuvalvonta
• Keskusteltiin alkutuotannon luomuvalvonnan siirtämisestä Ely-keskuksilta
maakunnille.
• Todettiin, että valvonnan yhtenäisyyden kannalta yhden
valvontaorganisaation malli olisi toivottava.

Muut asiat
Luomumaidontuotannon kehittämishanke
• Marja Suutarla esitteli hankeluonnosta luomumaidontuotannon
kehittämiseksi.
• Hankkeessa painotettiin kansainvälistä verkostoitumista
osaamisen kehittämiseksi.
• Hanketta pidettiin hyvänä ja toivottiin hakemuksen
käynnistymistä.

Vuoden 2017 palaveriajat
• Palaveriajat sovitaan erillisellä kyselyllä syksyllä.

