Arla Ingman ja luomu
LUOMMUUUU!

Lisää luomua –kiertue
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Lähempänä luontoa ja luomutuotteet osana Arlan liiketoimintaa

Lähempänä luontoa™ tavoitteita

Luomutuotteet ja Arla Foods

• Ei keinotekoisia väri- tai makuaineita
• Tuotteet luonnollisista raaka-aineista
• Ympäristöystävälliset ja käytännölliset
pakkaukset
• Tehokkaat ja ympäristöystävälliset kuljetukset
• Tuotantomenetelmien tehostaminen
• Kaikissa päätöksissä keskitytään
luonnollisuuteen
• …

• Arlalla aloitti luomutuotannon jo yli 20 vuotta
sitten (Tanskassa 1988 ja Ruotsissa 1991)
• Me olemme maailman suurin luomumaitotuotteiden valmistaja
• Arla Ingman aloitti laajamittaisen luomutuotteiden valmistamisen Suomessa 2011
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Kuluttajien kiinnostus luomutuotteita kohtaan on samaa tasoa Ruotsin ja
Tanskan kanssa, joissa luomun osuus on paljon Suomea suurempi
”Valitsen aina luomuvaihtoehdon, jos sellainen on tarjolla”
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Luomumarkkinan voimakkaasta kasvusta huolimatta olemme ainakin
meijerituotteissa vielä kaukana Ruotsin ja Tanskan markkinoiden koosta
Luomujogurtin osuus eri maiden jogurttimarkkinasta
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Kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen väliseen eroon on pitkään vaikuttanut
luomutuotteiden huono saatavuus ja korkeat hinnat

Kuluttajien mielestä suurimmat esteet luomutuotteiden ostoon
ovat korkea hinta ja huono saatavuus myymälöissä
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Nuoremmat ovat kiinnostuneempia ostamaan
luomutuotteita, mutta he pitävät luomua erittäin kalliina
normaalituotteisiin verrattuna. Tämä vähentää heidän
kiinnostustaan ja mahdollisuuksia ostaa luomutuotteita.

Arla Ingman
“Lisää luomua
kohtuuhinnalla”

Vähäinen kiinnostus luomutuotteita kohtaan on
osaltaan seurausta siitä, että luomutuotteiden
saatavuus perusruokakaupoissa on huono.
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Lähde: Nero tutkimus 2010
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Arla Ingmannilla on tällä hetkellä viisi luomutuottajaa Länsi-Suomessa;
toivotamme uudet luomutuottajat tervetulleeksi joukkoomme

• Arla Ingmannilla on
tällä hetkellä viisi
luomutuottajaa
• Tilat ovat LänsiSuomessa (Turku,
Karkkila, Sastamala,
Kurikka ja Teuva)
• Etsimme jatkuvasti
uusia luomutuottajia
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Arla Ingmannin luomutila
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Luomulle on selkeästi kysyntää Suomessa mutta raaka-ainetta ei ole riittävästi
saatavilla ja raaka-ainepulaan ei ole odotettavissa nopeaa ratkaisua

• Luomutuotteiden myynti on erinomaista
• Kaikki myydään, mitä saadaan valmistettua
• Jatkuva raaka-ainepula on johtanut siihen että emme kykene toimittamaan tavaraa riittävästi
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Lähde: Arla Ingman
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Viljelijän siirtymäaika luomuun pisimmillään yli kolme vuotta sekä vaatii
merkittäviä investointeja – kaupalta tarvitaan myös sitoutumista
Maanviljelijä suunnittelee toimintaansa usean vuoden
aikajänteellä

Kauppa kilpailuttaa valikoimaansa
4 kuukauden valikoimajaksoissa
Kaupan
valikoimavuosi

• 50% enemmän peltoa jokaista
lehmää kohden
• Pellon muuntaminen
luomutuotantoon vie ~3
vuotta

Syyskuu
- Tammikuu

Helmikuu
- Huhtikuu

• Navettaan tarvitaan
lisäinvestointeja
• Navetan muuntaminen
luomutuotantoon vie ~1/2
vuotta

• Ruokinta luomuruualla pitää
aloittaa vähintään ½ vuotta
aikaisemmin
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Toukokuu
- Elokuu
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