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I. DET EKONOMISKA LÄGET 2015  
 
Allmän ekonomisk översikt 
 
Året 2015 präglades långt av att det svåra marknadsläget, till följd av att im-
portstoppet till den ryska marknaden, fortsatte under hela året. Marknadsläget 
förvärrades ytterligare på grund av att mjölkkvoterna avskaffades och mjölk-
produktionen i EU ökade. Samtidigt försvagades den ekonomiska tillväxten 
speciellt i Asien, vilket i sin tur försvårade EU:s export av matvaror. 

Ett nytt fenomen inom livsmedelssektorn var den ökade konkurrensen 
inom detaljhandeln och S-gruppens massiva billighetskampanj ”Halpuuttami-
nen” som ytterligare ökade trycket nedåt på producentpriserna. 

Gällande jordbrukspolitiken riktades största uppmärksamheten till ibrukta-
gandet av EU:s nya jordbrukspolitik och den försening av stödutbetalningarna 
som följde. Jordbrukets negativa lönsamhetsutveckling fortsatte och lönsamhe-
ten försämrades för så gott som alla produktionsinriktningar. Även det fortsatta 
svåra allmänna ekonomiska läget och statsfinansernas underskott medförde yt-
terligare nedskärningar inom jordbrukssektorn och speciellt det nordliga stödet. 

Enligt Naturresursinstitutet LUKE sjönk jordbrukets lönsamhet drama-
tiskt jämfört med 2014. Lönsamhetskoefficienten för 2015 uppskattas bli en-
dast 0,21, vilket är den lägsta sedan Finlands inträde i EU. Detta skulle betyda 
att endast 21 procent av jordbrukarens löneanspråk och avkastning på kapital 
uppfylldes. Företagarinkomsten för jordbruken år 2015 minskade med 40 pro-
cent och stannade i medeltal på 9 700 euro. Lönsamhetsutvecklingen var sämst 
för mjölk- och svinköttsproduktionen medan företagarinkomsten var lägst för 
spannmåls- och svingårdar.

Producentpriserna på de flesta husdjursprodukter var lägre 2015 än året 
innan. Gällande växtodlingen kunde en svagt positiv utveckling märkas inom 
vissa sektorer. Producentpriserna på spannmål var stabila under 2015 och i stort 
sett på samma nivå som 2014. Priset på brödvete var i genomsnitt på samma 
nivå som året innan medan priset på foderspannmål och råg var något lägre än 
året innan. Det enda klart positiva undantaget var priset på havre som steg med 
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fem procent. Priset på matpotatis förbättrades klart jämfört med föregående år 
och blev i genomsnitt 21 procent högre än året innan. På årsnivå var producent-
priset på matpotatis 18 euro per hundra kilo.

Det genomsnittliga producentpriset på mjölk var 38 cent per liter på årsni-
vå, vilket var en minskning med 14 procent jämfört med 2014. Priset innehåller 
inte tillskott eller mjölkproduktionsstöd.

De genomsnittliga producentpriserna på alla köttsorter sjönk under verk-
samhetsåret. Även priset på lammkött sjönk efter en relativt lång period av sti-
gande priser. År 2015 fick producenten i genomsnitt mellan tre och åtta procent 
sämre pris än året innan. För köttsvin betalades åtta procent mindre än 2014. 
Även producentpriset på broilerkött sjönk med nästan sju procent medan priset 
på nötkött försämrades med i medeltal fyra procent. För lammkött sjönk priset 
med sex procent jämfört med året innan.

Det genomsnittliga producentpriset på ägg i A-klass steg med två procent 
från året innan. Prisstegringen riktades i första hand till ägg från golvhöns. För 
ekologiska ägg steg priset med fyra procent under året 2015.

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom 
jordbruket med 2,5 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som 
ingår i jordbrukets investeringar steg med 0,7 procent jämfört med året innan. 
Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare energi, smörjmedel, 
djurfoder och gödselmedel. De något förmånligare produktionsmedlen kom-
penserade delvis de sjunkande producentpriserna, men inte närmelsevis till-
räckligt för att svänga den negativa lönsamhetsutvecklingen.

 
Jordbruket i Finland
 
Husdjurssektorn  

Mejerierna tog emot 2 325 miljoner liter mjölk förra året. Mängden ökade 
med 1,6 procent jämfört med år 2014. Förra årets produktionsmängd var det 
högsta på tio år. Produktionen av ekologisk mjölk ökade med 15 procent och 
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uppgick till 54 miljoner liter.

I slutet av förra året fanns 7 730 mjölkproducenter. Mjölkproduktionen 
upphörde i nästan samma takt som förra året, det vill säga att ungefär fem pro-
cent av gårdarna slutade med produktionen. Antalet mjölkkor var cirka 282 000 
i slutet av året. Mängden mjölkkor minskade en aning under året, men bortfallet 
kompenserades genom att den genomsnittliga produktionen ökade.

Produktionen av fjäderfäkött fortsatte växa och steg till knappt 118 miljo-
ner kilo. Ökningen från föregående år var drygt tre procent. Fjäderfäköttpro-
duktionen har slagit rekord hela fem år i rad. Produktionen av broilerkött steg 
och även produktionen av kalkonkött ökade efter flera års nedgång. Broilerkött 
utgjorde drygt 90 procent av produktionen av fjäderfäkött.

Produktionen av nötkött ökade med ett fyra procent till 86 miljoner kilo. 
Sammanlagt slaktades cirka 279 000 nötkreatur på slakterier. Antalet slaktade 
djur ökade gällande såväl kor som kvigor och tjurar. De genomsnittliga slakt-
vikterna ökade jämfört med föregående år: den genomsnittliga slaktvikten för 
tjurar var 346 kilo, för kvigor 245 kilo och för kor 284 kilo.

Produktionen av svinkött var 192 miljoner kilo i fjol, vilket är cirka tre 
procent mer än år 2014. Sammanlagt slaktades drygt två miljoner svin, och 
gödsvinens genomsnittliga slaktvikt var 92 kilo.

Produktionen av ägg uppgick i fjol till drygt 71 miljoner kilo. Produktio-
nen ökade något jämfört med föregående år. Andelen ägg som producerats i 
hönserier med inredda burar samt ekologiskt ökade, medan mängden ägg som 
producerats i golvhönserier minskade. Sammanlagt 63 procent av äggen produ-
cerades i inredda burar, 32 procent i golvhönserier och hönserier med tillgång 
till utevistelse samt 5 procent i ekologiska hönserier. Medelpriset låg fortsätt-
ningsvis under prisnivån i Sverige och Danmark som har liknande salmonellas-
tatus som Finland.

Växtodlingen

Enligt skördestatistik från Naturresursinstitutet LUKE var spannmåls-
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skörden 2015 den minsta på tre år. Trots det räcker skörden på 3,7 miljar-
der kilo till för export av minst 500 miljoner kilo. Då är den årliga inhem-
ska produktionen och konsumtionen i balans, eftersom årskonsumtionen 
ligger på 3,2 miljarder kilo i Finland. Finlands slutlager av spannmål är så 
stora att de möjliggör även en större export. Under de senaste åren har 
endast råg importerats till Finland i större mängd. Den inhemska råg- 
skörden har bara sällan täckt efterfrågan. Hösten 2015 var ett undantag, då råg- 
skörden på 108 miljoner kilo för första gången på femton år täckte det inhem-
ska behovet.

Efter två toppår minskade spannmålsskörden med cirka tio procent. Såväl 
korn-, havre- som veteskörden minskade, medan rågskörden ökade med nästan 
45 procent från 2014.

Klart över hälften av spannmålet, dvs. cirka 2,3 miljarder kilo, användes 
på gårdarna främst som husdjursfoder. Resten av spannmålsskörden, uppskatt-
ningsvis 1,4 miljarder kilo, gick åt till annan användning, bl.a. till den inhemska 
mat- och dryckesindustrin samt på export.

Veteskörden var kvantitativt god – nästan en miljard kilo – den tredje störs-
ta på de hundra år som statistik har förts. Vetets bakningskvalitet var dock svag. 
Endast cirka 18 procent av skörden uppfyllde kriterierna för bakningskvalitet. 
I Livsmedelssäkerhetsverkets (Eviras) kvalitetsuppföljning är minimikravet på 
bakningskvalitet bland annat en proteinhalt på minst 12.5 procent. Senast för 
sju år sedan var mängden vete av bakningskvalitet mindre.

En medelskörd på cirka 33 ton sockerbetor per hektar och en mindre areal 
innebar att sockerbetsskörden var betydlig lägre, -35 procent och uppgick till 
totalt dryga 400 miljoner kilo.

Rybs- och rapsskörden ökade med närmare 40 procent jämfört med året 
förut. Arealen ökade med dryga 10 000 hektar och medelskörden med 100 kilo 
och uppgick till 1 540 kilo per hektar. 

Potatisarealen var mer eller mindre densamma som året förut, 21 900 ha, 
men på grund av en skördenivå på drygt 24 000 kilo per hektar, som låg under 
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tio års medelskörd, minskade totalskörden med 11 procent jämfört med 2014 
till cirka 530 miljoner kilo. 

Skörden av både ärter (25 milj. kilo) och bondbönor (27 milj. kilo) ökade 
med 25 respektive 75 procent från året innan. Uppgången i skördemängderna 
fick draghjälp av en fördubbling av arealen för ärter och en ökning av arealen 
för bondbönor med över 50 procent. Odlingsarealen för båda proteingrödorna 
ökade till samma nivå som för sockerbeta, dvs. till en nivå på över 10 000 hek-
tar. Det finns utrymme för inhemsk proteinproduktion på såväl mat- som ut-
fodringsbord. Självförsörjningsgraden av inhemskt proteinfoder för utfodring 
av husdjur uppskattas vara så låg som 15 procent.

Merparten av fodergräsarealen på cirka 650 000 hektar bärgas som ensilage 
och på endast ungefär en sjättedel av fodergräsarealen bärgas hö. Ensilageskör-
den ökade med fem procent från 2014. Höskörden var medelmåttig. Förra som-
maren passerade arealen av färsk spannmål arealen av hö. Av spannmålsarealen 
bärgades cirka 100 000 hektar i form av färskensilage och helsädesensilage som 
foder för husdjur.

Ekoproduktionen fortfarande bara några procent
 

Både inom husdjurs- och växtproduktionen utgör den ekologiska andelen i 
genomsnitt 1–2 procent för så gott som alla produkter. Bland sädesslagen är 
ekologisk råg populärast. Av 2015 års rågskörd var cirka åtta procent eller lite 
över fem miljoner kilo ekoråg. Även vad gäller ärter och bondbönor är den 
ekologiska odlingen större än för andra växter och uppgår till 10–20 procent.

Trädgårdsproduktionen

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) trädgårdsstatistik gav jordgubbe, hallon 
och äpple under växtperioden 2015 rekordskördar. Sammanlagt 17 miljoner 
kilo trädgårdsbär och 6 miljoner kilo äpplen producerades.

Av växthusgrönsaker producerades den sedvanliga mängden 83 miljoner 
kilo för försäljning. Grönsaksproduktionen på friland var mindre än under de 
två föregående åren. Skörden av frilandsgrönsaker uppgick till 166 miljoner kilo, 
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vilket är en minskning med cirka tio procent jämfört med året innan. Odlings-
arealen var drygt 9 600 hektar. Sett till antalet kilo var morot den viktigaste fri-
landsgrönsaken och dess skörd blev 10 miljoner kilo lägre än under föregående 
år, dvs. knappt 64 miljoner kilo.

Den kalla och regniga början av sommaren och kölden i början av oktober 
var svåra utmaningar för moroten och även för många andra frilandsgrönsaker. 
Trots detta stod moroten fortsättningsvis för knappt 40 procent av den totala 
produktionen av frilandsgrönsaker. Störst var arealen för ärta, som på knappt 
3 500 hektar producerade klart sämre än året innan. Skörden uppgick till cirka 
sex miljoner kilo.

Äppelskörden överskred gränsen sex miljoner kilo och Åland stod liksom 
tidigare för 75 procent av produktionen. Säsongen var god även för bär och 
produktionen uppgick till 17 miljoner kilo på en areal på 5 834 hektar. Jord-
gubbsskörden slog ett nytt rekord på 14 miljoner kilo. Även hallonskörden blev 
över en miljon kilo.

Tomat har producerats mer än växthusgurka under hela den tid som sta-
tistik har förts över trädgårdsproduktionen. I fjol var dock skördemängden av 
gurka större än av tomat. Gurka producerades 40 miljoner kilo och tomat 38 
miljoner kilo. 

Odlingen av specialtomater, såsom körsbärs-, plommon- och bifftomat har 
ökat. Skördenivån för specialtomater är klart lägre än för vanliga tomater, men 
priset per kilo är högre. Specialtomaterna står för 10 procent av totalproduk-
tionen.

Totalproduktionen av krukgrönsaker slog nytt rekord med 112 miljoner 
krukor. Överraskningen var gruppen övriga krukgrönsaker, vars produktion 
uppgick till 13 miljoner krukor. Till denna grupp hör ett brett urval av växter, 
från ärtskott till koriander och från vetebrodd till skogsskräppa. Däremot bröts 
tillväxten för kruksallad och produktionen stannade på 82 miljoner krukor.
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II. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS 
CENTRALFÖRBUND

Organisation och medlemmar

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s verksamhetsområ-
de omfattar de svenska och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten, Nyland 
och Åboland samt landskapet Åland. Medlemmar av centralförbundet är Öster-
bottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP), Nylands svenska producentför-
bund r.f. (NSP), Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. (ÅSP) och 
Ålands producentförbund r.f. (ÅPF). Inom landskapsförbunden är personmed-
lemmarna organiserade i lokalavdelningar. 

 Under 2015 ansökte fem skogsvårdsföreningar om medlemskap i SLC från 
och med ingången av 2016. Dessa var Skogsvårdsföreningen Österbotten, Söd-
ra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårds-
förening och Jeppo skogsvårdsförening. 

Stödande medlemmar i SLC är Mejeriandelslaget Maitosuomi och Finlands 
Pälsdjursuppfödares Förbund. 

SLC:s medlemsantal och arealförhållanden 2015
Förbund Aktiva 

gårdar
Aktiva 
träd- 
gårdar

Växthus 
m2

Stödan-
de

Åker, ha Skog, ha Med-
lemmar 
totalt

ÖSP 2 679 186 855 782 338 80 902 98 823 6 497
NSP 1 413 20 41 522 304 59 613 77 078 3 276
ÅSP 343 - 5 625 90 12 988 23 063 671
ÅPF 396 - 25 257 66 10 357 14 319 866
SLC 4 831 206 928 186 798 163 860 213 283 11 310

Under verksamhetsåret 2015 uppgick organisationens totala medlemsantal 
till  4 831 aktiva gårdar och 11 310 personmedlemmar. Dessa fördelar sig på 
fyra producentförbund och 69 lokalavdelningar. Den sammanlagda åkerarealen 
uppgick till 163 860 hektar åker och skogsarealen till 213 283 hektar skog. Ut-
över personmedlemmarna räknar centralförbundet genom sina landskapsför-
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bund flera ekonomiska organisationer som medlemmar.

SLC:s förtroendevalda 2015

SLC:s förbundsfullmäktige

Centralförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. Lantbruka-
re Stefan Thölix från Korsholm fungerade som förbundsfullmäktigeordförande 
år 2015. Som första vice ordförande fungerade agrolog Anders Rosengren från 
Borgå och som andra vice ordförande jordbrukare Jan Salmén från Saltvik.

Landskapsförbundens representanter i förbundsfullmäktige 2015
Ordinarie medlemmar Suppleanter
ÖSP
Robert Lillhonga, Karleby Jessica Flöjt, Kronoby
Helena Broända, Kronoby Johanna Andtbacka, Kronoby
Johannes Stenmark, Pedersöre Karita Nynäs, Larsmo
Matts Samulin, Pedersöre Jim Finell, Pedersöre
Carita Häger, Nykarleby Stefan Södergård, Vörå
Mikael Österberg, Vörå Jonas Holm, Vörå
Stefan Thölix, Korsholm Christer Kull, Korsholm
Christer Finne, Korsholm Johanna Nyman, Korsholm
Martin Edman, Malax Roger Backholm, Korsnäs
Cindi Groop, Närpes Hans Vikstrand, Närpes
Bengt Eklund, Närpes Johanna Smith, Närpes
Mikael Hoxell, Kristinestad Mathias Holm, Kristinestad
NSP
Anna Alm, Raseborg Jaakko Mäkelä, Vanda
Anders Wasström, Raseborg Sune Baarman, Raseborg
Kaj Klinge, Sjundeå Kim Forsman, Ingå
Kim Männikkö, Kyrkslätt Mårten Malmström, Esbo
Gösta Lundström, Sibbo Magnus Lindberg, Sibbo
Anders Rosengren, Borgå Robert Haglund, Borgå
Hans Boije, Mörskom Anders Mickos, Lappträsk
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ÅSP
Mats Hagman, Kimitoön Gustav Ekholm, Kimitoön
Bert-Ove Johansson, Pargas Markus Karlsson, Pargas
Gunne Unger, Pargas Bo-Erik Nyström, Pargas
ÅPF
Niklas Mörn, Saltvik Hannah Nordberg, Vårdö
Leif  Hagberg, Saltvik Erik Ekström, Godby
Jan Salmén, Saltvik Adam Söderlund, Saltvik

Representanter för de stödande medlemsföretagen kallas till fullmäktiges möten. 

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen består av centralförbundsordförande, första och andra vice 
ordförande samt fyra medlemmar jämte personliga suppleanter. Centralstyrel-
sen utses årligen vid förbundsfullmäktiges höstmöte. Styrelsen sammanträdde 
till nio protokollförda möten under 2015. Förbundsfullmäktigeordförande Ste-
fan Thölix kallas som sakkunnig till styrelsens möten..

Centralstyrelsens sammansättning under 2015:
Medlem Personlig suppleant
Ordförande Holger Falck, Sibbo Henry Wikholm, Borgå
I. vice ordförande Mats Nylund, 
Pedersöre

Jonny Kronqvist, Nykarleby

II. vice ordförande Mårten Forss, 
Kimitoön

Mats Eriksson, Pargas

Thomas Blomqvist, Raseborg Thomas Antas, Lappträsk
Tage Eriksson, Jomala Jonas Lundberg, Finström
Tomas Långgård, Malax Tommy Ehrs, Vörå
Martin Westerberg, Närpes Bo Storsjö, Kristinestad

Revisor och verksamhetsgranskare 

CGR-revisor Mikael Söderlund fungerade som revisor under 2015. Lantbruks-
rådet Nils-Anders Granvik och lantbrukare Sune Eliasson fungerade som verk-
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samhetsgranskare. Agronom Thomas Alm, merkant Ulla Eriksson och agrolog 
Cay Blomberg fungerade som suppleanter.

Beviljande av förtjänsttecken 

Jordbrukare Robert Juslin från Borgå och lantbrukare Peter Simberg från Rase-
borg tilldelades Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden 2015.

SLC:s representation 2015 

MTK:s skogsdirektion  Stefan Thölix
MTK:s sockerbetsutskott Cay Blomberg
MTK:s potatisutskott Jan Porander
MTK:s trädgårdsutskott Johanna Smith
– kontraktsodlingssektionen Johan Åberg
MTK:s köttutskott (samarbetsdele- 
gation)

Tomas Långgård

– svinsektionen Tomas Långgård
– nötsektionen Johan Snickars
– fårsektionen Mårten Forss
– fjäderfäsektionen Fredrik Ström
MTK:s äggutskott Robert Kuuttinen
MTK:s mjölkutskott Mikael Österberg
MTK:s handelspolitiska utskott Holger Falck
MTK:s spannmålsutskott Bengt Nyman
– maltkornsektionen Peter Lindström
– oljeväxtsektionen Kim Forsman
– utsädessektionen Anders Wickholm
MTK:s miljö- och markpolitiska utskott Mats Eriksson
MTK:s skatteutskott Mikaela Strömberg-Schalin
MTK:s utskott för naturenlig odling Steve Nyholm
MTK:s energiutskott Johanna Nyman
MTK:s landsbygdsföretagarutskott Annukka Larvio-Wikner
MTK:s kvinnoarbetsgrupp Antonia Husberg/Mia Wikström
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MTK:s konsumentarbetsgrupp  Antonia Husberg/Mia Wikström
MTK:s delegation för kvinnliga skogs-
ägare

Nina Långstedt

JSM:s styrgrupp för revidering av djur-
skyddslagen

Mikaela Strömberg-Schalin

Mavis samarbetsgrupp för verk- 
ställande av jordbruksstöden

Holger Falck

JSM:s beredningsgrupp för nationella 
jordbruksstöden

Johan Åberg

Mavis arbetsgrupp för verkställande av 
jordbruksstöden

Johan Åberg

JSM:s delegation för produktions- 
djurens välmående

Johan Åberg, suppl. Tomas Långgård

JSM:s arbetsgrupp för hållbar använd-
ning av växtskyddsmedel (NAP)

Rikard Korkman

JSM:s arbetsgrupp för skadliga  
ämnen i gödselfabrikat

Rikard Korkman

JSM:s EU-sektion för jordbruks- och 
livsmedelsfrågor

Johan Åberg, suppl. Rikard Korkman

JSM:s ledningsgrupp för gårds- 
brukets energiprogram

Rikard Korkman

JSM:s skördeskadedelegation Johan Åberg, suppl. Rikard Korkman
JSM:s växtskyddsdelegation Cay Blomberg, suppl. Rikard Korkman
JSM:s växtskyddsmedelsdelegation Cay Blomberg, suppl. Rikard Korkman
JSM:s växtsortsnämnd Kim Forsman, suppl. Rikard Korkman
JSM:s genresursdelegation Rikard Korkman
JSM:s rådgivningsdelegation suppl. Anders Rosengren
JSM:s strategigrupp för landsbygdsut-
veckling

Johan Åberg

JSM:s uppföljningsgrupp för Fastlands-
finlands landsbygdsutvecklingsprogram

Holger Falck

– Landsbygdsutvecklingsprogrammets 
strategiarbetsgrupp

Johan Åberg

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
YTR

Rikard Korkman

Landsbygdsnätverkets styrgrupp Rikard Korkman, suppl. Mia Wikström
MM:s skarvarbetsgrupp Johan Åberg, suppl. Mikaela  

Strömberg-Schalin
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Spannmålsbranschens samarbetsgrupp 
VYR

Rikard Korkman

SHM:s arbetsgrupp för utvecklandet av  
avbytarservicen

Johan Åberg

UM:s sektion för EU/WTO-frågor Holger Falck
ETU, djurhälsovårdens ledningsgrupp Kristian Westerholm
ETT, SIKAVA-arbetsgrupp Christer Storfors
ETT, NASEVA-arbetsgrupp Ola Sandberg
Gröna Året 2016, ledningsgruppen Rikard Korkman
Direktionen för gårdsbrukets utveck-
lingsfond

Johan Åberg

Svenska lantbrukssällskapens förbund, 
styrelsen

Holger Falck

ANM:s delegation för konsument- 
ärenden

suppl. Johan Åberg

Styrgruppen för Matskolan-Ruokakoulu Antonia Husberg/Mia Wikström
Styrgruppen för Faktagaffeln Antonia Husberg/Mia Wikström
Styrgruppen för Delikatessernas  
Finland  

Antonia Husberg/Mia Wikström

Styrgruppen för Äkta smak Antonia Husberg/Mia Wikström
Föreningen Matinformation r.f.,  
styrelsen

Holger Falck

Pensionsskyddscentralens representant-
skap

Holger Falck, suppl. Mikaela  
Strömberg-Schalin

Raisio Abp, förvaltningsrådet Holger Falck
LPA:s styrelse Holger Falck, suppl. Johanna Franzen
LPA:s delegation  Stefan Thölix, suppl. Tuija Danielsson
LPA:s ersättningsnämnd Johan Åberg
LPA:s konsultativa kommission för 
avbytarärenden

Jonny Kronqvist

LPA:s konsultativa kommission för 
avträdelseärenden

Holger Falck

LPA, övervakarna av prövningsverksam-
heten

Holger Falck

FPA:s delegation Mikaela Strömberg-Schalin
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden Mikaela Strömberg-Schalin
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Försäkringsdomstolens sektion för pen-
sions- och olycksfallsärenden

suppl. Rikard Korkman, Johan Åberg

Inhemska trädgårdsprodukter r.f., sty-
relsen

Susanne West

Jordägarnas värderingscentral, styrelsen Håkan Fagerström, suppl. Henrik Lind-
ström

Finlands Skogscentral, Kustens regio-
nenhet, direktionen

Stefan Thölix

Skogsägarförbundet Kusten, styrelsen Stefan Thölix, Holger Falck
Styrelsen för Finlands skogscertifiering Stefan Borgman
Uppföljningsgruppen för Metso- 
programmet

Nina Långstedt

Svenska Studieförbundet, styrelsen Mia Wikström
Examenskommissionen inom naturbruk Mia Wikström
Walter Ehrströms stiftelse, styrelsen Holger Falck
Finlands avdelning av NBC Holger Falck, Johan Åberg, Rikard 

Korkman
Finnish agri-agency for Food and  
Forest Development, FFD

Holger Falck

Stödgruppen för husdjursombuds- 
mannen i Bryssel

Rikard Korkman

COPA:s presidium Holger Falck
COPA-COGECA:s arbetsgrupper:
– Food Chain  Johan Åberg
– Flowers and Plants Susanne West
– Fruit and Vegetables  suppl. Susanne West
– Direct Payments and Greening suppl. Johan Åberg
– Risk Management suppl. Johan Åberg
– Common Agricultural Policy suppl. Johan Åberg
– Environment suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
– Rural development suppl. Johan Åberg
– Sugar suppl. Rikard Korkman
– Bioenergy suppl. Johan Åberg
– Cereals suppl. Rikard Korkman
– Fertilisers and Pesticides suppl. Rikard Korkman
– Forestry suppl. Johan Åberg
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– Oilseeds and Protein Crops suppl. Rikard Korkman
– Milk and Dairy Products suppl. Johan Åberg
– Flax and Hemp suppl. Rikard Korkman
– Honey suppl. Rikard Korkman
– Phytosanitarity Questions suppl. Rikard Korkman
– Potatoes suppl. Rikard Korkman
– Legal and Fiscal Questions suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
– Seeds suppl. Rikard Korkman
– Pigmeat suppl. Johan Åberg
– Women’s Comittee suppl. Mia Wikström
– Organic farming suppl. Rikard Korkman
– Animal Health and Welfare suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
– Quality Assurance in Agriculture suppl. Johan Åberg
– Competitiviness of  Agri-Food Indu-
stry

suppl. Johan Åberg

– Genetically Modified Organism suppl. Rikard Korkman
– International Aspects of  Agriculture suppl. Johan Åberg
– Fish suppl. Johan Åberg
EU:s rådgivande kommitté, trädgård Susanne West
PEFC Finlands – Finlands skogscertifie-
ring rf, styrelsen

Stefan Borgman

Virkesmätningsgruppen, MTK Stefan Borgman
Virkeshandelsgruppen, MTK Stefan Borgman
Skogscertifieringsgruppen, MTK Stefan Borgman
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Utskottens sammansättning 2015

Arbetsutskottet
Ordförande Holger Falck, Mats Nylund, Mårten Forss, Stefan Thölix och sekr. 
Johan Åberg.

Finansrådet
Ordförande Holger Falck, Håkan Fagerström, Tage Ginström, Johan Åberg 
och sekr. Gunilla Johansson.

Ekoutskottet
Ordförande Steve Nyholm ÖSP (Bjarne Mara), Mathias Weckström NSP 
(Magnus Selenius), Jan-Erik Karlsson ÅSP (Gunilla Törnroos), Niclas Mörn 
ÅPF (John Mattsson) och sekr. Rikard Korkman.

Kvinnoutskottet
Ordförande Johanna Wasström NSP (Anita Baarman), Carita Häger ÖSP 
(Eivor Finne), Anette Blomberg ÅSP (Johanna Franzen), Yvonne Mattsson 
ÅPF (Hannah Nordberg) och sekr. Antonia Husberg.

Miljö- och markpolitiska utskottet
Ordförande Thomas Antas NSP (Gustav Rehnberg), Bjarne Mara ÖSP (Henrik 
Östman), Martin Jakas ÖSP (Henrik Östman), Mats Eriksson ÅSP (Gunilla Törn-
roos), Anders Jansson ÅPF (Harry Ekström), sakkunniga Håkan Fagerström samt 
U.B. Lindström och sekr. Mikaela Strömberg-Schalin och Rikard Korkman.

Mjölksamarbetsgruppen
Ordförande Mikael Österberg ÖSP (Henrik Strandberg), Mikael Åsvik ÖSP 
(Henrik Strandberg), Kristian Westerholm NSP (Jesse Mårtenson), Sverker 
Blomberg ÅSP, Tarja Blomqvist ÅPF (Jan Håkan Eriksson), sakkunnig Mats 
Nylund och sekr. Johan Åberg.

Organisationsutskottet
Ordförande Helena Fabritius ÅSP, Jan-Ove Nyman ÖSP, Fredrik Grannas ÖSP, 
Bjarne Westerlund NSP, Gunilla Grönholm NSP, Henry Lindström ÅPF och 
sekr. Antonia Husberg/Mia Wikström. 
 
Potatisutskottet
Ordförande Kaj Hemberg ÖSP, Sören Lawast ÖSP, Staffan Björkell NSP 
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(Björn Lindström), Roger Lindroos NSP (Björn Lindström), Peter Karlgren 
ÅSP (Börje Franzén), Anders Eriksson ÅPF (Marcus Eriksson), sakkunnig Jan 
Porander och sekr. Rikard Korkman.

Skatteutskottet
Ordförande Robert Juslin NSP (Magnus Grönholm), Matias Ålgars ÖSP, Nina 
Hoxell ÖSP, Anders Backas ÅSP (Kristina Vanström), Lars-Johan Mattsson ÅPF 
(Bo-Erik Sandell) och sekr. Mikaela Strömberg-Schalin.

Skogsutskottet
Ordförande Stefan Thölix ÖSP, Bo Storsjö ÖSP, Bengt Lövsund ÖSP, Gösta 
Lundström NSP (Anders Wasström), Otto von Frenckell NSP (Anders Was-
ström), Jan Salmén ÅPF (Leif  Sundberg), Reijo Haapa ÅSP (Dick Abrahams-
son), sakkunniga Fredrik Granberg, Magnus Wiksten och Jan Slotte samt sekr. 
Stefan Borgman. 

Slaktdjursutskottet
Ordförande Tomas Långgård ÖSP (Ola Sandberg), Johan Snickars ÖSP (Ola 
Sandberg), Guy Broman NSP (Kristian Westerholm), Mari Söderdahl ÅPF 
(Ingolf  Strand), Thomas Johansson ÅSP (Rikard Norrén) och sekr. Mikaela 
Strömberg-Schalin.

Socialpolitiska utskottet
Ordförande Tom Brors ÖSP, Gunda Berg ÖSP, Marjaana Sjöblom NSP 
(Ann-Christine Kjellin-Evertsson), Nina Lundström ÅSP (Marianne Fabritius), 
Hannah Nordberg ÅPF (Agneta Sviberg) och sekr. Mikaela Strömberg-Schalin.
 
Sockerbetsutskottet
Ordförande Cay Blomberg ÅSP (Dan Lindroth), Fredrik Ström ÖSP (Sami Ko-
ski), Sebastian Sohlberg NSP (Erik Perklén), Henrik Kevin NSP (Erik Perklén), 
Tom Jansson ÅPF och sekr. Rikard Korkman.

Spannmålsutskottet
Ordförande Bengt Nyman NSP, Kim Forsman NSP, Anders Wickholm NSP, 
Bengt Eklund ÖSP (Mårten Krokfors), Martin Edman ÖSP (Mårten Krokfors), 
Peter Lindström ÅSP (Mikael Holmberg), Jonas Lundberg ÅPF (Sixten Matts-
son) och sekr. Rikard Korkman.
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Trädgårdsutskottet
Ordförande Mikael Lundell ÅPF (Michael Perander), Martin Westerberg ÖSP 
(David Björk), Christer Finne ÖSP (David Björk), Stefan Skullbacka (ÖSP/När-
pes Grönsaker), Kaijus Ahlberg NSP (Pauli Lindström), Anders Ekholm ÅSP 
(Edgar Sjövall) och sekr. Susanne West.

Ungdomsutskottet
Ordförande Johan Holmqvist ÅPF (Fredrik Söderlund), Samuel Ingves ÖSP 
(Daniel Klockars), Tommy Ehrs ÖSP (Daniel Klockars), Sonja Träskman NSP 
(Christa Hällfors), Ida Fredriksson ÅSP (Mats Vesterlund) och sekr. Annika 
Öhberg.

LoA:s läsarråd
Ordförande Mats Nylund ÖSP, Bengt Nyman NSP, Maria Wasström-Sarkola 
NSP, verksamhetsledare Johan Åberg och sekr. chefredaktör Michael Godt-
fredsen.

Strategiarbetsgruppen
Ordförande Johnny Kronqvist (ÖSP), Anders Lillandt (ÖSP), Anna Alm
(NSP), Thomas Lindroth (ÅSP), Jonas Lundberg (ÅPF) samt sekr. Antonia 
Husberg och Jan-Ove Nyman (ÖSP).
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Anställda vid SLC, Landsbygdens Folk och LoA

SLC
Position Namn, titel Anställd
Verksamhetsledare Jonas Laxåback, agronom 

AFM
1.9.2010, tjänstledig 
1.8.2013 -

T.f. verksamhetsledare Johan Åberg, agronom AFM 1.9.2013
Jurist Mikaela Strömberg-Schalin 9.10.2012
Informatör Mia Wikström, PM 1.8.2008, tjänstledig 

16.6.2014 – 29.5.2015
T.f. informatör Antonia Husberg, PM 25.8.2014 
Ombudsman (deltid) Rikard Korkman, AFM 1.10.1997
Ungdomsombud 
(deltid)

Annika Öhberg, AFM-stud. 1.11.2013

Bokförare, kassörska Gunilla Johansson, stud.merk. 1.1.1990
Kanslist Birgitta Bertell, merkonom 1.1.1993

LF & LoA
Position Namn, titel Anställd
Chefredaktör Michael Godtfredsen 1.9.1999,  

chefred.16.5.2008
Redaktionssekreterare Mikael Lampén 1.9.1999
Redaktör (deltid) Tore Snickars 10.8.2006
Redaktör Christoffer Thomasfolk 9.5.2011
Redaktör (deltid) Andrea Bergman 1.1.2009
Redaktör Nina Colliander-Nyman 1.10.2013
Annonschef Bjarne Jansson 6.6.1995
Annonssekreterare Kiiku Behm 21.11.2001

 
SLC:s produktansvarsförsäkring

Alla medlemmar i SLC har en produktansvarsförsäkring. Den ingår i den med-
lemsavgift som årligen inbetalas till organisationen. Under år 2015 inträffade 
inga skador.
 

 
SLC II. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 2015 



25

SLC:s olycksfallsförsäkring 
 
Antalet SLC:s olycksfallsförsäkringar minskade under året 2015 med 90 försäk-
ringar. Vid årsskiftet uppgick det totala antalet försäkringar till 1 762 och under 
året inträffade 67 skadefall.

Antalet försäkrade 31.12.2015 och antalet skadefall år 2015
Förbund Antalet försäkrade Antalet skadefall
ÖSP 1 165 51
NSP 493 15
ÅSP 52 0
ÅPF 36 1
SLC 16 0
Totalt 1 762 67

  
 
SLC:s medlemsförmåner 2016
 
Media och nättjänster
• Tidningen Landsbygdens Folk & LoA
• SLC:s nättjänster www.slc.fi
 
Försäkrings- och banktjänster
• Aktia Bank Abp
• Folksam Skadeförsäkring Ab
• Nordea
• OP Gruppen
• WebWakka-bokföring och bankförbindelse

SLC:s sakkunnigtjänster
• Rådgivning
• Material
• Kursverksamhet
• Blankettombud hjälper med EU-stödansökan

Annan sakkunnighjälp
• Jordägarnas värderingscentral
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• Landsbygdens Arbetsgivareförbund
• Föreningsresursen och SFV:s kursbidrag

Energi och bränslen
• Energia
• Neste Oil
• Q8Oils och 77 Lubricants smörjmedel (Sanup)
• St1
• Woikoski

Jordbruksnära tjänster
• Gott från Finland-märket
• Grolls
• Hankkija Oy
• Hortilab
• Kärcher – maskiner för yrkesbruk
• Ramirent maskinuthyrning
• SLF:s lantbrukspublikationer
• Valtra bonus för traktorer och Sampo-tröskor
• VV-Auto Group – Volkswagens arbetsbilar

Fritid 
• Kultajousi
• Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels
• Tallink Silja
• Viking Line

Stöd för välmående
• Landsbygdens stödpersonnätverk
• Semesterstöd
• Kurser om välmående
• Hjälp vid kriser

Förmåner för nya lantbrukare   
• Introduktionsrabatt på Folksams lantbruksförsäkring
• Hankkijas presentkort
• SLF:s Lantbrukskalender 
• Valtras arbetsoverall
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III. CENTRALFÖRBUNDETS VERKSAMHET 2015 
 
Förbundsfullmäktige 

Vårmöte
 
SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte hölls onsdagen den 8 april på Sokos Ho-
tell Vanda i Dickursby. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Bland an-
nat slogs medlemsavgifterna fast för 2016. Medlemsavgifterna bibehölls i övrigt 
oförändrade jämfört med avgifterna för 2015, förutom att inga arealavgifter 
längre uppbärs från förbunden för skogsarealen. Orsaken till detta var att med-
lemsavgiften för SLC:s nationella intressebevakning uppbärs via skogsvårdsför-
eningarna. Årsberättelsen och bokslutet för 2014 godkändes. 

Ordet leddes av första viceordförande Anders Rosengren eftersom 
fullmäktiges ordförande Stefan Thölix var förhindrad att delta. Rosengren 
konstaterade i sitt öppningsanförande att vi den här våren har de största 
förändringarna i stödsystemen sedan 1995, då vi blev medlemmar i EU. Enligt 
Rosengren har förvaltningen skött sin uppgift dåligt med de nya stödsystemen, 
eftersom stödsystemen i varje reform blir bara mer invecklade och byråkratiska.

Årsberättelsen som tillsammans med möteshandlingarna utsänts till 
fullmäktigemedlemmarna presenterades av verksamhetsledare Johan Åberg. 
Stora marknadssvängningar och EU:s jordbruksreform präglade starkt år 
2015. Intresset för närmat har ytterligare ökat under året. Centralförbundets 
ordförande Holger Falck presenterade bokslutet. Revisorns berättelse samt 
verksamhetsgranskningsberättelsen framlades av fullmäktiges viceordförande 
Anders Rosengren. Härefter fastställde fullmäktige bokslutet och 
ansvarsfrihet för centralstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades. 
Centralförbundets ordförande Holger Falck framförde ett tack för förtroendet 
på de redovisningsskyldigas vägnar. 

Efter ordinarie vårmöte hölls fullmäktigeseminarium med anföranden av 
direktör Marko Mäki-Hakola från MTK:s skogsavdelning om utmaningarna 
inom skogsintressebevakningen efter det att skogsvårdsföreningarna blivit 
medlemmar i SLC/MTK. Styrelseordförande Bo Storsjö från Österbottens 
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skogsvårdsförening gav en kommentar på Mäki-Hakolas anförande. Härefter 
berättade avdelningschef  Risto Artjoki från jord- och skogsbruksministeriets 
matavdelning om det kommande regeringsprogrammet ur ministeriets synvinkel. 

Fullmäktige gav en resolution som krävde att den kommande regeringen 
på allvar tar itu med den alltjämt ökande byråkratin och de växande 
förvaltningskostnaderna inom lantbruket. Fullmäktige påpekade att ett lönsamt 
lantbruk som är handlingskraftigt och utvecklar produktionen är den första länken 
i en lång företagskedja som skapar sysselsättning och välmående i hela landet. 
Riktlinjerna för offentlig upphandling av mat måste klargöras. SLC:s fullmäktige 
framhöll att offentliga skattemedel bör användas i linje med de värderingar som 
finns inskrivna i vår nationella lagstiftning gällande matproduktion. Nödvändiga 
åtgärder måste vidtas för att rätta till detaljhandelns praxis inom handelskedjan 
och skapa goda villkor för producentsamarbete inom kedjan. SLC:s fullmäktige 
framhävde även att de finländska skogarnas hela potential måste tas tillvara för 
att höja landets konkurrenskraft. 

Höstmöte

Höstmötet hölls måndagen den 23 november i samband med SLC:s kongress i 
Nådendal. Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Stefan Thölix. I den all-
männa debatten framförs ofta att lantbruket inte deltar i de ekonomiska inbe-
sparingarna, men ingenting kan vara mer felaktigt, sade Thölix i sitt öppnings-
anförande. Vidare påpekade han att andelen lantgårdar i lönsamhetskris aldrig 
varit så stor som nu. Dagens kostsamma produktionsanläggningar medför en 
hög andel främmande kapital i lantbruksföretagen. Detta i sin tur medför högre 
risker vid förändringar i marknadsläge och produktionsvillkor. 

Fullmäktige beslöt att återvälja lantbrukare Stefan Thölix, Korsholm, till 
fullmäktigeordförande. Agrolog Anders Rosengren, Borgå, återvaldes till full-
mäktiges förste viceordförande och lantbrukare Jan Salmén, Saltvik, återvaldes 
till andra viceordförande. 

Agronom Holger Falck (suppl. Bengt Nyman) återvaldes till SLC:s cen-
tralförbundsordförande och ordförande i centralstyrelsen. Riksdagsledamot 
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Mats Nylund (suppl. Jonny Kronqvist) återvaldes till förste vice ordförande. 
Till andra viceordförande valdes lantbruksföretagare Mårten Forss (suppl. Mats 
Eriksson). Övriga styrelsemedlemmar är agrolog Tomas Långgård (suppl. Tom-
my Ehrs), lantbrukare Martin Westerberg (suppl. Bo Storsjö), riksdagsledamot 
Thomas Blomqvist (suppl. Thomas Antas) och agrolog Tage Eriksson (suppl. 
Jonas Lundberg).

Till revisor för 2016 valdes CGR-revisor Mikael Söderlund. Lantbruksrå-
det Nils-Anders Granvik och lantbrukare Sune Eliasson valdes till verksamhets-
granskare samt agronom Thomas Alm, merkant Ulla Eriksson och agrolog Cay 
Blomberg till suppleanter.

Verksamhetsledare Johan Åberg redogjorde för förslaget till tekniska preci-
seringar av SLC:s stadgar. Stadgarna godkändes enhälligt av fullmäktige. Åberg 
presenterade även ett förslag till verksamhetens tyngdpunktsområden för år 
2016 och dessa godkändes i föreslagen form. 

Falck och Åberg redogjorde för beredningen av det nationella stödpaketet 
för år 2016 och konstaterade att förhandlingarna med statsmakten ännu fort-
sätter i troligtvis några veckor. Efter diskussion beslöt fullmäktige ge styrelsen 
fullmakt att sköta slutförhandlingen och ta beslut, förutsatt att styrelsen är en-
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hällig och fullmäktige informeras om förhandlingsresultatet. 

På grund av att fullmäktigemötet denna gång ordnades i samband med 
kongressen gav fullmäktigen ingen resolution från mötet.

Kongress i Nådendal

SLC höll kongress i Nådendal den 22-23 novem-
ber. Kongressen inleddes med att SLC:s nya pr-
film presenterades. Filmen har gjorts av Robin 
Bäckman tillsammans med SLC:s informatör 
Antonia Husberg och är ett led i den nya grafiska 
profil som SLC hade under arbete.

Centralförbundets ordförande Holger Falck öppnade kongressen och 
ÅSP:s  hälsning framfördes av förbundsordförande Mårten Forss. Till ordfö-
rande för kongressen valdes Stefan Thölix och till viceordförande Anders Ro-
sengren och Jan Salmén.

SLC:s förtjänstmärke i guld utdelades till Christer Finne (ÖSP), Henrik 
Holm (ÖSP), Börje Ivars (ÖSP), Johanna Nyman (ÖSP), Erik Brinkas (NSP), 
Håkan Fagerström (NSP), Markus Johansson (NSP), Dick Abrahamsson (ÅSP) 
och Tage Eriksson (ÅPF). Även Reijo Haapa (ÅSP) tilldelades förtjänstmärke i 
guld i sin frånvaro. Henrik Holm framförde sitt tack å de premierades vägnar.
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Som inbjuden gäst höll den svenska riksdagsledamoten och jordbruka-
ren Kristina Yngwe ett anförande på temat ”Svensk mat nu och i framtiden”. 
Det svenska livsmedelsgapet visar på en historisk utveckling av konsumtion 
och produktion under de senaste 40 åren. Inom lägesbeskrivningen framförde 
Yngwe att Sverige har en åldrande lantbrukarkår, större och allt mer specia-
liserade företag samt stabil mjölkinvägningen men stor minskning av antalet 
mjölkgårdar. Grisproduktionen har dalat i Sverige, men nu hoppas Yngwe på 
ett trendbrott som följd av antibiotikaskandaler utomlands. Nötköttsproduk-
tion är stabil och fårproduktionen ökar. Gårdsförsäljning och turism är på väg 
uppåt. Även trädgårdssektorn ökar.  

Yngwe tog upp motsvarande problem som de finländska bönderna brottas 
med. Även de föreslagna lösningarna med vilka man kan få ökad lönsamhet, 
regelavvecklingar, mer inhemskt i offentlig upphandling, ökat förädlingsvärde, 
hållbarhet och konsumentmakt är bekanta hos oss. Yngwes devis var att det ska 
vara enkelt, lönsamt och roligt att vara bonde! 

Sverige skall få en livsmedelsstrategi på regeringsnivå. T.ex. djurskyddsla-
gen skall genomgå översyn småningom, med sikte på målstyrning istället för 
detaljstyrning. Det vill säga att den enskilda jordbrukaren visas större tillit vad 
gäller kunskap och förmåga att sköta väl om sina djur. 

Verksamhetsledare Johan Åberg höll ett anförande om de globala markna-
dernas hot och möjligheter. 

Under kongressens supé framfördes festtalet av Forststyrelsens generaldi-
rektör och tidigare MTK-ordförande Esa Härmälä. 

SLC strategi 2022

Huvudtemat för kongressen år 2015 var SLC:s strategi 2022. Jonny Kronqvist 
fungerade som ordförande för strategiarbetsgruppen. I arbetsgruppen var föl-
jande frågor aktuella: Var befinner sig SLC idag? Var vill vi vara? Hur ska vi ta 
oss dit? Arbetsgruppen gjorde även en analys av nuläget inom jord- och skogs-
bruk och reflekterade över de megatrender som kommer att påverka jordbru-
karnas verksamhetsförutsättningar framöver. 

 
SLCIII. Centralförbundets verksamhet 2015 



32

Utgående från den vision och målbild för strategin som arbetsgrup-
pen utarbetade identifierades delmål på fyra olika områden; politik, mark-
nad, sociala frågor och kompetens. Dessa fyra områden behandlades i ar-
betsgrupper på kongressen och under kongressens andra dag presenterade 
respektive arbetsgruppsordförande en sammanfattning av diskussionerna.  

Alla presentationer och kommentarer som framfördes kring strategiarbetet 
togs emot och Jonny Kronqvist konstaterade att de beaktas i det fortsatta arbe-
tet med SLC:s strategi. 

Till kongressen inlämnades tolv motioner
 
Landskapsförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar samt stödande 
medlemmar innehar motionsrätt till kongressen. Till förbundskongressen 2015 
inlämnades tolv motioner och för behandling av motioner tillsatte kongressen 
en arbetsgrupp.

NSP:s Ingå lokalavdelning lyfte i en motion upp den icke fungerande 
spannmålsmarknaden och föreslog att SLC fortsätter vidareutveckla export i 
egen regi eller i samarbete med andra aktörer. I motionssvaret konstaterade 
styrelsen att SLC fortsätter att målmedvetet och långsiktigt utveckla spann-
målsexporten till en likvärdig försäljningskanal jämsides med den inhemska 
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marknaden för att öka konkurrensen om det inhemska spannmålet. SLC tar 
initiativ inom spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR) till att utreda förut-
sättningarna samt för- och eventuella nackdelar med att skapa en modell inom 
spannmålssektorn för att insamla en obligatorisk avgift för att finansiera i första 
hand marknadsbefrämjande åtgärder. Motionsarbetsgruppen ansåg ytterligare 
att SLC skall verka för en bättre kvalitetsprissättning enligt modell från exem-
pelvis de Baltiska länderna och Tyskland samt att SLC bör se över hur de nuva-
rande sektionsavgifterna används och utvärdera om dessa kommer näringen till 
godo på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Purmo lokalavdelning av ÖSP lyfte i sin motion fram avbytarverksamhet-
ens utveckling ur husdjursföretagarens synvinkel. Motionären ansåg att SLC 
bör jobba för att husdjursföretagarna fortsättningsvis har rätt till avbytare med 
sådana kriterier som inte ställer företagare och inriktning i olika ställning avse-
ende avbytarrätt. Motionsarbetsgrupp konstaterade att propositionen om avby-
tarlagstiftningen har sedan inlämnandet av motionen väsentligt ändrats och att 
det förslag motionären hänvisar till har slopats. Kongressen slog fast att SLC 
kommer att verka för att avbytartjänsterna även framöver kan produceras smi-
digt och på ett sätt som tryggar en god servicenivå i hela landet.

I en motion lyfte NSP fram information och kommunikation som  
SLC:s viktigaste verktyg. Motionären ansåg att SLC måste lyfta information och 
kommunikation till en ny nivå och effektivare börja använda de resurser som 
redan finns och söka nya möjligheter att nå ut till allmänheten och beslutsfattare 
för att bereda väg för en positiv utveckling av hela lantbruksbranschen. SLC:s 
styrelse förslog i sitt svar att SLC bygger upp och utbildar ett nytt kommu-
nikationsnätverk bestående av förtroendevalda och övriga aktiva medlemmar. 
Även kontakterna med media, beslutsfattare och övriga samhällspåverkare ef-
fektiveras och görs mer planenligt och kontinuerligt. SLC strävar även efter en 
regelbunden och långsiktig kommunikation. Motionsarbetsgruppen tillade att 
SLC i större grad bör påverka bl.a. utbildningen av journalister och media för 
att påverka allmänhetens syn på jordbruket samt att SLC bör se över resursför-
delningen gällande kommunikations- och informationsverksamheten.

NSP lyfte i en motion upp vikten av att slå vakt om förutsättningarna för 
sockerbetsodling och lönsamhet i odlingen i Finland. NSP yrkade på åtgärder 
för någon form av specialvillkor då sockerkvoterna försvinner, att stödet för 
sockerbetsodlingen bibehålls och att transportersättningarna utveckla så att 
man kan odla konkurrenskraftigt på tillräckligt avstånd för att kunna säkra den 
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odlingsmängd som behövs för att hålla i gång fabriken. Styrelsen svarade att 
SLC följer med utvecklingen inom sockerbetsodlingen och har beredskap att 
vidta nödvändiga åtgärder i mån av tillbudstående medel. Åtgärder som främst 
kan komma ifråga är en nationell omfördelning av EU:s produktionskopplade 
stöd. SLC har också beredskap att se över fördelningsgrunden för det nationella 
transportstödet för sockerbetssektorn. Kongressen hade ingenting att tillägga.

I sin motion om satsningar på markpolitik yrkade NSP på att SLC arbetar 
för och vidtar nödvändiga åtgärder för att markägaren alltid skall få full ersätt-
ning för alla intrång på hennes mark. Planläggningen får inte heller oskäligen 
leda till tillståndsförfarande för normala skogsbruksåtgärder och dylikt. NSP 
vill även minska de problem som är förknippade med besvär som inte enbart är 
ägnade att nå rättvis och jämlik behandling. Allt skydd av arter, naturtyper och 
miljöer skall alltid i första hand utgå från frivilliga åtgärder. Styrelsen svarade att 
SLC fortsätter att driva de i motionen aktualiserade frågorna enligt redogörel-
sen i motionssvaret, vilket omfattades av kongressen.

Munsala lokalavdelning av ÖSP lyfte i sin motion fram frågan om hur 
lönsamheten på SLC:s medlemsgårdar kunde lyftas. SLC:s styrelse konstatera-
de i sitt svar att SLC genom tillbudsstående medel och verktyg arbetar för att 
påverka jordbrukets verksamhetsomgivning och därigenom lönsamhet så att 
det finns möjligheter och utrymme för enskilda gårdar och företagare att ut-
veckla sin verksamhet. Kongressens motionsarbetsgrupp tillade att SLC arbetar 
för att förbättra medlemmarnas kompetens såväl gällande odlingsteknik som 
marknadskunnande samt att SLC ska satsar på konsumentinformation för att 
ytterligare öka förtroendet för inhemsk mat. Medlemmarna uppmanades även 
utnyttja de möjligheter Råd2020 erbjuder för att utveckla den egna gården. 

I sin motion tog Korpo lokalavdelning fram väglaget på statens vägar och 
yrkade på att SLC aktivt skall lobba för ett statsbidrag för vägunderhållet av 
statens och väglagens vägar och att speciell vikt bör läggas på vägar såsom 
Skärgårdsvägen som aktivt marknadsförs för turismen och som generellt har en 
låg prioritering. Styrelsen konstaterade i sitt svar att SLC fortsätter att gentemot 
regering, riksdag och myndigheter aktivt bevaka frågor gällande vägnätets skick 
och påtala en tillräcklig finansiering för landets vägnät för att trygga grund-
förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt lantbruk. Motionsarbetsgruppens 
tillade dessutom att SLC verkar för att jord- och skogsbrukets behov bättre 
beaktas vid underhåll, planering och byggandet av vägar och farleder. 
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I en annan motion lyfte Korpo lokalavdelning fram förskjutningarna av 
stödutbetalningarnas tidtabell. I sitt svar påpekade centralstyrelsen att SLC krä-
ver att Finland tar i bruk och maximalt utnyttjar de möjligheter EU ger med-
lemsländerna att betala ut så kallade förskott i samband med att de administra-
tiva övervakningarna är utförda. SLC kommer även att utöva påtryckningar på 
myndigheterna för att en så stor del av stöden som möjligt även fortsättningsvis 
betalas ut under det egentliga stödåret. Detta omfattades av kongressen. 

Ålands Producentförbund påtalade i sin motion de orimliga påföljder av 
försenade anmälningar till djurregistret. Styrelsen föreslog i sitt svar att SLC 
strävar efter att få till stånd en grundläggande förändring i registreringsreglerna i 
samband med mellanöversynen av EU:s jordbrukspolitik eller vid nästa reform. 
Styrelsen föreslog även att SLC assisterar medlemmar som får sanktioner att 
söka ändring på besluten och fortsätter att påtala problematiken med försenade 
anmälningar till djurregistret samt behovet att minimera påföljderna. Kongres-
sens motionsarbetsgrupp ansåg även att SLC ska verkar för att sanktionerna 
i framtiden skall stå i proportion till förseelserna samt att jordbrukaren ges 
möjlighet att rätta till fel och brister innan sanktioner påförs. Kongressen ansåg 
ytterligare att SLC ska arbetar för att djurregistren utvecklas så att man kan mi-
nimera risken för felanmälningar samt att registren alarmerar om uppenbara fel 
och kvitterar ändringar automatiskt.

I en motion från ÖSP vill förbundet trygga finansieringen av de nationella 
stöden. ÖSP yrkade på att SLC skall arbeta för att statsmakten de kommande 
åren reserverarar tillräckligt med medel som garanterar att de nationella stöden 
även i fortsättningen utbetalas enligt en nivå som tryggar en lönsam jordbruks-
produktion i hela landet för alla produktionsinriktningar. Styrelsen konstaterade 
i sitt svar till kongressen att SLC arbetar för att trygga en finansiering av de 
nationella stöden som möjliggör en ändamålsenlig stödgradering mellan stöd-
områdena och tryggar en fortsatt livsmedelsproduktion i hela landet. SLC anser 
det vara ohållbart att de nationella stöden på C-området beskärs samtidigt som 
även EU:s direkta stöd minskar. Svaret omfattades av kongressen. 

I motionen om att effektivera förebyggandet av fågelskador samt betala 
full ersättning för förorsakade skador yrkade ÖSP på att SLC arbetar aktivt 
tillsammans med ministeriet för att utarbeta dels ett system för att förebygga 
fågelskador samt dels ett smidigt och rättvist ersättningssystem för de skad-
or som uppstår. Styrelsen förde i sitt svar fram att SLC framför aktivt att för 
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skador förorsakade av fridlysta fåglar, som inte får jagas, skall det alltid utgå full 
ersättning. Styrelsen konstaterade även att SLC fortsätter att driva de i motionen 
problematiserade frågorna om fågelskador enligt centralförbundets svar på mo-
tionen. Till detta tillade motionsarbetsgruppen att SLC utreder möjligheterna 
att smidigare utnyttja miljöersättningens åtgärd för gås- och tranåkrar. 

ÖSP slog i sin motion fast att åkermark inte ska ses som en planerings-
reserv och yrkade på att SLC arbetar för att öka förståelsen för jordbruket 
bland kommunernas planeringsansvariga. I sitt svar konstaterade styrelsen 
att kommunens förköpsrätt är en lagstadgad rätt men gällande de lagstadgade 
förutsättningarna ser SLC att det på senare år förekommit ett antal fall där 
gränserna töjts över de lagliga. Tvångsinlösen får inte heller fungera som ett 
intjäningsinstrument för en kommun. Styrelsen konstaterade även att SLC har 
bevakat markägaraspekten i flera fall som gällt tvångsinlösen under de senaste 
åren. Kongressens motionsarbetsgrupp slog ytterligare fast att SLC utreder hur 
mycket åkermark som områdesvis tas i bruk för t.ex. byggnation och rekreation 
samt att SLC också påtalar behovet av att bättre beakta det lokala behovet av 
åkermark i samhällsplaneringen. 

Utskottens verksamhet 2015

Ekoutskottet

Ekoutskottet sammanträdde en gång under året.

Under året planerades en fortsättning på EkoNu!-projektet för åren 2015-
2018 och i slutet av året såg det positivt ut med projektets fortsättning. Projektet 
har erhållit erkänsla för de positiva resultat som erhållits under förra program-
perioden.  Den allmänna målsättningen med det nya projektet är att nå ut till 
eko- och konventionella producenter och läroanstalter. Övergripande teman är 
kompetens, lönsamhet och konkurrenskraft.

I oktober röstade Europaparlamentet om EU:s ekoförordning. Till följd av 
omröstningen förbjuds nuvarande typ av ekoväxthus som används bland annat 
i Finland och Sverige (odlingsbäddar med torv eller kruka) och endast direkt 
markodling godkänns. Finland kommer att vädja om specialarrangemang i sam-
band med implementeringen av lagstiftningen under inkommande år.
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Utskottet initierade också en diskussion med Evira om behovet av att för-
enkla ekokontrollen som uppfattas som alldeles för byråkratisk bland odlarna. 
Den omfattande och krångliga övervakningen av ekogårdarna riskerar i annat 
fall att stå som ett hinder för att öka ekoodlingen i vårt land.

I mars arrangerades EkoNu!-projektets och SLC:s gemensamma ekotan-
kesmedja för sjätte gången, denna gång i Esbo. Tankesmedjan fungerade både 
som en viktig samlingspunkt för de svenskspråkiga ekoodlarna och som det 
nuvarande projektets slutseminarium. Mikael Jern och Anders Norrback lyf-
te fram i sin utvärdering projektets viktiga betydelse för den finlandssvenska 
ekobranschen och lade även fram utvecklingsförslag för framtiden. Deltagarna 
var överens om att projektet behöver en fortsättning!  Tankesmedjans huvudgäst 
var Elin Rydström från Ekologiska lantbrukarna i Sverige. Hon gav en inblick 
i utvecklingen inom ekobranschen i Sverige. I ekotankesmedjan deltog denna 
gång drygt 40 personer. Deltagarna bestod av en blandning av ekoproducenter, 
ekointresserade och inbjudna samarbetspartners från hela Svenskfinland.

Kvinnoutskottet

SLC:s kvinnoutskott höll tre möten under verksamhetsåret. Utskottet plane-
rade och arrangerade i samband med SLC:s allmänna förbundskongress, och 
tillsammans med SLC:s ungdomsutskott, en första kvinnoträff. Temat för kvin-
noträffen var kommunikation. SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg talade 
om intressebevakning och jordbrukspolitik. Patricia Wiklund, vd för strategiska 
kommunikationsbyrån Invenire, höll två utbildningssessioner, en om kommu-
nikation och en om jordbruk och sociala medier. SLC:s informatör Antonia 
Husberg höll ett anförande om SLC:s kommunikation och potentialen till kom-
munikation inom organisationen. Tillställningen samlade tillsammans med ung-
domarna närmare 60 personer och var mycket uppskattad bland deltagarna. 

Tidigare under hösten sände kvinnoutskottet, med tanke på internationella 
dagen för landsbygdens kvinnor den 15 oktober, ut en pressinbjudan till alla fin-
landssvenska dagstidningar där man informerade om kvinnligt företagande på 
landsbygden och gav möjlighet till pressen att intervjua kvinnliga SLC-medlem-
mar. Det gav synlighet i tidningarna Vasabladet, Österbottens tidning, Västra 
Nyland och Östnyland, som gjorde intressanta personporträtt om finländska 
jordbrukarkvinnor. Bland annat intervjuades kvinnoutskottets ordförande Jo-
hanna Wasström och utskottsmedlem Carita Häger om deras arbete. 
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Kvinnoutskottet beslöt att förlänga tiden för insamlingen av bilder till jord-
brukarkvinnokalendern som man tidigare under året bestämt att publicera den 
15 oktober. Insamlingen och publicerandet av kalendern sköts fram till interna-
tionella dagen för landsbygdens kvinnor 2016. 

Under året diskuterade kvinnoutskottet långt frågor som berör utbildning, 
utbildningsinstansernas marknadsföring, samarbete mellan grundskola och 
producentförbunden samt SLC:s skolmaterial och utvecklingen av kvinnoverk-
samheten inom SLC, speciellt hur man kunde få med fler kvinnor i förtroende-
organen inom hela organisationen.

Miljö- och markpolitiska utskottet

Miljö- och markpolitiska utskottet sammanträdde i april och november 2015. 
Inom utskottet har särskilt olika intrång i markägandet samt begränsningar som 
riktar sig mot näringsverksamhet inom vår bransch varit aktuella. 

Inom utskottet har förts ingående diskussioner om vilka skyddsmekanis-
mer som finns och som behövs för att skydda åkern. År 2015 var åkern tema 
i FN, samtidigt försvinner bara i Europa 300 hektar åkermark ur odlingsbruk 
varje dag. En praktisk och konkret fråga som utskottet har funderat på är bris-
ten på dokumentering över mark som försvinner ur odling. 

En annan fråga som utskottet har gått igenom var den lista över s.k. av-
regleringar inom jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde som of-
fentliggjordes i april. Utskottet välkomnade initiativet med syfte att minska på 
byråkratin inom förvaltningen. Däremot ansåg utskottet att denna lista inte är 
tillräcklig.

Nitratförordningen diskuterades på utskottsmötet i april, den har stora 
brister och leder till oskäliga svårigheter på husdjursgårdar. Under hösten 2015 
gjordes några betydande förbättringar i nitratförordningen.

Det s.k. myrskyddsprogrammet diskuterades även på utskottsmötet i april, 
bland annat ansåg utskottet att skydd av arter är lika möjlig i privat ägo. Myr-
skyddsprogrammet har även stött på mycket kritik särskilt i Nyland. Efter riks-
dagsvalet våren 2015 förföll myrskyddsprogrammet och man övergick till en 
modell baserad på frivillighet. 
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Problematiken med ersättningsnivåerna för såväl luftburna som markbase-
rade linjedragningar behandlades i utskottet även under år 2015. Ett annat tema 
som diskuterades i utskottet var tvärvillkoren och den förtroendebrist som de 
avspeglar.

Mjölksamarbetsgruppen

SLC:s mjölksamarbetsgrupp höll ett möte under året 2015. Samarbetsgruppen 
diskuterade aktuella jordbrukspolitiska frågor och berörde bl.a. problematiken 
kring miljöersättningens skyddszonsåtgärd och hur detta kan påverka åker-
marknaderna i en negativ riktning samt minska på allmänhetens förståelse för 
jordbruksstöden. Även behovet av att minska på byråkratin inom jordbruket, 
problematiken gällande permanenta vallar och revideringen av avbytarlagstift-
ningen samt effekterna av Rysslands motsanktioner gällande livsmedel behand-
lades.

Samarbetsgruppen konstaterade att det nuvarande avbytarsystemet funge-
rar relativt bra, men att det kunde vara till fördel med mer privata tjänster som 
ett komplement till kommunernas avbytartjänster. Samarbetsgruppen konstate-
rade även att avbytarringar och dejoursystem behövs i framtiden samt att man 
bör satsa på att utveckla avbytarnas tekniska kompetens. Konstaterades att även 
lokalkännedomen är viktig.

Gällande revideringen av djurskyddslagen konstaterade samarbetsgruppen 
återigen att det inte är motiverat att förbjuda båsladugårdar eftersom det inte 
kunnat påvisas att dessa skulle vara ofördelaktiga vare sig gällande djurhälsa 
eller -välfärd. Samarbetsgruppen påpekade dessutom att en betydande del av 
mjölkproduktionen kommer från båsladugårdar och att denna produktions-
form ofta är den enda ekonomiskt hållbara möjligheten för mindre gårdar.

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet sammanträdde till tio möten under året, varav två mö-
ten i Helsingfors och åtta möten via videokonferens. Utskottet har under året 
diskuterat, planerat och koordinerat ärenden mellan centralförbundet och pro-
ducentförbunden, bl.a. olika kampanjer, evenemang och gemensamma projekt. 
Utskottet har hållit möten månatligen eftersom utskottet har en viktigt koordi-
nerade funktion för aktuella frågor och verksamhet i organisationen.
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Utskottet initierade en artikelserie om miljöarbete i LF för att gentemot 
medlemskåren lyfta fram information om miljöåtgärder. 

Under året har utskottet träffat representanter för Kommunförbundet och 
diskuterat landsbygdspolitiska och kommunala frågor. Utskottet träffade även 
representanter för LPA och diskuterade aktuella frågor om bl.a. avbytarservi-
cen, arbetshälsa, tidigt ingripande-modellen och stödpersonnätverket. Utskottet 
har för övrigt också haft en flitig dialog med LPA och förbunden har aktivt 
samarbetet med LPA bl.a. för att grundutbilda nya stödpersoner. 

Organisationshandboken diskuterades och planerades under året för att ta 
fram ett arbetsredskap åt organisationens förtroendevalda, särskilt för lokalav-
delningarnas styrelser.

Utskottet fick mottaga ett initiativ om förnyelse av SLC:s medlemsregister. 
På årets andra möte beslöt utskottet att gå vidare med initiativet och kansliet 
utredde olika alternativ för att förverkliga ett nytt medlemsregister. Arbetet med 
förnyelsen av medlemsregistret inleddes efter att SLC:s styrelse fattat beslut i 
ärendet.

Under vintern behandlade utskottet SLC:s riksdagsvalskampanj och det 
material som kansliet beredde för att uppmärksamma det finländska lantbru-
ket inför valet. Organisationsutskottet förverkligade även kampanjen Varför får 
den minst som gör mest, som hölls den 27.4 på olika håll i landet för att protes-
tera mot den orättvisa prisfördelningen inom matkedjan. Kampanjen fick även 
en uppföljning genom banderoller längs med landsvägar i Svenskfinland.

Förnyelse av SLC:s grafiska identitet och SLC:s webbsidor var stora projekt 
för organisationen, vilka utskottet följde med och diskuterade på sina möten. 

Under hösten diskuterade utskottet även det Potatisjippo som genomför-
des i samarbete med Marthaförbundet den 9 oktober i Helsingfors. Även SLC:s 
förbundskongress och dess arrangemang behandlades i utskottet under hösten. 
Utskottet behandlade även nya medlemsförmåner. 

Potatisutskottet

Potatisutskottet sammanträdde två gånger under året.
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Rysslandskrisen drabbade potatisodlingen hårt under året och utskottet 
efterlyste på sitt möte i mars en bättre balans på marknaden för att förbättra 
den svaga lönsamheten på gårdarna. Situationen är ohållbar med en växande 
skillnad mellan producent- och konsumentpris och den uteblivna exporten till 
Ryssland. Exporten till Ryssland, som stått för ungefär en tredjedel av produk-
tionen, avstannade helt och hållet. Utskottet ansåg att det fanns ett behov av 
EU och nationellt krisstöd också för potatisgårdarna. Trots uppbackning från 
SLC blev potatissektorn ytterom EU:s krisstöd p.g.a. EU:s regelverk. Det natio-
nella krisstödet riktas till alla gårdar som uppfyller vissa villkor.

Under året valdes en tillfällig styrelse för att bereda grundandet av en sam-
arbetsgrupp för potatisbranschen. Samarbetsgruppens målsättning är befrämja 
samarbetet inom sektorn framförallt gällande marknadsbefrämjande åtgärder 
både inom landet och med tanke på export. Ett annat viktigt tyngdpunktsområ-
de är att säkerställa potatisforskningens framtid, när forskningsanslagen blir allt 
knappare.  Till SLC:s representant i den tillfälliga styrelsen valdes Rikard Kork-
man. Under hösten uppgjordes en projektplan och nationellt stöd ansöktes från 
anslaget för befrämjande av livsmedelskedjans verksamhet. För befrämjande av 
potatiskedjans verksamhet fanns reserverat 400 000 euro i enlighet med tidigare 
beslut om nationellt stöd.  Samarbetsgruppens första egentliga årsmöte hölls i 
samband med potatisbranschens vinterdagar i januari 2016.

Utskottet kommenterade också de nya förordningarna gällande handel 
med utsädespotatis, som medförde lindrigare krav gällande virustestning och 
ansåg att det riskerar att försämra kvaliteten på matpotatis på sikt.

I samband med utskottet möte i oktober arrangerade SLC/potatisutskot-
tet tillsammans med bl.a. yrkeshögskolan Novia ett seminarium om ”Nypotatis 
som en regional produkt i Nyland”. 

Skatteutskottet

Skatteutskottet sammanträdde en gång under verksamhetsåret.

Utskottet diskuterade förutom aktuella rättsfall och den allmänt svåra eko-
nomiska situationen inom jordbruk även olika skattescenarion som kan aktua-
liseras i och med att det blir ny regering senare under våren. Önskemål och ut-
vecklingsförslag inför de kommande regeringsprogramsförhandlingarna var på 
agendan och särskild tonvikt lades på att det absolut inte får bli fastighetsskatt 
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på jord- och skogsbruksmark. 
På utskottsmötet diskuterades också möjligheterna att få skulderna halve-

rade vid beräkningen av nettoförmögenheten.

Utskottets ordförande informerade utskottet om förändringarna gällan-
de andelslags vinstutdelning. Slutligen konstaterade utskottet att det är skäl för 
jordbrukare att se över sina förskottsskatter. Utskottet ansåg att det föreligger 
en oskälighet i att jordbrukaren betalar förskott på inkomster jämt under hela 
året då största delen av jordbrukets inkomster kommer i slutet av året. 

Tidningen LoA:s skattebilaga utkom i januari 2015.

Skogsutskottet

Skogsutskottet sammanträdde två gånger under verksamhetsåret, i mars och 
augusti. 

Under året fortsatte SLC och skogsvårdsföreningarna i Svenskfinland till-
läggssatsningen på skoglig nationell intressebevakning. Utvecklingen inom EU 
har bidragit till att även skogsrelaterade ärenden på internationell nivå kräver en 
aktivare skoglig intressebevakning. Den intensifierade intressebevakningen har 
under året utförts som köptjänst av Södra skogsreviret r.f. och har utförts av 
skogsbruksingenjör Stefan Borgman. 

Skogsutskottet följde under året aktivt med arbetet gällande förändringar-
na i skogslagstiftningen. Den viktigaste lagförändringen gällde förnyandet av 
lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera). 

Finlands skogscentrals organisation förnyades den 1 april 2015. Skogscen-
tralen leder nu sin verksamhet med hjälp av riksomfattande processer. Nätver-
ket av regionenheter indelades i fem serviceområden. Samtliga skogsvårdsför-
eningars verksamhetsområden i Svenskfinland, förutom vissa delar av Karleby 
ingår i det södra serviceområdet.

För skogsvårdsföreningarnas del insamlades för första gången en med-
lemsavgift istället för den tidigare obligatoriska skogsvårdsavgiften. Stora pro-
blem i samband med uppbyggnaden av nya datasystem ledde till att postningen 
av medlemsfakturorna resulterade i både tilläggsarbete och ökade kostnader. 
Mot slutet av året kunde man dock konstatera att tilläggsarbetet lönade sig då ca 
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75-80 procent av skogsägarna valde att förbli medlemmar i skogsvårdsförening-
arna. MTK:s stadgeändringar gällande skogsdelegationen och skogsdirektionen 
betyder att samtliga skogsvårdsföreningar i Svenskfinland nu har representation 
i MTK:s skogsdelegation. Dessutom har SLC:s styrelse så som tidigare rätt att 
för varje år utse en medlem till MTK:s skogsdirektion.

Ett av de viktigaste ärendena under hösten var arbetet med det nya reger-
ings-programmet. Inom skogssektorn prioriterades följande; generationsväx-
ling, skogsavdraget samt en snabbare avveckling av dödsbon.

I slutet av året upplöstes Skogsägarförbundet Kusten, som har haft en 
central roll framförallt i samband med den regionala gruppcertifieringen. Den 
regionala gruppcertifieringen sköts nu av Föreningen för hållbart skogsbruk.

På Finlands skogscertifiering rf:s  höstmöte beslöts att antalet styrelsemed-
lemmar minskas från 12 medlemmar till sex medlemmar. Denna ändring be-
tyder att SLC:s ordinarie styrelsemedlem blir personlig suppleant för MTK:s 
ordinarie medlem.

Slaktdjursutskottet

Slaktdjursutskottet sammanträdde i mars och december 2015. Utskottsmötet 
i mars sammanfattade det marknadsmässiga läget och konstaterade att produ-
centpriserna är alltför låga. 

Importstoppet till Ryssland har slagit särskilt hårt mot den finländska kött-
produktionen och -exporten. Före handelsstoppet var exporten till Ryssland på 
upp till 600 långtradare/vecka. Situationen för särskilt svinproducenter är under 
all kritik vad gäller lönsamhet. Men även producentpriset på nötkött och fårkött 
har sjunkit konstaterade utskottet. Vad gäller får så diskuterades även det åländ-
ska ”5000 lamm”-projektet. På fårsidan konstaterades det även vara problem 
med långa slaktköer. Mötet i december kunde konstatera att den marknadsmäs-
siga helhetsbilden inte hade blivit bättre under året. På båda utskottsmötena gav 
verksamhetsledare Johan Åberg en lantbrukspolitisk översikt. 

Djurskyddsövervakningarna har lett till flera situationer där jordbrukarens 
rättsskydd har varit hotat eller situationer där regelrätta övertramp skett. Rätts-
skyddsproblematiken i samband med olovligt intrång i produktionsbyggnader 
var även uppe till diskussion på utskottsmötet i mars. Dessa frågor var fortfa-
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rande aktuella på mötet i december.
Ett genomgående tema för utskottet har under hela året varit att följa med 

hur beredningen av den nya djurskyddslagen framskrider. Utskottet har även 
varit noggrant med att poängtera att i samband med frågor kring djurskydds-
lagen bör även den offentliga upphandlingen uppmärksammas. Det föreligger 
en oärlighet och inkonsekvens i det att det inom den offentliga upphandlingen 
är möjligt att köpa kött som är producerat med lägre djurskyddsvillkor än vad 
finländsk lagstiftning kräver. På mötet i december konstaterade utskottet att en 
samsyn mellan producenter och livsmedelsindustrin nu är särskilt viktigt för att 
få till stånd en djurskyddslag som möjliggör finländsk köttproduktion även i 
framtiden. På ett rent allmänt plan, hur stämningarna i samhället ser ut beträf-
fande det finländska jordbruket och jordbrukaren som garant för god djurhåll-
ning, har det blivit bättre. Producenterna är dock i det ekonomiska läget att det 
krävs mer än förbättrad atmosfär.

Socialpolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottet sammanträdde i mars 2015. I utskottet har de allt stra-
mare ekonomiska förutsättningarna inom jordbruket varit grunden för de flesta 
diskussioner och ämnen som varit aktuella.  Allvarliga likviditetsproblem på 
gårdarna leder lätt till sociala problem och producentförbunden bör vara proak-
tiva. Utskottet ansåg det olyckligt att Ekonomiakuten vid ÖSP upphörde vid 
årsskiftet, behovet av stöd och rådgivning har inte minskat utan tvärtom.

Märta Strömberg-Nygård från LPA var med på utskottsmötet och kun-
de ge direkt information om aktuell utbildning, möjlighet till rehabilitering för 
jordbrukare och annat aktuellt på det socialpolitiska området.  

Den nya svenska utbildningen för stödpersoner anordnas hösten 2015 och 
utskottet välkomnade detta. Det diskuterades även om det finns intresse för att 
LPA igen anordnar utbildning även på svenska kring temat ”Tidigt ingripande”. 
Intresse och behov för detta finns på svenskt håll ansåg utskottet. Märta Ström-
berg-Nygård tog även upp ASLAK och TYK, som bägge kommer att upphöra 
och istället ersättas av projektet AURA. Utskottet önskade information kring 
detta i bland annat Landsbygdens Folk.

Företagshälsovården och de stora skillnaderna i anslutningsgrad inom olika 
kommuner diskuterades även. Konstaterades att Vörå har en hög anslutnings-
grad på 47 procent vilket utskottet ansåg att kan hänga samman med sakkun-
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skap på hälsovårdens sida samt ett gott samarbete med rådgivningen.
Avträdelsestöden för perioden 2015-2018 var även aktuella på utskottets 

möte.  

Sockerbetsutskottet

Sockerbetsutskottet sammanträdde två gånger under året. 

Året överskuggades av de nästan ständigt pågående ettåriga bransch-av-
talsförhandlingarna. Förhandlingarna om branschavtalet för odlingsåret 2015 
mellan MTK:s sockerbetsutskott och Sucros avslutades som resultatlösa redan 
i januari trots långa förhandlingarna föregående höst. MTK:s sockerbetsutskott 
riktade sig därför till jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo med en vädjan 
att tillsätta en förlikningsman med uppgift att uppnå ett branschavtal inför vå-
rens sockerbetssådd. Till förlikningsman utsågs f.d. kanslichef  Jarmo Vaittinen.

Vaittinen avgav sitt förlikningsförslag den 12.3.2015, vilket innebar att bet-
priset sjönk från 40 euro till 30,1 euro per betton, d.v.s. med 25 procent jämfört 
med 2014. Som tillägg till betpriset utbetalades 2,1 miljoner euro som är 5,2 mil-
joner euro mindre än året förut. Transportersättningen för sockerbetor sjönk 
från 4,2 miljoner euro till 3 miljoner euro. 

SLC:s sockerbetsutskott konstaterade att förlikningsförslaget ur odlarnas 
synvinkel var en besvikelse och ett allvarligt slag mot den spirande optimismen 
gällande sockerbetsodlingens framtid i Finland efter de tunga åren i samband 
med EU:s sockerreform. Speciellt hårt drabbas de perifera odlingsområdena, 
med långa transportsträckor till fabriken, som SLC representerar.

På hösten inleddes förhandlingarna inför branschavtalet för 2016/17.  För-
väntningarna bland odlarna var höga för att få en korrigering uppåt i betpriset. 
Förhandlingarna pågick under hösten och slutet av året i en god anda, bland 
annat diskuterades en tilläggspristabell där man strävade till att komma överens 
om en fördelningsnyckel mellan odlare och industri för det eventuella tilläggs-
pris som kan erhållas om marknaden utvecklas gynnsamt, jämfört med nuläget.  
I slutet av året hade inget avtal ännu uppnåtts i Finland och blickarna rikta-
des mot Sverige där branschavtalsförhandlingarna beräknades avslutas i januari 
2016.
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Spannmålsutskottet

Spannmålsutskottet sammanträdde en gång under året. Det första exportkon-
traktet för spannmål i odlarnas egen regi för Nyland utvecklades i samarbete 
mellan SLC, MTK, NSP, anskaffningsföretagen A-spannmål och Nyländska 
spannmålskompaniet samt köparen det odlarägda spannmålsexportbolaget 
Polar Oats. Initiativet till att genomföra spannmålsexport i odlarnas egen regi 
framfördes i en skrivelse till SLC, som undertecknades av cirka 60 odlare på 
NSP:s höstmöte 2014.

I mars träffade representanter för utskottet Suomen Viljavas ledning för 
att diskutera hamnkapaciteten för spannmålsexport. Suomen Viljava visade 
intresse för att utveckla hamnkapaciteten i exporthamnarna och också beakta 
odlarnas egna behov för att exportera spannmål. Även behoven av att utveckla 
hamnarnas beredskap för containerexport av spannmål diskuterades.

Utskottet noterade med oro odlarnas attityder till marknadsfrågor. Spann-
målsbranschens samarbetsgrupp (VYR) utreder i samarbete med TNS Gallup 
årligen på våren odlarnas odlingsplaner inför odlingssäsongen och attityderna 
till marknadsrisker och lönsamhet överlag. Resultaten var nedslående gällande 
odlarnas inställning till och intresse för lönsamhet och marknad. Kännedomen 
om produktionskostnaderna, betydelsen av försäljningsintäkterna och behovet 
av marknadsutbildning har låg prioritet bland odlarna.

Trädgårdsutskottet

SLC:s trädgårdsutskott sammanträdde två gånger under året. Under året har 
flera stora frågor varit upp till behandling.

Under våren infördes det nya kvalitetssystemet IP Frukt&Grönt som ett 
alternativ till Kvalitetsgård för att uppfylla kraven för användningen av Hjärt-
bladsmärket. Orsaken till att det parallella systemet infördes var de krav som 
förts fram av handeln på ett kvalitetssystem med auditering av tredje part. 
Det nya systemet väckte livlig diskussion på fältet och det har också förts flera 
diskussioner med handeln om hur systemen skall tillämpas hos packerierna. I 
slutändan var det endast Lidl som krävde att också packeriernas underleveran-
törer skulle certifieras enligt IP Frukt&Grönt, övriga aktörer upplevde det som 
viktigare med en uppdatering av Kvalitetsgård för packerierna. De två kvalitets-
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systemen finns nu parallellt tillgängliga och båda fyller Hjärtbladsmärkets krav. 
Det står odlare och packerier fritt att välja vilket system som bäst fyller de egna 
behoven och kraven från uppköpare.

SLC:s trädgårdsutskott gav utlåtande om SLC:s nya strategi. I sitt utlåtande 
omfattade utskottet strategin men önskade kompletteringar kring generations-
växling och forskning.

Arbetet med att revidera den nationella strategin för producentorganisa-
tioner inleddes under året. Kraven på miljöåtgärder kan eventuellt skärpas och 
vatten är ett prioriteringsområde inom EU. Utskottet konstaterade att det är 
viktigt att vi jobbar med att stärka producentorganisationerna. Arbetet med 
revideringen fortsätter under 2016.

Evira begärde under hösten att skyddszonstatusen för virusen TSWV, som 
angriper tomat, och INSV, som angriper bl.a. kruk- och gruppväxter, skulle 
upphöra på samma sätt som man hade begärt för viruset Bemisia Tabaci un-
der våren. Bemisia Tabaci även kallat bomullsmjöllus, kan skada prydnads- och 
grönsaksväxter som odlas i växthus. En grupp växthusproducenter och andra 
experter var kallade till hörande i ärendet till JSM i slutet av året. I Österbotten 
rådde konsensus om att producenterna vill ha kvar skyddszonstatusen i alla tre 
fallen och SLC:s trädgårdsutskott var av samma åsikt och understödde de öster-
bottniska producenterna som var kallade till hörandet. Under hörandet beslöts 
att karantänstatusen för TSWW och INSV kan upphöra men att det krävs ytter-
ligare utredningar kring Bemisias status.

 
Under hösten behandlade EU-parlamentet förändringar i kraven för ekolo-

gisk odling. Enligt de nya reglerna skulle även växthusgrödor omfattas av kravet 
på markkontakt, d.v.s. odling i odlingsbäddar skulle inte längre vara möjligt. 
Vissa växter skulle fortsättningsvis få odlas i kruka men i flera fall skulle även 
odling i kruka inte längre vara möjligt. SLC:s trädgårdsutskott ansåg att reglerna 
för ekologisk odling måste ta hänsyn till de varierande odlingsförhållandena 
som råder i Europa. Då klimat- och odlingsbetingelser varierar stort mellan 
södra och norra delarna av Europa går det inte att ha likadana regler i hela 
unionen. Det centrala är att kunna bibehålla och utveckla produktionen av eko-
logiska växthusgrödor. Utskottets ställningstagande fördes vidare till Jonas Lax-
åback som bevakar frågan i Bryssel tillsammans med representanter från övriga 
nordiska länder. Vid årsskiftet var frågan ännu inte avgjord.
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Ungdomsutskottet

SLC:s ungdomsutskott har sammanträtt sex gånger under år 2015 varav två 
hölls på SLC:s kansli och de övriga som virtuella möten.

Under ungdomsutskottets första möte diskuterades ungdomsutskottets 
sammansättning och möjligheten att få flera representanter från förbunden till 
utskottet. Vidare diskuterades ifall ungdomsutskottet skulle behöva en skogs-
representant eftersom skogsförbunden blivit medlemmar i SLC vid årsskiftet. 
SLC ungdomsutbildningens andra etapp på Åland diskuterades kort och det 
bekräftades att ÅPF skulle stå för arrangemangen. Den tredje etappen i Hel-
singfors diskuterades, man beslöt att riksdagen och SLC:s kansli skulle besökas. 
Vidare diskuterades om att få höra om FAOs verksamhet och deras framtidssyn 
på jordbruket. Ungdomarna godkände utkastet av motionen om att införa stu-
derandemedlemskapet som en ny medlemsform. På mötet behandlades också 
vårens ungdomsevenemang i förbunden och förslag om SLC:s ungdomsevene-
mang under år 2015.

SLC unga påbörjade utskottets andra möte genom att medlemmarna re-
dogjorde för ungdomsverksamheten och ungdomsutskottens möten i förbun-
den. Vidare diskuterades aktuellt för SLC unga bl.a. godkände förbundsfullmäk-
tige ungdomsutskottets motion om studerandemedlemskap under vårmötet i 
Vanda. Dessutom konstaterades att ansökan om CEJA medlemskapet är på 
slutrakan och kan sändas in under maj- månad. Ungdomsutskottet beslöt att 
SLC skulle i samarbete med MTK Maaseutunuoret sända en delegation från 
Finland för att delta i Norge Bygdeungdomslagets möte och sommarträff  den 
13–14.7.2015. Dessutom diskuterades LRF ungas besök till Finland på hösten. 
Besöket skall ordnas i Åboland för att uppväcka ungdomsverksamheten i Åbo-
land. Till slut diskuterades kort skogsrepresentationen, ungdomsutbildningens 
tredje etapp i Helsingfors och den avslutande resan till Bryssel.

Under SLC ungdomsutskottets tredje möte diskuterades CEJA medlem-
skapet och samarbetet med MTK Maaseutunuoret och andra nordiska organi-
sationer för unga producenter i norden i CEJA ärenden. Det beslöts att SLC 
skall delta i virtuella möten som ordnas före de egentliga Working group- CEJA 
möten. Under de virtuella möten skall man försöka hitta en gemensam nordisk 
åsikt som man kan framföra under möten. MTK:s och SLC:s ungdomsombud 
har framställt gemensamma nordiska mål som man hoppas att andra nordiska 
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organisationer också skulle godkänna och använda som målsättning för den 
nordiska verksamheten. Vidare beslöts att SU:s miljö- och lantbrukspolitiska 
utskottet skall inbjudas på SLC ungdomsutskottets möte på hösten den 7.8. 
Dessutom diskuterades besöket till Norge bygdeungdomslagets möte och träff  
samt NBC- mötet i Norge i augusti. ÖSP tog upp frågan om hur det kan vara 
möjligt att få jordbruksstöd samtidigt som man får pension.

På ungdomsutskottets fjärde möte diskuterades bl.a. om att förbunden sak-
nar medlemmar i åldern 15-25 och eventuellt samarbete med FS4H för att få 
unga i den åldern aktivt med i förbunden. Vidare diskuterades antalet studeran-
den i utbildningarna inom lantbruksnäringarna. Ungdomsutskottet konstatera-
de att det är ytterst viktigt för SLC att trygga förekomsten av svenskspråkiga 
sakkunniga och tjänster inom lantbruksbranschen också i framtiden. SLC ung-
domsutskottet kommenterade SLC:s strategiutkast.

Ungdomsutskottet diskuterade ungdomsträffen som ordnas i samband 
med SLC kongress den 23–24.11. Ungdomsutskottet kommer att komma med 
ett utlåtande till förbundskongressen. Utlåtandet skall handla om situationen 
gällande antalet studeranden inom lantbruksnäringarna och hur det kommer att 
påverka framtidens svenskspråkiga lantbrukare. Diskussion om de olika kraven 
på proteinhalten för brödsäd i Finland vs. Sverige. Mötet avslutades på Svensk 
Ungdoms kansli med en träff  med SU:s miljö- och lantbrukspolitiska utskott. 

Ungdomsutskottet diskuterade ungdomsträffen och godkände utlåtan-
deutkastet. Programmet för ungdomsutbildningens tredje etapp godkändes av 
utskottet och vidare diskuterades utskottets sammansättning s kort. Medlem-
marna var överens om att ÖSP skulle inneha ordförandeskapet i ungdoms-
utskottet under år 2016. Ungdomsutskottet beslöt också att Pro Naturbruk- 
projektets ledare Niklas Andersson skall inbjudas till utskottets följande möte år 
2016 för att diskutera eventuellt samarbete för att förbättra situationen gällande 
studeranden inom lantbruksnäringarna.

Jordbrukspolitiska frågor 2015

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Året 2015 präglades av ibruktagandet av EU:s nya gemensamma jordbruks-
politik CAP2020. I början av året finslipades ännu detaljerna både gällande de 
direkta stöden och landsbygdens utvecklingsprogram som innehåller bland an-
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nat kompensationsersättning, miljöersättning, ersättning för djurens välmående 
och investeringsstöd. Landsbygdsverket MAVI hade stora problem med till-
lämpningen och uppbyggandet av det elektroniska gränssnittet VIPU. Av denna 
orsak sköts även den sista ansökningsdagen upp med knappt två veckor på 
våren. Av jordbrukarna gjorde 87 procent stödansökan elektroniskt.

Under sommaren och förhösten debatterades utbetalningstidtabellerna fli-
tigt. Producentorganisationerna krävde att stöden bör betalas ut enligt tidigare 
års tidtabell och krävde att Finland utnyttjar de möjligheter till förskott som 
EU-kommissionen erbjöd som en lindring på lönsamhetskrisen. Stöden som 
betalades hösten 2015 försenades med i medeltal en knapp månad jämfört med 
året 2014. Dessutom flyttades en ansenlig andel av stödutbetalningarna till 2016 
på grund av EU:s strängare utbetalningskrav och på grund av att jordbruksför-
valtningen inte klarade av att färdigställa utbetalningsprogrammen i tid. 

Bestämmelserna om EU:s djurbidrag ändrades våren 2015. Stöd kunde 
inte betalas om märkningarna eller registreringarna var bristfälliga. Tidigare har 
försenade registeranmälningar medfört sänkta stöd enligt förseningsdagarna. 
Efter en ändring av EU-kommissionens delegerade förordning skärptes dock 
regelverket mitt under året så att försenade anmälningar ledde till att de enskilda 
försenade djuren förlorade stöddugligheten för hela året. SLC påtalade denna 
orättvisa redan under hösten och krävde ändringar i tillämpningen av regelver-
ket för att lindra påföljderna. Statsmakten reagerade dock först i slutet av året 
när det stod klart att de strängare sanktionerna skulle komma att drabba tusen-
tals husdjursgårdar. I detta skede tog jord- och skogsbruksministeriet beslut om 
att tillfälligt lindra sanktionsreglerna för 2015.

Även övriga skärpningar av stödregelverket, övervakningskraven och sank-
tionerna väckte mycket diskussion och man kunde konstatera att stödbyråkra-
tin i praktiken uppnått ett större omfång än någonsin tidigare under EU-med-
lemskapet. Detta trots att en av målsättningarna med CAP2020-reformen 
ursprungligen var att förenkla jordbrukspolitiken. Producentorganisationerna 
träffade jordbrukskommissionär Phil Hogan under året för att bland annat dis-
kutera möjligheterna att förenkla jordbrukspolitiken. Kommissionär Hogan 
bad om förenklingsförslag varefter SLC tillsammans med MTK och jord- och 
skogsbruksministeriet förmedlade en lista med förslag till förenklingar åt kom-
missionen. EU-kommissionens arbete med förenklingen framskred dock lång-
samt under året och de få förenklingsförslag som EU-kommissionen lade fram 
hade endast ringa betydelse för Finland.
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Redan under vårvintern påtalade SLC upprepade gånger att miljöersätt-
ningens åtgärder gällande skyddszoner, fånggrödor och vintertida växttäcke 
kommer att bli oproportionerligt attraktiva och att detta kommer att leda till 
störningar på åkermarknaderna samt överskrida de budgeterade medlen. SLC 
krävde därför stödförhandlingar och framförde krav på ändringar i landsbygds-
programmet. Statsmakten visade dock relativt liten förståelse för SLC:s krav 
och gick endast med på att skärpa reglerna gällande kompensationsersättningen 
till trädor, skyddszoner och naturvårdsåker. Genast efter att ansökningstiden 
gått ut och merparten av ansökningarna var inmatade kunde man dock konsta-
tera att de budgeterade medlen för miljöersättningen kommer att överskridas 
med cirka 50 miljoner euro.

Övervakningskommittén för Programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland 2014–2020 beslöt i november att ändra programmet såtillvida 
att den årliga övre gränsen för vissa skiftesspecifika åtgärder begränsades samt 
att nya miljöförbindelser inte kan ingås. Från och med 2016 fastställdes en övre 
gräns för spridning av flytgödsel på åkrar till 60 procent, för återvinning av 
näringsämnen och organiska ämnen 60 procent, fånggrödor 25 procent och sa-
neringsgrödor 25 procent. När det gäller skyddszoner betalas endast ersättning 
för sådana områden som anmäldes som skyddszoner redan 2015. Dessutom 
skärptes beräkningsgrunderna för vintertida växttäcke.
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EU:s jordbrukspolitik präglades under året av den kraftigt försämrade 
marknadssituationen, vilket ledde till protester i många EU-länder och en stor-
demonstration i Bryssel i september, i vilken även en delegation från SLC och 
MTK deltog. Efter demonstrationen presenterade EU-kommissionen ett kris-
paket på 420 miljoner euro som kompensation för Rysslands handelsembargo. 
Finlands andel av krispaketet blev dock endast knappt 11 miljoner euro, trots att 
Finland bevisligen var ett av de länder som drabbats värst. Krisstödet riktades 
till mjölk- och svinköttsproduktion. 

Nationella stöden

Beredningen av det årliga nationella stödpaketet var utmanande på grund av 
minskande budgetmedel samt en överskridning av budgeterade medel för 2014, 
vilket i främsta hand drabbade växtodlingen på C-området. SLC kritiserade hårt 
förvaltningens förslag att helt slopa det allmänna hektarstödet på C2-området 
och samtidigt rikta merparten av stödbeskärningarna till spannmål och oljeväx-
ter. 

Sammanlagt uppgick det nordliga stödet till ca 290 miljoner euro år 2015, 
vilket var en aning mindre än året innan. Utöver det nordliga stödet för mjölk-
produktion betalades under första delen av året ett ytterligare stöd som kom-
pensation för effekterna av Rysslandskrisen. Av det nordliga stödet gick över 
hälften, det vill säga ca 162 miljoner euro, till mjölkproduktionen. Kvotsystemet 
som länge reglerat produktionen avvecklades i hela EU den 1 april. Även där-
efter begränsar dock nordliga stödets betalningsfullmakter hur mycket pengar 
som kan kanaliseras till mjölkproduktionen.  

Under verksamhetsåret fastställdes även ett krisstöd för svinskötseln som 
kompensation för konsekvenserna av Rysslands förbud mot import av griskött. 
Stödet, som uppgick till sammanlagt ca åtta miljoner euro, betalades som ett så 
kallat de minimis-stöd. Stödet betalades på basen av svingårdens storlek, enligt 
en gradering i fyra stödnivåer. De minimis-stödet är begränsat till maximalt 15 
000 euro per stödmottagare under en period om tre beskattningsår. 

För mjölkproduktionen beviljades ett motsvarande stöd på 10 miljoner 
euro, som betalades ut på basen av kvotregistret i början av året. Krisstödet 
finansierades till hälften med EU-medel och till hälften med nationella medel.
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Dessutom förhandlade producentorganisationerna fram ett temporärt na-
tionellt tilläggsstöd som riktades till skuldsatta gårdar. Tilläggsstödet ingick i 
jordbrukets krispaket, som bestod av nationell finansiering och EU-finansiering. 

Villkoret för krisstödet är att beloppet av det främmande kapital som vid 
utgången av år 2014 hänförde sig till sökandens jordbruks- och trädgårdspro-
duktion ska vara minst lika stort som det årliga medeltalet av det samman-
räknade beloppet av sökandens mervärdesskattefria försäljningsinkomster från 
jordbruks- och trädgårdsproduktionen och inkomststödet för verksamhetsåren 
2012–2014. Det främmande kapitalet ska vara minst 100 000 euro. Tilläggsstö-
det kan höjas om de sammanlagda utgifterna för anskaffning och grundlig reno-
vering av jordbruks- och trädgårdsproduktionsbyggnader eller -konstruktioner, 
är över 50 00 euro under skatteåren 2010–2014.

Som tilläggsstöd kan beviljas ett belopp som är högst 0,42 procent av be-
loppet av det främmande kapital, exklusive leverantörsskulder och resultatreg-
leringar, som den 31 december 2014  hänför sig till sökandens jordbruks- och 
trädgårdsodlingsproduktion. Stödet kan höjas med ett belopp som är högst 1,29 
procent av beloppet av investeringskostnaderna. Gällande nationella stödpake-
tet för 2016 var det inte möjligt för producentorganisationerna SLC och MTK 
och statsmakten att uppnå en överenskommelse. Jord- och skogsbruksminis-
teriet meddelade därefter att statsrådet besluter om stödpaketet utan produ-
centorganisationernas medverkan. 

I huvudsak bidrog två orsaker till att det inte blev en gemensam uppgö-
relse. Den ena orsaken var att det inte fanns tillräckligt med pengar, i praktiken 
närmare 10 miljoner euro mindre än för året 2015. Detta medförde att de flesta 
nationella stöden måste beskäras. Den andra orsaken var att speciellt SLC var 
missnöjda med den orättvisa fördelningen av anslagen mellan produktions-
grenarna vilket medförde att växtodlingen på C-området drabbades oskäligt 
hårt. En av de mest betydande följderna var att det allmänna hektarstödet på 
C2-området försvinner helt, vilket medför att principen om att stöden ska stiga 
norrut upphör. Också stödet till vete slopades helt. De här sänkningarna var 
producent-organisationerna speciellt missnöjda med, eftersom de försämrar 
lönsamheten för växtodlingen på C-området avsevärt. Även stödet till hästar på 
C-området slopades.
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När det gäller nöt, mjölk, får och getter utgick man från att årets stödnivå-
er i stort sett bibehålls utom för det nationella stödet till tjurar på C-området, 
som stiger litet. Detta som en kompensation för sänkningen av EU:s bidrag för 
tjurar på C-området. Med höjningen av det nationella stödet kunde stödtrappan 
mellan AB-området och C-området bibehållas. När det gäller svin och fjäderfä 
följer man samma principer som hittills, det vill säga att stödnivåerna sjunker på 
C-området men inte lika drastiskt som på AB-området. Inom växthusodlingen 
följer stödnivån på C-området samma utveckling som på AB-området.

Investerings- och startstöd enligt nya villkor

Förändringarna i lagen om strukturstöd till lantbruket trädde i kraft från bör-
jan av verksamhetsåret. Den största förändringen var att kravet på företagarin-
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Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo samlade representanter för producentorganisatio-
nerna, livsmedelssektorn, dagligvaruhandeln och finansväsendet till rundabordsdiskussion 
för att diskutera jordbrukets svåra ekonomiska läge och hur man ska trygga den finländ-
ska matproduktionen i framtiden.
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komsten från jordbruket vid märkbara investeringar steg från tidigare 17 000 
euro till 25 000 euro. Nytt var också att en affärsplan inte behöver uppgöras 
och därmed gäller inte företagarinkomstkravet för investeringar i täckdikning, 
biodling, anskaffning av skördemaskiner för gemensam användning och inves-
teringar som förbättrar arbetsmiljön, produktionshygien, djurens välbefinnande 
eller miljöns tillstånd.  

Startstöd för unga jordbrukare beviljades också enligt delvis nya villkor. 
Företagarinkomstkravet från jordbruket steg till 25 000 euro för det egentliga 
startstödet och 15 000 euro för det lägre startstödet. Totala stödbeloppet för det 
egentliga startstödet var oförändrat 70 000 euro medan det lägre steg till 30 000 
euro. I båda fallen är en del av beloppet reserverat för överlåtelseskattefriheten. 
Tiden för räntestöd för det lån som beviljats vid generationsväxlingen begrän-
sas till högst fem år. Övre åldersgränsen för att kunna få startstöd steg med ett 
år till högst 40 år. 

Ansökningar om investerings- och startstöd kunde inte lämnas in från bör-
jan av året. Dels berodde det på att Landsbygdsverket projekt för att kunna söka 
om stöden elektroniskt genom det så kallade Hyrrä-systemet försenades och 
dels gavs statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet (241/2015) 
först den 19 mars. I förordningen var nu stödnivåerna för investeringarna på 
samma nivå i hela landet förutom i mjölk- och nötköttsproduktion och får- och 
getskötseln där bidraget på AB-området är 5 procentenheter högre än på C-om-
rådet. Överlag höjdes bidragsprocenterna en del på bekostnad av räntestödet, 
vars åtgång det låga ränteläget minskat en hel del.

Startstöd för unga jordbrukare kunde börja sökas från 30 mars både på 
papper och elektroniskt, medan ansökan om investeringsstöd inleddes först den 
17 juni. Problemen med Hyrrä-systemet medförde att de första besluten om in-
vesterings- och startstöd innehållande endast bidrag kunde fattas först i slutet av 
september medan beslut med även räntestödslån kunde göras först en månad 
senare. Endast första bidragsdelen av startstödet kunde betalas ut under verk-
samhetsåret, investeringsbidragens utbetalning och lyftandet av räntestödslån 
inleddes först på våren följande år.

Totalt beviljades 963 investeringar stöd, drygt 47 miljoner euro i bidrag och 
nästan 60 miljoner euro i räntestödslån. Antalsmässigt gällde de flesta besluten 
täckdikning, 336 stycken, följt av mjölk- och nötköttsbyggnader 116 till anta-
let och maskiner och anläggningar för främjande av arbetsmiljön eller miljöns 
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tillstånd 106 stycken. Mest medel gick åt till mjölk- och nötköttsbyggnader, 22 
miljoner euro i bidrag och drygt 30 miljoner i räntestödslån, följande i storleks-
ordningen var växthusinvesteringarna, 8,5 miljoner euro i bidrag och 13 miljo-
ner euro i räntestödslån. Totalt beviljades 3,2 miljoner euro i bidrag till de 336 
beslut om täckdikning under året.

Avträdelsestödets sista fyraårsperiod inleddes

Från början av året gick det att ansöka om avträdelsestöd enligt den förnyade 
lagstiftningen. År 2015 och 2016 är åldersgränsen för avträdelsestöd 59 år och 
under åren 2017 och 2018 är åldersgränsen 60 år, ansökan om avträdelsestöd 
kan lämnas in två år tidigare men utbetalningen av stödet börjar tidigast vid 
nämnd ålder. Avträdelsestödet upphör efter år 2018. 

Villkoren för avträdelsestöd skärptes en aning. Förvärvaren skall inom tre 
år från övertagandet uppnå en företagsinkomst på minst 15 000 euro/förvärva-
re, makar räknas som en förvärvare. Av företagsinkomsten skall minst 12 000 
euro komma från det egentliga jordbruket och resten kan komma från skog 
eller företagsverksamhet på gården. Som jordbrukets avskrivningar skall i kal-
kylerna räknas minst 5 000 euro. 

Övre åldersgränsen för förvärvaren är som tidigare under 40 år vid avträ-
delsetidpunkten och gränsen för inkomsterna ytterom gården likaså tidigare 
högst 60 000 euro per år. 

Året 2015 blev ett mellanår beträffande antal ansökningar om avträdelse-
stöd, då endast 49 ansökningar inlämnades. Orsaken till det ringa antalet var en 
förhöjd åldersgräns för avträdelsestöd från ingången av året och osäkerheten 
om stödets fortsättning. Av samma orsaker var igen antalet avträdelsebeslut 
betydligt större än vanligt åren 2013 och 2014.

Djurskyddslagens revidering 

Arbetet med att förnya djurskyddslagen fortsatte under hela år 2015. SLC del-
tog i beredningen via representation i styrgruppen samt i delegationen för pro-
duktionsdjurens välbefinnande. SLC:s viktigaste insats i arbetet med att få för-
ståelse och gehör för de synpunkter, som möjliggör husdjursproduktion även 
i framtiden i Finland, skedde i dels utåtriktad aktivitet och i mindre samarbets- 
och lobbningssammanhang.
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SLC bjöd i augusti hela styrgruppen för djurskyddslagen på dagsutfärd till 
en mjölkgård, samt på en workshop med veterinär Don Hoglund från USA. 
I den utåtriktade aktiviteten har flera producenter deltagit med tidningsartik-
lar, radio- och tv-intervjuer och annan medial synlighet. Även organisationens 
tjänstemän har aktivt deltagit i den mediala debatten. Detta har ökat respekten 
bland allmänheten för jordbrukarens yrkeskunskap. Jordbrukarens förmåga 
och vilja att ta väl hand om sina djur är också bättre kända nu. SLC:s linje har 
varit att entydigt hålla sig till fakta.

Arbetet med lagpropositionen sker som tjänstemannaberedning på jord- 
och skogsbruksministeriet. Förtroendevalda och tjänstemän från SLC besökte 
vid upprepade tillfällen under året ministeriet och framförde näringens åsikter 
och synpunkter kring de frivilliga och välfungerande programmen för djurens 
välbefinnande. Raserandet av dessa frivilliga program skulle få förödande effek-
ter på husdjursproduktionen, och även på djurskydd och djurens välmående. 
SLC ser entydigt att det varken är i näringens eller djurens intresse att ta in i lag 
det som nu sköts via frivilliga program. SLC har även i dessa sammanhang pro-
blematiserat den offentliga upphandlingens skenhelighet, för offentliga medel 
upphandlas stora mängder mat som kommer från länder med betydligt lägre 
krav på djurhållning än i Finland.
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Styrgruppen som bereder djurskyddslagens revidering studerade djurs beteende på en mjölk-
gård i Tavastehus. Den amerikanska experten på kors beteende, veterinären Don Hoglund, 
höll både teoretisk och praktisk undervisning om hantering av kor, vilket väckte stor medial 
uppmärksamhet.
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Konkreta knäckfrågor i beredningen av djurskyddslagen har för SLC:s del 
varit båsladugårdarnas framtid samt gällande svinproduktionen hur lagen tar 
ställning till grisningsbås och semineringshäckar.  Dessa frågor sammanhänger 
med den genomgående tanken i nya djurskyddslagen att djur inte får hållas upp-
bundna långa tider. Befrämjandet av djurens naturenliga beteende är en annan 
av de ledande grundtankarna i arbetet med den nya djurskyddslagen.  

Miljö- och markpolitiska frågor

Planläggning, naturskydd och linjedragningar

SLC har aktivt bevakat flera markpolitiska frågor under året. SLC har samar-
betat med landskapsförbunden i frågor som gäller planläggning, naturskydd, 
vindkraft och linjedragningar för att nämna några av de viktigaste. SLC har 
även gjort vissa punktinsatser i enskilda fall som vi har ansett att har varit av 
principiell betydelse. Det har bland annat gällt fall där kommunens förköpsrätt 
har aktualiserats på tvivelaktiga grunder, och även en hel del rådgivning gällande 
avtalstolkning kring linjedragningar i såväl luft som jord har varit aktuell. Den 
nya elmarknadslagen som trädde i kraft för några år sedan, och vars syfte är 
att förbättra driftssäkerheten, har nu börjat ge följder hos våra markägare. En 
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stor del av de luftburna linjerna i glesbygden grävs nu ner och förfarandet från 
elbolagens sida har ställvis lämnat en hel del övrigt att önska.  Även i samband 
med att träd vid luftburna linjer har gallrats har det förekommit brister i kom-
munikation mellan elbolag och markägare. Ersättningsnivåerna för markägare 
är inte heller på en acceptabel nivå.

Efter riksdagsvalet 2015 förföll myrskyddsprogrammet och man övergick 
till en modell baserad på frivillighet, vilket i praktiken delvis har övertagits av 
planeringen. Detta sätt att kringgå politiska beslut genom förvaltningsmässig 
egensinnighet kan inte heller godkännas.

Arbetet med Nylands etapplandskapsplan 4 inleddes under året och via 
NSP har SLC haft en inblick i arbetet. I det utkast till etapplandskapsplan 4 
som avgavs från Nylands förbund i slutet av året finns det tydliga brister vad 
gäller markägarens rättsskydd. Det gäller planebeteckningarna LUO (områden 
som är synnerligen viktiga med tanke på naturens mångfald), SL (naturskydd) 
och MLY (vidsträckta, sammanhängande skogsbruksdominerade områden som 
är av betydelse för det ekologiska nätverket). Vad gäller naturskyddsfrågor på 
NSP:s område föll planerna på en nationalpark i Porkala bort under året.

SLC, MTK och Vägföreningen har sammanställt ett rekommendationsav-
tal för hästleder och beräknandet av vägavgifter för ritt och körning på enskilda 
vägar. 

Miljöfrågor gällande djurhållning

Under hösten 2015 gjordes några betydande förbättringar i nitratförordningen, 
på initiativ av jordbruks- och miljöminister Tiilikainen. 

Arbetet med att förnya miljöskyddslagen har fortsatt i den så kallade tredje 
fasen av revideringsarbetet. SLC har inte haft representation i arbetsgrupper-
na men i den så kallade tillståndsgruppen, med syftet att försnabba och för-
enkla förfarandet med miljötillstånd, har MTK haft representation. MTK har 
även haft representation i arbetsgruppen som har utrett djurstallarnas behov av 
miljötillstånd och möjligheten till normstyrning istället för detaljerade enskilda 
tillstånd. SLC samarbetar med MTK i frågor som gäller revideringen av miljö-
skyddslagen.
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Skattepolitiska frågor

I regeringen Sipiläs regeringsprogram från maj 2015 beskrivs linjerna för skat-
tepolitiken som stödande av företagande, arbete och sysselsättning. Regeringens 
skattepolitik har som mål att stärka tillväxten, företagandet och sysselsättningen. 

Enligt regeringsprogrammet har regeringen ”som mål att göra Finland till 
ett mer konkurrenskraftigt land också genom en reform av beskattningen av 
företagande, ägande och investeringar. Samfundsskattesatsen ska hållas på en 
konkurrenskraftig nivå. För andra företagsformer än aktiebolag införs ett fö-
retagaravdrag. För små företag möjliggörs redovisning av intäkter från mervär-
desskatten enligt betalningsprincipen. Generationsväxlingar främjas genom en 
lindring av arvsskatten och övriga utvecklingsbehov utvärderas. Man utreder 
möjligheten att göra en avsättning från företagens beskattningsbara inkomst för 
främjande av investeringar. Rätten till ränteavdrag för bostadslån minskar enligt 
en försnabbad tidtabell så att den avdragsgilla andelen är 25 procent år 2019.” 

Enligt regeringsprogrammet kommer ett företagaravdrag på 5 procent att 
införas. Detta företagaravdrag är även avsett att gälla kapitalinkomst på skog. 
Regeringen skall enligt sitt program även gynna generationsväxling av skog, 
eller alternativt en förbättring av skogsavdraget.  Den summa som enligt re-
geringsprogrammet avsätts för dessa förbättringar är 20 miljoner euro per år. 
Överlåtelseskattefrihet vid bolagisering finns även inskrivet i Sipiläs regerings-
program. 

Jord- och skogsbruksmark påfördes inte fastighetsskatt. Detta var en de 
viktiga skattemässiga principerna för såväl SLC som MTK i samband med det 
nya regeringsprogrammet. Regeringsprogrammet lovar att inga nya kostnads-
höjande pålagor påförs företagen under denna regeringsperiod.

Några detaljkommentarer i ändringar som gjorts inom kapitalbeskattning-
en och företagsbeskattningen under året kan nämnas. Beskattning av kapitalin-
komster höjs enligt regeringen Sipiläs beslut. Grundskattesatsen vid kapitalin-
komst upp till 30 000 euro är fortsättningsvis 30 procent. Kapitalinkomster som 
överstiger detta beskattas år 2016 enligt 34 procent.

Överlåtelseförluster blir avdragbara från övriga kapitalinkomster enligt be-
slut som tagits av regeringen Sipilä. Förändringen gäller för överlåtelseförluster 
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som uppstått efter den 1.1.2016.  Förändringen gäller beskattning av fysiska 
personer och finländska dödsbon. Huvudregeln kvarstår så att överlåtelseför-
lusterna i första hand avdras från ifrågavarande överlåtelsevinst under skatteåret 
och under där på följande fem år. Om den skattskyldiga saknar överlåtelsevinst 
eller den är otillräcklig för att täcka förlusterna, avdras förlusten från övriga 
kapitalinkomster.

Socialpolitiska frågor 

Avbytarsystemet genomgick förändringar

Den socialpolitiska sektorn präglades främst av arbetet med att utveckla avby-
tarsystemet. För ändamålet tillsattes en arbetsgrupp redan 2014 med uppgift 
att anpassa avbytarservicen till EU:s nya statstödregelverk och de nationella 
budgetramarna fram till 2019 och förverkliga det sparkrav på 20 miljoner euro 
som ingår i regeringsprogrammet. I samband med jordbrukskommissionär Phil 
Hogans besök till Finland i början av året belyste såväl producenterna som för-
valtningen det starka sambandet mellan det finländska avbytarsystemet och vårt 
sociala trygghetssystem. Kommissionär Hogan berättade för sin del att kom-
missionen förhåller sig flexibelt till ett servicesystem som stöder de finländska 
lantbruksföretagarnas sociala trygghet.

I december godkände Europeiska kommissionen Finlands avbytarsystem 
som förenligt med den inre marknaden. Enligt det förslag som Finland notifie-
rade till EU skall avbytarna i fortsättningen utföra bara nödvändig daglig hus-
djursskötsel. Husdjursföretagarna får som tidigare 26 dagar avgiftsfri semester 
per kalenderår. Rätten till avbytarservice gäller gårdar med minst sex husdjur-
senheter. Samma antal enheter är begränsning också för pälsdjursuppfödare. 
Växtodlare får inte längre vikariehjälp.

Det är inte längre möjligt att få vikariehjälp på grund av vuxenutbildning, 
producentorganisationens möten eller så kallad annan orsak. Begränsningar har 
införts i den vikariehjälp som beviljas på grund av arbetsoförmåga. Huvudre-
geln är att man på grund av arbetsoförmåga kan få vikariehjälp för högst 20 
dagar per kalenderår. Vikariehjälp kan fås för en längre tid av arbetsoförmåga 
om sjuk- eller olycksfallsdagpenning har beviljats för denna tid.

En skriftlig ansökan om vikariehjälp ska lämnas in innan arbetet påbörjas. 
Det här gäller både de lantbruksföretagare som anlitar kommunens avbytar-
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service och de som valt att själv ordna sina avbytartjänster. På grund av EU:s 
regler kan vid avbytarservice som man själv ordnar bara sådan service ersättas 
som producerats av ett företag eller av en yrkesutövare som införts i förskotts-
uppbördsregistret. Ersättningen betalas direkt till företaget eller yrkesutövaren. 
Själv ordnad avbytarservice kan inte ersättas om avbytaren står i anställningsför-
hållande till lantbruksföretagaren, är företagare på samma gård eller är familje-
medlem till en företagare på gården. Ersättning betalas inte heller om servicen 
har producerats av ett företag som helt eller delvis ägs av företagarna på gården 
eller deras familjemedlemmar.

Avgiften för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp har stigit till 13,75 
euro i timmen och för den icke-subventionerade hjälpen till 35 euro i timmen. 
Dessutom har avgiften för vikariehjälp och för pälsdjursuppfödarnas avgiftsbe-
lagda extraledighet höjts en aning. För övervakningsbesök som är nödvändiga 
av djurskyddsskäl debiteras 33 euro per besök och för beredskap 5 euro i tim-
men.

Ny lagstiftning om olycksfall och yrkessjukdomar 

Under året stadfästes också en ny lag om lantbruksföretagares olycksfall och yr-
kessjukdomar. Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjuk-
domar gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsskydd. Den nya lagen kräver 
att ersättningsbesluten är mer begripliga och att de medicinska motiveringarna 
anges öppet. Förmånerna och nivån på ersättningarna blir till väsentliga delar 
oförändrade. Lagen medför inga ändringar i de grundläggande strukturerna, 
såsom hur systemet finansieras och verkställs. Nya tidsfrister införs dock för att 
effektivera handläggningen av ersättningsärenden.

Den nya lagstiftningen innebär att bonussystemet i OFLA-försäkringen 
upphör i början av 2016. Lagen tillämpas på olycksfall i arbetet och yrkessjuk-
domar som inträffar 1.1.2016 eller senare. Skador som inträffar innan den nya 
lagen träder i kraft ersätts alltjämt enligt lagen av 1981 om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare. Innehållet i lagen för lantbruksföretagare stämmer till 
stor del överens med den nya allmänna lagen om olycksfall i arbetet och om 
yrkessjukdomar. 

Uppskov för betalning av LFÖPL- och OFLA-premier

På grund av det svåra ekonomiska läget inom lantbruket beslöt LPA:s styrelse i 
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september att lantbruksföretagare kan ansöka om uppskov med betalningen av 
sina LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier i upp till 24 månader. Denna regel 
gäller till utgången av 2016. Vid uppskov med betalningen läggs dröjsmålsränta 
till beloppen i enlighet med räntelagen.

Stödpersonnätverket 

SLC har haft representation i styrgruppen för Stödpersonnätverket. Stödper-
sonnätverket har inlett sin verksamhet i samband med att Finland anslöt sig till 
EU. Bakgrunden var den psykiska press och ekonomiska osäkerhet som ett fler-
tal jordbrukare då upplevde. Med hjälp av LPA:s arbetarskyddspengar började 
man bygga ett nätverk av stödpersoner år 1996. Under årens lopp har särskilt 
den svenska verksamheten minskat till nästan noll. Behovet av nya svensksprå-
kiga stödpersoner varit uppenbart i och med den psykiska påfrestning som den 
långvariga ekonomiska kräftgången och den allt tyngre byråkratiska börda samt 
ovisshet som jordbrukare tvingas leva med. 

I oktober 2015 deltog 12 personer i en utbildning under ledning av psy-
kolog Minna Björkman och expert Märta Strömberg-Nygård. Som saldo från 
denna utbildning finns det nu nio nya svenskspråkiga stödpersoner på SLCs 
område. På adressen www.stodperson.fi kan man läsa mer om verksamheten 
och där finns även namn och kontaktuppgifter på de svenska stödpersonerna. 

Stödpersonnätverket baserar sig på frivilligt arbete och det erbjuder kost-
nadsfri samtalshjälp åt alla invånare på landsbygden.

Skogsbruket och virkesmarknaden i Finland år 2015

Skogsindustrin gick motströms gentmot det allmänna ekonomiska läget 

Ekonomins utveckling i Finland och på de för skogsindustrin centrala export-
marknaderna var anspråkslös. Byggandet ökade inte inom landet och ej heller 
på många exportmarknader. Efterfrågan på tryck- och skrivpapper minskade 
ytterligare. I förhållande till det allmänna ekonomiska läget klarade sig den fin-
ska skogsindustrin klart bättre. Skogsindustriprodukternas andel av den finska 
exporten ökade. Att euron försvagades i förhållande till dollarn förbättrade 
konkurrenskraften på exportmarknaden. Dessutom rådde en positiv anda kring 
investeringar som ökar användningen av virke. 
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Exporten av papper minskade med ett par procent och det genomsnittliga 
priset ökade med ett par procent. Exportpriset på kartong bibehölls på 2014 
års nivå och exportmängden ökade. I ett historiskt perspektiv var exporten av 
cellulosa på en hög nivå. Exportpriset på sågvaror sjönk med fyra procent och 
exportmängden ökade med fyra procent. Kinas andel av exporten ökade an-
märkningsvärt. Exporten av faner minskade med tre procent, priset steg dä-
remot med ett par procent jämfört med år 2014. Lönsamheten för den finska 
cellulosa- och pappersindustrin var som helhet bra, den mekaniska industrin 
hade det svårare. 

Skogsindustrins produktion i Finland 2015 sjönk med ett par procent jäm-
fört med året innan. Papper och kartong producerades strax över 10 miljoner 
ton, vilket är ungefär en procent minder än 2014. Produktionen av cellulosa var 
på samma nivå som året innan, det vill säga sju miljoner ton. Produktionska-
paciteten för cellulosa utnyttjades fullt ut. Produktionen av sågvaror minskade 
med tre procent och var 10,6 miljoner kubikmeter år 2015. Faner producerades 
ungefär en procent mindre än 2014.

Virkeshandeln och avverkningar förlöpte jämt 

På basen av hur produktionen inom skogsindustrin utvecklades minskade också 
virkesanvändningen år 2015 i sin helhet med en miljon kubikmeter, jämfört 
med fjolåret, till 64 miljoner kubikmeter. Virkeshandel gick trögt under början 
av året, men blev livligare under slutet av året. Efterfrågan på timmer var klart 
bättre än för massaved. Virkeshandelsmängden från privatskogarna var totalt 
32,9 miljoner kubikmeter. Det är ungefär tre procent mindre än 2014. 

Virkeshandelsmängden 2015 motsvarar ungefär 43 miljoner kubikmeters 
avverkningsmängd. Rotaffärernas andel var ungefär 83 procent. Skogsindustrin 
köpte sex procent mindre timmer och lika mycket massaved som 2014. 

Marknadsavverkningarna 2015 var enligt förhandsprognoserna ungefär 
54,4 miljoner kubikmeter, vilket är två procent mindre än motsvarande prognos 
för 2014. Skogsindustrin fick det virke de behövde varför lagret på kapat virke 
förblev oförändrat. Både massaved- och timmeravverkningarna minskade med 
ett par procent från 2014. Skillnaden mellan marknadsavverkningarna och vir-
keshandeln ledde till att skogsindustrins rotlager minskade under 2015.

Enligt förhandsprognosen var marknadsavverkningarna i privatskogarana 
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44,2 miljoner kubikmeter, eller ungefär en procent mindre än året innan. Le-
veransavverkningarna minskade med fem procent från 2014 och deras andel 
av avverkningarna i privatskogarnas uppgick till 17 procent, Avverkningarna 
i Forststyrelsens och bolagens skogar var ungefär 10,8 miljoner kubikmeter, 
en minskning på fyra procent. Av marknadsavverkningar 2015 var enligt för-
handsprognosen 23,8 miljoner kubikmeter timmer och 30,6 miljoner kubik-
meter massaved. Ungefär 8,0 miljoner kubikmeter energived användes eller tre 
procent mindre än året innan. Marknadsläget för energived både gällande pris 
och efterfrågan var svagt under hela året. 

Virkespriserna relativt stabila 

Under 2015 var medelrotpriserna i hela landet följande: talltimmer 54,4 €/m3, 
grantimmer 54,5 €/m3, björktimmer 42,7 €/m3, tallmassaved 15,6 €/m3, gran-
massaved 17,0 €/m3 och björkmassaved 15,4 €/m3. Det nominella medelrot-
priset 2015 var två procent lägre än året innan. Det nominella rotpriset sjönk 
jämfört med 2014 för samtliga virkessortiment förutom björktimmer.

Importen och exporten av virke minskade 

Enligt statistiken för utrikeshandel minskade importen av virke ytterligare 2015. 
Rysslands andel av importen ökade, men också därifrån minskade mängden 
trots att rubeln devalverats kraftigt. Till slutet av november hade 8,4 miljoner 
kubikmeter importerats vilket är sex procent mindre än 2014. Barrträdens andel 
var ungefär 1,2 miljoner och lövträdens 4,5 miljoner kubikmeter. Flis för främst 
cellulosaproduktion importerades 2,6 miljoner kubikmeter. Nästan två tredje-
delar av virkesimporten var massaved. Exporten av rundvirke minskade med 
en femtedel jämfört med fjolåret och uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter. För 
massavedens del hämmades exporten av det överutbud på massaved som rådde 
i hela Östersjöregionen. 

Inga större förändringar i skogsbrukets lönsamhet 

Bruttorotintäkterna från privatskogarna sjönk till följd av minskade marknads-
avverkningar i privatskogarna och negativ virkesprisutveckling med tre procent 
jämfört med året innan och uppgick till 1,6 miljarder euro. Luke prognostiserar 
att investeringarna i privatskogsbruket var 225 miljoner euro 2015. Därav var 
skogsägarnas självfinansieringsandel 160 miljoner euro. De totala kostnadernas 
andel av det privata skogsbrukets bruttorotintäkter var ungefär 16 procent, men 

 
SLCIII. Centralförbundets verksamhet 2015 



66

i norra Finland över 26 procent. Ungefär en femtedel av bruttokostnaderna 
täcktes enligt Luke av de offentliga stödens andel. 

Privatskogsbrukets nettoresultat före skatt och kostnader för främmande 
kapital var enligt förhandsprognoser i snitt 102 euro per hektar skog. Nettore-
sultatet var i södra Finland 133 euro och i norra Finland 40 euro per skogshek-
tar. Skogsbrukets lönsamhet sjönk en aning i södra Finland med den bibehölls 
på samma nivå som 2014 i norra Finland. 

Investeringarna i skogsvård och grundförbättringsarbeten på samma nivå 
som året innan i privatskogarna 

Arealen plant- och ungskogsvård i privatskogarna 2015 var ungefär 170 000 
hektar. Det var ungefär lika mycket som året innan. Skogsodlingsarealen (sådd 
+ plantering) var enligt förhandsuppgifter ungefär 66 000 hektar. Skogsgödsling 
utfördes på ungefär 18 000 hektar under 2015. Iståndsättningsdikning utfördes 
11 500 kilometer. Nya skogsbilvägar och grundförbättringar utfördes på över 2 
100 kilometer, vilket var 400 kilometer mer än året innan.

Internationell verksamhet

Europeiska producentorganisationen COPA

SLC är medlem av COPA som är takorganisationen för de europeiska jordbru-
karna och stationerat i Bryssel.  COPA leddes fram till september av ordförande 
Albert Jan Maat, Holland. Vid ordförandevalet, som hölls i september, valdes 
enhälligt till ny ordförande Martin Merrild, Danmark. Merrild stöds av sex vi-
ceordföranden och den nyvalda styrelsen sitter i två år. 

COPA har ett gemensamt sekretariat med COGECA som företräder de 
europeiska jordbrukskooperativen. Sekretariatet leds av generalsekreterare Pek-
ka Pesonen. Sekretariatet har ca 50 anställda och organisationen arbetar för 
tillfället på sex olika språk. COPA har över 60 medlemmar från EU-medlems-
länder men har även medlemmar från länder utanför EU. COPA representerar 
över 13 miljoner jordbrukarfamiljer inom EU. Under COGECA:s december-
möte valdes jordbrukare Thomas Magnusson, Sverige, till ordförande för orga-
nisationen. De två organisationerna leds nu de kommande åren av företrädare 
från Norden.   
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COPA:s verksamhet leds av ett presidium som består av representanter 
från alla fullvärdiga medlemsorganisationer. Dessa möten koordineras av sam-
ordningsmöten (POCC), vilka hålls månatligen. Som stöd för COPA-COGE-
CA:s verksamhet finns ett antal arbetsgrupper som mer i detalj bereder or-
ganisationernas ståndpunkter och lobbyaktiviteter.  Dessa arbetsgrupper har 
vanligtvis mötts i samband med kommissionens rådgivande möten. 

Under året höll COPA fem presidiemöten. Ett presidium sammanträdde 
samtidigt som Lettland höll ett inofficiellt jordbruksministermöte i Riga. Under 
ett tidigare presidium möte som hölls i Portugal linjerades vilka delar som bör 
revideras i COPA:s stadga. Stadgeförändringen godkändes sedan i Riga. Jord-
bruksorganisationerna i Frankrike bjöd in COPA:s presidium till Paris i decem-
ber för att kunna följa med de då pågående klimatförhandlingarna.

Brysselkontoret

Sedan 1991 har de finländska producenterna och andelslagen haft ett gemen-
samt kontor i Bryssel. Kontoret kallas för MTK:s, SLC:s och Pellervos Bryssel-
kontor. Kontoret leddes av direktör Simo Tiainen framtill sista augusti och efter 
det av direktör Juha Ruippo. Jonas Laxåback är kontorets husdjursombudsman. 

Den sjunde september arrangerade COPA och COGECA en omfattande 
demonstration i Bryssel. Anledningen till demonstrationen var den kraftigt ne-
gativa lönsamhetsutvecklingen som rådde i jordbrukssektorn under året samt 
problemen med verkställandet av den nya jordbrukspolitiken. Både kött- och 
mjölkmarknaden led av kraftiga marknadsstörningar. Marknadsstörningarna 
berodde delvis på Rysslands importstopp på livsmedel, slopandet av mjölkkvo-
terna och även delvis på problemen på världsmarknaden. 

I COPA:s och COGECA:s demonstration deltog tusentals jordbrukare 
från hela EU. Från Finland deltog en grupp på ca 15 personer. Från SLC del-
tog mjölkproducent Kristian Westerholm, Ingå, och verksamhetsledare Johan 
Åberg, som båda fick känna av säkerhetsstyrkornas vattenkanoner. 
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Kommissionens viceordförande Jyrki Katainen presenterade för jord-
bruksministrarna, som sammankom i samband med demonstrationen, jord-
brukskommissionär Hogans stödpaket till jordbrukssektorn. Detta stödpaket 
förtydligades under höstens ministermöten. I stödpaketet konstaterade kom-
missionen att det råder en obalans i marknaden för jordbruksprodukter. För att 
förbättra marknadssituationen presenterade kommissionen ett flertal åtgärdar 
för att balansera utbudet. Bland annat vidtogs olika lagringsåtgärder för mjölk-
produkter och svinkött. För att förbättra jordbrukarnas likviditet meddelade 
kommissionen att de ger medlemsländerna möjlighet att höja förskotten på 
jordbruksstöden samt tidigareläggning av stödutbetalningarna. Även ett riktat 
stödpaket till jordbrukarna godkändes. Stödpaketets totala omfattning var ca 
500 milj. euro och härav var det riktade stödet till jordbrukarna 420 milj. euro. 
Av denna summa erhåll Finland knappt 9 milj. euro. I summan har kommis-
sionen försökt beakta respektive medlemslands problem, i Finlands fall avsak-
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Mjölkbonden Kristian Westerholm från Ingå var en av cirka 15 finländska jordbrukare 
som deltog i COPA:s och COGECA:s demonstration i Bryssel den 7.9.2015 p.g.a. jord-
brukets svaga lönsamhetsutveckling i Europa.
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naden av den ryska mjölkmarknaden. Kommissionen kunde på rekordkort tid 
få de förordningar som berörde krispaketet godkända av både ministerrådet 
och EU-parlamentet. 

Kommissionen under ledning av Juncker arbetar med mottot att den fram-
lägger förordningar som verkligen behövs och som har gått igenom en grund-
lig kostnads- och byråkratiutredning. Detta omfattar även EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik. Kommissionär Hogan inledde under 2015 arbetet med att 
förenkla stödbyråkratin. Under året lade kommissionären fram ett flertal min-
dre förenklingar till jordbrukspolitiken som inte påverkade stödbudgeten, mål-
sättningen med den gemensamma jordbrukspolitiken eller stödgranskningarna. 
SLC har tillsammans med några andra jordbruksorganisationer utarbetat en lista 
på tio förenklingsåtgärder som kan förverkligas utan större politiska processer. 

Under våren arbetade Brysselkontoret med definitionen för permanenta 
vallar. Kommissionen skärpte i samband med CAP-reformen definitionen på 
permanenta vallar, vilket ledde till att jordbrukare som odlat vall en längre tid 
på samma område fick detta område klassificerat som permanent vall. Kommis-
sionen utarbetade ett arbetsdokument gällande permanent vall som dock inte 
underlättade problemet i Finland. 

Trots att EU:s jordbruksreform diskuterats en längre tid och de stora po-
litiska besluten togs 2014 så var ovissheten bland EU-jordbrukarna stor i sam-
band med att ansökningarna skulle lämnas in på våren 2015. COPA och CO-
GECA vädjade till kommissionen att de bör ha överseende med de felaktigheter 
som kunde uppdagas. Brysselkontoret har även vid ett flertal tillfället diskuterat 
med kommissionen om en tidigareläggning av stöden till jordbrukarna, framfö-
rallt för mjölksektorn på AB-området. 

Under året diskuterade EU-parlamentet kommissionens förslag till ny 
ekoförordning. Kommissionen gav beredningen i EU-parlamentet och mi-
nisterrådet en förlängd tidsfrist på 6 månader. Ministerrådet fick igenom en 
ståndpunkt innan tidsfristen gick utan medan EU-parlamentets rapport blev 
klar först efter sommaruppehållet. Både ministerrådet och EU-parlamentet no-
terade de undantagskrav Finland framfört att bör bibehållas i den kommande 
ekoförordningen. Vid utgången av året inledde kommissionen, parlamentet och 
ministerrådet trepartsförhandlingar. Förhandlingarna antas vara klara i slutet av 
Hollands EU-ordförandeskap. Det som är öppet för finländskt vidkommande 
är odlingen av ekoväxthusgrönsaker och maximiavståndet för husdjursfoder. 
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En annan omfattande fråga som behandlats av parlamentet och miljömi-
nisterrådet är kommissionens förslag till hur luftkvaliteten i EU ska förbättras. 
Förslaget är kontroversiellt och många uppfattade att kommissionen drog till-
baka sitt förslag i samband med att verksamhetsplanen för 2015 presenterades. 
Så var dock inte fallet. Anledningen till att förslaget ansågs problematisk var att 
förslaget grundar sig på ett FN-dokument som inget EU land ännu ratificerat. 
I detta dokument har Finland föreslagit att ammoniakutsläppen ska reduce-
ras framtill 2020 med 20 procent från nivån 2005. Detta reduceringsmål hör 
till EU:s hårdaste och har en stor inverkan på Finlands husdjursproduktion. 
Kommissionen har även föreslagit att en reducering av metanutsläppen hör till 
luftkvalitetspaketet. Både ministerrådet och EU-parlamentet har dock linjerat 
att metan inte är en del av detta paket utan är en del av klimatpolitiken. Brys-
selkontoret arbetade tillsammans med COPA och COGECA med att försöka 
sänka ammoniakutsläppskraven utan resultat. Ministerrådet kunde dock enas 
om en skrivning där medlemsländerna kan utjämna kraven mellan olika sektorer 
och år. Även detta paket har nu överförts till trepartsdiskussionerna. Bryssel-
kontoret har vid ett flertal tillfällen framfört att en mer realistisk målsättning för 
Finland är en 10 procent reducering av ammoniakutsläppen. Minister Tiilika-
inen har offentligt framfört som miljö- och jordbruksministeriets målsättning 
15 procent.

Kommissionen fortsatte under året med förhandlingarna om ett handels-
avtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet. Kommissionen har kon-
staterat att den aktivt tillsammans med medlemsländerna söker nya potentiella 
marknader som kan ersätta den ryska marknaden.

Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC

Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC samlades till utvidgat 
presidiemöte i Inderøya, Norge 23-25 augusti. Finland representerades av en 
delegation på cirka 20 representanter från SLC, MTK och Pellervo. SLC repre-
senteras på mötet av ordförande Holger Falck, andra vice ordförande Mårten 
Forss, verksamhetsledare Johan Åberg, ungdomsombudsman Annika Öhberg 
samt informatör Mia Wikström.

Förutom val av nytt presidium för 2015-2017 och beslut om ny arbetsplan 
för NBC stod även nordiskt samarbete högt på agendan. En av mötets huvud-
talare var minister Ole Norrback, som talade om möjligheter till stärkt nordiskt 
samarbete. Genomgång och diskussion om handelsfrågor och aktuella frågor i 
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WFO och BFFE fanns även på mötets agenda. 

Presidiet antog ett gemensamt uttalande med rubriken ”Nordiske bønder 
skal ha råderett over egne resurser”. Uttalandet sändes till Nordiska Minister-
rådet och dess kommitté för jordbruksfrågor. Därtill erhöll uttalandet nationell 
uppmärksamhet i de nordiska länderna. 

De nordiska bondeorganisationernas verksamhetsledare, kommunika-
tionsgrupp och ungdomsgrupp sammanträdde även i samband med det utvid-
gade presidiemötet. 

Vid det utvidgade presidiemötet tog Finland över ordförandeskapet efter 
Norge för NBC 2015-2017. MTK:s ordförande Juha Marttila valdes till NBC:s 
ordförande och direktör Seppo Kallio valdes till NBC:s generalsekreterare för 
verksamhetsperioden. Finland presenterade ett förslag till arbetsprogram och 
presidiet antog programmet. Det finländska ordförandeskapet verkställs genom 
ett gott samarbete mellan MTK, SLC och Pellervo. 

NBC har sammanträtt till presidiemöte årligen sedan 1934. De finländska 
medlemsorganisationerna är SLC, MTK och Pellervo. NBC:s arbete leds av 
presidiet på basen av ett arbetsprogram och dess verksamhet koordineras av ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet har representanter från samtliga nordiska bonde-
organisationer och det sammanträder fyra gånger årligen. Därtill förstärks det 
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Minister Ole Norrback talade under det utvidgade NBC-presidiemötet om vikten av ett 
starkt nordiskt samarbete.
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nordiska nätverket av diverse aktiva arbetsgrupper inom bl.a. kommunikation, 
djurens välfärd, skattefrågor osv. Det finländska NBC arbetet koordineras av 
NBC Finlands avdelning med representanter för de tre organisationernas hög-
sta förtroende- och tjänstemannaledning. Vidare är Baltic Farmer’s Forum on 
Environment BFFE en del av NBC:s nordiska samarbete. 

SLC Ungas verksamhet 2015

SLC styrelsen beslöt att ungdomsverksamhetens utveckling är i sig ett av 
SLC:s tyngdpunktsområden under 2015. SLC styrelsen godkände ungdoms-
utskottets förslag till utskottets instruktioner och förslaget att ansöka om med-
lemskapet i unga producenternas takorganisation CEJA. Under år 2015 har 
SLC unga speciellt satsat på att skapa kontakter till de andra unga nordiska 
producentorganisationerna. SLC och MTK har i samarbete framställt mål som 
man önskar uppnå med samarbetet, både inom organisationerna och på det 
internationella planet. 

Ungdomsverksamhet under år 2015:

• Den 27.2 utkom den traditionella utbildningsbilagan i tidningen Landsbyg-
dens Folk. 
• Den 2.3 deltog SLC unga i delegationen som sändes till YH Novia för 
att diskutera speciellt agrologutbildningens sammansättning och schemalägg-
ning. 
• 4-5.3 deltog SLC unga i LRF unga:s riksstämma på Sånga- Säby, Sverige. 
SLC unga presenterade den finlandssvenska producentverksamheten i Fin-
land för ca 100 LRF unga. 
• 19–20.3 Ungdomsutbildningens första etapp i Vasa, 35 personer deltog på 
SLC ungdomsutbildningens första etapp i Vasa. Programmet bestod bl.a. av 
SLC info och föreläsning om marknadsföring och kommunikation.
• 8.4 Ungdomsutskottets motion om studerandemedlemskap som en ny med-
lemskapsform i SLC godkändes under fullmäktigemötet.
• 13–15.7 deltog SLC unga i Norge bygdeungdomslagets årsmöte i Viker-
sund, Norge. SLC ungas verksamhet presenterades till ca.200 mötesdeltagare. 
Mötet ordnades i samband med bygdeungdomslagets sommarträff  ”Lands-
stevne 2015” med 700 deltagare från hela Norge.
• 23–25.8 deltog SLCs ungdomsombud i NBC mötet i Norge. Förutom det 
färdigt fastställda programmet utreds också vilka gemensamma intressen som 
unga nordiska producenter har, och hur man kunde utnyttja de befintliga 
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resurserna för att uppnå de gemensamma målen. Meningen är att kunna ut-
nyttja den kunskapen i internationella sammanhang.
• 1.9 träffade SLC unga representanter från FS4H för att diskutera eventu-
ellt samarbete för att få flera unga intresserade av matens ursprung och om 
dess betydelse. Det långsiktiga målet med ett samarbete är att få fler unga att 
överväga ett yrke inom lantbruket i framtiden. SLC Unga hoppades också att 
unga från Fs4H skulle känna sig välkomna som medlemmar i SLC efter att 
de fyllt 18 och att de skulle uppleva medlemskapet i vår organisation som en 
naturlig fortsättning till sin 4H-verksamhet. SLC unga och FS4H skickade 
en gemensam representant på Rural Youth Europe:s höstmöte den 7.-14.11.
• 3.10 LRF Unga från Mälardalen, Uppsala och centralstyret för LRF be-
sökte ÅSP unga. ÅSP fungerade som värd för träffen men med tanke på det 
nordiska samarbetet presenterades SLC ungdomsverksamheten också under 
besöket. 40 personer deltog i träffen.
• 7.10 SLC ungdomsutskottet besökte SU:s miljö och markpolitiska utskot-
tet på SU:s kansli. På mötet behandlades båda organisationernas bild på det 
finska lantbruket och det bestämdes att ett mer aktivt samarbete mellan SU:s 
miljö- och lantbrukspolitiska utskottet och SLC ungdomsutskottet skall på-
börjas. SLC ställer upp för att erbjuda sakkunskap och SU kunde fungera 
som ett politiskt verktyg för att föra fram saker som anses viktiga för unga 
lantbruksföretagare.
• 22–24.10 SLC ungdomsutbildningens tredje etapp på Åland. 41 unga deltog 
i utbildningen och programmet bestod av bl.a. besök till lagtinget och gårds-
besök.
• 4-6.11 deltog SLC ungas representant på MTK Maaseutunuorets vårparla-
ment i Kuopio. SLC unga presenterades för ca 100 personer.
• 22.11 Ungdoms- och kvinnoträff  i samband med kongressen. Programmet 
på träffen fokuserade på att förstärka de unga och de kvinnliga förtroen-
devaldas kunskaper i lantbrukspolitiken och kommunikation. Under träffen 
utformade SLC unga även ett uttalande till kongressen.
• 23–24.11 SLC unga deltog i SLC:s kongress och framförde ett uttalande där 
vikten av svenskspråkig utbildning inom lantbruksbranschen i Finland lyftes 
fram. 
• I december pryddes riksvägarna i Åboland och Österbotten av de traditio-
nella julhälsningarna från unga producenter.
• SLC unga accepterades som medlemmar i CEJA fr.o.m. årsskiftet 2015-
2016.
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Export av spannmål i odlarnas egen regi 

En arbetsgrupp bestående av representanter från SLC, MTK, NSP, anskaff-
ningsföretagen A-spannmål och Nyländska spannmålskompaniet samt köparen 
Polar Oats Oy utarbetade exportkontraktet under vårvintern.  Målsättningen 
för kontraktet fastslogs till att samla ihop en kontraktsmängd på 10 000 ton 
fodervete till minimipriset 140 euro per ton (min 10,5 procent protein) och 145 
euro per ton (min 12 procent protein) för export från Valkom, Lovisa. Med 
minimipris avsågs det lägsta pris som säljaren av spannmålet erhåller levererat 
i hamnen när spannmålet säljs på exportmarknaden. Om priset som erhålls 
är högre än beräknat, kanaliseras prisskillnaden i sin helhet till säljaren efter 
att kostnaderna har avdragits. Det slutliga försäljningspriset som odlaren erhöll 
översteg inte minimipriset på grund av de svåra marknadsläget. Priset som er-
hölls på exportmarknaden och kostnaderna redovisades i sin helhet till säljaren 
i samband med spannmålslikviden.

Avtalet innehöll 3 villkorliga skeden; 1) tiden för uppgörandet av kontrak-
tet (16.3–15.4.2015), 2) tid för Polar Oats att sälja partiet på exportmarknaden 
(fram till 30.6.2015) och 3) flexibel leverans av avtalad mängd och kvalitet till 
hamnlagret i augusti-oktober.

Kommunikation och lantbrukspolitik stod på agendan på den välbesökta gemensamma 
ungdoms- och kvinnoträffen som hölls i samband med kongressen i Nådendal.
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Teckningen av fodervetekontraktet startade trögt trots en bred marknads-
föring på NSP lokalavdelningarnas vårmöten, Landsbygdens Folk och personli-
ga brev. När kontraktstiden var slut hade ändå cirka 110 odlare tecknat ett parti 
på totalt 6 000 ton fodervete, vilket konstaterades vara en tillräckligt stor mängd 
för att gå vidare med exportplanera.  Odlarna var huvudsakligen från NSP:s 
område. Försäljningen visade sig vara mera utmanande än väntat och försälj-
ningstiden måste förlängas in i juli och affären slutligen kunde undertecknas.

Utskeppningen av spannmålet till köparen genomfördes sedan i två etap-
per, i slutet av oktober och i början av november. Affären fick ett positivt mot-
tagande bland odlarna, och huvudsakligen fungerade utbetalningen av likvider-
na till odlarna enligt planerna. I informationsgången mellan säljarna och Polar 
Oats fanns vissa brister som bör beaktas i planeringen av kommande export-
kontrakt för att allt skall gå så smidigt som möjligt.

Även på finskt håll uppmärksammades exportverksamheten i jord-
brukspressen, bland annat i tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

I Lovisa hamn följer Tony Hydén och Rikard Korkman samt massmedierna med lastning-
en av fodervete på ett lastfarttyg som har Tyskland som destination.
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Kampanjer, evenemang och projekt

Så din röst i valet 2015

I kampanjen och materialet inför riksdagsvalet den 19 april lyfte SLC fram fem 
teman för att stöda ett lönsamt lantbruk och därigenom en livskraftig lands-
bygd. I SLC:s målsättningar ingick minskad byråkrati, att trygga finansieringen 
av jordbruket i Finland och skapa goda villkor för producentsamarbete inom 
handelskedjan. SLC lyfte även fram behovet att försnabba utvecklingen av de-
centraliserad bioenergiproduktion, trygga och utveckla kommunikationerna till 
och från landsbygden och skärgården, förverkliga åtgärder för att öka använd-
ningen av närmat i offentliga kök och inom matservice samt möjliggöra en 
utveckling av service som utgår från människan.
 
Varför får den minst som gör mest?

SLC arrangerade tillsammans med MTK den 27 april en ny omgång av kampan-
jen Varför får den minst som gör mest? Denna gång arrangerades kampanjen 
på 20 orter runtom i landet och riktade sig dels till konsumenter dels till de-
taljhandeln. SLC genomförde aktionen tillsammans med producentförbunden 
på Narinken i Helsingfors, på salutorget i Vasa, i centrum av Pargas och Marie-
hamn. 

Evenemangen på olika orter utgjorde tillsammans en reaktion på den svåra 
marknadssituationen och var en protest mot det låga producentpriset. Målsätt-
ningen var att lyfta fram frågan om producenternas andel av konsumentpriset 
samt producenternas ställning inom handelskedjan. 

För att på ett konkret sätt nå ut till konsumenterna med informationen 
om det låga producentpriserna förverkligades kampanjen som en aktion, där 
man sålde pyttipannaportioner till producentpriset 30 cent. I en matbutik hade 
portionen kostat konsumenten 1,50 euro och i en restaurang över 6,90 euro.  

SLC och MTK hade bjudit in representanter för S-gruppen, Kesko och 
Lidl att närvara vid huvudtillställningen för att ta emot producenternas vädjan 
om en rättvisare andel av priset. S-gruppen och Kesko hade hörsammat inbju-
dan. Representanter för detaljhandeln inbjöds även till de regionala tillfällena. 

Konsumenterna hade möjlighet att visa sin uppskattning för de finländska 
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producenternas arbete genom att betala ett rättvisare pris för maten. I Helsing-
fors såldes totalt 1 500 portioner. I Vasa såldes 380 portioner till medelpriset av 
0,84 cent per portion. I Pargas såldes 80 portioner och där var medelpriset 0,50 
cent. I Mariehamn såldes 140 portioner. 

Aktionen fick mycket bra och bred medial synlighet och skapade debatt i 
både svensk- och finskspråkig press.

Banderollkampanj 

Som en fortsättning på kampanjen Varför får den minst som gör mest? för-
nyade SLC sin banderollkampanj längs med landsvägar i Svenskfinland. Ban-
derollerna hade budskapen ”Nu om någonsin – Välj inhemskt” samt ”Bakom 
varje måltid finns (åtminstone) en bonde”. Lokalavdelningarna ansvarade för 
upphängningen av banderollerna. 

Producentorganisationernas priskampanj med pyttipanna uppmärksammades stort runt om 
i landet. I Vasa medverkade bl.a. ÖSP:s vice ordförande Tomas Långgård som även gav 
intervjuer till media om kampanjen och jordbrukets svåra marknadssituation. 
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Delikatessernas Finland 

Den 20-22 augusti arrangerades för femte gången närmatsmarknaden Deli-
katessernas Finland samt ölfesten Syystober på Järnvägstorget i Helsingfors. 
Evenemanget samlade i år cirka 50 000 besökare och har etablerat sig som ett 
av Finlands populäraste närmatsevenemang. I evenemanget medverkade cirka 
hundra mat- och ölaktörer som utställare och delikatesser kan avnjutas på stäl-
let eller köpas med hem. Republikens president Sauli Niinistö var beskyddare 
för Delikatessernas Finland, som ordnades i samarbete mellan MTK och SLC, 
Mat-Finland-nätverket, Aktasmak.fi, Lammin Sahti och Småbryggeriernas för-
bund.

Västankvarns Fältdag 

Den 9 juli medverkade SLC och LF med en gemensam utställningsmonter på 
Västankvarns Fältdag, som i år samlade över 3 700 växtodlingsintresserade be-
sökare, varav många från SLC:s verksamhetsområde.  

Potatis uppmärksammades på matkulturdagen

Med anledning av Den finlandssvenska matkulturdagen fredagen den 9 oktober 
ordnade SLC i samarbete med Marthaförbundet ett evenemang om potatis vid 
Tre Smeder i Helsingfors. På potatisjippot kunde man bekanta sig med olika 
potatissorter, möta potatisodlare samt träffa organisationernas representanter. 
De 200 första besökarna bjöds på kaffe och potatisbakelse bakad av Anders 
Wikström, bakboksförfattare och vinnare av ”Hela Finland bakar” 2013. Sam-
tidigt lanseras även Marthaförbundets matkulturmagasin Potatis, där SLC hade 
en betydande roll.

Övriga projekt

Under verksamhetsåret medverkade SLC även aktivt i bl.a. projekten Greppa 
Marknaden, EkoNu!, Matskolan-Ruokakoulu, Äkta smak och Svinnkampen.

Aslak-kurs för medlemmar 

SLC:s svenskspråkiga ASLAK-rehabiliteringskurs startade på Härmä Rehab i 
Ylihärmä i december 2015.  Kursen, som har för avsikt att upprätthålla och 
förbättra arbetsförmågan, riktar sig till SLC-medlemmar som är lantbrukare, 
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skogsbrukare och trädgårdsproducenter, och pågår även under 2016. SLC an-
sökte om att ordna kursen för att ge medlemskåren möjlighet att satsa på att 
upprätthålla god arbetsförmåga och hälsa. 
 
Kommunikations- och informationsverksamhet

År 2015 innebar ett aktivt år för SLC:s informationsverksamhet. Från och med 
juni hade SLC två informatörer, vilket medförde möjligheter att förverkliga en 
ny grafisk identitet för SLC samt gå vidare med förverkligandet av nya webb-
sidor.

SLC:s nya grafiska identitet lanserades i samband med kongressen i no-
vember och där kunde även kongressdeltagarna få en försmak av SLC:s kom-
mande webbsidor. Den nya grafiska identiteten inbegriper användningen av en 
ny font, en egen färgprofil samt en aktiv användning av bilder, som lyfter fram 
landsbygdsnäringarna, medlemmarna och deras arbete. SLC:s nya logotyp ut-
görs av namnförkortningen SLC med den nya fonten. Den grafiska identiteten 
och de nya webbsidorna har tagits fram av Agency Leroy.  Videon Vi är SLC 
– Svenskfinlands bönder och skogsägare, som även premiärvisades i samband 
med öppningen av kongressen, är även en del av SLC:s förnyade identitet. 

SLC:s nya grafiska identitet togs i bruk i samband med kongressen i Nådendal.
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Under året stärkte SLC sin närvaro på de sociala medierna, vilka har kommit 
att få en större betydelse för att nå ut till förutom lantbrukare även konsumen-
ter och allmänheten. De sociala medierna är även viktiga kanaler för att delta 
i samhällsdebatten och erbjuder såväl organisationen som medlemmarna goda 
möjligheter att delta, påverka och sprida information om det finländska jord-
bruket. De sociala medier som SLC i första hand använder är Facebook, Twit-
ter, Instagram och YouTube. Vid årets slut hade SLC 816 gillare på Facebook, 
vilket kan jämföras med 543 i början av året. 

Under början av året satsade SLC på att särskilt etablera sin färska närvaro 
på Twitter och Instagram. På Twitter förmedlar SLC intressanta och aktuella 
inlägg om det finländska lantbruket, ofta med nyhetsvinkling medan SLC via 
Instagram stöder skapandet av kontaktytor till det finländska lantbruket via bil-
der. Vid slutet av året hade SLC ungefär 230 följare på Twitter och cirka 250 
följare på Instagram. För att möta efterfrågan på videomaterial har SLC under 
året skapat en egen videokanal på YouTube under namnet Info SLC, som under 
2015 uppmätte totalt 4 768 visningar av SLC:s videoklipp. Dessutom gjorde 
SLC även några egna podsändningar under året.

Under året byggde SLC upp en kommunikationsstrategi, som tar avstamp i 
det förslag till strategi som kongressen behandlade. I kommunikationsstrategin 
konstateras att SLC:s kommunikation ska genomsyras av SLC:s nya vision och 
dess kärnbudskap. I kommunikationsstrategin identifierades vilka utmaningar, 
resurser och målsättningar som SLC har med sin kommunikation samt vilka 
mottagarna är. Kommunikationsstrategin innehåller även recept på kommu-
nikation kring ett tema samt andra grundläggande utgångspunkter för SLC:s 
kommunikation. 

SLC hade under året en aktiv kontakt med massmedierna. Bland annat gav SLC 
25 pressmeddelanden, samt uttalade sig även ofta via intervjuer och andra re-
portage i media. SLC bjöd även in pressen att närvara vid olika tillfällen. 

Förutom olika slags kampanjmaterial utkom SLC med en del övrigt tryckt ma-
terial under året, bl.a. Årsbok 2014, en nya presentationsbroschyr om SLC samt 
SLC:s guide om sociala medier, som utkom till ungdoms- och kvinnoträffen 
som hölls i samband med kongressen. Under året har SLC även medverkat i fle-
ra publikationer som tagits fram tillsammans med olika samarbetspartners, bl.a. 
Faktagaffeln 2015, Äkta smak-direktförsäljningsguider samt Potatismagasinet 
tillsammans med Marthaförbundet. 
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Utlåtanden 2015

• om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd.
• om ersättning för icke-produktiva investeringar.
• om ersättning för djurens välbefinnande.
• om kompensationsbidrag.
• om identifiering av nötkreatur.
• om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag och bidrag för jord-
bruksgrödor som betalas för 2015.
• om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare.
• om strukturstöd och styrning av investeringsstöd till jordbruket.
• om miljöersättning.
• om bas- och jordbruksskiften.
• om ändring av 2 § i statsrådets förordning om krisstöd för svinhushållning.
• om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Fin-
land.
• om djursjukdomar som skall bekämpas och klassificeras samt anmälan om 
djursjukdomar och sändning av mikrobstammar.
• om identifiering av hästdjur.
• om de krav som bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från
hästdjur som samlas in för inrikeshandel.
• om utsädespotatisens försäljning och marknadsföring.
• om lagförslag om ändring av verkställighet av jordbruksstöd, nationella stöd 
till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska Unionens 
direktstöd till jordbruket.
• om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen.
• om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt jordbruksgrö-
dor som betalas för 2015.
• om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till griskött- och mjölkproducenter 
år 2015.
• om tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och 
vissa grönsaker.
• om lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen.
• om förslag till lagstiftning om metropolförvaltningen.
• om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens av-
loppsnät.
• om utvidgat område för flygekorrar och anmälningsplikten samt ersättnings-
frågor till markägare.
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• om förslaget till vattenförvaltningsplaner åren 2016-2021.
• om åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan.
• om ändring av utsläpp från jordbruket och trädgårdsodlingen (nitratförord-
ningen).
• om beredning av en totalreform av upphandlingslagen.
• om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling.
• om avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare och ar-
betsgruppens rapport om reformering av avbytarservicen.
• om ändringar i naturvårdslagen.

Utlåtanden gällande skogsfrågor

• om förslag till ändringar i § 5 och 25 i lagen angående skogsflis vid produktion 
av el.
• om utkast till etapplandskapsplan 4 för Nyland.
• om utkast till etapplandskapsplan 4 för Nyland, Östersundomområdet.
• om finansiering av hållbart skogsbruk.
• om förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansiering 
av hållbart skogsbruk.
• om förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för 
skoglig information.
• om lagar om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till 
aktiebolag, om ändring av lagen om Finlands skogscentral och om ändring av 
lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information.
• om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och 
till vissa lagar som har samband med den.
• om regionala skogsprogrammet för Nyland.

Landsbygdens Folk

Genomförandet av den nya nitratförordningen och det nya miljöprogrammet 
upptog en del av Landsbygdens Folks bevakning under vintern 2015. Många 
producenter övervägde om de alls skulle delta i miljöprogrammet på grund av 
att villkoren försämrats jämfört med tidigare. De flesta valde ändå att gå med.

LF publicerade också en rad artiklar om gårdarnas miljöarbete för att peka 
på lösningar inom speciellt vattenvården, till exempel betydelsen av en bra 
markstruktur.

Även EU-kommissionens krav att en gräsmark räknas som permanent när 
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den inte öppnas vart sjätte år tog en del spaltutrymme i LF. Kommissionär Phil 
Hogan lovade komma med en lösning men han blev tvungen att ta tillbaka 
löftet. 

Ett initiativ som fick mycken uppmärksamhet var de nyländska jordbrukar-
nas projekt för export av spannmål. Spannmålsexporten inleddes i slutet av året.

LF bevakade även beredningen av en ny djurskyddslag. I den frågan har 
producenterna närmast varit oroliga för skärpta krav på utrymmen som skulle 
leda till högre kostnader och därmed försvagad konkurrenskraft på EU:s inre 
marknad.

Andra heta diskussionsämnen under året var affärernas prissänkningskam-
panjer liksom sänkningarna av mjölkpriset i början av året. Under vårvintern 
refererade LF även den aktuella debatten om grundandet av en nationalpark i 
Porkalaområdet.

LF bevakade valkampanjen inför vårens riksdagsval och förde fram pro-
ducentrörelsens krav på det kommande regeringsprogrammet. LF genomförde 
även den traditionella valtenten av SLC-medlemmar som ställde upp i riksdags-
valet.

Efter valet följde LF intensivt med regeringsbildningen och utformningen 
av regeringsprogrammet.

Under mars kom nyheten ut att utsikterna för ett avtal inom socker-
branschen hade försvårats betydligt. Tidningen följde med förhandlingsproces-
sen tills det att medlaren Jarmo Vaittinens medlingsförslag antogs.

Under slutet av april hade LF en intensiv bevakning av producentrörelsens 
landsomfattande kampanj med försäljning av pyttipanna för 30 cent. Kampan-
jen var avsedd att rikta allmänhetens uppmärksamhet på producenternas andel 
av matens pris.

Eftersom nya stödvillkor trädde i kraft 2015 behandlade LF ganska grund-
ligt villkoren i vårens stödnummer i april.

Inom skogssektorn uppmärksammade LF närmast det ogynnsamma föret 
under vintern samt de nya reglerna om hållbart skogsbruk.
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Under vårsäsongen bevakade LF den utdragna sådden som ledde till både 
odlingsmässiga och byråkratiska problem, eftersom det på flera håll i landet var 
omöjligt att så senast sista juni.

LF och LoA deltog aktivt i förberedelserna av årets Fältdag på Västankvarn. 
Tidningarna och SLC hade ett eget tält på fältdagen.

På höstsidan var den retroaktiva skärpningen av sanktionerna i EU:s djur-
bidrag högaktuell och fick mycket publicitet i LF. Omedelbart inför julen fattade 
jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen beslutet att lindra sanktioner-
na.

Kongressen i Nådendal i november gavs mycket spaltutrymme, både före 
och efter.

EU-kommissionens förslag om ekoförordning där växthusodling i odlings-
bäddar skulle förbjudas har bevakats intensivt. Frågan var ännu öppen vid ut-
gången av 2015.

LF och LoA fick ett bidrag av Konstsamfundet på 3 000 euro för att förnya 
layout och webbplats. Arbetet inleddes tidiga sommaren och pågick ännu vid 
utgången av 2015.

Sara Östman jobbade en period under sommaren som sommarvikarie på 
redaktionen. Det är viktigt att erbjuda praktikplats åt intresserade studerande, 
så att de den vägen får en inblick i näringen. Det kan vara nyttigt, också om de 
senare får jobb inom andra medier.

Lantmän och Andelsfolk, LoA

LoA fortsatte med de traditionella temanumren under året, till exempel byggte-
ma, spannmål, lantbruksmaskiner och energi.

LoA:s bevakning koncentrerades framför allt på den enskilda gårdens strä-
vanden att få och hålla ekonomin i balans samt på nya idéer med exempelvis 
nischproduktion och alternativ verksamhet för jordbrukaren.

LoA rapporterade bland annat från KoneAgria som i år hölls i Tammer-
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fors. Där var i övrigt LoA representerad tillsammans med Landsbygdens Folk 
och SLC.

Reformarbetet med Landsbygdens Folk berör också LoA och arbetet fort-
satte under året.

LoA:s läsarråd samlades på ett möte under våren och ett under hösten. 
Rådet tog del av reformplanerna och var överens om att de bör fortsätta. Rå-
dets linje var att LoA:s fokus även i fortsättningen bör vara inriktad på gårdens 
ekonomi och på nya verksamhetsformer.

 





VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2015
Österbottens svenska  
producentförbund r.f.
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Medlemmar                                                 
AKTIVA 2014 2015
- gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker och skog) 2 168 2 069
- gårdar med endast skog 592 610
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 197 186
- Aktiva gårdar sammanlagt 2 957 2 865

Personmedlemmar (aktiva gårdar)
- vanliga avdelningar 6 081 5 817
- trädgårdsavdelningar 323 311
Personmedlemmar till aktiva gårdar totalt 6 404 6 128

Ansluten åkerareal, ha 81 460,66 80 902,90
- i medeltal per gård 37,57 39,10

Ansluten skogsareal, ha 100 906,52 98 823,80
- i medeltal per gård 36,77 36,89

Ansluten växthusareal, m2 814 503 855 782
- i medeltal, m2 per gård 4 220,22 4 650,99

Ansluten bärodlingsareal, ha 14,30 13,40
- i medeltal per gård 4,77 4,47

STÖDANDE  (alla avdelningar)
- stödande gårdar 337 338
- antal personmedlemmar 498 503

Personmedlemmar i hela förbundet 6 902 6 631

Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 34 stycken
- förbundets stödande samfund 8 8

Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2015 Osuuskunta Mai-
tosuomi, Andelslaget Österbottens Kött, Andelslaget Närpes Grönsaker, 
Skogsvårdsföreningen Österbotten, Österbottens svenska fårklubb, Svenska 
Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) samt Närpes Äggpackeri.
_________________
Medlemsavgifterna baserar sig på betalda medlemsavgifter den 31.12.2015
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Förbundsmöten

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och består av lokalav-
delningarnas och de stödande medlemmarnas valda representanter. Förbundet 
höll under året stadgeenliga förbundsmöten på våren och hösten. 

Vårmötet

Förbundets vårmöte hölls måndagen den 13 april i Norrvalla i Vörå. Förbun-
dets ordförande Mats Nylund berörde i sitt hälsningsanförande bl.a. den rå-
dande ekonomiska situationen inom såväl näringen som landet och rådande 
situation i Ryssland. Nylund konstaterade vidare att vi inte kan fortsätta med att 
höja på skatterna och uppmanade medlemmarna att så sin röst i riksdagsvalet. 

Till vårmötet hade inlämnats tolv motioner. 

Husdjursombudsman Jonas Laxåback från SLC, MTK och Pellervos ge-
mensamma Brysselkontor höll ett anförande med rubriken ” ”5 – 20 år framåt 
– utmaningarna för det finländska jordbruket”. 

ÖSP:s ordförande Mats Nylund lyfte i sin hälsning på vårmötet upp bl.a. den rådande eko-
nomiska situationen inom jordbruket och Finland samt den rådande situation i Ryssland. 
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SLC:s ordförande Holger Falck höll ett anförande om aktuell lantbrukspo-
litik och redogjorde för motionsuppföljning för de motioner som sänds vidare 
till SLC.

Vårmötet gav en resolution var man med beaktande av det kritiska läget 
inom jordbruket poängterade ansvaret för inhemsk matproduktion bland alla 
inblandade parter i matkedjan. Politikernas ansvar för den allt mer tungrod-
da byråkratin togs upp i samband med en uppmaning att rösta i riksdagsvalet.  

Höstmötet

Förbundets höstmöte hölls i Norrvalla i Vörå tisdagen den 8 december. I häls-
ningstalet frågade förbundets viceordförande Tomas Långgård när politikerna 
ämnar infria sina löften som skrivits i regeringsprogrammet. Långgård påpeka-
de att jordbrukarna inte har tid att vänta längre i den kris som alla produktions-
inriktningar befinner sig i. 

Till förbundsmötet har, inom utsatt tid, inlämnats två motioner.

Ordförande för LRF Västerbotten, Arne Lindström höll ett anförande där 
han jämförde jordbrukspolitiken och jordbruket i Finland och Sverige. Så nära 
och så olika var rubriken för hans anförande. 

SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg berättade om aktuellt inom lant-
brukspolitiken.

Mötet beslutade enligt styrelsens och fullmäktiges förslag att behålla med-
lemsavgifterna på i stort sett nuvarande nivå. I och med skogsvårdsföreningarna 
medlemskap i SLC sänker förbundet medlemsavgiften för skoglig bevakning 
med motsvarande belopp som SLC uppbär i medlemsavgift av skogsvårdsför-
eningarna.  

Höstmötet omvalde enhälligt Mats Nylund (Pedersöre) till ordförande och 
Tomas Långgård (Malax) till viceordförande. Övriga val följde i stort sett sam-
ma linje.

I den resolution som höstmötet avgav tog man upp de säkerhetspolitiska 
aspekterna med en hög självförsörjningsgrad på mat. Gällande självförsörjning-
en får landet inte gå samma väg som Sverige. Jordbrukarna får heller inte bli 
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de som betalar notan för den förda världspolitiken som är en av orsakerna till 
den rådande ekonomiska krissituationen inom näringen. Mötet tackade konsu-
menterna för att de visar sin uppskattning för inhemsk mat och konstaterade 
att någon landsbygd någonstans kommer alltid att försörja våra städer så varför 
inte vår egen.

Motionsuppföljning

Motion om kvarskatt och skatteåterbäring

Kronoby lokalavdelning anser att det är fel att kvarskatten från föregående skat-
teår kommer och ska betalas i en klumpsumma i en eller två rater. Motionären 
vill att ÖSP arbetar för att kvarskatten ska fördelas lika för de tolv följande 
skattemånaderna, efter att skattebeslutet är klart, och sedan tilläggas till den må-
natliga förskottsuppbörden. På liknande sätt kan även skatteåterbäringen delas 
upp och dras av från månadsbetalningen. 

ÖSP ser att idén är förnuftig. Det finns redan i dag en möjlighet att dela 
upp kvarskatten i flera rater. I så fall skall man vara i kontakt med skattemyn-
digheterna och motivera sin begäran väl. Eventuell förändring i betalningstidta-
bellen gäller endast för ett skatteår i taget. Vid förändringar i skattesystemet för 
förbunden fram frågan.

Höstraps borde ingå som gröda vid skördeskadeanmälan och 
vid övervintringsskadeanmälan av höstgröda

Idag är det inte möjligt att göra en skördeskadeanmälan eller övervintrings-
skadeanmälan om övervintringen av höstraps inte lyckats. Solf  lokalavdelning 
yrkar på att förbundet diskuterar med Mavi och beslutsfattare så att höstraps 
läggs till som ansökningsbar gröda vid skördeskadeanmälan och övervintrings-
skadeanmälan.

ÖSP anser att motionären är ute i ett angeläget ärende. Hela skördeskade-
systemet kommer dock att upphöra, men om det kommer ett nytt system har 
vi denna fråga i minnet. 
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Förbättrad information till mötesombud

För närvarande får till förbundets höst- och vårmöten kallade mötesombud, 
kallelse två veckor före respektive möte. Oftast väljs dessa tyvärr mer eller min-
dre ovetandes på lokalavdelningarnas årsmöten i februari-mars. Övermark lo-
kalavdelning föreslår att samtliga för året valda mötesombud informeras om 
detta efter att de blivit valda på sina respektive avdelningars årsmöten. Detta 
torde göras enklast via förbundets kansli i och med att alla avdelningar meddelar 
sina ombud dit. Kallelsen kan gärna kompletteras med en uppmaning om att 
de själva kan påverka när de önskar att delta, på vår- eller höstmötet i hopp om 
bättre inpassning med övrigt arbete och bättre mötesuppslutning. 

Informationsgången kan förbättras i alla led. ÖSP efterlyser lokalavdel-
ningarnas ansvar i att alla invalda blir tillfrågade och är medvetna om lokalavdel-
ningens val även om förbundet kan förbättra sin informationsspridning. 

Elektroniska möteshandlingar för större öppenhet
 
Övermark lokalavdelning önskar en bättre möjlighet att dela med sig av aktuell 
mötesinformation till sin styrelse och medlemskår inför stundande förbunds-
möten eftersom det inte kan förväntas att lokalavdelningens ordförande eller 
mötesombud ska vara fullt insatta i alla avhandlade frågor på ÖSPs möten. 
Motionären anser att ÖSPs möteshandlingar inför vår- och höstmöten i fort-
sättningen, förutom brevledes, även skickas elektroniskt till mötesdelegaterna 
ifall e-postadress finns i förbundets register. 

Förbundet ser över möjligheten att skicka ut mera information elektro-
niskt. Det skulle underlätta för lokalavdelningarna men dagens system gör det 
arbetsdrygt. Med nuvarande medlemsregister är det en stor arbetsbörda för 
tjänstemännen att årligen uppdatera utskickslistorna. Nu förbereds ändringar 
av SLC:s medlemsregister vilket gör detta kanske lättare i framtiden.

Medlemsförmåner
 
Pörtom lokalavdelning anser att ÖSP samt SLC bör utreda hur man kan göra 
det mera intressant att vara medlem i organisationen antingen genom piska eller 
morot, som det är nu så är allt mera av de stora jordbruksenheterna och även de 
små utanför och kör snålskjuts på andras bekostnad, d.v.s. de åtnjuter i samma 
grad arbetet som lobbningen åstadkommer i form av stöd och intressebevak-
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ning för vår näring. 

Det är viktigt med solidarisk uppslutning för en stark intressebevakning. 
Även om medlemsförmåner inte kan vara huvudorsaken till medlemskap kan 
deras betydelse inte förringas. Förbundet ser över de medlemsförmåner som er-
bjuds inom SLC samt förbundsvist. Det även är möjligt för lokalavdelningarna 
att avtala om lokala medlemsförmåner. I tillfällen som förbundet arrangerar är 
det en klar skillnad i deltagaravgifter mellan medlemmar och icke medlemmar.

Motion gällande obetalda medlemsavgifter
 
Yttermark lokalavdelning anser att det finns en uppenbar orättvisa i systemet 
med obetalda medlemsavgifter. Motionären föreslår vi att risken med obetalda 
medlemsavgifter kunde delas jämnt mellan förbund och lokalavdelning. 

Förbundsmedlemmarna är i första hand medlemmar i lokalavdelningen och 
via lokalavdelningarna medlemmar i förbundet. Förbundets viktigaste enhet är 
lokalavdelningarna och deras verksamhet. Förbundsstyrelsen vill inte minska på 
lokalavdelningarnas ansvar gällande sin medlemskår. Lokalavdelningarna skall 
gå igenom medlemslistorna och korrigera dem. Lokalavdelningen har i princip 
rätt att säga upp en medlem det datum som förbundsstyrelsen fastslår som sista 
uppsägningsdag. ÖSP kommer dock att granska systemet med fördelningen av 
medlemsavgifterna mellan förbundet och lokalavdelningarna.

Skillnad i beskattning av vinst i torrläggningsföretag eller väglag
 
Sundom och Solf  lokalavdelningar av ÖSP poängterar att det på ÖSP:s kustom-
råde finns många torrläggningsföretag/ invallningsföretag som ibland planerar 
större kostsammare projekt. Målet är ju inte att göra vinst men att medvetet 
bygga upp kapital för ett specifikt kommande behov och förhindra att delägar-
na får en oskäligt stor uppbörd på en gång.  Därför kan man exempelvis lyfta 
en del av uppbördsbehovet av delägarna i förskott året före det stora arbetets 
utförande och betalning skall ske. Då torrläggningsföretaget gör vinst motsva-
rande den extra uppbörden så beskattas den med 28 % medan väglag beskattas 
enbart 7,67 % för vinst. Här anser vi att det finns en stor orättvisa. Motionären 
önskar att ÖSP utreder flera frågor gällande dikningsföretagen. 

ÖSP håller med motionären om att dagens system inte är rättvist. Frågorna 
måste utredas och kan inte besvaras direkt utan kräver noggrannare utredningen 
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och vissa går kanske inte ens att svara på i och med att vi vet svaret först den dag 
saken prövats i en rättslig instans. Motionen förs till SLC för vidare behandling.

Anhållan om befrielse från s.k. vinstskatt vid markbyte
 
Vörå Lokalavdelning påpekar att vid markbyte mellan markägare kan man bli 
tvungen att betala en s.k. vinstskatt till staten beroende på situationen. För sta-
ten är principen att om anskaffningspriset för marken är mindre än statens 
beräknade värde så skall markägarna betala en s.k. vinstskatt till staten trots att 
markägarna är överens om att bytet är likvärdigt.
ÖSP skall arbeta för att man skall kunna anhålla om befrielse från den s.k. 
vinstskatten vid markbyte på samma sätt som man kan anhålla om befrielse från 
överlåtelseskatten

ÖSP anser att motionären är ute i ett angeläget ärende och detta är en sak 
som skattemyndigheterna borde ta i beaktande. För att underlätta och effektive-
ra arbetet inom jordbruket är arronderingen en viktig faktor. Ägoregleringar är 
bäst när de baserar sig på frivillighet och förbundsstyrelsen anser att alla medel 
för att uppmuntra frivillig ägoreglering skall tillämpas. Motionen förs till SLC 
för vidare behandling.

Nya Miljöstödet

Pörtom lokalavdelning ställer sig frågande om våra organisationer (SLC,MTK) 
verkligen har gjort vad de har kunnat i frågan om det nya miljöstödet. Det nya 
miljöstödet drabbar husdjursproducenterna extra hårt i frågan om spridnings 
arealer, fosfor nivåer mm.  Vi måste få ett stopp på denna byråkrati medan vi 
fortfarande har producenter kvar som skall försörja befolkningen. Motionären 
ställer frågan om förbunden har varit med i förhandlingarna överhuvudtaget el-
ler är det miljöministeriet som dikterat tågordningen? Varför skall vi godkänna 
försämringar varje gång det skall förnyas någonting inom jordbruket?

Minskad byråkrati är på agendan just nu och alla politiska partier har med 
det i sina valprogram. ÖSP kommer själv och delvist via SLC arbeta för mindre 
byråkrati. Stödlösningen som motionären hänvisar till är en kompromisslös-
ning som till alla delar inte alls svarar mot producentorganisationernas förvänt-
ningar. Utgångsläget med 1/3 mindre anslag än tidigare och orimliga krav från 
bland annat miljöministeriet ledde till gällande lösning. Den slutliga lösningen 
förhandlades fram mellan ministerierna och politikerna utan producentorgani-
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sationernas medverkan. 

En rättvis och konkurrenskraftig prissättning av Eviras tjänster

Vörå lokalavdelning lyfter fram att det enligt en artikel i Maaseudun Tulevaisuus 
betalar slakterierna i Finland en granskningsavgift till Evira som är 50-100% 
högre/slaktkropp än vad konkurrerande slakterier i t ex Mellaneuropa betalar. 
Med tanke på att livsmedelsmarknaden är global så leder detta egenmäktiga för-
farande till att konkurrenskraften försämras radikalt för det finska jordbruket. 
Motionären kräver att ÖSP arbetar för att motverka lagstiftning som hämmar 
produktionen i Finland jämfört med konkurrentländerna och att en överens-
kommelse med det snaraste görs med Evira om att dessa kontrollavgifter skall 
sänks till en mera konkurrenskraftig nivå

ÖSP anser att motionären har rätt. Vi jobbar på en inre marknad inom EU 
varvid vi skall kunna konkurrera till lika villkor. Motionen överförs till SLC för 
vidare behandling.

Stimulans till odling av proteingrödor
 
Korsholm södra lokalavdelning vill att förbundet arbetar för att odling av balj-
växter, ärter och bondbönor skall blir större. Idag importeras mycket soja för 
att täcka foderindustrins proteinbehov. Vi kan genom att odla vårt eget protein 
öka självförsörjningen. Motionären yrkar på att vi inom en nära framtid har en 
ökad inhemsk produktion av proteingrödor.

ÖSP understöder idén. Man har riktat en del av det produktionskopplade 
CAP-stödet till proteingrödor vilket är ett steg i den riktningen. Förbundssty-
relsen ålägger förbundets spannmålsutskott att fundera vidare på konkreta åt-
gärder för att stimulera odlingen av proteingrödor. Motionen med spannmåls-
utskottets åsikter framförs till SLC för vidare behandling.

Kulturmiljöer i Österbotten

Österbottens förbund gör en uppdatering av värdefulla kulturlandskap och 
-miljöer i Österbotten, denna klassificering av byarna och jordbruksområdena 
borde vara en positiv sak för landsbygden. Tanken är att gammal jordbruksbygd 
skall kunna bevaras och fortsättningsvis användas som sådan och den nya kur-
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turlandskapsplanen skall vara ett verktyg som hjälper till att bevara jordbruks-
landskap och förhindra utbredning av större industrier och vägar på dessa. Det 
är dock viktigt att förbundet bevakar beredningen av planeringen så att det i 
fortsättningen inte försvårar en normal utbyggnad av byarna. 

ÖSP kommer att följa med den nya planen för värdefulla kulturlandskap 
och -miljöer i Österbotten. ÖPS kommer att arbeta för att planen blir ett red-
skap i utveckling av landsbygden och dess näringar. Förbundet informerar lo-
kalavdelningarna om planeringens gång och avger rekommendationer till kom-
munerna för hur kulturlandskapen skall tas i beaktande. 

Förbättrad lönsamhet vid försäljning av leveransvirke

Vörå lokalavdelning vill att ÖSP tillsammans med skogsägarnas eget bolag skall 
arbeta för att denna förbättring verkställs, dvs. en prissättning av leveransvir-
ke som gör det möjligt för skogsägaren att erhålla en god lönsamhet för den 
egna arbetsinsatsen. Den självverksamme skogsägaren har under ett flertal år 
inte haft möjlighet att erhålla en tillfredsställande lönsamhet vid leveransför-
säljning av virke. Idag finns det fungerande maskinkedjor för husbondelinjens 
skogsmaskiner som gör det möjligt att på ett rationellt sätt ta fram efterfrågade 
sortiment för virkesindustrin men detta omöjliggörs idag av virkesindustrins 
prissättningsmetoder. 

ÖSP är av samma åsikt som motionären. I nuläget råder det en obalans i 
prissättningen som är till skogsägarens nackdel. Speciellt påtaglig är prisskill-
naderna gällande virke av klenare dimensioner. Det torde finnas möjlighet för 
skogsindustrin att betala ett högre leveranspris. ÖSP efterfrågar en större öp-
penhet inom prissättningen av virke. Förbundet kommer att föra fram ärendet 
till skogsägarnas eget bolag Metsä.

Förbättring av spridningstidpunkt för naturgödsel i nitratdirek-
tivet

Vörå lokalavdelning anser att ÖSP skall arbeta för att spridning av naturgödsel 
är tillåten så länge som marken bär och en in myllning kan utföras, d.v.s. ing-
en datumbegränsning. Detta datum med eventuell förlängning är en evig dis-
kussionsfråga de flesta höstar och upplevs som väldigt konstlat samtidigt som 
en eventuell förlängning av spridningsperioden skall ifrågasättas varje gång av 
myndigheterna. 
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ÖSP är av samma åsikt som motionären, när nitratdirektivet revideras näs-
ta gång kommer förbundet att arbeta för att datumgränser för spridning av göd-
sel skall ersättas med bondförnuft. Gödselspridning skall vara tillåten när åkern 
bär och in myllning kan utföras. Jordbrukaren arbetar med naturen och de olika 
arbetsskedena på åkern skall utföras när tiden och åkern är tjänlig.

Förbundets organisation

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en 
representant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 
2015 hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaro antecknad inom 
parentes (närvarande/2 möten)):

Esse lokalavdelning Jim Finell (2/2)
Frilandsodlarnas lokalavdelning Christer Finne (2/2)
Jeppo lokalavdelning Glenn Strengell (0/2)
Karleby lokalavdelning Michael Hägg (0/2)
Korsholms södra lokalavdelning Stig Nygård (1/2)
Korsnäs lokalavdelning Roger Backholm (1/2)
Kronoby lokalavdelning Mårten Strandvall (1/2)
Kvevlax lokalavdelning Johnny Enström (1/2)
Lappfjärd lokalavdelning Mathias Holm (0/2)
Larsmo lokalavdelning Karita Nynäs (0/2)
Malax lokalavdelning Christian Storm (2/2)
Maxmo lokalavdelning Bo-Stefan Rådman (2/2)
Munsala lokalavdelning Steve Nyholm (2/2)
Nedervetil lokalavdelning Mats Broända (2/2)
Nykarleby lokalavdelning Andreas Frostdahl (1/2)
Närpes Östra lokalavdelning Bengt Norrback (2/2)
Oravais lokalavdelning Johan Häggblom (1/2)
Pedersöre lokalavdelning Mats Finne (0/2)
Purmo lokalavdelning Tomas Rönnqvist (1/2)
Pörtom lokalavdelning Tobias Dahlblom (2/2)
Replot-Björköby lokalavdelning Jonas Nord (2/2)
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Sideby lokalavdelning Samuel Ingves (1/2)
Solf  lokalavdelning Niklas Sund (1/2)
Sundom lokalavdelning David Köping (0/2)
Terjärv lokalavdelning Jessica Flöjt (1/2)
Tjöck lokalavdelning Kjell Utfolk (2/2)
Västra Närpes lokalavdelning Hans Vikstrand (2/2)
Vörå lokalavdelning Michael Kamis (2/2)
Yttermark lokalavdelning Tomas Edström-Simons (2/2)
Övermark lokalavdelning Jan-Anders Lindfors (2/2)
Korsnäsnejdens trädgårdsproducentavd. Kaj Karlsson (2/2)
Lappfjärdsnejdens trädgårdsproducenta. Jonas Mannfolk (2/2)
Malaxnejdens trädgårdsproducentavd. Tore Svarvar (2/2)
Närpes trädgårdsproducentavd. Joakim Strand (2/2)
Österbottens Kött Tom Åstrand (1/2)
Mejeriandelslaget Maitosuomi Ann-Charlott Kjerp (2/2)
Närpes grönsakspackeri Stefan Skullbacka (1/2)
Närpes äggpackeri Johnny Grandell (2/2)
Skogsvårdsföreningen Österbotten Bo Storsjö (2/2)
Svenska Österbottens pälsodlarförening Ulf  Eriksson (1/2), Kristian Bengts (1/2)

Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höst-
möten. På dessa har man berett ärenden till förbundsmötena samt fastslagit 
förbundets verksamhetsplan. 

Förbundsstyrelsen 2015

Ordförande (närvaro) Viceordförande (närvaro)
Mats Nylund (7/10) Tomas Långgård (10/10)
Ordinarie ledamöter (närvaro) Suppleanter (närvaro)
Tommy Ehrs (10/10) Mats Backman (0/10)
Anders Lillandt (9/10) Henrik Antfolk (0/10)
Jonny Kronqvist (8/10) Matts Samulin (1/10)
Bjarne Mara (10/10) Kjell Nyström (0/10)
Johanna Nyman (9/10) Eivor Finne (0/10)
Johanna Smith (9/10) Stefan Gulin (1/10)
Mikael Åsvik (10/10) Anna-Lena Andtbacka (0/10)
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Till förbundets styrelsemöten har även Martin Westerberg, Stefan Thölix och 
Bo Storsjö kallats som sakkunnig.

Förbundets hedersordförande är riksdagsråd Håkan Malm. Hedersmedlem 
är lantbruksråd Nils-Anders Granvik. Förbundets revisorer var: GRM Mårten 
Vikberg och Tor-Erik Hägg med Sune Krokfors och Kjell Yrjans som ersättare.

Kommittéer och utskott

Ungdomsutskottet

Utskottet har bestått av: Ordförande Tommy Ehrs (Vörå), Samuel Ingves (Side-
by), Kim Åbonde (Närpes Östra), Johan Åsvik (Terjärv), Linda Kvist (Karleby), 
Simon Ålgars (Lappfjärd), Daniel Klockars (Solf) och Sören Stenroos (Malax). 
Som sekreterare ombudsman Fredrik Grannas. 

Utskotten har under år 2015 hållit tre utskottsmöten, Utskottet har un-
der året besökt Österbottens båda lantbruksskolor, det första mötet hölls på 
Yrkesakademin i Gamla Vasa och det tredje mötet på Optima Lannäslund. På 
båda skolorna bekantade sig utskottet med jordbruksutbildningen och träffade 
både lärare och elever och berättade om producentförbundets verksamhet. Ut-
skottet har på mötena diskuterat klubbarnas verksamhet och fört fram ärenden 
till ÖSPs förbundsstyrelse 

I april besökte 67 unga bönder från ÖSP, MTK EP och MTK KP tillsammans LRF 
unga i Västerbotten och bekantade sig med det svenska jordbruket. 
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I april arrangerade utskottet en resa till Västerbotten med 67 deltagare. 
Resan utgjorde samtidigt MTK EP, MTK KP och ÖSP gemensamma ung-
domsträff. LRF Västerbottens unga var med i bussen och visade oss runt i 
Västerbotten. Besöksmålen var till växtodlings- och husdjursgårdar samt ÅLÖs 
frontlastarfabrik. Dessa träffar och resor främjar samarbetet över språkgränsen 
och ökar förståelsen för varandra.

Plock ur ÖSP:s tre ungdomsklubbars verksamhet

Mellis ungdomsklubb
Ordförande under året har varit Sören Stenroos från Malax. Klubben arrang-
erade på vårvintern ”Mellis på Ollis. De andra klubbarna ordnade med buss-
transport från sitt område för att alla unga producenter tillsammans kunde 
träffas och ha en bra kväll. Under sommaren arrangerade klubben en kväll på 
Pizzakväll på Åminne och så i december hade klubben upp julhälsningar.
 
Sydösterbottens ungdomsklubb 

Ordförande har varit Simon Ålgars från Lappfjärd. Klubben har under året haft 
för unga jordbrukare öppna kaffe-träffar en gång varje månad, turvis i Närpes 
och Kristinestad. Klubben ordnade med buss till Mellis på Ollis som hölls i 
februari och till skördefesten i oktober som hölls i Vasa. Under julhelgen hade 
de upp julhälsningar.

Norrans Ungdomsklubb

Ordförande har varit Axel Nygård från Munsala. Klubben ordnade med buss 
till Mellis på Ollis. Klubben har haft upp julhälsningar under julhelgen.

Utskottet för jordbrukarkvinnor

Utskottet har bestått av ordförande Carita Häger (Nykarleby), Åsa Norrvik 
(Lappfjärd), Anna-Lena Andtbacka (Kronoby), Eivor Finne (Solf), Lilian Ves-
terlund (Oravais) Lotta Stubb (Pedersöre) och Anna-Lena Eklund (Närpes öst-
ra) som sekreterare har fungerat ombudsman Fredrik Grannas.

Utskottet har hållit tre möten under året. Utskottet har på alla möten dis-
kuterat jordbrukarkvinnoverksamheten både lokalt och i förbundet. Utskottet 
arbetar för att få fler kvinnor att aktivera sig i jordbruksbevakningen, att få med
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fler kvinnor i verksamheten. Detta bidrog till att fler kvinnor deltog på SLCs 
kvinno-ungdomsträff  i Nådendal som hölls i anslutning till SLCs kongress i 
november. 

Utskottet har engagerat sig i att blivande lärare skall få kunskap om mat-
produktion. Även i år besökte Peffans första-års studerande två jordbruk, Ca-
milla och Bjarne Maras mjölkgård och Finne Farms frilandsodlingsgård. Stude-
randena var mycket nöjda och glada över att fått möjlighet att se produktionen i 
verklighet istället för att läsa ur en bok som de annars hade gjort. Utskottet tog 
under hösten kontakt med barnträdgårdsutbildningen i Jakobstad och likande 
besök för dem kommer att göras under våren 2016. 

Äggproducentutskottet 

Utskottet har bestått av ordf. Robert Kuuttinen (Närpes östra), Mikael Forsman 
(Korsholms södra), Kaj Hannus (Närpes östra), Tobias Dahlblom (Pörtom), 
Hans Vikstrand (Västra Närpes) och Jan-Ove Nyman sekreterare. 

Äggproducentutskottet har samlats till två möten under året. Höstens 
möte förlades till Närpes äggpackeri. Nytt för i år var att man för fjäderfä kunde 
söka om stöd för djurens välbefinnande. Stödet diskuterades under utskottets 

Christer Finne förevisar matproduktion i praktiken för blivande lärare från pedagogiska 
fakulteten.
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möte och utskottet konstaterade att det för golvhönshus verkar bra men säm-
re för ett burhönshus. Speciell diskussion väckte hönsens utevistelse. för höns 
behandlades.

Fårproducentutskottet 

Fårproducentutskottet bestod 2015 av ordf. Christer Ollqvist (Vörå), Ulla En-
lund (Larsmo), Anders Norrback (Övermark) samt Jan-Erik Revahl (Malax). 
Österbottens fårklubbs tre representanter i utskottet är Tor-Egil Berg, Magnus 
Berg och Bengt Ek. Jan-Ove Nyman sekreterare.

Utskottet samlade inte till något fysiskt möte under året. Utskottsmedlemmarna 
har aktivt framfört åsikter om förbundets verksamhet via direkt kontakt med 
förbundets verksamhetsledare.

Trädgårdsutskottet

Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fyra trädgårds-
avdelningarna. Utskottet bestod 2015 av ordförande Martin Vesterberg, Kaj 
Karlsson (Korsnäsnejden), Jonas Mannfolk (Lappfjärdsnejden), Tore Svarvar 
(Malaxnejden), Joakim Strand (Närpes), Stefan Skullbacka (producentägda före-
tag) och Johanna Smith (förbundsstyrelsens representant). Utskottets verksam-
het presenteras i ett skilt kapitel.

Spannmålsutskottet 

Utskottet har bestått av ordförande Martin Edman (Malax), Mårten Krok-
fors (Kronoby), Bengt Eklund (Närpes Östra), Torolf  Sjögård (Närpes Östra), 
Torolf  Bonäs (Nykarleby), Mikael Bergfors (Kvevlax) och Bjarne Pada (Kors-
holms södra), som sekreterare har fungerat ombudsman Fredrik Grannas.    

Utskottet har hållit tre utskottsmöten under året. På utskottsmötena har 
marknadsläget diskuterats flitigt och vad producentförbundet och utskottet kan 
göra för att förbättra odlarnas ekonomiska situation. Världen upplevde för tred-
je året i följd rekordstor skörd vilket bidragit till att priserna fortsättningsvis 
varit svaga under år 2015, dessutom blev skörden i Finland lägre än medeltalet. 
Vädret var problematiskt med en sen vår med mycket regn. Sommaren fortsatte 
regnig och kall. Den soliga hösten räddade en stor del av skörden men kom 
dock för sent till ÖSPs norra distrikt som fick en mycket blygsam spannmåls-
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skörd.

I november arrangerade utskottet ett spannmålsseminarium på YA i Gamla 
Vasa. Seminariets målsättning var att förmedlade en känsla av positiva möjlighe-
ter, att bevisa för odlarna att det går att påverka sitt eget resultat genom att vara 
aktiv på marknaden. Föreläsare var Peter Östman SLF, Rikard Korkman SLC, 
Tomi Virolainen PolarOats, Christian Snellman Feedex, Dan Kjällberg Caraway 
Finland och Max Schulman MTK.

Under hösten har utskottet fortsatt med att göra upp planerna för att starta 
upp Greppa marknaden i Österbotten. Målsättning är fortsätta informera odlar-
na så att de kan bli bättre handelsmän och odla det som marknaden efterfrågar.

Mjölkutskottet

Mjölkutskottet bestod av ordf. Mikael Åsvik (Terjärv), Henrik Biskop (Krono-
by), Henrik Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Vörå), Mikael Österberg 
(Oravais), Christian Björknäs (Lappfjärd), Niclas Sjöskog (Purmo) och Jan-Ove 
Nyman sekreterare.

Utskottet höll under 2015 ett möte. Den ekonomiska krissituation som 
många mjölkproducenter befinner sig i resulterade till att utskottet deltog aktivt 
i planeringen av det seminarium för mjölkproducenter som arrangerades i för-
bundets regi under våren. Seminariet hade bra uppslutning och fick bra respons 
av deltagarna. 

Köttutskottet

ÖSP:s köttutskott består av två sektioner, en sektion för nöt och en för enmaga-
de djur. Tomas Långgård (Malax) har fungerat som ordförande för köttutskot-
tet. 

Nötsektionen: ordf. Johan Snickars (Malax), Peter Hellström (Kronoby), 
Tom Snårbacka (Esse), Ola Sandberg (Esse) och Samuel Ingves (Sideby). Jan-
Ove Nyman har fungerat som sekreterare. 

Sektionen för enmagade djur: ordf. Tomas Långgård (Malax), Johnny En-
ström (Kvevlax), Kenneth Dalkarl (Vörå), Fredrik Ström (Solf), Henrik Holm 
(Munsala), Michael Kamis (Vörå), Jan-Ove Nyman sekreterare. 
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Utskottet samlades till två möten under året varav det första förlades till 
ÖK huvudkontor i Vasa. Till utskottets första möte hade Kenneth Lervik från 
NTM-centralen kallats för att redogöra för stödet för djurens välbefinnande. 
Till det senare mötet hade länsveterinär Matti Nyberg och Pekka Jokela kallats 
för att diskutera djurgranskningar.

Utöver lantbrukspolitiken och marknadsläget har bland annat revidering-
en av djurskyddslagen, permanenta vallar, insamling av balplast, öronmärken, 
Atrias synlighet på svenska och A-foders verksamhet diskuterats vid utskottets 
möten.

Vid utskottets möten har ÖK deltagit och presenterat aktuella marknadsut-
sikter. Samtidigt har utskottet framfört åsikter och åtgärdsförslag till ÖK.  

Sockerbetsutskottet

Utskottet har bestått av ordförande Fredrik Ström (Solf), Bo-Erik Nyman (Ora-
vais), Mats Åbonde (Övermark) och Sami Koski (Malax), som sekreterare har 
fungerat ombudsman Fredrik Grannas.

Utskottet har hållit två utskottsmöte och det är främst ekonomin som dis-
kuterats men även odlingsåtgärder. Producentpriset på socker blev en besvikel-
se. Det blev långdragna förhandlingarna mellan industrin och odlare senaste 
vår. Industrin krävde sänkta sockerpriser vilket odlarna inte godkände. JSM mi-
nister Petteri Orpo tillsatte Jarmo Vaittonen som medlare men tillsättandet drog 
ut på tiden och medlaren gick mycket på industrins sida.

 I Österbotten odlades år 2015 sockerbetor på ca 270 ha av 15 odlare. 
Betskörden i Österbotten blev även det en besvikelse. Varierande väder ledde 
till dåliga skördar och medelskörden blev lång under medeltalet. 

Utskottet för ekologisk odling

Utskottet har bestått av ordf. Bjarne Mara (Korsholms södra), Glenn Jakobsson 
(Jeppo), Peter Back (Vörå), Sven Ek (Munsala), Jussi Murto-Koivisto (Närpes 
östra) och Jan-Ove Nyman sekreterare). Steve Nyholm och Ann-Sofi Ljung-
qvist har kallats som sakkunniga till utskottens möten. 

Utskottet hållit ett möte under året. Utskottet har även behandlat Eko.
Nu projektets verksamhet och planeringen av ett nytt elko.nu projekt i den nya 
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programperioden. Den ekologiska matens uppsving i övriga europeiska länder 
har inte gått förbi obemärkt. 

Potatisutskottet

Utskottet har under 2015 bestått av ordförande Kaj Hemberg (Lappfjärd), Pe-
ter Norrback (Malax), Sören Lawast (Jeppo) Kjell Nyström (Malax) och Mikael 
Hoxell (Lappfjärd). Jan Porander (Lappfjärd) har kallats som sakkunnig. Matias 
Ålgars har varit sekreterare.

Utskottet har under året hållit två möten. Ett möte hölls vid Jeppo potatis 
och utskottet bekantade sig under odlingssäsongen med potatisfält i Jeppo. Det 
ekonomiska läget har diskuterats vid årets möten och utskottet deltog aktivt i 
planeringen av det potatisseminarium, Potatisodlarens möjligheter i utmanande 
tider, som förbundet arrangerade under våren 2015.

Organisations och PR-arbetsgruppens utskott

Utskottet har år 2015 bestått av ordförande Jonny Kronqvist (Nykarleby), Jo-
hanna Nyman (Kvevlax), Bjarne Mara (Korsholm södra), Fredrik Grannas, Bo 
Linde/Susanne West och Jan-Ove Nyman som sekreterare.

Utskottet har hållit fem möten under året.
 
Socialpolitiska utskottet

Utskottet har bestått av ordförande Tom Brors (Vörå), Gunda Berg (Malax 
trädg) David Köping (Sundom) och Patrik Fors (Jeppo) samt en person från 
LPA, ombudsman Fredrik Grannas har fungerat som sekreterare.

Utskottet har under de två möten som hållits bevakat avbytarservicen och 
jordbrukarnas rätt till företagshälsovård. Statistik visar att antalet jordbrukare i 
Österbotten som är ansluten till företagshälsovården är endast 26 % vilket är 
betydligt under Finlands medeltal som är 37 % av jordbrukarna.

Utskottet tog initiativ till att stödpersonnätverket skulle arrangera en ny 
grundkurs för svenskspråkiga stödpersoner, vilket genomfördes under hösten.

På utskottets första möte deltog Anders Grannas som redogjorde över 
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projekt ekonomiakuten som tog slut den 31.12.2014. Ekonomiakuten har varit 
med och hjälpt många gårdar att komma vidare. Utskottet hoppas att projek-
tet kan få fortsättning eftersom jordbrukarnas ekonomiska situation är fortsatt 
svår och många gårdar behöver hjälp.

Företagarutskottet

Företagarsutskottet bestod 2015 av ordförande Kjell-Göran Paxal (Solf), Johan 
Backlund (Oravais), Börje Ivars (Närpes trädg), Lotta Storfors (Malax) Mats 
Broända, (Nedervetil), Kristian Bengts (Övermark). Jan-Ove Nyman har fung-
erat som sekreterare.

Utskottet samlade inte till något fysiskt möte under året. Utskottsmedlem-
marna har aktivt framfört åsikter om förbundets verksamhet via direkt kontakt 
med förbundets verksamhetsledare. 

Valutskottet

Utskottet har bestått av Michael Kamis (Vörå), Markus Skullbacka (Terjärv), 
Jan-Anders Lindfors (Övermark) och som sekreterare har fungerat ombuds-
man Fredrik Grannas

Valutskottet väljs årligen på vårens fullmäktigemöte av ÖSPs fullmäkti-
ge. Valutskottet samlades för ett möte under året där höstens val förbereddes. 
Valutskottet arbete är att föreslå ÖSPs ledamöter till SLCs fullmäktige och SLCs 
styrelse som behandlas under ÖSPs höstfullmäktigemöte. Valutskottets arbete 
till förbundets höstmöte är att föreslå ledamöter till ÖSP styrelse samt revisor 
och verksamhetsgranskare. Som ny uppgift år 2015 till förbundets höstmöte var 
att valutskottet föreslog ledamöter till ÖSP fullmäktige. 

Finansråd

Finansrådet behandlar förbundets placeringar och ger råd utgående från sin syn 
på finansmarknaden samt de premisser som styrelsen fastställt. Finansrådet är 
inget beslutande organ utan det ger råd om köp och försäljning av närmast vär-
depapper i förbundets placeringsportfölj och förbundsstyrelsen gör de slutliga 
besluten. Gällande trädgårdsnäringens placeringar görs det slutliga besluten i 
trädgårdsutskottet men finansrådet kommer även med råd rörande den delen av 
förbundets placeringstillgångar. 
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Under året har finansrådet bestått av förbundets ordförande Mats Nylund, 
viceordförande Tomas Långgård, verksamhetsledare Jan-Ove Nyman, Bo Lin-
de, Susanne West och kassören Lena Hallvar. I finansrådets möten har Simo 
Vuorenlinna och/eller Christian Partanen från OP-Pohjola deltagit som sak-
kunnig i egenskap av förbundets portföljförvaltare. Finansrådet har samman-
trätt till tre möten under året.

ÖSP och svf gemensamma bioenergiutskott

Utskottet har bestått av ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Martin Wes-
terberg (Yttermark), Bengt Lövsund (Kronoby) och Stefan Thölix (Korsholms 
södra). Skogsvårdsföreningens medlemmar har varit Göran Gjäls, Bo Storsjö 
och Jan Slotte. Patrik Majabacka (Finlands skogscentral) har fungerat som se-
kreterare. Ombudsman Fredrik Grannas (ÖSP) har även deltagit i utskottets 
möten.

Utskottet har hållit två möten under året. Teman för årets möten var vind-
kraftsetableringar, Österbottens regionala skogsprogram, markägarersättningar, 
inmatningstariffer bioenergi samt utredning av begreppet bioekonomi. I slutet 
av året tog utskottet del av ett ställningstagande till Energimyndigheten som 
berörde begränsningar i skogsflisstödet.

ÖSP:s och skogsvårdsföreningen Österbottens skogspolitiska 
utskott

Utskottet har bestått av ordförande Anders Lillandt (Tjöck), Bjarne Mara (Kors-
holms södra), Robert Flén (Nykarleby), Rickard Hagman (svf), Göran Gjäls 
(svf), Rune Käldström (svf) och jan Slotte som sekreterare. 

Skogsvårdsföreningens och ÖSP:s gemensamma skogsutskott höll under 
året två möten varav ett gemensamt med bioenergiutskottet. 

 
Skogsutskottet uttryckte sin oro över att den älgstammen ökat och att kvo-

terna vid årets älgjakt utnyttjades i snabb takt. Utskottet hoppades på att hyl-
licenserna skulle ha utnyttjats maximalt. Enligt viltcentralen har älgstammen i 
Österbotten växt med ett par procent årligen från år 2013. Utvecklingen tende-
rar att fortsätta.

 
En delegation från Österbotten uppvaktade direktör Ari Eini angående 
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den svenskspråkiga servicen i Finlands skogscentral. Den ojämlika behandling-
en av svensk- och finskspråkiga i samband med stödbehandlingar och den pla-
nerade kontorsindragningarna i Österbotten var på agendan.

 
I övrigt diskuterades vindkraftsprojekt, inmatningstariffen för el produce-

rat med energived samt medlemsuppslutningen i skogsvårdsföreningen efter 
lagändringen.

Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott

Utskottet är gemensamt för producent- och skogsägarförbunden i Österbotten, 
Etelä-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa. ÖSP:s representanter i utskottet har 
varit Martin Jakas (Vörå) med Bjarne Mara (Korsholms södra) som suppleant. 

Utskottet har under året samlats till två möten. Vid möten behandlades 
aktuella markplanerings- och byggfrågor, tillståndsärenden, vindkraftsfrågor, 
vattenvårdsplaner, tillståndsförfarandet gällande dikningar, dragning av ellinjer, 
nitratdirektivet, torvaskatten, rovdjurspolitiken, hjortdjursstammen m.m.

Skogsbruket och virkesmarknaden i Finland år 2015 

Skogsindustrin gick motströms gentemot det allmänna ekono-
miska läget 

Ekonomins utveckling i Finland och på de för skogsindustrin centrala export-
marknaderna var anspråkslös. Byggandet ökade inte inom landet och ej heller 
på många exportmarknader. Efterfrågan på tryck- och skrivpapper minskade 
ytterligare. I förhållande till det allmänna ekonomiska läget klarade sig den fin-
ska skogsindustrin klart bättre. Skogsindustriprodukternas andel av den finska 
exporten ökade. Att euron försvagades i förhållande till dollarn förbättrade 
konkurrenskraften på exportmarknaden. Dessutom rådde en positiv anda kring 
investeringar som ökar användningen av virke. 

Exporten av papper minskade med ett par procent, men det genomsnitt-
liga priset gick upp ett par procent. Exportpriset på kartong bibehölls på 2014 
års nivå, men exportmängden däremot ökade. I ett historiskt perspektiv var 
exporten av cellulosa på en hög nivå. Exportpriset på sågvaror sjönk med fyra 
procent och exportmängden ökade med fyra procent. Kinas andel av exporten 
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ökade anmärkningsvärt. Exporten av faner minskade med tre procent, priset 
steg däremot med ett par procent jämfört med år 2014. Lönsamheten för den 
finska cellulosa- och pappersindustrin var som helhet bra, den mekaniska indu-
strin hade det svårare. 

Skogsindustrins produktion i Finland år 2015 sjönk med ett par procent 
jämfört med fjolåret. Papper och kartong producerades strax över 10 miljoner 
ton, vilket är ungefär en procent minder än år 2014. Produktionen av cellulosa 
var på samma nivå som året innan, det vill säga sju miljoner ton. Produktionska-
paciteten för cellulosa utnyttjades fullt ut. Produktionen av sågvaror minskade 
med tre procent och var 10,6 miljoner kubikmeter år 2015. Faner producerades 
ungefär en procent mindre än år 2014.

Virkeshandeln och avverkningar förlöpte jämt 

På basen av hur produktionen inom skogsindustrin utvecklades minskade också 
virkesanvändningen år 2015 i sin helhet med en miljon kubikmeter, jämfört 
med fjolåret, till 64 miljoner kubikmeter. Virkeshandel gick trögt under början 
av året, men blev livligare under slutet av året. Efterfrågan på timmer var klart 
bättre än för massaved. Virkeshandelsmängden från privatskogarna var totalt 
32,9 miljoner kubikmeter. Det är ungefär tre procent mindre än är 2014. 

Virkespriserna relativt stabila 

Under år 2015 var medelrotpriserna i hela landet följande: talltimmer 54,4 €/
m3, grantimmer 54,5 €/m3, björktimmer 42,/ €/m3, tallmassaved 15,6 €/m3, 
granmassaved 17,0 €/m3 och björkmassaved 15,4 €/m3. År 2015 var det no-
minella medelrotpriset två procent lägre än året innan. Det nominella rotpriset 
sjönk jämfört med år 2014 för samtliga virkessortiment förutom björktimmer. 

Importen och exporten av virke minskade 

Enligt statistiken för utrikeshandel minskade importen av virke ytterligare år 
2015. Rysslands andel av importen ökade, men också därifrån minskade mäng-
den trots att rubeln devalverats kraftigt. Till slutet av november hade 8,4 miljo-
ner kubikmeter importerats vilket är sex procent mindre än år 2014. Barrtädens 
andel var ungefär 1,2 miljoner och lövträdens 4,5 miljoner kubikmeter. Flis för 
främst cellulosa produktion importerades 2,6 miljoner kubikmeter. Nästan två 
tredjedelar av virkesimporten var massaved. Exporten av rundvirke minskade 
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med en femtedel jämfört med fjolåret och uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter. 
För massavedens del hämmades exporten av det överutbud på massaved som 
rådde i hela Östersjöregionen. 

Inga större förändringar i skogsbrukets lönsamhet 

Privatskogsbrukets nettoresultat före skatt och kostnader för främmande kapi-
tal var enligt förhandsprognoser i snitt 102 euro per hektar skog. Nettoresulta-
tet var i Södra-Finland 133 euro och i Norra Finland 40 euro per skogshektar. 
Skogsbrukets lönsamhet sjönk en aning i Södra Finland med den bibehölls på 
samma nivå som år 2014 i Norra Finland. 

Arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen utser vid behov arbetsgrupper för att behandla specifika ak-
tuella ärenden och under året har bland annat följande arbetsgrupper varit verk-
samma: Transkadearbetsgrupp, stadgearbetsgrupp och arbetsgrupp för Vasa 
hamn väg.

Representation

Förbundets representation i SLC: s och MTK: s organ framgår av SLC: s års-
berättelse.

Övrig representation

ÖSP:s representation i olika arbetsgrupper, styrelser och andra instanser är en 
viktig del av intressebevakningen av jord- och skogsbruket. ÖSP har tillsam-
mans med skogsvårdsföreningen markägarrepresentation i nejdens jaktvårds-
föreningar. Förbundet har genom förtroendemän eller tjänstemän deltagit bl.a. 
i följande organ:

ÖSP har deltagit i ÖSP har representerats av
Delegationen för Esse å Per-Ole Mård, medlem
Delegationen och arbetsgruppen för Kyro älv Jan-Erik Bäck, medlem
Delegationen för Perho å Mats Brandt, medlem
Delegationen och arbetsgruppen för Lappo å Tom Cederström, medlem
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Arbetsgruppen för Närpes å Martin Vesterberg, medlem
Bengt Eklund, suppleant

Kvarkens Världsarvsdelegation Mikael Norrgård
Delegationen för Tjöck och Lappfjärds å Matias Ålgars, medlem

Christian Björknäs, suppleant
Södra-Österbottens ELY-centrals delegation för 
svensk service

Jan-Ove Nyman

Österbottens förbunds samarbetsgrupp Jan-Ove Nyman, medlem
Österbottens Förbund, arbetsgr. för integrerad 
förvaltning av skärgårds- och kustområdena i 
Österbotten

Jan-Ove Nyman,  
Susanne West suppleant

Österbottens ELY-centrals delegation för svensk 
service

Jan-Ove Nyman

Österbottens ELY-centrals beredskapskommitté Matias Ålgars, medlem
Österbottens skogsråd Anders Lillandt, medlem
Apetits bolagsstämma Börje Helenelund
LPA:s kontaktperson Fredrik Grannas
Vasa läns avfallsdelegation Fredrik Grannas
Yrkesteamet för naturbruksutbildning vid Yr-
kesakademin i Österbotten

Bjarne Mara

Sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation Mats Åbonde, medlem  
Sami Koski, suppl.

Polar Mills Ab:s bolagsstämma Jan-Ove Nyman
Tomatek Johanna Smith, ordförande
Tomatek:s bolagsstämma Ove Grandell
Agrolink Ab Jan-Ove Nyman, styrelsemedlem
Agrolink Ab:s bolagsstämma Jan-Ove Nyman
Hortilab Ab Bo Linde, ordförande
Hortilab Ab:s bolagsstämma Martin Vesterberg
Spannmålshandelsgranskning Martin Edman, Bengt Eklund 

och Fredrik Grannas
Styrgruppen för skyddsplanen för grundvatten-
område i Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad

Henrik Strandberg,  
Fredrik Sandström suppl.

Bostads Ab Bondegården Jan-Ove Nyman, styrelsemedlem
Regionala viltrådet, markägarnas repr. Stig Simons
Forumet för gårdstillsyn och tillstånd Mats Nylund,  

Jan-Ove Nyman suppl.
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Finlands viltcentrals intressegruppsmöte för 
hjortdjur

Tomas Långgård

ÖF:s delegation för stora rovdjur Jan-Ove Nyman,  
Stefan Thölix suppl.

ÖF:s klimatstrategi arbetsgrupp Jan-Ove Nyman
ÖF:s klimatstrategi temagruppen för lantbruk Fredrik Grannas
Österbottens vindandelslag Johanna Nyman, Fredrik Gran-

nas
Vindkraftföreningen Johanna Nyman, Fredrik Gran-

nas

 
Förbundskansliet

Förbundets anställda har under året varit:

Agronom Jan-Ove Nyman har verkat som förbundets verksamhetsledare och 
förbundsstyrelsens sekreterare. Verksamhetsledaren fungerar som sekreterare i 
ägg-, får-, mjölk-, kött-, företagarutskottet och utskottet för ekologisk odling.

Agrolog Fredrik Grannas har verkat som ombudsman. Ombudsmannen 
handhar kontakten till lokalavdelningar och ungdomsklubbar. Sekreterare i 
ungdoms-, jordbrukarkvinnor, socialpolitiska-, spannmåls-, sockerbetor- och 
valutskottet. Ombudsmannen svarar på frågor om lantbruksstöden.

JM, FK, Susanne West har verkat som trädgårdsombudsman och sekreterare 
för trädgårdsutskottet. 

EM Lena Hallvar är kassör. Tjänsten är på deltid.

Kansliet har skötts av merkant Gun Boström.

Skatteavdelningen

YH-agrolog Matias Ålgars har verkat som avdelningschef. Han har även hand-
lett lokalavdelningarnas skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är på del-
tid. 
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ADB-merkonom Maria Ström har handhaft skattebokföringen. 
Antonia Hoxell har under året arbetat för ÖSP:s skatteavdelning som topphjälp. 

Förbundets verksamhet

Förbundsstyrelsen har under året bevakat de jordbrukspolitiska intressena på 
ett regionalt, nationellt samt även på ett internationellt plan. Förbundsstyrel-
sen har sammanträtt 13 gånger. Till förbundsstyrelsens möten har också kallats 
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, SLC-styrelsemedlemmen Martin 
Vesterberg och ordförande för skogsvårdsföreningen Österbotten Bo Storsjö. 
Förbundsstyrelsen har berett de ärenden som stadgeenligt behandlats vid för-
bundsmötena samt haft det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet.

Året 2015 går till historien som ett av de ekonomiskt tyngre åren. Stödsys-
temet reviderades och förvaltningen hann inte få alla sina system klara i tid och 
vi fick uppleva en senarelagd stödutbetalning än vanligt. Priset på mat har i lan-
det följt den globalt sjunkande prisnivån och 2015 blev ett mycket utmanande 
år för de flesta jordbrukare. Prisnivån på mjölk har i Finland hållit en relativt bra 
prisnivå, mycket tack vare Valios lönsamma export till Ryssland fram till augusti 
2014. I och med att Östgränsen var stängd hela året följde mjölkprisen övriga 
Europas nedgång. Odlingssäsongen blev utmanande redan från våren och flera 
upplevde problem med att få vårbruket avklarat. Det var svårt att hitta ljusglim-
tarna under 2015. Som ett svar på det utmanande året arrangerade förbundet 
till först ett seminarium för mjölkproducenter och sen även för potatis och 
spannmål. Målsättningen var att ge medlemmarna en möjligen rätt och kom-
plett bild av det rådande marknadsläget. Pressen har en benägenhet att tillspetsa 
sin rubricering och förbundsstyrelsen ville inte att medlemskåren skulle basera 
sina beslut enbart på den information som fanns att tillgå i tidningspressen. 

Förbundsstyrelsen samlades till tio möten under året. Ett aktuellt ämne 
under årens möten var den allt växande byråkratin. I regeringsbildningen efter 
vårens riksdagsval försattes SFP i opposition och förbundets ordförande blev 
tvungen att ty sig till rollen som oppositionspolitiker. Med SFP i opposition fick 
förbundsstyrelsen vänja sig vid en allt knapphändigare information om aktuellt 
inom den politiska agendan då styrelsen tidigare upplevt hur bra informationen 
flödat i båda riktningarna tack vare förbundsordförandes politiska engagemang. 
Förbundsstyrelsen behandlade för medlemskåren aktuella ärenden och vid be-
hov tillkallades expertis till förbundens styrelse-möten. Under året hördes Bo 
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Linde, Holger Falck, Matias Ålgars, Bo Storsjö, Ulf-Erik Häggvik, Ann-Char-
lott Kjerp och Reima Luomala.

Förbundsstyrelsens första möte för året brukar traditionellt arrangeras 
som ett tvådagars seminarium. I januari i år bekantade sig styrelsen med riks-
dagen i Helsingfors och styrelsemötet hölls delvist vid SLC:s kansli i Kampen. 
Förbundsstyrelsen diskuterade aktuell lantbrukspolitik med SLC:s ordförande 
Holger Falck. Styrelsen framförde hälsningar gällande stödberedningarna samt 
ifrågasatte ifall alla lagar som stiftas i Finland verkligen är nödvändiga sam-
tidigt som Falck redogjorde för brådskan inom regeringen att driva igenom 
all lagstiftning före riksdagens valledighet. Förbundsstyrelsen uppmanade även 
SLC att så fort som möjligt begära träff  med minister Orpo för att diskutera 
tillsättande av skogsdirektionen och regionala skogsrådet. Under styrelsemötet 
behandlades även översvämningar förorsakade av skogsdikningar. Representan-
ter från förbundet har träffat tjänstemän inom bland annat justitieministeriet. 
Senare under året diskuterades dikningsfrågor vid en lokal träff  med tjänstemän 
från NTM-centralen vid ÖSP:s kansli i Vasa. Speciellt aktuellt blev ärendet efter 
de betydande översvämningarna i Österbotten senare under sommaren.

I samband med styrelseseminariet gav Bo Linde en tillbakablick över ti-
digare års verksamhet. Den enskilt största förändringen under Lindes tid är 
EU-medlemskapet 1995.

Under året har en arbetsgrupp arbetat med revidering av förbundets stad-
gar. Stadgeförnyelsen har behandlats under flera repriser i förbundsstyrelsen. 
Efterfrågan av suppleanter till fullmäktige var den enskilda orsaken som satte 
igång revideringen. Förbundsstyrelsen har haft som rättesnöre att förändringar i 
stadgarna inte får försvaga förbundsfullmäktiges påverkningsmöjligheter.  Före 
årsskiftet skickades förslag till reviderade stadgar till patent och registerstyrelsen 
för förhandsgranskning. 

Ett återkommande ämnen vid förbundsstyrelsens möten har varit den allt 
växande byråkratin. Stödrevideringen har med behandlats vid s.g.s alla styrel-
semöten och vi kan konstatera att någon förenkling blev det inte heller denna 
gång. 

Vid förbundsstyrelsen möte i juni deltog Bo Storsjö och han informerade 
om aktuellt inom skogsvårdsföreningen. Skogsvårdsföreningen hade på gång en 
bolagisering av affärsverksamheten. Tidigare har skogsvårdsföreningsavgift va-
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rit obligatorisk men nu är medlemskapet i skogsvårdsföreningen frivilligt. Stor-
sjö konstaterade att Österbottens skogs-vårdsförening lyckats bra i sin med-
lemsrekrytering. Från och med 2016 blir skogsvårds-föreningarna medlemmar i 
SLC, däribland skogsvårdsföreningen Österbotten.

Skogsfrågor har diskuterats under varje styrelsemöte. Anders Lillandt och 
Stefan Thölix har ansvarat för skogsärenden på ÖSP. I samband med skogsä-
renden har förbundet även behandlat jaktfrågor. Speciellt omdiskuterat har 
hjortdjursstammens storlek och avskjutning varit. Förbundet deltar i intres-
segruppshöranden och har tillsammans med skogsvårdsföreningen markägar-
representanter i alla jaktvårdsföreningar inom verksamhetsområdet. Förbundet 
har även kallat representanter från Finlands viltcentral till diskussion till ÖSP.

Under hösten arrangerades SLC:s förbundskongress i Nådendal. ÖSP fick 
utse 57 delegater och förbundet var välrepresenterat. Kongressen behandlade 
förslaget till ny strategi för SLC. Jonny Kronqvist från ÖSP har fungerat som 
ordförande för strategiarbetsgruppen och därtill har Anders Lillandt och Jan-
Ove Nyman deltagit i strategiarbetsgruppen. 

ÖSP uppvaktade den långvariga producentorganisationsveteranen Gustav Fant när han 
fyllde 100 år den 17 september 2015. På bilden f.v. Tomas Långgård, Johanna Nyman, 
Gun Boström och Gustav Fant.
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I januari arrangerade förbundet skolning för lokalavdelningsaktiva. Ut-
bildningen arrangerades på tre olika platser och i utbildningen deltog gästande 
föreläsare från LRF Västerbotten. De berättade om hur man aktiverat lokalav-
delningarnas verksamhet i Sverige. Ett ledord med tanke på verksamheten är 
samverkan.

Ann-Charlott Kjerp och Reima Luomala från Maitosuomi deltog i ett sty-
relsemöte under hösten. I och med att Milka fusionerades med Maitosuomi 
blev Maitosuomi medlemsföretag i ÖSP. Det är viktigt med ett bra samarbete 
med medlemsföretagen.

Under året arrangerades en del konsumentevenemang. ÖSP deltog under 
våren i Kosläpp som arrangerades av Valio hos Susanna och Ulf  Kvikant i Såka. 
i Under sommaren deltog förbundet i SLC:s konsumentkampanj genom att 
sätta ut banderoller inom Landskapet Österbotten. Tjänstemän och förtroende-
valda inom förbundet har deltagit i SLC:s skolkampanj och besökt skolor under 
året för att informera om näringarna. Förbundet arrangerade även gårdsbesök 
för lärarstuderanden i Vasa och informerade om näringen. 27 april arrangerade 
SLC tillsammans med MTK ett nationellt evenemang där man sålde pyttipanna 
till det pris som producenten får av råvarorna. Tjänstemän och förtroendevalda 
stos för arrangemanget i Vasa och under dagens evenemang såldes drygt 300 
portioner av pyttipanna gjort av lokala råvaror på torget i Vasa.

Förbundet hade tre år arrangerat Bondegårdens marknad men i år flyttade 
vi ut till Torget i Vasa. Tillsammans med Vasa shopping arrangerades Farmers 
Market i samband med evenemanget Vasa City Storm. 

Informationsspridning är en av förbundets viktigaste uppgifter. Förbundet 
har under året arrangerat flera kurser. Bland annat generationsväxlingskurser 
under våren och kurs för våra stödombud. 

För att få en snabb kanal för behandling av ärenden från fältet har styrelsen 
vid varje möte en punkt för ärenden framförda av lokalavdelningar och ut-
skott. Allt fler lokalavdelningar har tagit till sig denna möjlighet. Under höstens 
fullmäktigemöte redogjorde verksamhetsledaren för medlemmarna över vilka 
ärenden som behandlats och vilka åtgärder de lett till. 
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Trädgårdssektionen

Växthus

Trädgårdsutskottet har under året sammanträtt till 8 utskottsmöten och 1 ge-
mensamt möte med områdets större packerier.

Marknadssituationen har varierat kraftigt under året. Större produktions- 
arealer har påverkat prisbildningen, speciellt på växthusgurka där marknadspri-
serna varit exceptionellt låga under sommarmånaderna.  Det har förhållandevis 
drabbat säsongsodlare mest, men även på belyst gurka blev årets medelpriser 
lägre än de 2 senaste åren. Trots ökad areal med tomat blev medelpriserna något 
högre än de två senaste åren tack var en stabil höstsäsong. Midsommarhandeln 
var svagare än tidigare år och ett stort utbud i slutet av juni och början av juli 
gjorde att priserna på tomat och speciellt på gurka ytterst svagt efter midsom-
marn och priserna var långt under produktionskostnaderna i flera veckor.  

Paprika hade en jämn och stabil prisbildning under säsongen och medel-
priserna blev bättre än de 3 senaste åren, skörden var dock något lägre per m2. 
Inom tomatsegmentet har andelen specialtomater ökat. För belyst körsbär var 
priserna vid årets början betydligt sämre än tidigare år, men slutet av säsongen 
var mera stabil.  

Överlag ökade utbudet av utländska konkurrerande produkter i handeln 
och importvaror finns också allmänt i butiksdiskarna under sommarsäsongen, 
vilket ytterligare har satt press på prisbilden för de inhemska produkterna. Det 
ekonomiska läget i Finland och ”förbilligandet” av produkterna märks klart och 
tydligt också i handeln med grönsaker.

Våren präglades av diskussioner om det nya kvalitetssystemet IP Grund-
certifiering Frukt & Grönt, ett kvalitetssystem med fokus på produktsäkerhet. 
Det svenska certifieringssystemet infördes som ett resultat av de krav handeln 
ställde på en certifiering med tredje parts auditering och har Trädgårdsförbun-
det som lokalt ombud. Parallellt kan Kvalitetsgård fortsättningsvis tillämpas i 
företag vars kunder inte har krav på certifiering utförd av tredje part då bägge 
systemen uppfyller kraven för att få använda Groddbladsmärket. Diskussionen 
kring den nya certifiering gällde främst den högre kostnaden jämfört med Kva-
litetsgård och vilka krav det nya systemet medförde. Det var också länge oklart 
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hur handeln ställde sig till vilka krav som skulle gälla för packerierna och deras 
underleverantörer. I slutändan, efter flera möten med handelns representanter, 
var det bara en aktör som krävde att packeriets underleverantörer skulle ansluta 
sig till IP Frukt & Grönt medan övriga representanter för handeln ville bibe-
hålla men uppdatera Kvalitetsgård. Framtiden får utvisa hur de parallella kva-
litetssystemen utvecklas och vilken uppslutningen blir kring IP Frukt & Grönt 
och det som är helt avgörande är vilka krav som ställs från handeln framöver.

  
Den traditionella trädgårdsdagen i riksdagen i slutet av maj fick i år ge vika 

för de pågående renoveringarna av riksdagens utrymmen. För att inte traditio-
nen skall falla i glömska fick alla riksdagsledamöter en kasse med grönsaker och 
en hälsning från växthusproducenterna.

Årets största satsning för trädgårdsavdelningen del var deltagandet i Pop-
Up Österbotten på Senatstorget i Helsingfors 11-13 juni. Helsingfors stad har i 
tur och ordning bjudit in alla finländska landskap till Helsingfors för att visa upp 
sin särprägel, produkter och sevärdheter och nu var det Österbottens tur. Under 
ledning av Bo Linde ställde en grupp växthusproducenter upp och sålde växt-
husgrönsaker i dagarna tre under temat ”Med kärlek”. I anslutning till försälj-
ningsborden fanns också ett hobbyväxthus med tomatplantor och information 
om den österbottniska växthusproduktionen. Alla deltagare var mycket nöjda 
med evenemanget och upplevde att den österbottniska växthusnäringen fick 
bra synlighet och fin respons från besökarna som uppgick till uppskattningsvis 
100 000 personer.

ÖSP:s trädgårdsproducenter har även detta år deltagit i finansieringen av 
den nationella reklamkampanj som bedrivs i samarbete med Handelsträdgårds-
förbundet och som pågått oavbrutet ända sedan 1972. Årets kampanj har förts 
i sociala medier och i de finska kvällstidningarna Ilta-Sanomat och Iltalehti samt 
i Vasabladet och Hufvudstadsbladet. 

Under året har även förts diskussioner kring karantänstatusen för Bemisia 
och virusen TSWW och INSV efter att Evira gjort framställningar till Jord- och 
skogsbruksministeriet om att avsluta karantänstatusen för de här skadegörarna. 
I slutet av året ordnades ett hörande på ministeriet i frågan och en delegations 
österbottniska odlare och sakkunniga deltog och argumenterade för bibehållen 
karantänstatus. På hörandet beslöts att karantänstatusen för de bägge virusen 
upphör men att Bemisia status ännu ska utredas grundligare.
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Martin Vesterberg, Stefan Skullbacka och Christer Finne har represente-
rat ÖSP i SLC:s trädgårdsutskott. Johanna Smith, Stefan Skullbacka och Mats 
Nordström/Thomas Edström-Simons har suttit i Ab Tomatek:s styrelse. Ste-
fan Skullbacka, Niclas Hultholm och Bo Linde/Susanne West har suttit med i 
ÖSP:s och HTF:s gemensamma reklamkommitté. Susanne West har deltagit i 
COPA:s arbetsgrupp för blommor och plantor, arbetsgruppen för frukt och 
grönt och i Civil Dialogue Group for Horticulture, Spirits and Olives. Susanne 
West har också varit SLC:s representant i Inhemska Trädgårdsprodukters sty-
relse och fungerat som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Aspegrens Trädgård. 
Johanna Smith är SLC:s representant i MTK:s trädgårdsutskott.

Frilandsodling

Odlingssäsongen 2015 går nog till historien som en av de besvärligaste. Liksom 
året innan såg det lovande ut i april och början av maj. Den ringa tjälen gick 
tidigt ur jorden och vårbruket kunde inledas i goda förhållanden i månadsskiftet 
april-maj. Så långt allt väl men framåt morsdag inleddes en ovanligt lång regn-
period med återkommande regn och då det samtidigt var svalt och solfattigt 
torkade det inte upp mellan regnen. Så- och planteringssäsongen blev utdragen 
då det ofta blev avbrott i arbetet.

Den svala inledningen och förseningarna i arbetet ledde till att växtligheten 
under sommaren låg 2-3 veckor efter normal tidtabell. Riktig sommar fick vi 
först till skolstarten i medlet av augusti och vi hade varmare väder än normalt 
fram till de första dagarna i oktober. Nu togs en stor del av förseningen in vilket 
ledde till att produktion av säsongprodukter översteg efterfrågan med prisfall 
som följd.

För lagerprodukternas del skulle nog säsongen blivit en katastrof  om inte 
värmen kommit då när den kom. Växtligheten var i god tillväxt hela septem-
ber och en stor del av förseningen togs in men allt fick ett abrupt slut den 6 
oktober då temperaturen föll dramatiskt och speciellt nätterna blev kalla fem 
dagar i följd. Som lägst uppmättes 10-12 minusgrader på åkern och skörden av 
lagerprodukter som just inletts blev avbruten i närmare en veckas tid då växter-
na inte tinade upp mellan nätterna. Kölden medförde också en hel del skador. 
Kålen fick ”solbränna” då de soliga dagarna ledde till stor avdunstning medan 
kålen var frusen och inte fick upp ersättande vatten. Morötterna frös i ”nack-
en” och det ledde till nedsatt lagerhållbarhet och den lök som fortfarande låg 
för fälttorkning blev mer eller mindre totalförstörd. Lagerskörden blev något 
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lägre än tidigare men i och med att hållbarheten var osäker så fanns det tryck på 
snabb försäljning och därmed lägre priser trots att prisnivån i Mellaneuropa var 
högre på grund av lägre skörd därstädes.

Att nya nederbördsrekord sattes på många orter bekräftar årets särart. På 
mätstationen i Solf  överskred årsnederbörden 800 mm för först gången sen 
mätningarna inleddes år 1965.

 
Frilandsodlarna har varit representerade i SLC:s trädgårdsutskott genom 

Christer Finne med David Björk som ersättare. Christer Finne är också medlem 
i SLC:s fullmäktige. Peter Sjöblom har innehaft styrelseplats i Juurestentuotta-
jat-Rotfruktsproducenterna ry med Christer Finne som ersättare. Peter Sjöblom 
har också suttit med som medlem i utskottet för tidig morots- och lager-morots- 
utskotten. Christer Finne har suttit med i styrelsen för Kaalintuottajat-Kål-pro-
ducenterna ry med Johan Segerstam som ersättare. I föreningens blomkåls- och 
broccoliutskott och isbergs-sallatsutskott har Christer Finne suttit och David 
Björk har representerat oss i lagerkålsutskottet. Rosmarie Finne har varit Mellis 
unga producenters representant i frilandsodlarutskottet.

Projektverksamhet

I och med byte av programperiod blev 2015 lite av ett mellanår gällande pro-
jektverksamhet och förbundet drev inget eget projekt under året. 

Eko.nu

”EkoNu!” - är ett utvecklings- och informationsprojekt vars syfte är att öka 
intresset för ekolo-gisk produktion för att möta den växande efterfrågan på 
ekoprodukter. 

Projektägare är Yrkesakademin i Österbotten (YA!) och den planerade 
verksamheten baserar sig på de uppgifter och åsikter som projektansökaren er-
hållit från förundersökningsprojektet Eko.nu (material se: www.yrkesakademin.
fi/ekonu). 

De bakomliggande organisationerna till projekt ”EkoNu” är Österbottens 
svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund r.f. och Yrkesakademin i Österbotten.
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Projektets målsättning är att höja konkurrenskraften i den ekologiska bran-
schen hos svenskspråkiga jordbruksproducenter i Österbotten och Nyland.  En 
annan målsättning är att öka antalet ekoprodukter i antal och volym i ovan 
nämnda regioner för att möta marknadens efterfråga. Projektets verksamhet 
innefattar följande åtgärdshelheter; ”EkoMentorskap”, informationsförmed-
ling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av 
kompetens, startande av demonstrationsodlingar samt samarbete med nationel-
la och internationella aktörer inom den ekologiska näringen.

Projektet EkoNu! Verksamhetstid förlängdes och projektet pågick under 
2015.  

Utlåtande

ÖSP:s styrelsemedlemmar och verksamhetsledaren har skrivit inslag till tidning-
ar enligt behov.

Förbundet har bland annat avgett utlåtande om MKB för Vasa hamnväg 
och översvämningsplanerna för de olika vattendragen i Österbotten. Därtill har 
förbundsstyrelsen avgett utlåtanden till pressen om aktuella ärenden berörande 
bland annat näringens lönsamhet, stödgranskningar och byråkratin.  

Skatteservice

Skatteservicen har fortsatt i samma omfattning som tidigare.

Avdelning Skattebokförare Telefon
Karleby May Smeds 822 6547
Lappfjärd Nina Hoxell 040 741 7480
Larsmo Ingrid Liljedahl 727 2140
Nedervetil Ab Cefem, Elisabeth Hagström 040 419 8028
Nedervetil Nedervetil Bokföringsbyrå Ab, 

Teija Bexar
864 8521

Närpes Kanto Bokföring 224 1836
Närpes Best Bokföring Ab 224 1665
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Pörtom Håkan Ulfvens 366 1228
Korsholm - Vasa ÖSP 318 9228
Tjöck JHE-Consulting Kb 0400 163 290
Yttermark Stefan Guldén 225 6556
Vörå Norlic 010 400 4202
Vasa ÖSP 318 9228

Lantbrukspensionen

Följande LPA-ombudsmän verkade för olika distrikt inom ÖSP till vilka med-
lemmarna kan vända sig i pensionsfrågor:

LPA-ombud Ort Telefon Område (kommun)
Annika Grannas Vörå 029 435 2615 Karleby, Kronoby, Jakobstad, Larsmo, 

Pedersöre, Nykarleby, Vörå
Gunilla Frantz Vasa 029 435 2618 Korsholm, Vasa, Korsnäs, Malax, 

Närpes, Kaskö, Kristinestad
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Medlems- och arealredovisning 2015
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.2015)
Lokalavdelning Aktiva Stödande Ansluten areal

gårdar personer gårdar personer åker ha skog ha
Esse 127 292 4 4 3 639,01 7 011,68
Frilandsodlarna 17 27 4 4 112,50 -
Jeppo 70 147 6 11 2 730,20 3 971,71
Karleby 83 241 7 10 2 489,14 3 846,00
Korsholm södra 164 295 10 13 4 454,27 3 614,70
Korsnäs 73 127 5 6 1 475,13 2 169,53
Kronoby 91 320 9 12 3 073,40 4 084,65
Kvevlax 126 201 12 19 3 245,02 3 261,84
Lappfjärd 99 206 7 13 2 647,63 4 070,22
Larsmo 35 78 6 10 627,26 1 888,24
Malax 168 283 28 40 4 917,11 4 322,15
Maxmo 20 40 1 1 344,34 828,90
Munsala 122 243 11 16 4 406,51 4 235,79
Nedervetil 57 164 4 5 1 937,04 1 951,80
Nykarleby 102 255 10 13 3 178,61 5 625,63
Närpes östra 124 212 11 13 3 660,23 3 780,80
Oravais 85 237 3 4 3 165,38 3 272,28
Pedersöre 146 371 21 34 4 962,45 5 198,60
Purmo 106 228 9 12 4 292,00 5 101,75
Pörtom 77 144 2 3 2 128,88 3 225,32
Replot-Björköby 29 41 8 11 378,36 1 058,43
Sideby 30 53 9 16 845,40 1 848,60
Solf 98 185 12 19 2 712,41 2 199,98
Sundom 43 68 1 1 577,59 896,50
Terjärv 82 216 8 13 3 054,40 2 792,84
Tjöck 44 84 2 2 1 065,65 2 516,46
Västra Närpes 79 156 3 5 2 218,06 2 560,73
Vörå 195 471 21 29 6 858,67 7 815,73
Yttermark 92 228 9 15 3 040,80 2 786,14
Övermark 95 204 9 15 2 665,45 2 886,80
Summa 2 679 5 817 252 369 80 902,90 98 823,80
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Medlemmarnas fördelning enligt åkerareal 2015
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.2015)
 
Lokalavdelning

0,0- 
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Summa

Esse 10 17 15 25 29 31 127
Frilandsodlarna 12 5 0 0 0 0 17
Jeppo 5 5 2 12 24 22 70
Karleby 7 14 15 12 18 17 83
Korsholm södra 26 33 15 25 29 36 164
Korsnäs 25 17 7 8 7 9 73
Kronoby 6 9 14 31 16 15 91
Kvevlax 22 21 14 22 21 26 126
Lappfjärd 9 19 19 28 10 14 99
Larsmo 8 3 2 2 4 16 35
Malax 29 27 12 19 40 41 168
Maxmo 5 5 4 3 0 3 20
Munsala 20 22 13 25 30 12 122
Nedervetil 5 10 14 12 9 7 57
Nykarleby 8 20 9 13 26 26 102
Närpes östra 9 19 22 18 22 34 124
Oravais 8 5 16 15 24 17 85
Pedersöre 7 23 15 25 40 36 146
Purmo 9 12 7 26 29 23 106
Pörtom 6 14 10 16 14 17 77
Replot-Björköby 11 5 4 3 0 6 29
Sideby 3 3 4 5 5 10 30
Solf 7 13 12 18 22 26 98
Sundom 7 9 3 7 1 16 43
Terjärv 9 10 9 14 21 19 82
Tjöck 1 8 7 8 4 16 44
Västra Närpes 4 16 10 16 11 22 79
Vörå 5 20 22 36 49 63 195
Yttermark 8 24 13 20 18 9 92
Övermark 10 13 20 14 17 21 95
Summa 301 421 329 478 540 610 2 679
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Trädgårdsproducentavdelningar
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.2015)

Lokalavdelning Växthus/bärodlare Areal m2/ha Stödande
gårdar personer gårdar personer

Korsnäsnejden 38 54 135 954 17 22
Lappfjärdsnejden 12 17 28 783 1 2
Malaxnejden 20 46 63 351 30 57
-bärodlare 2 2 11,70
Närpes 114 192 627 694 38 53
Frilandsodlarna
-bärodlare 1 2 1,70
Summa 186 311 855 782 86 134
-bärodlare, ha 13,40
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ÖSP:s lokalavdelningar 2016 
 
Esse lokalavdelning
Ordf.: Ola Sandberg, Bäckbyvägen 499, 68830 Bäckby, tfn. 040 573 8653 
Sekr. Sebastian Kjellman, Lillbackav. 77, 68820 Esse, tfn 050 382 9258 
Kassör: Tom Söderman, Södermansv. 15, 68820 Esse, tfn 050 591 3974

Jeppo lokalavdelning
Ordf.: Glenn Strengell, Jungarvägen 262, 66850 Jeppo, tfn. 050 522 5442                            
Sekr.: Patrik Fors, Bangårdsvägen 88, 66850 Jeppo, tfn 040 556 1972
Kassör: Glen Jakobsson, Jungarvägen 486, 66850 Jeppo, 050 559 7775
 
Karleby lokalavdelning
Ordf.: Michael Hägg, Såkavägen 629, 67500 Karleby, tfn. 040 757 4998
Sekr.: Benny Tjäru, Tjäruvägen 112, 68550 Öja, tfn. 050 525 4689
Kassör: Mats Holmqvist, Linnusperäv. 103, 67600 Karleby, tfn. 0400 598 254

Korsholms södra lokalavdelning
Ordf.: Bjarne Mara, Kvarnbackvägen 45, 65480 Vikby, tfn 050 557 5179
Sekr.: Bo-Erik Klemets, Storhagav. 40, 65520 Helsingby, tfn. 050 511 5786
Kassör: Jan Flemming, Veikarsvägen 714, 66520 Veikars, tfn. 050 526 1119

Korsnäs lokalavdelning
Ordf. Roger Backholm, Korsbäckvägen 356, 66230 Korsbäck, tfn. 050 553 1799 
Sekr.: Tomas Juthman, Träskbölev. 628, 66295 Töjby, tfn. 050 547 0948
Kassör: Kennet Enlund, Storåsvägen 16, 66290 Harrström, tfn 0400 293 929
 
Kronoby lokalavdelning
Ordf.: Mårten Strandvall, Skrubbackav. 4, 68500 Kronoby, tfn. 050 412 6679
Sekr.: Johan Drycksbäck, Söderbyv. 59, 68500 Kronoby, tfn. 050 303 1392
Kassör: Tony Vest, Holmanv. 373, 68500 Kronoby, tfn. 040 533 2216
 
Kvevlax lokalavdelning
Ordf.: Johnny Enström, Veikarsv. 85 B, 66530 Kvevlax, tfn 0500 380 241
Sekr och kassör: Alf  Burman, Kosköv. 692, 65650 Koskö, tfn 050 565 9916
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Lappfjärd lokalavdelning                                                                                                            
Ordf.: Mikael Hoxell, Korsbäcksvägen 84, 64320 Dagsmark, tfn. 0400 560 365
Sekr.: Inga-Britt Lillhannus, Perusv. 293, 64300 Lappfjärd, tfn. 040 075 2228
Kassör: Bo-Gustav af  Hällström, Södra Lappfjärdsv. 35, 64300 Lappfjärd, 
tfn 040 742 5141
  
Larsmo lokalavdelning
Ordf.: Ronny Snellman, Västerbyv. 106, 68560 Eugmo, tfn. 050 339 2113
Sekr.: Tore Sandström, Kalvholmsv. 219, 68560 Eugmo, tfn. (06) 728 2095
Kassör: Marlene Fagerholm, Sonamovägen 13, 68560 Eugmo, tfn. (06) 728 
2539

Malax lokalavdelning
Ordf.: Christian Storm, Långmossav. 19, 66140 Övermalax, tfn. 050 362 4691
Sekr.: Joakim Smeds, Nämndesbackv. 70, 66140 Övermalax , tfn 041 4468728
Kassör Johan Holmback, Långmossav. 480, 66140 Övermalax, tfn. 0500 879 
026

Maxmo lokalavdelning
Ordf.: Bo-Stefan Rådman, Kvimovägen 188, 66640 Maxmo, tfn. 044 557 3121
Sekr.: Jonas Holm, Kvimovägen 223, 66640 Maxmo, tfn. 050 561 0700
Kassör: Karita Henriksson, Rexholmsv. 6, 66640 Maxmo, tfn. 050 307 6089
 
Munsala lokalavdelning
Ordf. Steve Nyholm, Uddenvägen 94, 66950 Munsala 0400 562 850
Sekr.: Magnus Berg, Nedranvägen 29, 66840 Pensala, tfn. 040 545 7826
Kassör: Lars Solvin, Näsibackavägen 190, 66950 Munsala, tfn. 044 973 6159
 
Nedervetil lokalavdelning
Ordf.: Dick Kainberg, Kainbergsvägen 20, 68410 Nedervetil, tfn. 050 523 6949
Sekr.: Per Sandbacka, Storkärrvägen 7, 68410 Nedervetil, tfn. 050 347 7853
Kassör: Elisabet Hagström, Sandbackav. 45, 68410 Nedervetil, tfn. 040 419 
8028
 
Nykarleby lokalavdelning
Ordf.: Andreas Frostdahl, Jakobstadsv. 602, 66900 Nykarleby, tfn 050 349 2866
Sekr.: Tom Cederström, Ytterjeppov. 780,  66900 Nykarleby, tfn. 050 561 6875
Kassör: Boel Sandnabba, Rijfsv. 31, 66900 Nykarleby, tfn. (06) 722 4373
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Närpes östra lokalavdelning
Ordf.: Bengt Norrback, Bäcklidsvägen 138, 64250 Pjelax, tfn. 050 463 1263
Sekr.: Robert Kuuttinen, Kaskövägen 104, 64200 Närpes, tfn. 050 557 0074
Kassör: Inger Malm, Finbyvägen 13, 64230 Närpes st, tfn. 040 832 9964 
 
Oravais lokalavdelning
Ordf.: Johan Häggblom, Rauskv. 12, 66840 Pensala, tfn. 050 592 5188
Sekr.: Ulf  Nykvist-Wester, Öurvägen 79, 66800 Oravais, tfn. 050 525 7224
Kassör.: Helena Nyman, Brännarsv. 70, 66820 Komossa, tfn. (06) 384 1639
 
Pedersöre lokalavdelning
Ordf. Mats Finne, Norrsidansv. 204, 68920 Forsby, tfn. 040 505 0481
Sekr.: Jonas Kackur, Skolvägen 101, 68910 Bennäs, tfn 050 302 5161
Kassör: Conny Englund, Skolvägen 21, 68620 Jakobstad, tfn. 050 548 6208
 
Purmo lokalavdelning
Ordf. o. kassör: Fredrik Sandström, Bondsvägen 25, 68930 Purmo, tfn. 050 593 
9048             
Sekr.: Ove Lönnqvist, Åvistv. 4, 68970 Överpurmo, tfn. 050 527 4272

Pörtom lokalavdelning
Ordf.: Tobias Dahlblom, Österlandsv. 152, 66270 Pörtom, tfn. 050 344 3181
Sekr.: Thomas Ekman, Sjettpottsv. 108, 66270 Pörtom, tfn. 050 575 9702
Kassör: Mats Nordman, Åbackavägen 5, 66270 Pörtom, tfn. 041 434 1981

Replot-Björköby lokalavdelning
Ordf.: Jonas Nord, Uppbyggted 69, 65870 Bjököby tfn. 0500 774 681 
Sekr. o. kassör: Tor-Egil Berg, Torparhagav. 31, 65920 Norra Vallgrund, tfn. 
050 331 6407
 
Sideby lokalavdelning
Ordf.: Samuel Ingves, Frivilasv. 49, 64480 Skaftung. tfn. 040 839 8370  
Sekr.: Tommy Dahlgren, Kärrvägen 83, 64460 Härkmeri, tfn 0400 665 586
Kassör: Bengt Berglund, Kärrv. 54, 64460 Härkmeri, tfn. 0400 561 476
 
Solf lokalavdelning
Ordf.: Eivor Finne, Långmossv. 419, 65450 Solf, 050 533 3430
Sekr.: Fredrik Ström, Västersolfvägen 65, 65450 Solf, tfn. 050 592 0685
Kassör: Tom Backlund, Västersolfvägen 154, 65450 Solf, tfn. 050 373 0741
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Sundom lokalavdelning
Ordf. David Köping, Söderfjärdsv. 346 B, 65410 Sundom, tfn. 040 595 9029
Sekr.: Glenn Ahlnäs. Ahlnäsvägen 7, 65410 Sundom. tfn. 050 343 66244
Kassör: Håkan Svarvar, Jåfsbackvägen 7, 65410 Sundom, tfn. 040 484 0073
 
Terjärv lokalavdelning
Ordf.: Marcus Skullbacka, Skullbackav. 111, 68700 Terjärv, tfn 040 724 4043
Sekr.: Klaus Wistbacka, Ollasmossv. 429, 68750 Småbönders, tfn 0400 211 356
Kassör: Terjärv Servicecentral, Södra Terjärvv. 9,  68700 Terjärv, tfn. (06) 867 
5192
 
Tjöck lokalavdelning
Ordf.: Anders Lillandt, Björndalsvägen 140, 64140 Tjöck. tfn. 050 463 2196
Sekr.: Ronny Lillmals, Mellangårdsv. 289, 64140 Tjöck, tfn. 050 557 5110
Kassör: Peter Sjöblom, Mörtmarkv. 245, 64140 Tjöck, tel, 0400 367 329
 
Västra Närpes lokalavdelning
Ordf.: Hans Vikstrand, Sandhedv. 147, 64510 Nämpnäs, tfn. 050 516 9439
Sekr.: Stefan Engman, Bäckängsv. 190, 64210 Kalax, tfn. 050 571 1957
Kassör: Thomas Granborg, Södertåget 19, 64210 Kalax, tfn. 050 523 5465
 
Vörå lokalavdelning
Ordf. Michael Kamis, Larvvägen 807, 66600 Vörå, tfn. 050 350 7233 
Sekr.: Kenneth Dalkarl, Staffasbackv. 48, 66600 Vörå, tfn. 050 542 6670
Kassör: Hannah Kastus, Rejpeltv. 76, 66600 Vörå, tfn 050 527 5864
 
Yttermark lokalavdelning
Ordf.: Bengt Dahlin, Östralinjen 1304, 64220 Yttermark, tfn. 040 848 9461
Sekr.: Kalle Svedjebäck, Östralinjen 1240, 64220 Yttermark, tfn 040 026 8540
Kassör: Stefan Guldén. Orrgärdsåsv. 205, 64220 Yttermark, tfn. 050 561 1713
 
Övermark lokalavdelning
Ordf.: Jan-Anders Lindfors, Valsbergsv. 686, 64610 Övermark, tfn. 040 722 
3791
Sekr.: Dan Kjällberg, Vasav. 2000, 64610 Övermark, tfn. 050 444 0524
Kassör: Camilla Ågren, Dermossv. 25, 64610 Övermark, tfn. 040 760 2188
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Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter
Ordf.: Kaj Karlsson, Gamla Strandvägen 147, 66290 Harrström, tfn. 050 592 
5885
Sekr.: Susanne Tuure, Edsvikv. 50, 66200 Korsnäs, tfn. 050 596 3615
Kassör: Mikael Åkersten, Storviksv. 5, 66200 Korsnäs, tfn. (06) 364 1329
 
Lappfjärdsnejdens trädgårdsproducenter
Ordf.: Jonas Mannfolk, Lantmätartåget 9, 64300 Lappfjärd, tfn. 040 720 2284
Sekr.: Kim Rönnberg, Mossbväckv. 39, 64460 Härkmeri, tfn 040 708 8114
Kassör: Peter Lindedahl, Västra Härkmeriv. 175, 64460 Härkmeri, tfn. 050 564 
4384
 
Malaxnejdens trädgårdsproducenter
Ordf.: Tore Svarvar, Björneborgsv. 2621 D, 66260 Svarvar, tfn. 050 518 1935
Sekr: Birgitta Nyström, Nybondvägen 50, 66240 Petalax, tfn 040 964 559
Kassör: Kristina Vesterback, Västerv. 58, 66240 Petalax, tfn. 050 595 374
 
Närpes trädgårdsproducenter
Ordf. Joakim Strand, Skrattnäsvägen 926, 64250 Pjelax, tfn 050 562 1296
Sekr.: Ulf  Harf, Kristinestadsv. 611, 64240 Böle, tfn 044 516 4825 
Kassör: Fredrik Sandgren, Industrivägen 17 C, 64230 Närpes st, tfn. 050 493 
3695
 
Frilandsodlarnas lokalavdelning
Ordf. Christer Finne, Långmossv. 419, 65450 Solf, tfn. (06) 344 7736, 0500 108 
091
Sekr.: David Björk, Danilssidv. 3, 66560 Österhankmo, tfn. (06) 346 8809, 0500 
160 757
Kassör: Lena Hallvar, ÖSP, Handelsespl. 16 B, 65100 Vasa, tfn. (06) 318 9230
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Förbundets medlemmar

19 lokalavdelningar var anslutna till förbundet, av vilka tre landsbygdsfören-
ingar. Lokalavdelningarna hade vid slutet av år 2015 sammanlagt 1 433 lant-
bruks- och trädgårdslägenheter som medlemmar (aktiva). Dessa minskade med 
2,0 procent från föregående år. Förbundet hade 304 stödande medlemmar (- 2,9 
%). Personmedlemmarnas antal uppgick till 3 276 (- 2,0 %). 

Medlemsgårdarnas sammanlagda areal utgjorde 59 497 ha åker (- 1,6 %) 
och 75 683 ha skog (- 1,2 %). Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 41,5 
ha åker (+ 0,1 ha jmf. med 2014) och 52,8 ha skog (+ 0,4 ha). 322 lägenheter 
hade enbart skog. Om man beaktar endast aktiva gårdar som hade åkermark i 
besittning blir åkerns medelareal drygt 12 hektar större, d.v.s. 53,5 ha. Det här 
torde väl motsvara medelarealen för lantbruken på NSP:s område.

Stödande företagsmedlemmar   

Följande företag och organisationer var stödande medlemmar 2015:

Andelsmejeriet Länsi Maito
Andelsmejeriet Tuottajain Maito 
Arla Oy 
LSO Andelslag
Svenska Småbruk och Egna Hem
Södra skogsreviret
Folksam skadeförsäkring

Förbundets organisation

Förbundsstyrelsen 

Förbundsordförande och ordförande i styrelsen sedan 2004, Thomas Blom-
qvist. Adress: Bonäsvägen 100 C, 10520 TENALA, tel. 050 5121776, e-post: 
thomas.blomqvist@riksdagen.fi.

I viceordförande Thomas Antas, ledamot i styrelsen sedan 2002, viceordfö-
rande sedan 2015. Adress: Hindersbyvägen 622, 07850 HINDERSBY, tel. 050 



135

 
NSPNylands svenska producentförbund NSP

3079919, e-post: thomas.antas@kolumbus.fi.

II viceordförande Anna Alm, ledamot i styrelsen sedan 2008. Viceordförande 
sedan 2015. Adress: Mörbygårdsväg 80, 10620 HÖGBACKA, tel. 040 5646092, 
e-post: anna.alm@morby.fi.

Ledamöter: 
Roger Lindroos, Bromarf från 1999
John Holmberg, Tenala från 2003
Anders Wasström, Snappertuna från 1999
Bengt Nyman, Karis från 2001
Christian Nyholm, Ingå från 2015
Tom Lemström, Sjundeå från 2012
Kim Männikkö, Kyrkslätt från 2010
Magnus Selenius, Esbo från 2012
Maria Himmanen, Vanda från 2002
Marina Lindström, Sibbo från 2013
Anders Rosengren, Borgå från 2004
Johan Cederberg, Pernå från 2009
Carolina Sjögård, Liljendal från 2005
Boris Antman, Mörskom från 2015
Johan Björklöf, Strömfors från 2011
Kim Rosqvist, Pyttis från 2013
Kaijus Ahlberg, Trädgårdsproducentavdelningen från 2002

Verksamhetsledare Bjarne Westerlund har fungerat som styrelsens sekreterare.

Hedersordförande

Riksdagsrådet Henrik Westerlund, Pernå, från år 1996.

Revisorer

Förbundets ordinarie revisorer för verksamhetsårets räkenskaper är GRM-re-
visor Pehr Colérus (anlitad fackrevisor från år 1979) med Ossi Sopen-Luoma 
(GRM) som suppleant och Johan Söderberg med Kim Lindström som supp-
leant. 
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NSP:s specialutskott och utsedda representanter för 2015

NSP:s arbetsutskott:
Thomas Blomqvist (ordf.), Tenala; Anna Alm, Pojo; Bengt Nyman, Karis; 
Magnus Selenius, Esbo; Marina Lindström, Sibbo; Anders Rosengren (ny), Bor-
gå och Thomas Antas, Lappträsk. 

Till arbetsutskottets möten kallas även kvinno- och ungdomsutskottets 
ordförande.

Sektoransvariga:
• Växtodling: Bengt Nyman
• Husdjur: Anna Alm och Marina Lindström
• Skog och energi: Anna Alm och Anders Rosengren 
• Miljö- och markpolitik: Thomas Antas
• Socialpolitik: Johanna Wasström 
• Ekologisk produktion: Magnus Selenius
• PR- och konsumentfrågor: Anna Alm och Sonja Träskman
• Landsbygdsföretagande: Anders Rosengren

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet: 
Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Snappertuna; Gustav 
Rehnberg, Sjundeå; Mats Wikner (ny), Kyrkslätt; Henrik Lindström, Sibbo; 
Bo-Johan Johansson, Borgå och Sune Eliasson, Pernå. SLC:s jurist kallas till 

NSP:s arbetsutskott 2015: Fr.v: Annika Öhberg (ungdomsombud), Anna Alm, Magnus 
Selenius, Thomas Antas, Thomas Blomqvist, Sonja Träskman (ungd.ordf.), Anders Ro-
sengren, Johanna Wasström (kv.ordf.), Marina Lindström och Bengt Nyman.
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möten. 

Ungdoms- och PRutskottet: 
Sonja Träskman (ordf.), Ingå; Anna Alm, Pojo; Thomas Lindholm, Snappertu-
na; Erik Perklén (ny), Sjundeå; Annika Nysten, Borgå; Jesse Mårtenson, Mör-
skom och Crista Hällfors, Lappträsk. 

Spannmålsutskottet: 
Bengt Nyman (ordf.), Karis; Bengt Dunderfelt, Tenala; Stefan Bäckman, Ingå; 
Kim Forsman, Ingå; Johan Weurlander, Sjundeå/Esbo; Tom Pehkonen, Hel-
singe; Erik Oljemark, Borgå och Erik Brinkas, Pyttis.

Utskottet för ekologisk produktion: 
Mathias Weckström (ordf.), Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Magnus Selenius, Esbo; 
Gösta Lundström, Sibbo; Torbjörn Lönnfors, Pernå och Ben Silfvast, Lapp-
träsk. 

Kvinnoutskott:
Johanna Wasström (ordf.), Snappertuna; Margareta Lönnfeldt, Pojo;  Anita 
Baarman, Karis; Gunilla Westman, Kyrkslätt; Monica Oljemark, Borgå och Ca-
milla Nylund, Liljendal.

Utskottet för ekologisk produktion, fr.v. Magnus Selenius, Gösta Lundström, Mathias 
Weckström, Micaela Ström (EkoNu!-projektet), Ben Silfvast och Torbjörn Lönnfors. 
Mikael Jern saknas på bilden.
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Animalie referensgrupp: 
Johan Wasström, Karis; Kristian Westerholm, Ingå; Kaj Klinge, Sjundeå; Guy 
Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom (ny).

Skog referensgrupp: 
Anders Wasström, Snappertuna; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, 
Ingå (ny); Anna Lemström, Sjundeå; Mårten Malmström, Esbo; Henrik Lind-
ström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo (ny) och Sune Eliasson, Pernå samt 
Stefan Borgman, SLC (ny). 

Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och 
vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sekto-
ransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemen-
samma utskotten med MTK-förbunden eller andra sektororgan.  

Representanter i Södra förbundens (NSP, MTK-Uusimaa, MTK-Häme, 
MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott:

Företagarutskottet: Sebastian Sohlberg, Sjundeå; Annukka Larvio-Wikner, 
Kyrkslätt och Staffan Björkell, Pernå (ny).

Södra förbundens köttutskott: Kaj Klinge, Sjundeå och Guy Broman, Liljendal.

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk.

Mark- och miljöpolitiskt utskott: Henrik Lindström, Sibbo och Anna Lemström, 
Sjundeå (representant för skogsägarförbundet Kusten / region Nyland, supple-
ant Stefan Borgman (ny)).

Spannmålsutskott: Bengt Nyman, Karis och Tom Pehkonen, Helsinge. 

Mjölkutskott: Johan Wasström, Karis och Kristian Westerholm, Ingå. 

Socialpolitiskt utskott: Johanna Wasström, Snappertuna och Monica Oljemark, 
Borgå (suppleant Marina Lindström, Sibbo).

Skatteutskott: Robert Juslin, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå.

Ungdomsutskott: Thomas Lindholm, Snappertuna; Sonja Träskman, Ingå och 
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Jesse Mårtenson, Mörskom.

Övrig representation

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig).

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd.

Betodlarnas sockerråd: Henrik Kevin, Tenala (suppleant Marcus Fagerström, 
Tenala).

Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Staffan Björkell, 
Pernå

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och ÅSP): Ro-
ger Lindroos, Bromarf

Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala 
(suppleant Anders Rosengren, Borgå)

Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Bromarf  
(suppleant Peter Simberg, Tenala)

Representant i Jordägarnas värderingscentral (SLC): Håkan Fagerström, Ingå 
(suppleant Henrik Lindström, Sibbo)

Representant i NTM-centralens odlarråd: Henry Wikholm, Borgå (suppleant 
Thomas Antas, Lappträsk) och Bjarne Westerlund, NSP

Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, NSP 
(suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa)

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, 
NSP (suppleant Johanna Wasström, Snappertuna)
Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Wes-
terlund, NSP (suppl. Henrik Lindström, Sibbo)

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Tho-
mas Antas, Lappträsk (suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa)
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Representanter i skogsägarförbundets fullmäktige: Kerstin Degerth, Kyrkslätt 
och Mårten Malmström, Esbo (suppleant Kristian Westerholm, Ingå)

Representant i det regionala skogsrådet: Anders Wasström, Snappertuna (ny) 
(suppl. Henrik Lindström, Sibbo). 

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo 

Representant i JSM:s rådgivningsdelegation (SLC): Anders Rosengren, Borgå

NSP:s representanter i SLC:s fullmäktige, i SLC:s och MTK:s utskott, samt i 
övrig SLC-representation framgår ur SLC:s årsberättelse.

Förbundets ordinarie möten

Vårmötet 

Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 10 april 2015 på Vanda lantbruksmuse-
um. Närvarande var ca 50 personer av vilka 25 st. var valda ombud för lokalav-
delningarna. Helsinge lokalavdelnings ordförande Tom Pehkonen hälsade alla 
välkomna. Pehkonen gav deltagarna en kort överblick av Vandas historia och 
dagsläge. Göran Härmälä, ordförande för Helsinge Lantmannagille presentera-
de platsen och museiverksamheten. 

Vanda stads parkchef  Aino Leino redogjorde bland annat för hur Vanda 
ser på samarbetet med jordbrukarna i staden, som för närvarande har en be-
folkningsökning på 2500 personer i året. Den ökande befolkningen skapar i sin 
tur ett ökat tryck på rekreationsmöjligheter och ett vårdat landskap. I diskus-
sionen påpekades att lantbrukarna borde tas med i grönområdesprogrammet i 
fortsättningen och att Vanda stads skogar utgörs enbart av skyddsområden och 
rekreationsskog. Staden har egentligen ingen normal ekonomiskog.

 
Förbundsordförande Thomas Blomqvist konstaterade i sitt öppningsanfö-

rande att vi borde minska på spannmålsarealen. Spannmålsmarknaden är i oba-
lans, utbudet överstiger vida efterfrågan och spannmålspriserna är i botten. Det 
är naturligtvis inte enbart utbud och efterfrågan på den inhemska marknaden 
som bestämmer priset, men överutbudet i vårt land medverkar nog till det låga 
priset. Han hoppades därför att så många som möjligt noga övervägt vad det 
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lönar sig att så på den egna gården, utgående från gårdens egna förutsättningar. 

Han konstaterade att det under de senaste åren framförts önskemål om att 
producentorganisationerna ska gå i bräschen för att skapa en egen exportka-
nal så att spannmålsöverskottet på den inhemska marknaden ska minska. Han 
uppmanade alla att göra spannmålsexportkontrakt med Polar Oats, det här är 
extremt viktigt för vår trovärdighet på exportmarknaden.  Blomqvist påminde 
också att odlarna måste vara beredda på att exportavtal som ingåtts i början av 
växtodlingsåret vissa år än mindre lönsamma än hemmamarknaden, men att det 
inte får vara ett hinder.

Förbundsordföranden konstaterade vidare att den situation vi nu haft, där 
villkoren för stödsystemet och tolkningen av reglerna sent klarnat, är fullkom-
ligt oacceptabelt. Han framhöll att det är livsmedel vi vill och ska producera, 
fast stödsystemet ibland lockar till annat. Vi är inte nöjda med att skördekravet 
slopades. Blomqvist betonade att systemet med skyddszoner är bra i princip, det 
är baserat på frivillighet och vi får en bra ersättning. Men det blir problem om 
vi sätter för stora arealer som skyddszon. Avslutningsvis framhöll Blomqvist att 
lokala och regionala beslutsfattare bättre bör beakta markägarnas rättigheter. 

Därefter följde utdelning av ordenstecken. Holger Falck presenterade Hen-
ry Wikholms och Mårten Malmströms meriter och överräckte Finlands vita ros 
ordenstecken till dem. Wikholm och Malmström tackade för de varma orden 
och för utmärkelsen.  

Vårmötet godkände förbundets årsberättelse och bokslut för år 2014 och 
förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Bokslutet uppvisade ett överskott 
om 42 473 euro och 33 cent. 

Efter mötesförhandlingarna informerade Anna Alm, medlem i SLC:s stra-
tegiarbetsgrupp, om förslaget till ny strategi för SLC. Hon liknade SLC vid 
medlemmarnas viktigaste maskin. Man kan fråga sig om vi känner vår maskin 
tillräckligt bra och använder oss av den. Alla medlemmar kanske inte förstår hur 
stora påverkningsmöjligheter man har. I diskussionen påpekades att strategin 
även måste förankras samt skall följas och implementeras i den dagliga verk-
samheten. 

SLC:s ordförande Holger Falck kom till vårmötet direkt från stödförhand-
lingar på ministeriet, där man diskuterade skyddszoner, permanenta betesmar-
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ker, nitratförordningen och fånggrödor. Falck kunde därmed ge deltagarna i 
mötet färskt besked om bland annat den gårdsvisa begränsning för skyddszoner 
som man kommit överens om i förhandlingarna. Han framhöll att CAP-di-
rektstöden är de ”pålitligaste” under perioden fram till 2020. Nationella till-
läggsfinansieringen utgör drygt hälften av den årliga LFA-summan, som är 
den till beloppet största. LFA-förbindelsen är ett-årig, vilket medför att det är 
möjligt att justera LFA-stödet årligen. Det finns därmed årligen en risk att det 
beskärs. Stödet till djurens välbefinnande är däremot rätt väl tryggat. Holger 
Falck redogjorde vidare kort för andra aktuella frågor inom jordbrukspolitiken 
och intressebevakningen. Han redogjorde bl.a. kort för den kompromiss om 
ändringar i den nya nitratförordningen som nyligen uppnåtts i förhandlingar 
mellan jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet gällande spridning 
av gödsel på sluttande åkrar. I diskussion togs närmast upp detaljer gällande 
villkoren för skyddszoner.

Den sista programpunkten på vårmötet var planläggningschef  Sten Öh-
man från Ingå som talade om markplaneringsfrågor under rubriken ”Mark-
planering, ett hot mot jord- och skogsbruk? Öhman besvarade själv frågan ne-
kande, men konstaterade att problematiken inom markplaneringen är att lagen 
är en liten del, det sunda förnuftet en annan liten del - medan gråzonen där 
emellan är den största delen. Mycket är alltså rätt ogripbart, vilket egentligen är 
ett rättsskyddsproblem. 

Då det gäller byggrätter grundar sig dimensioneringen på stomlägenhets-
principen, men här borde man enligt Öhman kunna se den enskilda situatio-
nen - blir det rättvist eller inte? Bedömningen bör alltid grunda sig på verkliga 
förhållanden. Sammanfattningsvis kan man säga att markplanering är bra, bara 
den görs på rätt sätt, konstaterade Öhman. Det är viktigt att kommunerna aktivt 
informerar och samarbetar med jordbrukarna och markägarna. Det lönar sig 
också att själv vara på alerten i de här frågorna.

SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin höll med om att gråzonen inom 
markplaneringen är stor och hon får ofta frågor av medlemmarna i frågor som 
berör markplanering och markanvändning. Ett exempel är hur man drar ellinjer 
och jordkablar och ersättningsfrågor kring detta. Bristen på kommunikation 
drabbar markägarna, konstaterade SLC:s jurist. Hon framhöll vidare mot bak-
grund av ett aktuellt fall i Vanda, att samhället (kommunen) inte har rätt att 
tvångsinlösa mark om man inte inom en relativt nära framtid har ett klart behov 
och användningsändamål för denna. 
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I diskussionen påpekades att stomlägenhetsprincipen i många fall blivit 
det väsentliga och inte rättvisan, vilket leder fel. I vissa kommuner och fall kan 
stomlägenhetsprincipen medföra att man inte kan bygga nära övriga fastigheter, 
utan endast i ”bakskogen” där byggrätten finns. Öhman konstaterade att han 
anser att byggrätten nog skall gå att flytta inom samma lägenhet. Miljöministe-
riets och NTM-centralens ”lära” har okritiskt börjat implementeras av de kom-
munala tjänstemännen, trots att det är fel. Vidare framhölls att det inför den nya 
regeringsperioden diskuterats att undantagslov i markanvändningsfrågor skall 
styras till kommunerna och inte till NTM-centralen. 

Uttalande från vårmötet

I uttalandet framhölls att en fungerande infrastruktur är viktig för landsbygden. 
Bastrafiklederna, trafikförbindelserna på landsbygden och i skärgården, samt 
uppkopplingsmöjligheterna till snabb tvåvägs nätförbindelse ska fungera. Bas-
vägnätet måste tilldelas nödvändiga resurser. I stället för att starta nya stora 
infraprojekt borde man under den kommande regeringsperioden först förbinda 
sig att sätta det allt sämre basvägnätet i skick. Reparationsskulden för vägnätet i 
Finland är för närvarande ca 2,4 miljarder euro och ökar årligen. För att minska 
på reparationsskulden behövs ca 200 miljoner euro i årliga tilläggsanslag. Dess-
utom behövs minst 30 miljoner till för de enskilda vägarna. 

Inför vårbruket påminde NSP:s vårmöte om lantbrukarnas behov av fram-
komlighet med lantbruksmaskiner på vägarna. Trafikleder bör planeras och för-
verkligas så att vägarna, där det är nödvändigt, även tryggt kan användas med 
moderna stora lantbruks- och andra maskiner.  

Grundandet av en nationalpark i Porkala bör inte förverkligas ansåg NSP:s 
vårmöte. Dels saknas finansiering för skötseln och utvecklandet av befintliga 
nationalparker och dels skulle det innebära betydande negativ inverkan på när-
liggande privata marker. Jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar 
måste under alla omständigheter tryggas.

Markägarnas rättigheter och beslutanderätt om sin egendom, samt jord- 
och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar och utvecklandet av bioeko-
nomin måste ges tillräcklig tyngd vid samhällsplaneringen. Införande av nya 
skyddsbeteckningar och krav på kostsamma åtgärdstillstånd kan inte accepte-
ras utan goda motiveringar och grundlig konsekvensutredning. Allt skydd skall 
basera sig på lag, inte till exempel via diffusa beteckningar i landskapsplaner, 
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underströks i uttalandet från vårmötet. 

Höstmötet

Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag tillsammans med Ny-
lands Svenska Lantbrukssällskap på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo den 
10 november. I mötet deltog ca 110 personer. Av dessa var 40 personer valda 
ombud för lokalavdelningarna. 

I sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Thomas 
Blomqvist att vi haft en speciell odlingssäsong och allt som allt mycket utma-
nande år bakom oss, och vad gäller utmaningarna också framför oss. Redan inn-
an vi kom igång med vårarbetena var det kämpiga, ovissa tider. Nya stödsystem, 
med oklara villkor in i det sista. Villkor som dessutom visat sig vara sådana för 
miljöstödets del att de måste ändras inför nästa säsong. 

Förbundsordföranden konstaterade att igen en gång hade lantbruksför-
valtningen misslyckats med att få stödvillkoren och reglerna klara i tid. Helt 
ohållbart att vi år efter år ska se samma sak. Ingen tolerans eller flexibilitet när 
det gäller förseningar eller misstag från vår sida, medan myndigheterna inte kan 
eller behöver hålla några tidtabeller överhuvudtaget. Han konstaterade att så här 
ensidiga avtal och förbindelser skulle inte tolereras i någon annan bransch. Vi 
ska inte heller behöva göra det. Blomqvist framhöll att det är beklagligt, i syn-
nerhet som vi varnade för det här, alltså SLC och MTK, att man nu hamnar att 
ändra på reglerna för miljöersättningen. Nu märker även lantbruksförvaltning-
en att anslagen inte räcker till, att vi blivit ”för miljövänliga” och måste begränsa 
de åtgärderna för att pengarna inte räcker.

Trots att vi nu är i en djup kris, är jordbruket en framtidsbransch. Mat 
behövs varje dag, finländska konsumenten vill ha inhemskt producerade livs-
medel, stor potential i de gröna näringarna när det gäller energiproduktion, bio-
teknologi etc. Sittande regeringen lyfter fram den här frågan och anser att Fin-
land har mycket att vinna på satsningar inom jord- och skogsbruket. Ett sätt är 
satsningar på spannmålsexport. Det som fick sin start här på Bondedagen ifjol 
har nu resulterat i att vi exporterat fodervete. Inte enkelt, inte utan problem och 
inte så stora mängder som vi först tänkte, men i alla fall ett genombrott. Viktig 
signal att vi inte godkänner hur låga priser som helst, att vi är beredda att agera. 

Vi har också sett ett annat genombrott. Reko-ringarna har blivit flera och 
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större. De har helt klart en betydelse för och påverkan på den allmänna opi-
nionen, konsumenternas uppfattning och också en ekonomisk betydelse för 
många gårdar som är med i ringarna. De kan dessutom växa ytterligare och gör 
det högst antagligen också. Visar på ett växande intresse för mat och matens 
ursprung och kvalitet. Det är i vårt intresse.

Avslutningsvis poängterade Blomqvist behovet av att satsa på informa-
tionsverksamhet inom organisationen. Dessutom kan alla vi som medlemmar 
bli ännu bättre ambassadörer för vår näring för det vi alla tror på och vet att 
gagnar hela landet. Världens viktigaste jobb; bondens.

Vid mötet behandlades medlemsavgifter och budget för år 2016. Ordfö-
randen konstaterade att förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 
år 2016 bibehålls oförändrade, förutom arealavgiften för skogsmark som sänks 
med 17 c/ha, d.v.s. den andel som betalats vidare till SLC. Från år 2016 är alla 
medlemmar i skogsreviret automatiskt medlemmar även i SLC, varför SLC inte 
längre uppbär en avgift för skogsareal från producentförbunden. Förbundets 
(och lokalavdelningarnas) arealavgift för skog är att betrakta som en markpoli-
tisk intressebevakningsavgift. Vidare införs 2016 i SLC en ny medlemskategori, 
studerandemedlemskap, för vilken medlemsavgiften föreslås bli 10 €, som går 
i sin helhet till SLC. Sekreteraren presenterade hur medlemsavgifterna fördelas 
mellan lokalavdelningar, förbundet och SLC. 

I enlighet med styrelsens förslag beslöts om följande medlemsavgifter, per 
aktiv och stödande medlem i lokalavdelningarna, för år 2016:
Grundavgift 65,00 euro
Studerandemedlemskap (stödande) 10,00 euro
Arealavgift åker 1,95 euro/ha

skog 0,48 euro/ha upp till 200 ha/med-
lem, för överstig. areal 0,00 euro/ha

växthus 0,02 euro/m2
friland 4,00 euro/ha

        
Medlemsavgifterna för stödande företag och organisationer fastställdes till 

700 euro.

Thomas Blomqvist återvaldes enhälligt till förbundsordförande. Till första 
viceordförande återvaldes enhälligt Thomas Antas och till andra viceordföran-
de likaså enhälligt Anna Alm. 
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Konstaterades att Bengt Nyman, Karis; Kim Männikkö, Kyrkslätt; Marina 
Lindström, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå; Kim Rosqvist, Pyttis och Kaijus 
Ahlberg, Trädgårdsproducenterna står i tur att avgå ur förbundsstyrelsen. I stäl-
let för Kim Männikkö och Marina Lindström, som ej ställde upp för återval, 
valdes som nya styrelseledamöter Mats Wikner respektive Karl-Erik Oljemark. 
Alla övriga återvaldes enhälligt. 

Till centralförbundets fullmäktige utsågs följande representanter för för-
bundet:

Ordinarie Personlig suppleant
Anna Alm Jaakko Mäkelä
Anders Wasström Sune Baarman
Kaj Klinge  Kim Forsman
Kim Männikkö Mårten Malmström
Gösta Lundström Magnus Lindberg
Anders Rosengren Robert Haglund
Hans Boije Anders Mickos

De motioner som förbundet lämnat in till SLC:s kongress (23-24.11) pre-
senterades. NSP hade lämnat in tre motioner som tar upp 1) informations-
verksamhet, 2) markpolitiska frågor och 3) sockerbetsodlingens framtid. Vidare 
hade Ingå lokalavdelning lämnat in en motion om en fungerande spannmåls-
marknad. Motionerna och svaren på dem framgår närmare i SLC:s årsberättelse. 

Ordföranden konstaterade att NSP 2015 fyller 90 år, vilket firades på höst-
mötet dels genom utdelning av förtjänsttecken och dels genom att bjuda på 
lunch med kaffe och kaka.

Förbundstyrelsen hade tilldelat förtjänsttecken till följande personer:  
SLC:s medlemsmärke i silver: Annette Sjöblom, Karis; Sune Baarman, Karis 
och Anna Pettersson, Esbo.  

SLC:s förtjänstmärke i silver: Henrik Kevin, Tenala; Hedvig Lindholm, 
Karis; Rainer Wiman, Karis; Gunilla Westman, Kyrkslätt; Tuula Juslin, Esbo; 
Kim Ahlfors, Esbo; Johan Ahlgren, Sibbo; Magnus Lindberg, Sibbo; Håkan 
Haglund, Borgå; Martin Veit, Borgå; Sam Johansson, Borgå och Erik Oljemark, 
Borgå.
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SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, som inledde den lantbrukspolitis-
ka diskussionen tog inledningsvis upp aktuellt inom jordbrukspolitiken. Han 
konstaterade att minskandet av byråkratin har hittills varit ett stort fiasko. Vill 
man göra stora ingrepp måste man sikta på EU:s nästa jordbruksreform. Fin-
land borde nu sätta ner foten gentemot kommissionen ansåg Åberg. Men han 
konstaterade att lantbruksförvaltningen här hemma nog också krånglat till sa-
ker och ting i onödan. Bioekonomin har lyfts fram i regeringsprogrammet och 
spetsprojekten medför tilläggsfinansiering för investeringar i miljön, djurens 
välbefinnande och energiproduktionen. De lägsta stödnivåerna höjs från 30 till 
35 %. Rådgivningsåtgärden Råd 2020 utvidgas att omfatta modernisering av 
gårdar och förbättring av konkurrenskraften. Möjligtvis stöd för export av jord-
bruksprodukter och livsmedel i form av t.ex. marknadsanalyser och snabbare 
byråkrati.

Åberg redogjorde kort för krispaketet 2016 om totalt 20 miljoner natio-
nella och 9 miljoner EU-pengar, som riktas främst till mjölk- och köttgårdar 
samt svinnäringen. Dessutom kan skuldsatta gårdar få krisstöd enligt likanande 
modell som 2010.

Åberg konstaterade att det egentligen var SLC som på vårvintern varnade 
för att det behövs begränsningar i en del av miljöersättningsåtgärderna. Lant-
bruksförvaltningen var inte särskilt intresserade av att begränsa åtgärderna vil-
ket nu resulterat i att penningåtgången är betydligt högre än budgeterat. 260 
miljoner euro, då hållbar nivå 210 miljoner. Skyddszoner, fånggrödor och vin-

Ett tiotal förtroendevalda tilldelades SLC:s förtjänsttecken på Nyländsk Bondedag.
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tertida växttäcke de åtgärder där överskridningarna störst och där förvaltningen 
nu vill införa skärpningar. Ursprung, närhet och etik är viktiga argument för 
finländsk mat. Det vi borde göra är att bli bättre på att branda oss och hela 
kedjan bör dra åt samma håll från jord till bord.

I diskussionen togs upp bioekonomins möjligheter speciellt inom bioener-
gi och biobränslen. Potentialen stor, men Åberg ansåg att det största problemet 
att Finlands energipolitik gynnar storskalig produktion. Möjligt att ta ut betyd-
ligt mer ur våra skogar för t.ex. energiproduktion. Den globala osäkerheten och 
att man just nu minskar försörjningsberedskapen i Finland påtalades. Nedkör-
ningen av säkerhetslagren av spannmål förverkligas vid en olycklig tidpunkt. 

SLC:s ombudsman Rikard Korkman framhöll i sitt anförande att det är fint 
att det är NSP som kan stå i spetsen för utvecklandet av spannmålsexporten. 
Han ansåg att vi kan vara stolta över den insats som gjorts och de resultat som 
nåtts. Förra höstmötets initiativ där odlarna även satte tryck på sig själva har lett 
till resultat. Odlarna avgör hur det kommer att gå i framtiden, hur exportsats-
ningen fortsätter och utfaller. 

Korkman redogjorde kort för spannmålsexportkontraktet och lastningen 
av spannmålet i hamnen i Valkom, Lovisa. I en krissituation måste odlarna själ-
va aktivt söka nya lösningar, inte vänta på att någon annan gör det. Närheten till 
exporthamnarna möjliggör specialisering på export. Man kunde sälja kanske 25 
% av sin kommande skörd på förhand redan på våren för export.

I diskussionen togs upp om man borde satsa på export av foderkorn i stäl-
let för vete, då det kunde vara lättare att få ihop mängder för foderkorn. Möj-
lighet att samla ihop spannmålen via anskaffningsbolag och bjuda ut för export 
till högstbjudande aktörer inom spannmålshandeln ett alternativ.

Anna Alm tackade i egenskap av nyss återvald viceordförande för det arbe-
te som gjorts och uppmuntrade alla att tala med sina grannar och fundera på om 
man kan vara med igen och delta i kommande exportkontrakt. Ordföranden 
tackade för anförandena och diskussionen. Han tolkade stämningarna så att 
mötet gärna ser att ansträngningarna fortsätter. 

Uttalande från höstmötet

I uttalandet från mötet framhölls att lantbruksbranschen, trots att det finländ-
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ska jordbruket befinner sig i sin djupaste ekonomiska kris under hela vår EU-
tid, är en framtidsbransch.

Byråkratibördan måste minska och dessutom borde man inom offentliga 
upphandlingar framöver kräva att alla upphandlade produkter uppfyller samma 
krav som Finlands lagstiftning ställer på inhemska bönder och livsmedelsför-
ädlare.

Då gårdarna nu är i ett verkligt pressat ekonomiskt läge är det fullständigt 
ohållbart med förseningar i stödutbetalningarna. Likaså är det inte acceptabelt 
att jordbrukarna blir lidande av att förvaltningen och speciellt Landsbygdsver-
ket (Mavi) inte klarar av att sköta sina uppgifter och att inledandet av investe-
ringar måste skjutas fram p.g.a. halvfärdiga dataprogram och oflexibelt regel-
verk. Att jord- och skogsbruksministeriet dessutom nu aviserar skärpta villkor 
och beskärningar i miljöersättningarna 2016 och den vägen straffar jordbrukare 
som förbundit sig till frivilliga miljöåtgärder skadar ytterligare jordbrukarnas 
förtroende för lantbruksförvaltningen, betonar NSP:s höstmöte.

I uttalandet framhölls vidare att genom att utnyttja närheten till export-
hamnarna i Nyland kan odlarna själva medverka till att få ut ett bättre pris 
och förbättrad lönsamhet. Det finns goda marknadsutsikter t.ex. för finländsk 
havre, såväl konventionellt odlad som ekologisk. Speciellt ren glutenfri havre är 
efterfrågad. Produktutveckling och vidareförädling kan även skapa betydande 
mervärde och exportintäkter. REKO-ringar där konsumenter köper närprodu-
cerad mat direkt av producenter utan mellanhänder är ett annat exempel på nya 
försäljningskanaler som skapar mervärde för såväl producenter som konsumen-
ter.

Förbundets verksamhet

Allmänt om lantbruket

År 2015 fanns det 50 999 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Jämfört 
med året innan minskade antalet gårdar med tre procent. År 2015 var gårdarnas 
genomsnittliga åkerareal 44 hektar.

Producentpriserna på mjölk och kött sjönk år 2015 jämfört med året innan. 
Minskningen av producentpriserna på spannmål stannade däremot av, och pro-
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ducentpriserna på ägg och potatis uppvisade en ökning. År 2015 betalade meje-
rierna i genomsnitt 38 cent per liter till mjölkproducenterna. Siffran innehåller 
inte tillskott eller mjölkproduktionsstöd. Priset sjönk från året innan med drygt 
sex cent per liter (-14 procent). De genomsnittliga producentpriserna på nöt-, 
svin- och fjäderfäkött fortsatte att sjunka år 2015 under det andra året i rad. 
Även det genomsnittliga producentpriset på fårkött började sjunka. 

Den totala spannmålsskörden i Finland uppgick 2015 till 3,7 miljoner ton 
och var cirka 0,3 miljoner ton lägre än 2014. Spannmålsåret 2014/15 känne-
tecknades av att en rekordmängd spannmål exporterades från Finland, cirka 1 
miljard kg eller 1 miljon ton. Priset för brödvete var i genomsnitt 167 euro/ton 
och för fodervete 138 euro/ton. Priset på brödvete låg på samma nivå som året 
innan medan priset på fodervete var tre procent lägre än 2014. (Källa: LUKE).

Betpriset sjönk från 40 euro till 30,1 euro per betton, d.v.s. med 25 % jäm-
fört med 2014. Som tillägg till betpriset utbetalades 2,1 miljoner euro som är 5,2 
miljoner euro mindre än året förut. Tranportersättningen för sockerbetor sjönk 
från 4,2 miljoner euro till 3 miljoner euro. 

Vårbruket kom igång redan i mitten av april, men en längre period med 
kallt och regnigt väder gjorde att vårbruket drog ut på tiden och var rekordlå-
ngt, en del var ännu osått i mitten av juni. Främst i östra Nyland där man kom 
senare igång med vårbruket. Speciellt kornet led av vårens och sommarens väta. 
Ensilagevallarna och första skörden utvecklades bra under den våta och kalla 
försommaren och vallskörden blev rätt stor och kvalitativt hygglig. Spannmåls-
skörden blev tack vare en förhållandevis fin höst överraskande bra, men stora 
områdesvisa variationer. Växtsäsongen var 2-4 veckor försenad, men det soliga 
och varma vädret i augusti förbättrade situationen. På grönsaksidan hade man 
problem p.g.a. den kalla början av sommaren och stora temperaturväxlingar. 

År 2015 köpte skogsindustrin 32,85 miljoner kubikmeter råvirke från de 
privata skogarna.  Virkeshandelsvolymerna sjönk med 3 procent jämfört med 
föregående år.  Skogsindustrin köpte 14,49 miljoner kubikmeter timmer och 
17,18 miljoner kubikmeter massaved. Mängden av timmer var 6 procent mindre 
än året innan. Mängden av massaved var nästan samma som året innan.

Andel av rotköp var 27,16 miljoner kubikmeter (-2 % från året innan) och 
andel av leveransköp 5,40 miljoner kubikmeter (-9 % från året innan). År 2015 
betalades för tallstock 54,4 euro per kubikmeter och för granstock 54,5 euro 
per kubikmeter vid rotförsäljning. Rotpriset på tallmassaved var 15,7 euro per 
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kubikmeter och på granmassaved 16,9 euro per kubikmeter. (Källa: LUKE).

Totalvolymen av energivedshandeln i Finland minskade jämfört med året 
innan med nästan en femtedel. Virkesvolymen vid leveransförsäljning ökade 
med några procent, medan mängden virke som köptes på rot minskade med 
till och med en fjärdedel. Minskningen av stödnivån för energived en orsak till 
nedgången i virkeshandeln. Även den milda vintern och nedgången i pris på 
fossila bränslen bidrog till att handeln med energived minskade.

NSP:s verksamhet

Förbundets styrelse sammanträdde till tre möten under 2015. Årets första möte 
hölls på K-Lantbruk, där man diskuterade bl.a. spannmålsmarknaden, odlings-
rekommendationer och export. Åtgärder inom SLC gällande frågan om befräm-
jande av spannmålsexport diskuterades. Sammanfattningsvis konstaterades att 
man skall satsa på följande åtgärder: 1. Mot statsmakten, trycka på för allmänt 
bättre förutsättningar för export. 2. Mot handeln och industrin kräva bättre be-
talningsvillkor och kvalitetskriterier. Inhemska kvalitetskriterierna ändras så att 
de bättre motsvarar internationella villkor och har en tydlig kvalitetsprissättning. 
3. Satsa på utveckla exportkontrakt och försäljning av spannmål på export via 
odlarägt bolag.

Slopandet av skördekravet, som jord- och skogsbruksministeriet ensidigt 
beslutat om var en fråga som väckte diskussion. Ansågs att det kan ge upphov 
till ökad skenodling och försvåra aktiva odlares möjligheter att få tillskottsmark 
och höja arrendenivån. Med tanke på bilden utåt kan ett slopat skördekrav slå 
tillbaka mot bondekåren. NSP:s linje att skördekravet inte borde slopas.

Årets andra styrelsemöte hölls i mars på Naturcentret Haltia i Noux. SLC:s 
verksamhetsledare Johan Åberg redogjorde på mötet bl.a. för stödsystemet och 
–villkoren för 2015. Även regeringens budgetramar, samt nitratförordningen 
och förbudet mot spridning av gödsel på sluttande åkrar (över 15 % lutning) 
diskuterades. SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin redogjorde för natur-
vårdslagens revidering och konstaterade att ersättningströskeln är problema-
tisk. Ersättningarna för dragning av ledningar över privata markägares marker 
ansågs vara för låga. Till de politiska beslutsfattarna borde föras fram behovet 
av att stärka markägarnas ställning i lagstiftningen. 

Höstens styrelsemöte hölls på Jordägarnas Värderingscentral. Helena 
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Ålgars redogjorde för Värderingscentralens verksamhet och markägarfrågor. 
SLC:s skogsexpert Stefan Borgman redogjorde för aktuella skogsfrågor. Bl.a. 
Luo-beteckningen i utkastet till landskapsplan togs upp. Frågan har bevakats 
aktivt från både producent- och skogsorganisationerna. Förslag till motioner till 
SLC-kongressen och SLC:s strategiutkast behandlades. Gällande förslaget om 
nedskärningar i avbytarservicen framhölls att nedskärningarna inte kan accep-
teras då de innebär att villkoren försämras drastiskt och på ett orättvist sätt som 
försätter olika produktionsinriktningar i olika ställning. Här hade man sedan 
även framgång i intressebevakningen då en stor del av de aviserade försämring-
arna under hösten drogs tillbaka.

Arbetsutskottet höll åtta möten under året, varav två hölls som e-post mö-
ten. 

Inom NSP och SLC gjordes under 2015 mycket intressebevakning i för-
handlingar med myndigheter, samt satsningar på att föra fram behovet av ett 
rättvist pris och inhemsk produktion samt en aktiv ungdomsverksamhet. 

Från NSP:s håll kritiserades det slopade skördekravet. Påpekades att då 
både ålders- och skördekravet slopats minskar det intresset bland äldre odla-
re för att arrendera ut eller sälja sin åkermark. Istället fortsätter man kanske 
som passiva odlare. Intresset för t.ex. skyddszon kan i viss mån dämpas av att 
skyddszonerna måste skördas. Risken för att vallar börjar klassificeras som per-
manent vall inverkar också. NSP:s linje var att man från SLC:s sida bör arbeta 
för att återinför skördekravet i någon form, åtminstone för vallen. Den ohållba-
ra situationen där mycket ännu två veckor före stödansökan öppnar var öppet 
gällande villkoren för stödsystemet påtalades. Framhölls att det är synnerligen 
dålig förvaltning. 85 % av stödansökningarna lämnades in elektroniskt, i Nyland 
ca 80 %. Påtalades att stödvillkoren blivit så pass invecklade att det börjar vara 
omöjligt för producenterna att ta till sig informationen och klara av att fylla i 
stödansökan på traditionellt sätt och uppfylla villkoren. Vid odlarrådets möte 
framfördes krav på att det behövs mer tid för stödansökan och att den elektro-
niska ansökan nästa år måste öppnas tidigare. Ekokontrollen och behovet och 
möjligheter att förenkla byråkratin diskuterades aktivt med Evira.

De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen för 2015 gällde: 
A. Bättre pris från marknaden via marknadsbevakning
B. Information & konsumentupplysning
C. Välmående
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D. Markägar- & skogsfrågor
E. Miljö- & vattenvårdsfrågor

Dessa förverkligades i sammanfattning i organisationens verksamhet enligt 
följande:

A. Bättre pris från marknaden via marknadsbevakning

NSP och SLC arbetade under 2015 speciellt aktivt med att främja spannmålsex-
port för att balansera spannmålsmarknaden. Åtgärder vidtogs bl.a. för att få 
igång odlarstyrd export. Initiativet till att genomföra spannmålsexport i odlar-
nas egen regi framfördes i en skrivelse till SLC, som undertecknades av cirka 60 
odlare, på NSP:s höstmöte 2014. En arbetsgrupp med representanter från NSP, 
SLC, MTK, anskaffningsföretagen A-spannmål och Nyländska spannmålskom-
paniet samt köparen det odlarägda spannmålsexportbolaget Polar Oats utarbe-
tade ett helt nytt exportkontrakt under vårvintern. 

Målsättningen för kontraktet fastslogs till att samla ihop en kontraktsmängd 
på 10 000 ton fodervete till minimipriset 140 euro per ton (min 10,5 % protein) 
och 145 euro per ton (min 12 % protein) för export från Valkom, Lovisa. 

 Avtalet innehöll 3 villkorliga skeden; 1) tiden för uppgörandet av kontrak-
tet (16.3-15.4.2015), 2) tid för Polar Oats Oy att sälja partiet på exportmarkna-
den (fram till 30.6. 2015) och 3) flexibel leverans av avtalad mängd och kvalitet 
till hamnlagret i augusti-oktober.

Spannmålsexportkontraktet togs emot med intresse på lokalavdelnings-
mötena. Teckningen av fodervetekontraktet startade ändå trögt trots en bred 
marknadsföring förutom på NSP lokalavdelningarnas vårmöten, även i Lands-
bygdens Folk och genom personliga brev. När kontraktstiden var slut hade ändå 
cirka 110 odlare tecknat ett parti på totalt 6000 ton fodervete, vilket konsta-
terades vara en tillräckligt stor mängd för att gå vidare med exportplanerna. 
Odlarna var huvudsakligen från NSP:s område. Försäljningen visade sig vara 
mera utmanande än väntat och försäljningstiden måste förlängas in i juli före en 
köpare i Tyskland hittades och affären slutligen kunde genomföras.

Utskeppningen av spannmålet till köparen skedde i två etapper, i slutet av 
oktober och i början av november. Affären fick ett positivt mottagande bland 
odlarna.
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Det slutliga försäljningspriset som odlaren erhöll översteg inte minimipri-
set på grund av det svåra marknadsläget. Priset som erhölls på exportmarkna-
den och kostnaderna redovisades i sin helhet till säljaren i samband med spann-
målslikviden.

Bland annat via Greppa Marknaden-projektet har marknadskunnande 
bland odlarna förbättrats. Förbundet deltog i Västankvarn Fältdag i Greppa 
Marknaden seminarietältet den 9.7. Greppa Marknaden exkursion till Estland 
ordnades den 23.10 med ett 40-tal deltagare. 

Sortförsök och ekomentorskap samt REKO-ringar har utvecklats inom 
EkoNu!-projektet. 

B. Information & konsumentupplysning

Ett medlemsbrev med bl.a. uppnådda resultat och aktuellt inför odlingssäsong-
en sändes ut av lokalavdelningarna före lokalavdelningarnas vårmöten. Infor-
mation bifogades även till medlemsavgiftsfakturan.

Kommunikationen mot allmänheten viktig, även med tanke på intressebe-
vakningen. Förbundets kommunikationsarbetsgrupp med uppdrag att utveck-

Förbundet deltog tillsammans med samarbetspartnerna inom Greppa Marknaden-projektet 
i ett seminarium på Västankvarn Fältdag. 
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la NSP:s kommunikationsstrategi och ge synpunkter och önskemål för SLC:s 
kommunikation fortsatte sitt arbete. Kommunikationsarbetsgruppen samman-
fattade tre huvudbudskap: mervärde, ansvarstagande och förvaltande. SLC 
gjorde även under året upp en kommunikationsstrategi. NSP:s åsikt att man bör 
satsa mer på kommunikation. Framhölls att kommunikationen är otroligt viktig 
med tanke på att upprätthålla och få förtroende och förståelse för jordbruket 
bland allmänheten. 

Kommunikationsutbildning ordnades av SLC, såväl för tjänstemän som 
skilda regionala tillfällen för förtroendevalda under hösten.  På organisations-
utbildningen för förbundets förtroendevalda och lokalavdelningarnas styrelse-
ledamöter den 4.11 i östra Nyland och den 5.11 i västra Nyland, informerade 
K-Lantbruk om spannmålsmarknaden och exportmöjligheter och från SLC 
medverkade Mia Wikström och Antonia Husberg. På programmet stod förut-
om information och kommunikation, även SLC:s strategi och lokalvdelningar-
nas roll (eventuella sammanslagningar eller nya samarbetsmöjligheter).

Producentorganisationen har arbetat för en bättre livsmedels- och ur-
sprungsmärkning och enklare regelverk för närmat och lokala upphandlingar. 
Varför får den minst som gör mest? - kampanjen från 2012 upprepades på Na-
rinkens torg i Helsingfors och i regionerna den 27.4.2015. Bondens pyttipanna 
samt mjölk såldes till producentpriset 30 cent per portion. Nylands förbunds te-
mavecka ”Urbant och landsbygds möts” hölls den 4-9.5, där producentförbun-
den hade delansvar för arrangemangen med närmat och välmående som tema. 

NSP och SLC deltog i matmarknaden ”Vi möts på landet” på Mangs gård 
i Ingå den 26-27.9 och deltog även i matmarknaden i Fiskars den 3-4.10. NSP 
hade en annons och sponsorerade medlemmars annonsering i VN:s annons-
uppslag före matmarknaden.

C. Välmående

Inom ramen för LPA-samarbetsavtalet hölls olika aktiviteter för att befrämja 
LPA-tryggheten. Lokalavdelningarna hade egna aktiviteter i form av ”orka i 
arbetet”- (Tyky) verksamhet och kondiskurser. LPA-infomaterial ingick i  ”Min 
Gård”-minnesstickan som delades ut till nya lantbrukare. Alla nya lantbrukare 
som deltog i lokalavdelningarnas vårmöten tilldelades dessutom en liten första 
hjälppåse. 
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Vikten av att ta hand om sin hälsa och välmående lyftes fram på möten och 
i artiklar i Landsbygdens Folk, samt i medlemsbrev. Betydelsen av ett fungeran-
de avbytarsystem poängterades och betydande försämringar i systemet kunde 
avvärjas. 

Må bra-dag ordnades tillsammans med LPA och Aktia den 27.10 på Spaho-
tell Rantasipi Siuntio i Sjundeå. En Må bra- resa till Tallinn ordnades för unga 
producenter i samarbete med MTK Uusimaa och MTK Häme. 40 personer 
deltog i evenemanget som ordnades den 28-29.11. Programmet bestod av ex-
pertföreläsningar, fototävling för grupper, tid för avslappnande spabesök och 
besök på julmarknaden i Tallinn.

D. Markägar- & skogsfrågor

Skogs- och övriga markägarintressen bevakats aktivt på olika nivåer. NSP läm-
nade in utlåtande till Nylands förbund om utkastet för etapplandskapsplan 2 
och 4. Förbundet arbetade aktivt med att bevaka beredningen av etappland-
skapsplan 4. Tillsammans med andra mark- och skogsägarorganisationer fördes 
diskussioner med tjänstemännen på Nylands förbund för att få bort de nya 
luo-beteckningarna (områden med särskilda naturvärden) från planutkastet. 
Förbundet bevakade och deltog även i uppgörandet av en guide för nationellt 
värdefulla landskapsområden med Porkala som pilotprojekt. Porkala var vidare 
på förslag som ny nationalpark. De lokala markägarna och NSP motsatte sig 
förslaget. 

Problem gällande dragningar av ledningar påtalades. Informationen till 
markägarna (t.ex. från Caruna, enligt aktuellt fall med nedgrävning av ellinjer) 
och förverkligandet av grävarbeten har i många fall varit under all kritik. Frågan 
togs upp till diskussion med de ansvariga inom bolaget.

Principerna för avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen beva-
kades inom det regionala viltrådet och via lokalavdelningarnas markägarrepre-
sentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelse. Situationen gällande utvecklingen av 
viltstammen diskuterades. Påtalades att det fortfarande verkar det finnas ett för 
stort antal hjortar på vissa områden, bl.a. i Bromarf. Vid avskjutningen viktigt 
att skjuta mycket hondjur. Även den ökande vildsvinsstammen kräver uppfölj-
ning speciellt i östra Nyland.
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E. Miljö- & vattenvårdsfrågor

Det nya miljöersättningsprogrammet medförde en del utmaningar för jordbru-
karna och organisationen. Skyddszoner var enligt de nya reglerna lönsamhets-
mässigt ett attraktivt alternativ. Det ifrågasattes bland jordbrukarna om man 
kan lita på att de utlovade nivåerna på stöden kommer att betalas ut och om det 
faktiskt är rätt att man kan sätta en stor del av arealen som ickeproduktiv areal 
(NVÅ, skyddszon, inget skördekrav på produktionsvall etc.). Eftersom skydds-
zoner och en del andra åtgärder inom miljöersättningsprogrammet blev popu-
lärare än myndigheterna väntat sig infördes senare begränsningar i åtgärderna 
för kommande år.

Bevakningen av arbetet med uppgörande och tillämpningen av åtgärdspro-
gram för vattenvården inom Nylands ELY-central och vattenförvaltningsplanen 
för Finska vikens och Kymmene älvs avrinningsområde, i enlighet med EU:s 
ramdirektiv för vatten, fortsatte. Förbundet lämnade in utlåtande till NTM-cen-
tralen om förslag till vattenskyddsåtgärder för perioden 2016 – 2021. NSP ar-
betade även för en fortsättning av RaHa-projektet (Näringsurlakningen under 
kontroll) och fortsatte samarbetet med några andra vattenvårdsprojekt gällande 
mätning av näringshalter i vattendrag m.m. (bl.a. AINEISTO, LOHKO). 

Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2015
 
• NSP- och MTK-ungas bastukväll hölls den 30.1 i Helsingfors. Bastukväl-

len verkställdes i samarbete med S-banken och LokalTapiola. 25 personer 
deltog.

• Skattedeklarationskurs hölls på Vanda lantbruksmuseum den 4.2
• SLC:s och EkoNu!-projektets Ekotankesmedja 2015 hölls den 10.2 på YH 

Laurea i Alberga.
• NSP medverkade i ordnandet av en vändagsdans den 14.2 för unga pro-

ducenter och landsbygdsintresserade från de södra producentförbundens 
verksamhetsområden. Vändagsdansen ordnades i Kytäjän Maapirtti i 
Hyvinge, ca.110 personer deltog.

• SLC, NSP och Esbo landsbygdsförening deltog i Valtras maskindag i Esbo 
den 3.3.

• Utbildning för blankettombuden, rådgivarna och kommunernas lands-
bygdsombud hölls den 17.3 i Helsingfors.

• MTK och SLC arrangerade ett evenemang om rättvist pris den 27.4 på 
Narinken i Helsingfors 27.4, där man sålde pyttipanna och mjölk till pro-
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ducentpris.
• Nylands förbunds temavecka ”Urbant och landsbygds möts” hölls den 

4-9.5, där producentförbunden hade delansvar för arrangemangen med 
närmat och välmående som tema. NSP deltog med närmatsinfo i Kyrkslätt 
Prisma och S-market Näse den 5.5 och med info om bl.a. allemansrätten 
vid det avslutande evenemanget på Haltia i Noux den 9.5.

• Regionala stödinfon hölls inom ramen för informationsprojektet som NSL 
administrerade den 18.3 i Borgå, 26.3 i Liljendal, 30.3 i Karis och 1.4 i 
Kyrkslätt. Dessutom hölls ett skilt tillfälle med videoförevisning för ekolo-
giska odlare i Borgå den 18.3 samt ett stödinfo för blankettombud, tjänste-
män och rådgivare den 17.3 i Helsingfors. Infotillfällena samlade samman-
lagt hela 724 deltagare.

• Bastukväll för NSP- och MTK-unga hölls på MTK-Uusimaas stuga Koivu-
niemi i Mäntsälä den 22.5. Ca 30 personer deltog.

• Förbundet deltog i Västankvarn Fältdag i Greppa Marknaden seminarietäl-
tet den 9.7. I samband med Fältdagen ordnades ytterligare en bastukväll för 
unga NSP:are i samarbete med Nylands Agrologklubb. 35 personer deltog.

• I kvinnoutskottets sommarresa till Estland den 27-29.7 deltog 30 personer.
• Minister Tiilikainen uppvaktades på Helsingfors-Vanda flygstation den 6.9 

av MTK och SLC inför jordbruksministermötet i Bryssel den 7.9. Ett tiotal 
NSP-medlemmar från närområdet deltog.

 

Nyländska producenter deltog i SLC:s och MTK:s uppvaktning med vägkost till minister 
Tiilikainen inför avfärd till lantbruksförhandlingar om krisstöd i Bryssel den 6.9.2015.
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• NSP- och MTK-unga besökte Skördefesten på Åland den 18-20.9. 40 per-
soner deltog i resan.

• NSP och SLC deltog i matmarknaden ”Vi möts på landet” på Mangs gård i 
Ingå den 26-27.9 och i matmarknaden i Fiskars den 3-4.10. 

• Greppa Marknaden studieresa till Estland 23.10.
• Må bra-dag hölls på Sjundeå bad den 27.10.
• Odlarträff  och pressinfo hölls i Valkom den 4.11 då den sista spannmålen i 

exportkontraktet med Polar Oats lastades på fartyg för export till Tyskland.
• SLC ordnade ungdoms- och kvinnoträff  i Nådendal den 22.11 före 

SLC-kongressen den 23-24.11.
• NSP och MTK-unga åkte till Estland på välmåenderesa den 28-29.11. 40 

personer deltog.
• Generationsväxlingskurs ordnades tillsammans med LPA och Aktia den 

2.12 i Ingå och den 3.12 i Borgå. Sammanlagt deltog ca 110 personer.

Ungdomsverksamhet 2015

Ungdomsverksamheten år 2015 ordnades i tätt samarbete med MTK-Uusimaa 
och MTK-Häme. Annika Öhberg fungerade som ungdomsombud. Under året 
sammanträdde NSP ungdomsutskottet två gånger under Sonja Träskmans led-
ning. Södra förbundens gemensamma ungdomsutskott sammanträdde 6 gånger 
med Olli Cavén från MTK-Häme som ordförande. Inför lokalavdelningarnas 
vårmöten sammanställdes i samarbete med NSP:s samarbetspartners Min Gård 
2015 infohelhet i form av ett USB- minne för nyblivna lantbrukare i Nyland. 
Minnesstickan utdelades sammanlagt åt 28 företagare. 

Under besöket på NSP- och MTK-unga besökte Skördefesten på Åland den 18-20.9. 40 
personer deltog i resan
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Den ovanliga växtperioden ställde till med oväntade svårigheter även för de 
unga producenterna, den traditionella ungdomsträffen som tidigare år gått un-
der namnet ”Oktoberfest” måste inhiberas p.g.a. det goda tröskningsvädret den 
3.10. NSP har under året ordnat olika evenemang för sina unga medlemmar, se 
ovan under ”Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2015”.

Den 3.11 träffade NSP unga De Grönas riksdagsledamot Hanna Halmeen-
pää tillsammans med södra förbundens gemensamma ungdomsutskott.

NSP unga deltog i ungdomsträffen som ordnades den 22.11 i samband 
med SLC kongressen i Nådendal. 60 personer deltog i ungdomsträffen.

Projektverksamhet

På grund av bytet av programperiod och i väntan på öppnandet av projektansö-
kan för den nya programperioden blev 2015 något av ett mellanår i den egen-
liga projektverksamheten. Projektplaneringen och koordineringen pågick dock 
febrilt och NSP deltog aktivt i planeringen av projekt som medlemmarna kan 
ha intresse och nytta av. 

De regionala stödinfotillfällena för de nyländska jordbrukarna våren 2015 
ordnades via ett informationsprojekt som administrerades av NSL. Det ordna-
des även ett tillfälle lokalavdelningarnas blankettombud, rådgivarna och lant-
brukssekreterarna på YH Arcada i Helsingfors i mitten av mars.

Ett fortsättningsprojekt för Greppa Marknaden - marknadskunskap, sam-
arbete och nytänkande, som SLF administrerar och driver i samarbete med NSP, 
NSL och SLC startade på egen risk genast efter att det blev möjligt att lämna 
in projektansökan i mitten av juni. Projektet deltog i Fältdagen på Västankvarn 
den 9 juli med ett spannmålsmarknadsseminarium. Vidare ordnades i oktober 
en odlarkryssning och besök vid Muuga exporthamn i Estland. Projektet fick 
finansiering från NTM-centralen och stiftelsen Finlandssvenska jordfonden. 

Projektet EkoNu! som genomfördes i Österbotten och Nyland i samar-
bete mellan SLC, NSP, ÅSP, ÖSP och rådgivningen fick en förlängning till slu-
tet av februari 2015. En fortsättning av projektet planerades och projektansö-
kan lämnades in av YA! i Österbotten i slutet av sommaren. För att möta den 
växande efterfrågan på ekoprodukter strävar EkoNu! till att öka intresset för 
ekologisk produktion i Svenskfinland. I projektet ingår NSL:s ekoförsök i Öst-
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nyland, observationsskiften på gårdar och mentorsverksamhet. Micaela Ström 
är projektdragare i Nyland. För kompletterande verksamhet och åtgärder som 
inte kan finansieras via EkoNu! –projektet för utvecklande av ekoproduktionen 
i Svenskfinland erhölls även finansiering från Finlands Svenska Jordägarför-
bunds stiftelse. Ekotankesmedja 2015 ordnades tillsammans med SLC den 10.2 
på YH Laurea i Alberga med ca 40 deltagare från hela Svenskfinland. Fältförsö-
ken flyttades 2015 till Påvalsby, Lovisa. 

EkoNu!-projektet driver aktivt även REKO, d.v.s. direkthandel mellan kon-
sumenter och producenter. REKO är en modell från Frankrike som Thomas 
Snellman och EkoNu! lanserade i Jakobstad och Vasa sommaren 2013 och som 
spridde sig och växte lavinartat under 2015. Närmare info på www.ekonu.fi/
reko.  

Tillsammans med MTK-Uusimaa planerades ett eget smågruppsprojekt 
för unga lantbrukare. Projektansökan lämnades in av MTK-Uusimaa som ad-
ministrerar projektet, som planeras starta under 2016. 

Övrig projektverksamhet gällde bl.a. planering av en fortsättning av Urak-
ka-projektet med TTS, RaHa- och vattenvårdsprojekt (Luke, ProAgria), in-
foprojektet Nylandsbygd (Hamk, Novia) samt Matregion Nyland och Kustens 
mat (Novia) och Närmat från Nyland (Laurea).

Ny-Urakka entreprenörsprojektet planerades i samarbete med TTS, MTK-Uusimaa och 
NSL. Fr.v. Jaakko Holsti, Eerikki Kaila, Henrik Lassas och Staffan Björkell
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Tilläggsuppgifter om projektverksamheten på www.nylandsbygd.fi.  

Förbundets representanter deltog dessutom i olika utvecklings- och pro-
jektstyrgrupper, i NTM-centralens och landskapsförbundens olika samarbets-
grupper samt i ett antal seminarier, arbetsgrupper, möten etc. där medlemmar-
nas intressen bevakades.

Utskotten

NSP:s kvinnoutskott
 
Kvinnoutskottet sammanträdde under 2015 till två utskottsmöten.

På det första mötet den 10 februari 2015 planerades kommande kursverk-
samhet, där bl.a. en Må bra dag ingår samt kvinnoutskottets sedvanliga som-
marresa. Vidare diskuterades även stödperson nätverket.

På mötet den 8 september 2015 diskuterade programmet för Må bra da-
gen som arrangeras i Sjundeå samt SLC:s förslag att arrangera en kvinnoträff  i 
samband med SLC kongressen i Nådendal. Vidare beslöts att det arrangeras en 
kursdag i Tidigt ingripande.

Kvinnoutskottet arrangerade i februari en skattedeklarationsdag på lant-
bruksmuseet i Vanda, dagen samlade 25 deltagare.

Utskottets sedvanliga sommarutfärd gick 2015 till Pärnu i Estland och 
samlade 31 deltagare. 25 lantbrukare deltog i Må bra dagen i Sjundeå i oktober. 
Två nyländska damer deltog i Kvinnoträffen i samband med SLC:s kongress i 
Nådendal i november.

Ungdoms- och PR-utskottet

03.03.2015
• Vårens verksamhet och kommande evenemang behandlades.
• Gemensamma aktiviteter med MTK-Unga diskuterades.
• SLC:s ungdomsutbildning diskuterades. 

08.07.2015
• Oktoberfest-träffen planerades.
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• Projektplanen för ungdomsprojekt i samarbete med MTK-Uusimaa diskute-
rades.
• Aktuell verksamhet diskuterades.
• Utbildningsfrågor behandlades.

Miljö-, skogs- och markpolitiska utskottet

12.03.2015
• Konstaterades att frågan om fastighetsskatt på skog nu är viktig att bevaka 
inför riksdagsvalet.
• Förslaget om Porkala nationalpark diskuterades. Till SLC framfördes häls-
ningen att man bör diskutera vad som är syftet med nationalparker och hur 
områden som ligger utanför själva nationalparken påverkas av nationalparken 
bl.a. via skyddsbeteckningar. 
• Utkastet till etapplandskapsplan 4 behandlades och den nya luo-beteckningen 
i diskuterades. Ger beteckningen ett mervärde? Utskottet anser att beteckning-
en inte medför något mervärde och är onödig.  
• Utlåtande gällande förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska 
vikens vattenförvaltningsområde för åren 2016-2021 behandlades.
• Framhölls att man bör försöka få ändringar i Nitratförordningen gällande 
förbudet mot spridning av organiska gödselmedel på sluttande åkrar, eller åt-
minstone få en lindrigare tolkning av förbudet.
• Vidare diskuterades bl.a. de nya Kemera-bestämmelserna, samt stomlägen-
hetsprincipen och byggrätter.

29.10.2015
• Utskottet sammanträdde på Skogscentralen. 
• Information och kontakter till kommunerna gällande planeringsfrågor och 
skogsbrukets verksamhetsförutsättningar betonades. Här finns intresse för ett 
samarbete mellan Skogscentralen och NSP/SLC.
• Karen Wik-Portin berättade om läget gällande Kemera-ansökningar. Den öka-
de byråkratin utgör ett hot mot hela Kemera-stödet.
• Konstaterades att regeringen fortsätter på den frivilliga linjen gällande myr- 
och naturskydd. Miljöstödet till myrar kommer dock att begränsas. 
• SLC:s jurist redogjorde för skrivningarna i regeringsprogrammet om stärkan-
det av markägarnas ställning och förenklandet av byråkratin.
• Det är synnerligen aktuellt med nedgrävning av jordkablar. Ersättningsgrun-
der och markägarnas rätt till att få kartor på var ledningarna dragits lyftes fram.
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Spannmålsutskottet
 
02.03.2015
• NSP:s spannmålsutskott sammanträdde på Avena i Esbo.
• Spannmålsmarknaden och utsikter inför odlingssäsongen diskuterades med 
representanter för Avena. Framhölls att man borde få bättre betalt för högre 
protein.
• Utskottet tog del av Avenas planer på nytt lager och laboratorium i Ingå hamn.
• Glutenfri havre kunde vara en nisch för mindre gårdar. Containerexport ett 
alternativ. 
• Exportkontrakt, marknadsföring till odlarna och projektplaner behandlades.
• Utvecklandet av modeller för export av spannmål kunde ingå i en fortsättning 
av Greppa Marknaden-projektet.

15.06.2015
• Utskottet sammanträdde på Viljelijän Berner i Helsingfors, där man fick en 
presentation av företagets verksamhet.
• Prissättningen för gödseln och logistiken för leveranserna till gårdarna disku-
terades.
• Med tanke på export kan man välja att odla sådana sorter som har efterfrågan 
på exportmarknaden.
• Diskuterades hur man kan gå till väga ifall man inte lyckas få ut minst mini-
mipris för exportkontraktet. Betonades vikten av att man lyckas driva igenom 
kontraktet.
• Solidariteten bland odlarna och möjligheterna att ta in en avgift för exportsats-
ningar och främjande av spannmålsexport togs upp till diskussion.
• Planerna för en fortsättning av Greppa Marknaden-projektet genomgicks.

09.07.2015
• Situationen på spannmålsmarknaden togs del av under förmiddagen före mö-
tet på Greppa Marknaden –seminariet, som hölls i samband med Fältdagen på 
Västankvarn.
• Ledamöterna redogjorde kort för odlingssäsongen och skördeförväntningar-
na. 
• Tomi Virolainen berättade om hur förhandlingarna gällande exportkontraktet 
framskridit. Diskuterarades olika möjligheter att få kontraktets spannmål såld, 
bl.a. möjligheterna att dela upp kontraktet och möjliga alternativa köpare.
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26.11.2015
• Konstaterades att huvuddelen av vetet i Nyland är av foderkvalitet enligt de 
analyser som hittills gjorts. 
• Möjligheterna att odla så kallad ren garanterat glutenfri havre diskuterades.
• Konstaterades att NSP:s och SLC:s spannmålsexportkontrakt med Polar Oats 
har fått ett mycket positivt mottagande bland spannmålsodlare i hela landet.
• Utskottet tog del av Ingå lokalavdelnings motion till SLC-kongressen, styrel-
sens svar och kongressens vägkost. Utskottet ställer sig positivt till insamlandet 
av en ”marknadsförings-avgift”. 

Utskottet för ekologisk produktion

08.06.2015
• Konstaterades att utskotten haft en viktig roll då det gällt att påverka vissa 
stödvillkor och nitratförordningens slutliga utformning.
• Diskuterades om producenterna och sektorn borde satsa mer på exporten? 
En stor del av ekospannmålen går förvisso redan på export, men producenter-
na kunde ta en större roll.
• Ekoregler och stödfrågor diskuterades. 
• Utvecklingsåtgärder och projektplaner behandlades. 

18.08.2015
• Mötet hölls efter en fältträff  till eko-sortförsöken på Stefan Widlunds gård i 
Påvalsby i Lovisa. 
• Konstaterades att sortförsöken lyckats bra och såg riktigt imponerande ut. 
Det framkom i år tydliga skillnader mellan olika sorter, och demorutorna var 
intressanta.
• Under 2015 poängsätts gårdarna (riskbedömning) i samband med ekokontrol-
len. I utskottet framfördes oro för att gårdar som man fokuserar mera på kan 
hamna ut för betydligt besvärligare kontroller än tidigare.
• Diskuterades hälsningar som kunde tas upp vid Evira-samarbetsgruppens 
nästa möte.

Gemensamma utskott
 
Förbundet var även representerat i gemensamma utskott med i första hand 
MTK-Uusimaa, MTK-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, samt i vissa utskott dess-
utom övriga producentförbund i södra Finland. Förbundet representerades i 
dessa utskott i de flesta fall av två ledamöter varav den ena vanligen förbundets 
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sektoransvariga (arbetsutskottets medlemmar).

• Det gemensamma företagarutskottet med MTK-förbunden sammanträdde 
den 23.3 på SLC och på MTK den 20.11. Bl.a. MTK:s utskottsreform, beskatt-
ningsfrågor, möjligheterna för landsbygdsföretagare att anställa asylsökande, 
företagarnas rättsskydd och underlättandet av byråkratin var frågor som be-
handlades.
• Det gemensamma miljö- och markpolitiska utskottet sammanträdde den 17.3 
i Tavastehus. På mötet behandlades bl.a. MTK:s utskottsreform och myr- och 
andra skyddsprogram ur markägarsynvinkel.
• Det gemensamma socialutskottet med MTK-förbunden sammanträdde den 
31.3 och den 9.9. Avbytarfrågor och företagshälsovården samt orka i arbe-
tet-frågor behandlades.
• Södra förbundens köttutskott sammanträdde den 2.6. den 12.11 på MTK. På 
höstens möte behandlades bl.a. krisstöd till köttproducenter, oskäliga stödsank-
tioner samt åtgärder för att hindra spridning av afrikanska svinpesten.
• Södra förbundens mjölkutskott sammanträdde den 22.4 och 10.9. På det för-
sta mötet behandlades bl.a. frågor gällande inverkan av Rysslands sanktioner, 
upphörandet av mjölkkvotsystemet och tolkningen av permanenta vallar. Ett 
ställningstagande gjordes från mötet om gårdarnas lönsamhetskris och likvidi-
tetsproblem på grund av ändringarna i stödutbetalningarna samt om avbytar-
systemets betydelse. På det andra mötet behandlades EU:s krispaket till mjölk-
sektorn, marknadsfrågor och nedskärningsförslagen inom avbytarsystemet.
• Det gemensamma spannmålsutskottet med MTK-förbunden sammanträdde 
den 27.2 på Agrimarket i Hyvinge och på Helsingin Mylly den 28.10. På vå-
rens möte behandlades utsikter inför odlingssäsongen och planerna på spann-
målsexport i odlarregi, samt aktuellt inom oljeväxtodlingen. På höstens möte 
behandlades bl.a. MTK:s åtgärder för att utveckla spannmålsmarknadsbevak-
ningen, södra förbundens spannmålsmarknadsutredning och exporten i egen 
regi. Utskottet sammanträdde tillsammans med övriga MTK-förbundens och 
MTK-centralförbundets spannmålsutskott den 11.12, där bl.a. utvecklandet av 
spannmålssektorns marknadsbevakning och exportbefrämjande åtgärder dis-
kuterades.
• Södra förbundens gemensamma ungdomsutskott har sammanträtt sex gånger 
under år 2015: 23.1 då verksamheten för år 2015 planerades, 26.3, 22.5 Då de 
ungas projekt planerades, 31.7 där de ungas projekt Boost i landsbygdsföretag-
samheten godkändes, 3.11 då utskottet träffade De Grönas riksdagsledamot 
Hanna Halmeenpää och 16.12 då följande året planerades. Gemensamma ung-
domsutskottet består av representanter från MTK-Häme, MTK-Uusimaa och 
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NSP. Utskottet behandlade bl.a. ungdomsverksamheten inom förbunden och 
planerade MTK:s ungdomstemaår samt de ungas Estlandsresa.
Gemensamma ungdomsutskottet består av representanter från MTK-Häme, 
MTK-Uusimaa och NSP. Utskottet behandlade bl.a. ungdomsverksamheten 
inom förbunden och planerade ungdomsprojekt samt de ungas Estlandsresa.
• Det gemensamma ekoutskottet för NSP och MTK-förbunden sammanträdde 
den 24.2 och på Evira den 16.11. Från vårens möte gjordes ett ställningstagande 
om problemen med nitratförordningens förbud mot spridning av gödsel på de-
lar av skiften som sluttar över 15 %. Frågan väckte efter det mycket diskussion 
och togs till ny behandling av myndigheterna. På höstens möte diskuterades 
främst ekokontrollen och underlättandet av byråkratin.
• Skatteutskottet sammanträdde inte under år 2015.

Skrivelser, uttalanden, utlåtanden och uppvaktningar 2015

Pressmeddelande om välkommen satsning på export 14.01.2015 

NSP välkomnade Avena Nordic Grains satsning på spannmålslager och ex-
portverksamhet i Ingå hamn. Framhölls att det finns rum och behov av vida-
reutveckling av satsningen på export av spannmål. För att få en fungerande 
konkurrens på marknaden så finns det utrymme för exportsatsningar även av 
övriga aktörer och i odlarnas egen regi. Förhoppningsvis inverkar inte Avenas 
satsning hämmande på övriga aktörers möjligheter att utnyttja Ingå hamn för 
spannmålsexport, framhölls i uttalandet.

Lägre kostnader och möjlighet att få ut ett bättre pris genom att sälja för 
direkt export gör det till ett intressant alternativ för odlarna inom närregionen. 
För östnyländska odlare ligger bl.a. hamnarna i Tolkis och Valkom bra till. Di-
rektleveranser från gårdarna till hamnen ger lägre hanterings- och transport-
kostnader, vilket bör ge odlarna ett bättre nettopris. Ökade exportintäkter är 
även välkomna till regionen och Finland.

Uttalande från NSP:s styrelsemöte på K-lantbruk, Vanda 02.02.2015: Han-
delns prissänkningar får inte överföras på jordbrukarna

Handeln kan och skall själv stå för den sänkning av butikspriset på vissa matva-
ror man stort gått ut med under den senaste tiden. NSP betonade att sänkning-
arna måste tas från handelns egna vinstmarginaler och inte överföras att betalas 
av jordbrukarna i form av lägre producentpriser. Mejerierna och köttindustrin 
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har redan tvingats sänka priserna man kan betala mjölk- och köttproducenterna 
efter att handeln gick ut med sina prissänkningar. Det är fullständigt oaccep-
tabelt om jordbrukarna i slutändan får stå för kostnaderna för såväl Rysslands 
motsanktioner som handelns prissänkningar, framhöll NSP. 

Pressmeddelande 04.02.2015: Gröna näringarna kan skapa tillväxt och sys-
selsättning

Den ekonomiska krisen slår för tillfället speciellt hårt mot glesbygden. Fung-
erande basservice, vägnät och effektiva kommunikationstjänster är helt avgö-
rande för invånarna och företagarna på landsbygden. Nu skulle det därför vara 
viktigt att satsa på att upprätthålla och förbättra dessa. Det behövs dessutom 
nytänkande och satsningar för att ta till vara de utvecklingsmöjligheter, inom 
bl.a. sysselsättning, småföretagande, energilösningar och närproducerad mat, 
som landsbygden och gröna näringarna erbjuder, påpekade NSP. 

De gröna näringarna utgör ryggraden för upprätthållandet av livskraftiga 
landsbygdskommuner, betonade förbundsordförande Thomas Blomqvist.

– På landsbygden finns en stor energireserv som bör tas tillvara, t.ex. är 
energipotentialen i våra skogar enorm. Prioritering av lokala förnybara energi-
källor gynnar en hållbar energiförsörjning, motverkar klimatförändringen och 
gynnar den lokala ekonomin och sysselsättningen.

Utlåtande 20.02.2015 om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Östersun-
dom

NSP betonade att man i planeringen bör trygga förutsättningarna för en fort-
satt och rationell jord- och skogsbruksproduktion även inom det starka tillväx-
tområdet i närheten av huvudstadsområdet. NSP ser det som positivt att man 
i förslaget främjar verksamhetsförutsättningarna för jord- och skogsbruksnä-
ringarna genom att sträva till att bevara enhetliga åker- och skogsområden.

Poängterades att planeringsbestämmelsen och utvecklingsrekommendatio-
nen inte får utgöra ett hinder för byggande som härrör sig till t.ex. lantbruket, 
så som byggande av nya produktionsbyggnader eller boningshus i anslutning till 
gården. Glesbyggnadsrätten hör till markägarnas grundrättigheter.

NSP framhöll att jord- och skogsbrukets förutsättningar inte får försvåras 
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vid utvecklingen av nationalparken i Sibbo storskog.  Rekreationstryck och -om-
råden bör i första hand styras till kommunal och statlig mark.

NSP ansåg att luo-beteckningen medför osäkerhet för markägaren om 
tillåtna åtgärder och försvårar utövandet av jord- och skogsbruk. Införandet 
av luo-beteckningen strider mot markägarnas rättsuppfattning och mot vad 
myndigheterna tidigare låtit påskina för markägarna. NSP föreslog därför att 
luo-områdena tas bort från förslaget eller eventuellt ändras till MLY-områden.

Vädjan till Nyländska kommunerna om att öka serveringen av inhemsk och 
nyländsk mat i kommunernas kök 26.02.2015

I en gemensam vädjan tillsammans med MTK-Uusimaa, som riktades till kom-
munerna via Nylands förbund, utmanades kommunerna att öka användningen 
av närproducerat och ekologiska råvaror i den offentliga upphandlingen samt 
att lyfta fram närmaten tydligt under Nylandsveckan den 4-9.5. I vädjan togs 
upp bl.a. betydelsen att skapa arbete och hålla pengarna inom det egna landska-
pet, samt att betona även kvalitet vid kommunernas upphandling av livsmedel. 

Pressmeddelande om spannmålsexport 16.03.2015: Nyländska spannmål-
sodlarna tar aktivare roll på exportmarknaden

En helt ny typ av exportkontrakt för spannmål erbjuds nu de nyländska 
spannmålsodlarna. Bakom exportkontraktet står SLC, odlarägda spannmål-
sanskaffningsföretag i Nyland, bland annat A-spannmål och Nyländska spann-
målskompaniet, samt spannmålsexportföretaget Polar Oats. Målsättningen är 
att exportera det första partiet på 10 000 ton, eller 250 långtradarlass, i höst. 

– Genom kontraktet vill vi förbättra lönsamheten på gårdarna, förstär-
ka den inhemska prisnivån och få genomskinlighet i prisbildningen. I längden 
vill vi balansera upp den inhemska marknaden samt förbättra handelsbalansen, 
framhöll SLC:s spannmålsutskotts ordförande Bengt Nyman.

Nu kastas bollen över till odlarna. Hur väl målsättningen med exportkon-
traktet uppfylls beror på i vilken grad odlarna förbinder sig till kontraktet. Avtal 
kan ingås fram till 15.4 så länge tills kontraktmängden uppnås.
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Uttalande 18.03.2015: Oklara regler upprör odlarna

Inom några veckor är det dags för jordbrukarna att börja fylla i vårens ansökan 
om jordbruksstöd. Nu två veckor före stödansökan öppnar är mycket ännu 
oklart gällande villkoren för stödsystemet och tolkningen av reglerna. NSP 
konstaterade att situationen är fullkomligt oacceptabel. NSP krävde att myn-
digheterna måste göra allt man kan för att skynda på och ge klara besked till 
jordbrukarna.  

-Situationen är helt ohållbar för jordbrukarna, som i god tid borde kunna 
sätta sig in i stödvillkoren och vilka förbindelser man kan ingå för att kunna 
göra upp en förnuftig odlingsplan, framhöll NSP:s ordförande Thomas Blom-
qvist. Det är synnerligen dålig förvaltning och jordbrukarnas rättsskydd är hotat 
då man inte kan få klara besked om villkoren i tillräckligt god tid. Detta trots att 
ibruktagandet av det nya stödsystemet sköts fram med ett år.

Utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan 4 för Nyland 20.03.2015

NSP framhöll att nya beteckningar som intas bör ge ett mervärde för att vara 
motiverade. Beteckningen får inte ha någon annan betydelse än att styra plane-
ringen. NSP ansåg att den nya luo-beteckningen inte medför något mervärde 
och är onödig. För markägaren innebär planbeteckningen osäkerhet i fråga om 
tillåtna åtgärder. Skogslagens- och naturvårdslagens bestämmelser och MLY-be-
teckningen tryggar i sig skyddet av den biologiska mångfalden och områdets 
naturvärden. 

En bra planering på kommunal nivå innefattar även redan i sig det som 
beteckningen som sådan anger. Det kan ses som dålig förvaltningskultur bygga 
upp överlappande reglering. Framhölls att planeringsbestämmelsen och utveck-
lingsrekommendationen inte får utgöra ett hinder för byggande som härrör 
sig till t.ex. lantbruket, så som byggande av nya produktionsbyggnader, eller 
boningshus i anslutning till gården. Glesbyggnadsrätten hör till markägarnas 
grundrättigheter. Den näring och verksamhet som skapat den värdefulla kul-
turmiljön och/eller naturens mångfald får inte begränsas och måste ges utveck-
lingsmöjligheter. På så sätt kan man även trygga framtida kulturmiljöer.
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Utlåtande om förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vi-
kens vattenförvaltningsområde för åren 2016-2021 till NTM-centralen den 
31.03.2015

NSP framhöll att det skulle vara viktigt att kunna hålla isär jordbrukets historis-
ka belastning från dagens odlingsmetoder, som styrs av lantbrukets miljöstöd, 
tvärvillkor, nitratdirektiv, miljölov och andra rekommendationer. Påtalades att i 
materialet beskrivs de olika sektorernas andel av belastningen med procentuella 
andelar. Här är det viktigt att även nämna de verkliga belastningsmängderna. De 
procentuella andelarna visar ju inte på belastningens storlek och andelen kan 
öka även om den verkliga belastningen minskar. Det finns annars en stor risk 
för att man får en felaktig bild av jordbrukets nuvarande belastning och därmed 
vilka åtgärder som borde vidtas och som är mest kostnadseffektiva. 

NSP framhöll att genom rådgivning kan skiftesvisa vattenskyddsåtgärder 
styras till erosionskänsliga områden och sådana områden i närheten av vatten-
drag där de har bästa effekten. Vidare framhölls att fosforbalanserna ligger 
överlag på en mycket moderat nivå, endast några få kilogram per hektar i Ny-
land. Det bästa sättet att minska åkrars höga fosforhalter och näringsläckage 
är att producera möjligast stor skörd, med vilken mycket näring förs bort och 
kommer till bästa nytta. NSP framhöll att det är särskilt viktigt att förbättra 
verksamhetssäkerheten i hanteringen av samhällens och industrins avloppsvat-
ten för att förebygga okontrollerade utsläpp. Via dessa utsläpp kommer det ut 
betydande punktbelastning av näringsämnen och skadliga ämnen direkt i vat-
tendragen, som relativt lätt och kostnadseffektivt skulle gå att åtgärda.

Uttalande 25.06.2015: Regelavveckling behövs, byråkratin belastar jordbru-
karna

Regeringsprogrammet lyfter fram bioekonomin som ett verktyg för att skapa 
ett livskraftigt och välmående Finland. Regelavveckling och minskad byråkrati 
är andra ledord för att styra in den finländska ekonomin på sundare spår. NSP 
välkomnade detta. Inte minst inom jordbruket finns ett stort behov att minska 
antalet normer och förenkla byråkratin. NSP ville fästa uppmärksamhet vid att 
jordbrukarna står i en nyckelposition vad gäller bioekonomi - som primärpro-
ducent och som garant för basen i den gröna ekonomin. Utan ett livskraftigt 
jord- och skogsbruk finns ingen bioekonomi.

Påpekades att den finländska jordbrukaren är i en trängd situation vad 
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gäller kostnads- och prisutveckling. På gräsrotsnivå handlar regelavvecklingen 
även om förutsättningarna för att orka psykiskt. Inom stödförvaltningen och 
övervakningen finns stora brister i jordbrukarens rättsskydd, som allt för ofta 
utsätts för allvarliga övertramp. ”Upplevelsen av oskälighet och vanmakt under-
gräver tron på samhällstillhörighet och det kan ha allvarliga följder. Upprepade 
övervakningar och oskäliga påföljder vid brister i uppfyllandet av stödvillkor 
kan vara sista droppen för en pressad jordbrukare”, framhöll NSP:s viceord-
förande Thomas Antas. Den finländska jordbruksförvaltningen behöver en 
grundlig revidering och förenkling. För mycket av jordbrukarens tid och energi 
sätts idag på att försöka bemästra allt krångligare stödvillkor. NSP efterlyste en 
konsekvensmedvetenhet vad gäller rättsskydd och skälighet inom jordbruksför-
valtningen.

Uttalande till LF 20.08.2015: Oklara villkor och skärpta tolkningar får ej med-
föra oskäliga sanktioner

Övervakningen och tolkningen av reglerna är i år utmanande såväl ur förvalt-
ningens som ur jordbrukarnas synvinkel. Större klarhet gällande regler och 
tolkningar behövs konstaterade NSP:s arbetsutskott. I NTM-centralens över-
vakning har brister förekommit främst i etableringen av fånggrödor, skydds-
remsorna samt skyddszonernas ogräsförekomst och skördekrav. Nu har många 
jordbrukare inte klart för sig vilka kriterier som gäller för att t.ex. fånggrödor, 
skyddsremsor och skyddszoner skall uppfylla villkoren och inte medföra sank-
tioner i samband med övervakning. Dessutom har Landsbygdsverket (Mavi) 
gjort vissa skärpningar jämfört med tidigare år i tolkningar som tillämpas i över-
vakningen och även ändrat vissa tolkningar av stödvillkoren efter att stödansö-
kan inlämnats. Det här och att jordbrukarna råkar ut för oskäliga sanktioner på 
grund av oklarheter gällande de nya villkoren är svårt att acceptera, i synnerhet 
som informationen från Mavi varit olovligt svag. 

Lantbruksförvaltningen borde i år, då mycket är helt nytt och det dessut-
om har varit en utmanande växtperiod, visa en viss flexibilitet i tillämpningen 
av de nya stödvillkoren. Oskäliga sanktioner är det som gårdarna nu minst av 
allt behöver. NSP:s arbetsutskott ansåg att det skulle behövas någon form av 
oberoende instans dit man lätt kunde framföra frågeställningar och klagomål 
gällande tolkningar, stödbeslut och övervakning. 
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Uttalande av NSP:s styrelse 12.10.2015: Avbytarservicen viktig  

Regeringens och social- och hälsovårdsministeriets planer på nedskärningar i 
jordbrukets avbytarservice innebär att villkoren försämras drastiskt och på ett 
orättvist sätt som försätter olika produktionsinriktningar i olika ställning. Detta 
kan inte accepteras i ett läge då jordbrukarna redan är hårt pressade och verk-
ligen behöver avbytarhjälpen för att orka, framhöll NSP i ett uttalande inför 
budgetbehandlingen. Enligt budgetförslaget ska man spara in sammanlagt 20 
miljoner euro på jordbrukets avbytarservice. 

Försämringarna i avbytarservicen och övriga nedskärningar som drabbar 
jordbruket medför ökade problem i en redan ytterst ansträngd ekonomisk situ-
ation, påpekade NSP:s styrelse. I förlängningen förlorar man betydligt mer än 
man sparar, befarade NSP. Husdjursproducenterna är i sitt arbete bundna med 
djuren alla dagar, vardag som helg året runt. En fungerande avbytarservice är 
viktigt för att producenterna skall orka och har i förlängningen även stor bety-
delse för djurens välmående. 

Övrigt

Förbundet tog förutom i ovanstående frågor ställning och informerade om oli-
ka frågor i ytterligare ett antal pressmeddelanden, insändare och tidningsartiklar. 
Förbundet deltog även i ett antal uppvaktningar vid bemärkelsedagar och dylikt. 

Skatteservice

Skattebokföringen och skatterådgivningen har skötts av skattebokföringsfören-
ingar och skatteutskott inom organisationen. Medlemmarna kan vända sig till 
sin lokalavdelning för närmare uppgifter om vilka personer som fungerar som 
skattebokförare.

Förbundskansliet och personal

Förbundskansliet har sedan början av november 2006 funnits inhyrt i SLC:s 
kansliutrymmen på Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors, telefon 09-601 
588, fax 09-6802264, e-post nsp@slc.fi. 

Verksamhetsledare för förbundet fr.o.m. 1.11.1997 agronom Bjarne Westerlund 
(t.f. ombudsman från 2.1.1994). Kassaförvaltare och kanslist har från 4.2.1985 
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varit merkonom Gunilla Grönholm. Annika Öhberg fungerar som deltids ung-
domsombud på timbasis för NSP. Hon fungerar även som ungdomsombud för 
SLC. 

Förbundets ekonomi

Förbundets intäkter baserar sig i huvudsak på medlemsavgifter som lokalavdel-
ningarna erlägger, samt avkastning av placerade medel. Även flera av lantbru-
kets ekonomiska företag och sammanslutningar som verkar inom förbundets 
område är anslutna till förbundet som stödande medlemmar. Bokslutet för år 
2015 uppvisar ett överskott om 18 261euro och 72 cent. 

Förbundsstyrelsen vill slutligen uttala ett tack till alla medlemmar, lokalavdel-
ningar, organisationer och företag för gott samarbete och visat förtroende un-
der det gångna verksamhetsåret.

Helsingfors den 21 mars 2016

På förbundsstyrelsens vägnar

Thomas Blomqvist    Bjarne Westerlund
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Medlemsstatistik 2015

Antal
gårdar

Stödande
medl.

Pers.medl.
sammanl.

Ansluten areal
åker ha           skog ha

Bromarf 36 14 78 1 531,9 3 595,7
Tenala 96 29 245 3 872,2 7 336,2
Pojo 35 10 84 1 522,5 3 714,5
Snappertuna 57 11 128 2 381,0 2 842,4
Karis 96 12 184 3 899,9 4 160,8
Ingå 136 34 297 6 629,0 7 834,4
Sjundeå 85 21 202 5 775,2 5 242,5
Kyrkslätt 72 16 164 2 882,9 3 760,5
Esbo 32 15 79 1 331,6 1 381,7
Helsinge 47 7 98 1 983,9 1 217,6
Sibbo 136 26 261 5 120,8 3 742,3
Borgå 217 40 481 7 305,0 8 862,2
Pernå 112 15 240 5 161,8 7 266,8
Liljendal 87 7 254 3 196,3 3 826,3
Mörskom 23 3 97 1 137,2 1 401,3
Lappträsk 95 16 228 3 978,7 5 354,0
Strömfors 30 4 77 1 196,8 2 617,9
Pyttis 21 0 34 590,0 1 525,7

1413 280 3231 59 496,7 75 682,8
Pers.medl. 18 15 117,0 1 396,0

1413 298 3246 59 613,7 77 078,8

Helsingforsnejd.
trädgårdspr.avd. 20 6 30

växthus m2 
41 522,0

friland ha 
31,7

1433 304 3276
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NSP:s lokalavdelningar 2016 
 
Bromarf lokalavdelning
Ordf.: Roger Lindroos, Vättlaxv. 1056, 10570 Bromarf, tel. 050 313 8728
Sekr.: Katarina Karlsson, Vättlaxv. 476, 10570 Bromarf, tel. (019) 244 0306
Kassör: Sture Nyman, Pålarvägen 67, 10570 Bromarf, tel. 0400 751 768

Tenala lokalavdelning
Ordf.: Martin Lindholm, Kungsv. 585 A, 10520 Tenala, tel. 040 568 1329
Sekr.: Stefan Björkqvist, Bonäsv. 242, 10520 Tenala, tel. 0400 482 526
Kassör: Kaj Nordström, Hangistgårdsv. 40, 10600 Ekenäs, tel. 050 524 6304

Pojo landsbygdsförening
Ordf.: Anna Alm, Mörbygårdsv., 10620 Högbacka, tel. 040 564 6092
Sekr.: Kim Segersvärd, Sjösängsv. 265, 10330 Billnäs, tel. 0400 647 514
Kassör: Thomas Alm, Mörbygårdsv., 10620 Högbacka, tel. 0400 885 743

Snappertuna lokalavdelning
Ordf.: Anders Wasström, Brobyvägen 25, 10600 Ekenäs, tel. 040 526 0133
Sekr.: Johanna Wasström, Brobyvägen 25, 10600 Ekenäs, tel. 040 585 8430
Kassör: Johan Nyholm, Total 25, 10600 Ekenäs, tel. 0400 936 156

Karis lokalavdelning
Ordf.: Jerker Nyman, Kvarnängsv. 20, 10300 Karis, tel. 040 552 0828
Sekr.: Annette Sjöblom, Åkerändav. 355, 10300 Karis, tel. 040 732 8928
Kassör: Sune Baarman, Backgrändsv. 674, 10300 Karis, tel. 045 655 5009

Ingå lokalavdelning
Ordf.: Karl Åberg, Solbergsv. 986, 10140 Solberg, tel. 0400 489 907
Sekr. o. kassör: Kristian Westerholm, Torpmalmsv. 214, 10210 Ingå, tel. 041 
462 2818

Sjundeå landsbygdsförening
Ordf.: Erik Perklén, Postis 16, 08700 Virkby, tel. 0400 325 517
Sekr.: Mikael Fröberg, Lappersv. 812, 08700 Lojo, tel. 050 300 8740
Kassör: Johan Andberg, Hollstens 99, 02590 Lappers, tel. 040 720 7810
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Kyrkslätt lokalavdelning
Ordf.: Mats Wikner, Jeppashagen 52, 02400 Kyrkslätt, tel. 040 824 0447
Sekr.: Thomas Wikström, Junkars, 02480 Kyrkslätt, tel. 040 715 7456
Kassör: Staffan Åberg, Järsövägen 53, 02480 Kyrkslätt, tel. 050 548 5478

Esbo landsbygdsförening
Ordf.: Kim Ahlfors, Ängesgrinden 11, 02940 Esbo, tel. 040 510 8328
Sekr.: Anna Pettersson, Gammelgårdsv. 33, 02920 Esbo, tel. 040 825 6283
Kassör: Johan Weurlander, Myransv. 225, 02590 Lappers, tel. 0400 803 966

Helsinge lokalavdelning
Ordf.: Tom Pehkonen, Kongovägen 2, 01750 Vanda, tel. 0400 709 792
Sekr.: Johan Eklund, Kungsv. 1, 01740 Vanda, tel. 050 331 4765
Kassör: Anders Juholin, Gla Nurmijärviv. 173, 01750 Vanda, tel. (09) 876 764

Sibbo lokalavdelning
Ordf.: Krister Hildén, Laggnäsvägen 30, 04130 Sibbo, tel. 040 554 3094
Sekr.: Holger Falck, Övrebackav. 44, 01150 Söderkulla, tel. 050 555 3711
Kassör: Yngve Fredriksson, ÖNAB. Krämaretorget2, 06100 Borgå tel. 010 257 
3501

Borgå lokalavdelning
Ordf.: Anders Rosengren, Jackarbyv. 578, 07320 Jackarby, tel. 0400 487 743
Sekr.: Monica Oljemark, Pedersvägen 33, 06880 Kärrby, tel. 040 568 5767
Kassör: Robert Juslin, Londbölev. 33, 06200 Borgå, tel. 0400 813 203

Pernå lokalavdelning
Ordf.: Johan Cederberg, Särklaxgård 57, 07930 Pernå, tel. 0400 717 191
Sekr.: Sara Cederberg, Särklaxgård 57, 07930 Pernå, tel. 0400 386 644
Kassör:

Liljendal lokalavdelning
Ordf.: Lars-Johan Frondén, Antasv. 66, 07870 Skinnarby, tel. 040 510 3949
Sekr.: Carolina Sjögård, Strandbergsvägen 33, 07890 Mickelspiltom, tel. 040 532 
1078
Kassör: Yvonne Evertsson, Herrgårdsv. 14 A 2, 07880 Liljendal, tel. (019) 616 
430
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Mörskom lokalavdelning
Ordf.: Jesse Mårtenson, Lillåvägen 22, 07890 Mickelspiltom, tel 040 773 4453
Sekr.: Markus Tallsten, Forsbyv. 931 A, 07600 Mörskom, tel. 040 551 2917
Kassör: Mikael Tång, Forsbyvägen 763, 07600 Mörskom, tel. 0400 214 977

Lappträsk lokalavdelning
Ordf.: Thomas Antas, Karabackav. 15, 07850 Hindersby, tel. 050 307 9919
Sekr.:  Ben Silfvast, Storbacksv. 211, 07840 Lindkoski, tel. 040 566 3312
Kassör: Kaj Björkell, Labbyvägen 441, 07870 Skinnarby, tel. 050 307 9912

Strömfors lokalavdelning
Ordf.: Johan Björklöf, Kullavägen 355, 07955 Tessjö, tel. 040 529 3866
Sekr.: Fredric Lindqvist, Knutsvägen 15, 07955 Tessjö, tel. 040 500 8324
Kassör: Patrick Ståhls, Näsbyvägen 168, 07980 Kungsböle, tel. 040 756 0249

Pyttis lokalavdelning
Ordf.: Erik Brinkas, Västerbyv. 628 A, 49220 Broby, tel. 040 547 6346
Sekr. o. kassör: Kim Rosqvist, Storkärrsv. 114, 49220 Broby, tel. 0500 551 643

Helsingforsnejdens trädgårdsproducentavdelning
Ordf.: Kaijus Ahlberg, Immersbyvägen 101, 01100 Östersundom, tel 050 341 
1911
Sekr.: Robert Jordas, Grankullavägen 1, 07850 Hindersby, tel.040 552 6442
Kassör: Pär Söderblom, Dalkärrsvägen. 45, 04130 Sibbo, tel 050 62 149
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Förbundsmöten

Förbundet har stadgeenligt hållit två förbundsmöten, vår och höst möte.

Vårmöte

Vårmöte hölls den 27 mars 2015 klockan 10.00 på Livia i Tuorla. Närvarande 
var totalt 35 medlemmar varav 15 valda ombud.

Förbundets ordförande Mårten Forss öppnade mötet och hälsade alla väl-
komna. Årsberättelsen och bokslutet godkändes och styrelsen kunde enhälligt 
beviljas ansvarsfrihet. 

Efter stadgeenliga mötesförhandlingarna föreläste Fredrik Ek från SLF om 
Energifrågor på gårdsnivå – Spara energi och utnyttja resurserna effektivt. Efter 
lunch hölls aktuell lantbrukspolitisk översikt av SLC verksamhetsledare Johan 
Åberg. Efter mötet hade deltagarna möjlighet att bekanta sig med biogasverket 
på Livia skolenhet i Tuorla.

Höstmöte
 
Höstmöte hölls den 30 november 2015 klockan 10.45 på Westers gård i Kimito.
Närvarande var dryga 40 medlemmar varav 14 röstberättigade ombud.

Förbundets ordförande Mårten Forss öppnade mötet och hälsade alla väl-
komna. Till förbunds ordförande år 2016 valdes Mårten Forss, till vice ordfö-
rande Mats Eriksson. Till ordinarie medlem i förbundsstyrelsen (2016-2018) 
valdes, för den som var i tur att avgå, ordinarie Stefan Karlgren, Houtskär och 
till suppleant Annika Isaksson, Korpo. Till verksamhetsgranskare för år 2016 
valdes Tom Jansson och Bert-Ove Johansson. Som verksamhetsgranskarnas 
suppleanter fungerar Sture Holmström och Kurt Ekström.

Till ÅSP:s representanter i SLC:s fullmäktige valdes Mats Hagman, Västan-
fjärd (suppl. Gustav Ekholm, Dragsfjärd) Bert-Ove Johansson, Pargas (suppl. 
Markus Karlsson, Pargas) och Mickel Nyström, Korpo (suppl. Birgitta Rosen-
berg, Houtskär). 

Under övriga ärenden presenterade ordförande M.Forss förslag till en ny 
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organisationsstruktur för ÅSP. Den nya strukturen möjliggör ett minskat antal 
lokalavdelningar.

Cay Blomberg uppmärksammade organisationen på energivirkesmarkna-
den och framhöll vikten av att även i framtiden säkerställa stöd för energivirke.

Efter stadgeenligt möte höll SLC verksamhetsledare Johan Åberg en lant-
brukspolitisk översikt. På eftermiddagen fokuserade programmet på spann-
målshandel och samarbete mellan gårdar. Rikard Korkman från SLC föreläste 
om möjligheterna inom spannmålsexporten och exportkontrakt. Tony Hydén 
från Andelslaget Lappträskfarmarna berättade om erfarenheter av samarbete 
kring odling, anskaffning och försäljning av spannmål.  

Förbundets organisation

Förbundsstyrelsen

Förbundets styrelse har sammankommit till sex möten under år 2015. Styrel-
sens sammansättning har varit följande:

Mårten Forss, Kimito ordförande 2015
Mats Eriksson, Nagu vice ordförande 2015
Mats Hagman, Västanfjärd (suppl. G.Ekholm, Dragsfjärd) 14-2016
Mats Eriksson, Nagu (suppl. M.Eklund, Iniö) 14-2016
Christer Jägerskiöld, Kimito (suppl.T.Lindroth, Kimito) 13-2016
Thomas Johansson, Korpo (suppl. S.Karlgren, Houtskär) 13-2015
Timo Söderholm, Pargas (suppl. R-B.Willberg, Pargas) 15-2017

År 2015 av styrelsen behandlade ärenden:
• Styrelsen har tagit ställning till SLC vision och strategi.
• Styrelsen har diskuterat organisatoriska frågor och sammansatt en arbets-

grupp för att fundera på ny struktur för intressebevakningen i Åboland. 
Styrelsen har fattat beslut om att påbörja förnyandet av ÅSP stadgar.

• Under våren har i synnerhet det nya miljöersättningsprogrammet skarpt 
kritiserats.

• Den nya omorganiseringen inom skogssektorn har föranlett diskussioner 
och åtgärder.
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• Styrelsen beslöt anställa en ”praktikant” för att uppdatera samtliga medlem-
mars adress, e-post och telefonnummer.

• Överskridningarna av de budgeterade medlen för lantbruksstöden har 
väckt mycket diskussion. Stöden bör bättre kanaliseras till områden där ef-
fekten av stödet är störst.

• Styrelsen har bjudit in F. Granberg från Skogsägarförbundet för att disku-
tera skogliga frågor inom Åboland.

• Under försommaren diskuterades vikten av aktiv kommunikation.  ÅSP 
deltar aktivt i uppgörande av SLC kommunikationsstrategi och fäster upp-
märksamhet vid kommunikationen till olika målgrupper.

• Styrelsen har ställt sig kritisk till de sanktioner som drabbat husdjursgårdar 
som anmält djur försenat till registret.

• Tidtabellen för stödutbetalningen år 2015 förskjuts hela tiden framåt – sty-
relsen har fördömt ändringarna i tidtabellerna.

• Krisstöd till jordbrukare och avbytarverksamhetens nedskärningar har un-
der hösten diskuterats på styrelsens möten.

Verksamhetsgranskare

Som förbundets verksamhetsgranskare har under år 2015 fungerat Tom Jans-
son och Bert-Ove Johansson, samt suppleanter Sture Holmström och Kurt Ek-
ström.

ÅSP:s utskott 2015

Husdjursutskottet
Dick Abrahamsson, ordförande, Rickard Norren, Andreas Johansson, Mårten 
Forss, Christel Sonntag.

Miljö- och markpolitiska utskottet
Mats Eriksson, ordförande, Ralf  Ginman, Stefan Karlgren.

Närmatsutskott
Sabina Ekholm, Kitty Hynynen, Magdalena Ek.

Skattepolitiska utskottet
Anders Backas ordförande, Torolf  Karlsson, Kristina Wanström.
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Socialpolitiska utskottet
Annette Blomberg, ordförande, Tuna Bergström-Ekholm, Johanna Franzen, 
Bjarne Gröning, Nina Lundström.

Sockerbetsutskottet
Cay Blomberg, ordförande, Jan Aller, Mikael Lundström, Dan Lindroth.

Spannmålsutskottet
Peter Lindström, ordförande, Mikael Holmberg, Tom Norrby, Mårten Forss, 
Kenneth Ginman.

Ungdomsutskottet
Ida Fredriksson, ordförande, Mats Vesterlund, Kim Ekström, Robin Ström-
berg, Jan Hollsten, Kitty Abrahamsson.

Utskottens verksamhet

Socialpolitiska utskottet
Socialpolitiska utskottet har sammankommit till ett möte under året.  Mötet 
beslöt att en tidigt ingripande kurs ordnas under hösten. (En må bra dag har 
ordnats men inhiberades pga få deltagare). 

Utskottet diskuterade avbytarservicen i Åboland och kunde konstatera att 
avbytarenheten är flexibel och kundorienterad. Nedskärningar i avbytarenhe-
tens medel börjar synas.

Företagshälsovården i Åboland får överlag gott betyg av utskottets med-
lemmar. Anslutningsprocenten till företagshälsovården är rätt låg i Åboland. En 
orsak kan vara den höga andelen deltidsodlare.

Lantbruksföretagarnas stödansökningar, i synnerhet på husdjursgårdar, 
bekymrar utskottet. Många upplever en ständig oro för granskningar och upp-
lever vissa blanketter onödiga och omotiverade.

Sockerbetsutskottet

Sockerbetsutskottet har haft två möten under året. Förhandlingarna kring 
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branschavtal har pågått så gott som 
hela året och stämningarna har varit 
osäkra. Branschavtalet ännu öppet 
vid årsskiftet. Att vi dessutom hade 
ett dåligt skördeår, kallt och vått 
medförde dåliga skördenivåer, gör 
att många odlare noggrant räknar 
över sockerbetsodlingens lönsam-
het.

Noggrannare information gäl-
lande användningen av växtskydds-
medel på grundvattenområde sak-
nas.

Utskottet ansåg de inte lämpligt 
att i detta ekonomiska läge gå vidare 
med planerna på införskaffande av 
renslastare till Kimitoön.

Utskottets långvariga ordfö-
rande Cay Blomberg avsäger sig sitt 
uppdrag – ÅSP tackar för ett långt                    

                                                            och idogt arbete för bibehållande av  
                                                                 sockerbetsodlingen i Finland.

Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet har under sitt möte planerat en träff  för LRF ungdomarnas 
besök i Åboland. 

Utskottet beslöt att förnya konceptet vid deltagandet i skördefester m.m. 
och beslöt att detta år inte delta i dylika evenemang. Julhälsningarna lades tradi-
tionellt upp i Pargas och Kimito centrum.
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Sockerbetsutskottets mångåriga ordförande 
Cay Blomberg avtackades för sina värdefulla 
insatser.
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Övrig verksamhet

I slutet av april deltog ÅSP i SLC:s kampanj ”Varför får den minst som gör 
mest”. Vid lunch tid delades 150 portioner pyttipanna ut på torget i Pargas. 
Kampanjen fick god synlighet i media.

Kampanjen fortsatte under sommaren med vägbanderoller som hängdes 
upp längs våra landsvägar i Åboland. Konsumenterna har reagerat i positiva or-
dalag gällande ”Varför får den minst som gör mest”-kampanjen.  I kampanjen 
deltog alla SLC förbund.

I medlet på juni deltog ÅSP i De Grönas seminarium ”Meri ja Me”. ÅSP 
framförde lantbrukarnas syn på näringsläckaget från åker till hav. Seminariet i 
Dalsbruk samlade en handfull åhörare.

Ungdomsutskottet beslöt att inte delta i skördefesterna denna höst. Till 
nästa höst planeras nytt koncept.

Under första helgen i oktober välkomnade SLC tillsammans med ÅSP en 
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ÅSP genomförde SLC:s kampanj ”Varför får den minst som gör mest” och sålde pyttipan-
na till producentpriser på Pargas torg. 
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grupp LRF ungdomar till Åboland. I programmet deltog ett 30-tal LRF ungdo-
mar och ca 10 ungdomar från Åboland. Två intressanta dagar med föreläsning-
ar och gårdsbesök samt mysigt kvällsprogram för att knyta kontakter.

I SLC kvinno- och ungdomsträff  deltog 10 ÅSP medlemmar. Träffen ord-
nades på Nådendals bad i samband med SLC Kongressen. Det positiva pro-
grammet lyfte fram möjligheten att via olika media framföra ett positivt bud-
skap om det finländska lantbruket.

SLC kongress i Nådendal den 23-24.11 samlade ett par hundra deltagare 
från hela svensk Finland. Från Åboland deltog ett tjugotal personer.

I medlet på december ordnades en traditionell generationsväxlingskurs i 
Pargas. ett trettiotal deltagare deltog i tillfället för att fördjupa sina kunskaper 
om avträdelsestöd, ekonomi och beskattning i samband med generationsväx-
ling.

Skrivelser 

ÅSP husdjursutskott har i en insändare i ÅU tagit kraftigt ställning mot djurhan-
teringen som visades i MOT tv-programmet den 26.10. Utskottet kan inte ac-
ceptera att de i slakterierna förekommer lagstridig hantering av djuren. Djurens 
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Christer Jägerskiöld på Sjölax gård på Kimitoön förevisade sin dikoproduktion för LRF- 
och ÅSP-ungdomar. 
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välbefinnande börjar på gårdsnivå under uppfödningen och fortgår genom hela 
produktionskedjan och bör gälla även slakterierna.

ÅSP har i april riktat en skrivelse till Axxell styrelse. I skrivelsen framförs 
fältets oro för undervisning i konventionell odling. För att vara ett attraktivt 
undervisnings enhet bör skolan starkt satsa även på konventionell odling. Att 
parallellt odla ekologiskt ger ett mervärde till undervisningen och bör utnyttjas 
i undervisningen.

Representation

ÅSP har representerats av Mårten Forss på Apetit bolagsstämman den 25.3 och 
på Raisio bolagsstämman den 26.3.

Information om EU – stöden

Den nya programperioden och de sena tolkningarna av villkoren gjorde att stö-
dansökan i år var en större utmaning än under de senaste åren. De sedvanliga 
informationstillfällena om vårens stödansökningar ordnades i Pargas och Ki-
mito.  Vårens utbildningstillfällen var välbesökta. I Åboland lämnades 90 % av 
stödansökningarna in elektroniskt.

Projekt 

ÅSP har under året deltagit i det med MTK V-S gemensamma projektet Tarmo-
Puuska. Projektets målsättning är att sprida information angående jordbrukets 
stödsystem, vilket sedan kan utnyttjas i utvecklingsarbete och beslutsfattande på 
den egna gården. Projektet har verksamhet till årets slut.

SLC, ÖSP och NSP projektet EkoNu! Projektets mål är att öka intresset 
för ekologisk produktion i Svenskfinland genom bl.a. mentorskap, kompetens-
höjning via infodagar, startande av samarbetsringar mm. ÅSP och ÅPF är med 
i projektet via extra finansiering från Finlands Svenska Jordägarförbunds stiftel-
se. Projektet avslutas i februari 2015. 

För båda projektens del har nya projektplaner lämnats in till NTM-centra-
len. Från och med 2016 torde liknande projekt fortsätta i Åboland.
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Representanter i SLC:s organ år 2015

Styrelsen Mårten Forss II vice ordf. (Mats Eriksson)
Ekoutskottet Jan-Erik Karlsson  (Gunilla Törnroos)
Kvinnoutskottet Annette Blomberg (Johanna Franzen)
Mjölksamarbetsgruppen Sverker Blomberg
Miljö- och markpol.utskottet Mats Eriksson (Gunilla Törnroos)
Potatisutskottet Peter Karlgren (Börje Franzen)
Skatteutskottet Anders Backas (Kristina Wanström)
Slaktdjursutskottet Dick Abrahamsson (Rickard Norrén)
Skogsutskottet Reijo Haapa (Dick Abrahamsson)
Socialpolitiska utskottet Nina Lundström (Marianne Fabritius)
Sockerbetsutskottet Cay Blomberg  (Dan Lindroth)
Spannmålsarbetsgruppen Peter Lindström
Trädgårdsutskottet Anders Ekholm (Edgar Sjövall)
Ungdomsutskottet Ida Fredriksson (Mats Vesterlund)
Fullmäktige Mats Hagman (Gustaf  Ekholm) 

Bert-Ove Johansson (Markus Karlsson)
Gunne Unger (Bo-Erik Nyström)

Representation i MTK-utskott 2015

Gemens. Köttutskottet * Rickard Norrén (Thomas Johansson)
Miljö- och markpolitiska utskottet Mats Eriksson
Spannmålsutskottet   
-maltkornssektionen       

Peter Lindström

Fårutskottet Mårten Forss
Sockerbetsutskott Cay Blomberg
MTK V-S Nypotatisutskott Torbjörn Ekblad
*) Köttutskottet är gemensamt för alla producentförbund inom LSO:s anskaffnings-
område
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Representation i företag 

Raisiokoncernen Abp Mårten Forss, Mikael Holmberg (förvalt-
ningsrådet)

Länsi Maito Sverker Blomberg

Medlemmar
 
Förbundet har 8 lokalavdelningar som under året hade 542 aktiva betalande 
medlemmar fördelade på 344 gårdar.  Tillsammans har förbundet en åkerareal 
på 12 989,51 ha, 23 066,21  ha skog och 5 625 m2 växthus som varit ansluten till 
lokalavdelningarna. Dessutom har lokalavdelningarna tillsammans 92 stödande 
lägenheter med sammanlagt 133 stödande medlemmar.

Lokalavdelningarna har under året betalat medlemsavgift till förbundet enligt 
följande:

Grundavgift 70,00 €/gård
Åkeravgift 2,50 € /ha
Skogsavgift 0,70 € /ha
Växthusavgift 0,05 € /m2

Kansli & personal

Förbundets kansli är beläget i Villa Lande, Kimito, Engelsbyvägen 8, telefon: 
02-423720, e-post: asp@slc.fi.
 
Verksamhetsledare för förbundet är agrolog Helena Fabritius. Verksamhetsle-
daren fungerar även som LPA ombud i Kimitöns kommun och Pargas stad.



192

 
ÅSP Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅSP

Statistikuppgifter

Lokal- 
avdelning

Aktiva
gårdar   medl.

Stödande
fam.        medl.

Ansluten areal
åker ha       skog ha

Växthus 
m2

Dragsfjärd 32 54 10 15  1 435,20 4 652,91 1 800
Houtskär 29 43 4 6 631,27 835,27 400
Iniö 8 10 3 4 104,58 217,46 0
Kimito 100 157 30 37 4 811,95 7 256,94 45
Korpo 21 30 3 4 536,86 1 045,29 0
Nagu 54 77 17 29 1 597,02 2 788,42 0
Pargas 66 121 18 27 2 822,17 3 606,36 3 200
Västanfjärd 33 48 5 9 1 048,96 2 660,82 180
Totalt 343 540 90 131 12 988,01 23 063,47 5 625
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ÅSP:s lokalavdelningar 2016 
 
Dragsfjärd lokalavdelning
Ordf.: Ekholm Gustaf, Långnäs, 25870 Dragsfjärd, tel. 040 768 5361
Sekr.: Lundell Bo, Tvärvägen 4, 25860 Björkboda, tel. 0400 744 278

Houtskär lokalavdelning
Ordf.: Rosenberg Birgitta, Själö, 21760 Houtskär, tel. 0400 617 630
Sekr.: Unger Gunne, Saverkeit, 21760 Houtskär, tel. 040 768 7113

Iniö lokalavdelning
Ordf.: Lindberg Lasse, 23390 Iniö, tel. 0400 785 106
Sekr.: Nygård Kristoffer, Norrby, 23390 Iniö, tel. 040 734 1628

Kimito lokalavdelning
Ordf.: Christer Jägerskiöld, Sjölaxvägen 295, 25700 Kimito, tel 040 7355  587
Sekr.: Niklas Lönnroth, Dalkarbyvägen 58, 25700 Kimito, tel. 040 705 2088

Korpo lokalavdelning
Ordf.: Mickel Nyström, Hväsbyvägen 58, 21710 Korpo, tel 040-775 5830
Sekr.: Johansson Thomas, Wattkast 1, 21710 Korpo, tel. 0400 893 596

Nagu lokalavdelning
Ordf.: Eriksson Mats, Finby, 21660 Nagu, tel. 040 749 7303
Sekr.: Andersson Sten, Haverö, 21660 Nagu, tel. 0400 821 652

Pargas lokalavdelning
Ordf.: Söderholm Timo, 21600 Pargas, tel. 040 580 2808
Sekr.: Kaanela Kimmo, Pölsbölevägen 159, 21610 Kirjala, tel. 0400 783 533

Västanfjärd lokalavdelning
Ordf.: Hagman Mats, 25840 Nivelax, tel. 0500 690 065
Sekr.: Börman Johan, Billböle, 25830 Västanfjärd, tel. 040 553 0541





ÅRSBERÄTTELSE 2015
Ålands  
producentförbund rf
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Årsöversikt

Trots att EU:s nya programperiod började 2014 var ej programmen klara att tas 
i bruk år 2014 utan i stället blev 2015 det första året med de nya programmen. 
En tuff  ekonomisk situation inom jordbruket med redan låga priser och högt 
kostnadstryck låg redan i bakgrunden. Ålands Producentförbund arbetade en-
ergiskt för att försöka få politikerna att förstå allvaret i situationen. Men Land-
skapsregeringen och Lagtinget drev vidare ett mycket sämre LBU-program och 
en avbytarlagstiftning som ger de åländska producenterna en mycket sämre 
möjlighet till ledighet och vikariehjälp. Förändringen av EU-s stödsystem med 
senare utbetalningar av stöd gjorde situationen än värre. Rysslands importstopp 
från EU som fortfarande är ikraft påverkar hela EU:s jordbruksproduktion, 
eftersom de stora mängder jordbruksprodukter som tidigare gått till Ryssland 
nu måste hitta nya marknader.

Mjölkpriset sänktes ett flertal gånger och efter ett stormöte på Sjöfarts-
muséet tillsattes en mjölkgrupp som sedan arbetatunder året för att försöka se 
möjligheter till lösningar. En konkret åtgärd som igångsattes från ÅPF:s sida var 
projektet ”Sätt Åland på Tallriken”.

Landskapsregeringen och Lagtinget hade också under 2014 antagit hållbar-
hetsprogrammet ”Omställning Åland” enligt vilket Åland skulle vara hållbart 
år 2051.

För att försöka greppa situationen samlade Ny Nordisk Mat till en 
workshop på Seapoint i mitten av januari för hela livsmedelsklustret för att för-
söka ta nya grepp. Vid den workshopen enades man om att målsättningen var 
att näringen själv skulle sätta agendan för hållbart jordbruk och att lönsamheten 
måste föbättras med 20 %. Landskapsregeringen utlovade projektpengar och 
Landsbygdsutvecklaren Lena Brenner och undertecknad arbetade fram ett pro-
jekt för Hållbar livsmedelsstrategi.. Under arbetets gång blev det klart att man 
måste ansöka om mer pengar för att kunna genomföra projektet. I och med att 
fiske och fiskodling ingår liksom förädling så blev det möjligt att få pengar även 
från fiskerifonden. I slutet av året hade projektet nått så långt att man kunde gå 
ut med en andra anbudsrunda för att kunna anlita en projekledare för projektet. 
Det är víktigt att under 2016 kunna få en bred förankring för projektet i hela 
livsmedelsklustret.

Lokalavdelningarna inom Ålands Producentförbund har en längre tid velat 
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lägga ner sin verksamhet, så att medlemmarna skulle bli direktmedlemmar i 
ÅPF. SLC:s förändringar av sina stadgar öppnade för att Ålands Producent-
förbund skulle kunna ändra sina stadgar på ett sådant sätt att detas skulle vara 
möjligt. En förändring av stdgarna behandlades första gången på vårmötet och 
den andra behandlingen gjordes på höstmötet i december. Det som nu återstår 
är att slutligt godkännande av föreningsregistret.

Under året har vatten och miljöfrågor hela tiden varit aktuella. Det gäller 
såväl ändring av nitratbeslutet, vattendirektivet, det marina direktivet som en 
ändring av vattelagen. 

Även detta år har ÅPF stött de medlemsgårdar som deltar i skördefesten 
antingen som öppen gård eller som Plopp Åpp-gård. 

Styrelsen tackar alla medlemar som på olika sätt bidragit till att hålla fanan 
högt för det åländska jordbruket.

Jomala den 31 mars 2016
 
Henry Lindström, VD

I juni var bärodlaren Harry Söderberg Månadens Bonden i kampanjen Sätt Åland på 
tallriken.  
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Förbundets organisation

Styrelsen
 
Ordförande för styrelsen och förbundsordförande är Tage Eriksson, Jomala 
viceordförande Jonas Lundberg, Finström och ledamöter Hannah Nordberg 
Vårdö, med Yvonne Mattsson, Sund som suppleant, Michael Perander, Fin-
ström, med Maria Karlsson, Finström som suppleant, Erik Ekström, Jomala 
med Marcus Eriksson Eckerö som suppleant och Leif  Hagberg, Saltvik, med 
Nicklas Mörn, Saltvik som suppleant

Ledamöter i SLC:s fullmäktige 

Ledamöter i SLC:s fullmäktige är Leif  Hagberg, Saltvik med Ralf  Fagerholm, 
Hammarland, som suppleant, Jan Salmén Saltvik med Adam Söderlund, Saltvik 
som suppleant och Nicklas Mörn, Saltvik med Hanna Nordberg, Vårdö som 
suppleant. Jan Salmén är andra viceordförande i SLC:s fullmäktige.
         
SLC: styrelse    

Ledamot i SLC:s styrelse har varit Tage Eriksson med Jonas Lundberg som 
suppleant.

ÅPF:s utskott 2015

Spannmålsutskottet
Ordförande Sixten Mattsson, ledamöter Roger Jansson, Jonas Lundberg, Agne-
ta Sviberg, Stefan Sundborg.

Marknadsföringsutskottet 
Ledamöter Ann Sundberg, Geta, Adam Söderlund, Staffan Mörn och Johan 
Åkerblom.

Specialodlarutskottet 
Ordförande Mikael Lundell, ledamöter Mikael Perander, Tom Jansson, Tord 
Sarling och Ann-Christin Mansén-Kalm.
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Husdjursutskottet 
Ordförande Nicklas Mörn, ledamöter Mikael Pellas, Jan Eriksson, Ingolf  Strand, 
Per-Ole Mattsson, Henrik Karlsson, Nils Eriksson och Maija Häggblom.

Skatteutskottet
Ordförande Bo-Erik Sandell, ledamöter Klas Mörn och Lars-Johan Mattsson

Ekologiska utskottet 
Ordförande Tage Eriksson, ledamöter Nicklas Mörn, John Mattsson och Mari 
Söderdahl.

Ungdomsutskottet 
Ordförande johan Holmqvist, ledamöter Liz Mattsson, Fredrik Söderlund, 
Kadi Henell, Christian Påvalls och Kristoffer Lundberg.

Skogs- och energiutskottet 
Ordförande Jan Salmén, ledamöter Leif  Sundberg, Nils Mörn och Ralf  Fager-
holm.

Kvinnoutskottet 
Ordförande Yvonne Mattsson, ledamöter Hanna Nordberg, Maija Häggblom 
och Annette Loumann.  

Mark- och miljöutskottet 
Ordförande Harry Ekström, ledamöter Tage Mattsson, Anders Eriksson och 
Anders Jansson.

ÅPF:s representanter i SLC:s utskott

Organisationsutskottet              Henry Lindström, Lars-Johan Mattsson
Skatteutskottet                                  Bo-Erik Sandell, Lars-Johan Mattsson 
Trädgårdsutskottet                            Mikael Lundell, Michael Perander
Slaktdjursutskottet                            Mari Söderdahl, Ingolf  Strand
Sockerbetsutskottet                           Tom Jansson
Potatisutskottet                                 Anders eriksson, Marcus Eriksson
Miljö- och markpolitiska utskottet   Anders Jansson, Harry Ekström
Socialpolitiska utskottet           Hannah Nordberg, Agneta Sviberg
Ungdomsutskottet                             Johan Holmqvist, Fredrik Söderlund
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Skogsutskottet                               Jan Salmén, Leif  Sundberg
Ekoutskottet                                     Nicklas Mörn, John Mattsson
Kvinnoutskottet                       Yvonne Mattsson, Hanna Nordberg
Spannmålsutskottet Jonas Lundberg, Sixten Mattsson
Mjölksamarbetsgruppen Tarja Blomqvist, Jan-Håkan Eriksson

Förbundets revisorer

Revisorer har varit Robert Lindfors och Sven-Anders Danielsson med Erica 
Sjölund och Trygve Sundblom som suppleanter.

Förbundets kansli

Förbundets kansli finns i Prakticum vid Ålands Landsbygdscentrum i Jomala. 
Kansliet är öppet alla vardagar kl. 09.00-16.00. Henry Lindström har fungerat 
som VD. Lars-Johan Mattsson har varit kanslist.

ÅPF:s skattetjänst

Skattetjänst handhar bokförings- och deklarationsuppdrag åt medlemmarna 
till självkostnadspris. Skattetjänst handhades av Lars-Johan Mattsson. Dekla-
rations- och bokföringshjälp har varit Klas Mörn och Bo-Erik Sandell. Skatte-
tjänst förmedlar också prenumerationer av LRF:s medlemstidningar bl.a. Land, 
Lantmannen och ATL.

Medlemmar

Antalet medlemsgårdar har varit 396 (396) aktiva och 66 (67) stödande med 
sammanlagt 866 (877) medlemmar anslutna. Den anslutna åkerarealen har varit 
10.357 ha (10.532) , skogsarealen är 14.320 ha (14.263) och växthusarealen är 
25.257 m2 (25.257).

Medlemsavgifterna för 2015 har varit följande:
Grundavgift 69 euro
Stödande grundavgift 52 euro
Arealavgift per ha 0,70 € /ha
Växthusavgift 0,05 € /m2
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ÅPF har haft följande företag som förbundsmedlemmar:
Ålands Centralandelslag
Ålands Trädgårdshall
Ålands Skogsägarförbund
Ab Lantbruk

Stödande företag till ÅPF:
Andelsbanken för Åland
W.J.Dahlman AB
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Ålandsbanken AB
Bila AB 

Utskottens verksamhet 2015

Efter två mycket intensiva år för utskotten med stort engagemang gällande det 
nya LBU-programmet blev 2015 ett år då endast några utskott hade verksamhet.

Ungdomsutskottet 

Ungdomsutskottets styrelse har under 2015 bestått av Ordförande Johan Holm-
qvist, sekreterare Liz Mattsson samt ledamöter Kristoffer Lundberg, Fredrik 
Söderlund, Christian Påvals samt Elina Lindroos. Ordförande Johan Holmqvist 
har även under året varit Ålands representant i SLC ungdomsstyrelse och även 
där fungerat som ordförande. 

Utskottet har under året haft sju stycken möten.  

I juli arrangerade ungdomsutskottet i samarbete med Mattas Gårdsmejeri 
en sommarfest för alla intresserade ungdomar inom branschen. På tillställning-
en deltog ca 25 personer. ÅCA och Dahlmans sponsorerade maten. 

Under Skördefesten den 18-20 september deltog ungdomsutskottet i sam-
arbete med kampanjen Sätt Åland på Tallriken vid Haga Kungsgårds Plåpp Åpp 
aktivitet. Ungdomsutskottet arrangerade en monter av halmbalar, bjöd på smak-
prov av ÅCA:s ostar samt informerade gästerna om lantbruksbranschen. Ar-
rangemanget var lyckat och ca 10 ungdomar var involverade. Ungdomsutskottet 
har vid flera andra tillfällen varit involverade i kampanjen. Johan Holmqvist och 
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Jon Eriksson har vid flera tillfällen deltagit i Bonde i butik som arrangerats av 
kampanjprojektet. I samband med kickoffen av projektet den 9: onde juni fanns 
utskottets medlemmar representerade.  

I oktober anordnade SLC ungdomsutbildning på Åland. ÅPF:s ungdom-
sutskott hjälpte till med kringarrangemanget gällande hotellövernattning på 
Åland, studiebesök och middagar. Samtliga intresserade ungdomar bjöds in att 
delta på utbildningen. Under den gemensamma middagen som arrangerades 
på Sittkoffska Gården under lördags kvällen deltog ca 10 ungdomar från ÅPF. 
Utbildningen var ett bra tillfälle att knyta kontakter med andra jordbruksintres-
serade ungdomar i Finland samt visa upp företagandet på den åländska lands-
bygden.

 
Den 21-23 november höll SLC kongress på Nådendals badhotell. I sam-

band med kongressen arrangerades även ungdomsutbildning. Johan Holmqvist, 
Liz Mattsson, Elina Lindros, Christian Påvals, Tony Karlsson och Andreas 
Nordlund deltog för Åland. Kongressen bjöd på intressanta föreläsningar, dis-
kussionsforum angående SLC:s framtida strategi där ungdomsutskottets repre-
sentanter deltog samt möjlighet till nätverkande. 
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Bönder i butiken. Jenny Sundqvist, Tage Eriksson och Nicklas Mörn är på plats i matbu-
tiken för att möta konsumenter och berätta om den åländska matens ursprung.
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Utskottet för ekologisk odling

Utskottets verksamhet under 2015 har huvudsakligen varit bevakning av den 
ekologiska marknaden samt utfallet av det nya LBU-programmet. 

Andelen ekologisk odlingsareal har ökat något under programperiodens 
första år trots farhågor om det motsatta. Fortfarande upplever vi dock att mer 
ekologiska produkter kunde fås fram i förhållande till arealen.

Intresset för ekologiska produkter fortsätter att öka bland konsumenterna, 
framförallt i Norden. Detta tillfälle borde vi tillvarata på Åland på ett bättre sätt 
än vad vi gör i dag. Därför ser utskottet med glädje på att vi äntligen ser ut att 
få en lokal satsning på ekologisk mjölk.

Kvinnoutskottet

Kvinnoutskottet har även detta år arbetat aktivt och bland annat fortsatt att 
trycka på gällande abytarverksamheten. Kvinnoutskottet har engagerat sig 
mycket i de socila frågorna och aktivt verkat för att ÅPF skall vara med i stöd-
personverksamheten och tidigt ingripande. Det var även ett aktivt deltagande i 
SLC:s kvinnodagar i Åboland i samband med SLC:s kongress.

Skogs- och energiutskottet

Skogs- och energiutskottet har sammanträtt och behandlat utlåtande på den 
nya skogslagen. Utskottet gör ett gemensamt utlåtande tillsammans med skogs-
vårdsföreningen och skogsbolagen.

Specialodlarutskottet

Specialodlarutskottet behandlade under våren 2015de förändringar som Hus-
hållningssällskapet gör gällande försöksverksamheten. Utskottet ansåg att man 
inte hade fått tillräcklig information om förändringen och om vad som skall 
komma istället. Utskottet rikar en skrivelse i ärendet till Landskapsregeringen. 
Dessutom behandlade utskottet de krav på ny certifiering som handeln kräver. 
Utskottet anser att det inte finns behov av denna certifiering och att det bara 
medför mera byråkrati.
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Mark- och miljöutskottet

Mark- och miljöutskottet hade genast i början av året ett gemensamt möte med 
styrelsen gällande Landskapsregeringens förslag till revidering av åtgärdspro-
gram och förvaltningsplan gällande vattendistriktet Åland. Dessa dukument är 
en uppföljning av EU:s vattendirektiv. Man konstaterade vid mötet att förslaget 
till åtgärder inte i dessa dokument är så alarmerande, men att de bakgrundsma-
terial som förslagen bygger på inte är ok. Landskapsregeringen vaägrar fortsätt-
ningsvis att redovisa den totala belastningen av näringsämnen för Åland, man 
unegligerar de stora belastningar som atmosfärisk deposition, flygtrafik och 
sjöfart utgör. Samtidigt konstaterar man att belastningen från havsströmmar 
troligen är stor, men man bemödar sig inte att kvantifiera den. De förslag som 
Landskapsregeringen lagt fram är byråkratiskt och förvaltningen av det kostar 
mycket pengar.

Skrivelser, utlåtanden och höranden

ÅPF har lämnat följande skrivelser och utlåtanden på lagförslag, förordningar 
eller initiativ: 
• Utlåtande gällande Landskapsregeringens förlag till åtgärdsprogram och 

förvaltningsplan för vattendistriktet Åland.
• Tillsammans med Skogsvårdsföreningen och skogsbolagen har ÅPF läm-

nat utlåtande på nya skogslagen.
• Landskapsregeringen har konstaterat päronpest i en odling på norra Åland. 

SLC:s jurist bistod de odlare som behövde hjälp att bemöta de krav som 
ställdes.

• VD har hörts i Social –och miljöutskottet gällande förslaget till omställning 
Åland. 

• VD har hörts i social- och miljöutskottet gällande förändring av vattenla-
gen.

• Den 2 juni hördes VD i Finans- och näringsutskottet gällande 1:a tilläggs-
budgeten för Landskapet 2016.

• I november hördes åter VD i Finans- och näringsutskottet. Denna gång 
gällde det förslaget till ordinarie budget för Landskapet Åland år 2016. 
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Vårmötet

Vårmötet hölls på Ålands Hotell- och restaurangskola den 27 mars 2015. Sty-
relseordförande Tage Eriksson hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnade 
han Europaparlamentariker Fredrick Federley och SLC:s jurist Mikaela Ström-
berg-Schalin, som skall hålla anföranden. Han konstaterade att det är mycket 
möten dessa dagar. Det hålls informationsmöten om olika stöd som hör till den 
nya programperioden. Vi upplever nu en generell kris för de flesta produktions-
grenar, men det är sänkningen av mjölkpriset och lönsamheten för mjölkpro-
duktionen som fått störst uppmärksamhet. Den ökande byråkratin i jordbruket 
skapar osäkerhet hos odlarna. Tage Eriksson berörde även den planerade sam-
manslagningen av den industriella delen av skogsförädlingen och konstaterade 
att det är en efterfrågad förändring. I takt med att jordbrukets förutsättning-
ar och stöd från Landskapet minskar ifrågasätts de behörighetsområden som 
Landskapet sköter.   

Den svenske EU-parlamentarikern Fredrick Federley höll ett inspireran-
de anförande om mat och konsumenternas val av produkter. Han hävdade att 
efterfrågan på högkvalitativa matvaror kommer att växa i framtiden. Bondens 
bästa vän är den medvetna konsumenten som ofta finns i stan. Intresset för 
mat har aldrig varit så stort som nu med massor av tv-program om matlagning 
och bönder. Det finns flera tiotals miljoner människor som är beredda att be-
tala mera för mat som produceras med ansvarskänsla och etik och är av hög 
kvalitet. Fredrik Federley förutspådde också att den ekonomiska ryggsäck som 
bönderna i Sverige och Finland har på grund av strängare myndighetskrav så 
småningom kommer att jämnas ut. 

SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin informerade om arbetet med den 
nya djurskyddslagen i Finland. Hon beskrev arbetet med djurskyddslagen som 
komplicerat inte minst med tanke på att lagen omfattar både keldjur, vilda djur 
och produktionsdjur. Många av de som är med i arbetet har liten förståelse för 
villkoren för produktionsdjur och de tar sig till uttryck i olika förslag som fram-
förs. För Ålands del är det också viktigt hur detta arbete utformas eftersom man 
har talat om att i vår lagstiftning ta efter rikets lagstiftning. 

Vik.VD Henry Lindström presenterade förslaget till nya stadgar för Ålands 
Producentförbund. Förutom en modernisering av texten i stadgarna så innebär 
stadgeändringen att det numera blir möjligt att bli direktmedlem i förbundet 
och att stödfondens medel förutom för fackliga åtgärder även kan användas för 
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att täcka underskott i Ålands Producentförbunds ordinarie verksamhet. Mötet 
beslöt att ta upp stadgarna till första behandling vid detta möte.

Stadgarna godkändes i första behandling av vårmötet. Stadgarna kommer 
nu att skickas på förhandsgranskning till föreningsregistret för att sedan tas upp 
till slutlig behandling på höstmötet 2015.

Ordinarie VD Birgitta Eriksson har efter flera moderskapsledigheter sagt 
upp sig. Hon avtackades av Ordförande Tage Eriksson med blommor och ett 
kuvert.

Höstmötet

Höstmötet hölls fredagen den 11 december 2015 på Ålands Hotell- och restau-
rangskola.

Ålands Producentförbunds ordförande Tage Eriksson hälsade alla välkom-
na till höstmötet, särskilt välkomna hälsade han vicelantråd Camilla Gunell, som 
biträds av tjänstemännen Mikael Larsson o Sölve Högman. SLC:s ordförande 
Holger Falck hälsades även han särskilt välkommen liksom tidigare och nuva-
rande lagtingsledamöter.
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Ordinarie VD Birgitta Eriksson avtackades på ÅPF:s vårmöte av ordförande Tage 
Eriksson.
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Ordförande gjorde en tillbakablick på det gångna året och konstaterade 
att trots att vi har en omfattande lönsamhetskris både vad gäller mjölk, kött 
och spannmål så har den gångna odlingssäsongen varit gynnsam för de fles-
ta grödorna. Vi kan konstatera att det finns nysatsningar på gång i flera pro-
duktionsgrenar och många skogsägare har förväntningar på satsningarna inom 
skogsindustrin. Trenden för närproducerat växer sig allt starkare och satsningen 
på kampanjen ”Sätt Åland på tallriken” har varit framgångsrik. Som ett resultat 
av Landskapsregeringens och Lagtingets beslut om att Åland skall vara omställt 
år 2051 och att vi försöker få ett mervärde i våra produkter har ÅPF igångsatt 
projektet ”Hållbar livsmedelsstrategi”. Målet är att ha en produktion anpas-
sad till morgondagens konsument där man i produktionen tar hänsyn till såväl 
ekonomiska, miljömässiga som sociala faktorer. Djurskyddslagen skall revideras 
och det är oroande att man från Landskapsregeringens sida för fram att det skall 
vara världens bästa djurskyddslag.

Vicelantråd Camilla Gunell tackade för möjligheten att komma på vårt 
möte och konstaterade att hon var med i egenskap av Lantråd för fyra år sedan. 
Hon konstaterade att de senaste fyra åren varit en ganska tung mandatperiod 
med nytt LBU-program och förändringar av avbytarsystemet. Hon konstatera-
de att hon i den nya Landskapsregeringen har ansvar för både näringsliv och 
miljö- och energifrågor. Vår jordbrukspolitik skall handla om hållbar utveckling, 
bärkraftighet och lönsamhet. Även skogen bör lyftas fram i detta sammanhang 
och hon understödde begreppet ”wood is good”. Hon konstaterade vidare att 
jord- och skogsbruk är viktiga sysselsättande näringar och att näringens eget 
initiativ om hållbar livsmedelsstrategi är oerhört viktig. Näringen utarbetar och 
landskapet omfattar. Hon räknade även upp olika faktorer som betecknar håll-
bar utveckling. Då det gäller LBU-programmet ligger det fast för denna pro-
gramperiod och för Landskapsregeringen gäller det att återupprätta förtroendet 
hos näringen. Den nya näringsministern underströk rådgivningens betydelse 
och konstaterade även att Landskapsregeringen kommer att gynna närprodu-
cerat i samband med representation. Slutligen gjorde hon även reklam för se-
minariet ”Forum för samhällsutveckling” som försiggår den 9 februari 2016. 
Tjänstemännen Mikael Larsson och Sölve Högman bistod vicelantrådet med 
fakta om hållbarhet och stödutbetalningar.

Förslaget till nya stadgar för Ålands Producentförbund behandlades för-
sta gången på vårmötet den 27 mars 2015. Stadgarnas godkändes då i första 
behandling. Härefter har stadgarna varit på förhandsgranskning till förenings-
registret och där gjordes endast några språkliga förändringar som inte i sak 
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ändrar stadgarna. För att slutligt godkännas måste stadgarna godkännas på två 
förbundsmöten. Höstmötet godkände stadgarna vid den andra och slutliga be-
handlingen. 

SLC:s ordförande Holger Falck informerade om vad som är aktuellt i riket 
efter att den nya regeringen tillträtt. Den nya regeringen försöker vidta årgärder 
så att man skall komma tillrätta med den höga statsskulden. Man har intentio-
ner att minska på byråkratin och vill också att man skall var verksam längre tid 
i arbetslivet. Generationsväxlingar i jordbruket kommer att gynnas och egen-
domsskyddet kommer att tryggas.

SLC har under hösten avlagt besök på alla hamburgarrestauranger för att 
få dem att använda mer inhemsk råvara. Reko-ringarna har ökat i snabb takt 
under detta år. 

SLC verkar för att bioenergi och övriga rena lösningar skall gynnas. Gårds-
brukets utvecklingsfond kommer att få ett tillskott om 90 miljoner.

Krisstödet till bl.a. mjölkproducenter blir aktuellt att sökas nu och baserar 
sig på produktionen under början av år 2015 då kvoterna fortfarande gällde. 
Övrigt tillfälligt stöd kommer att kunna sökas för skuldsatta gårdar med minst 
100 000 euro i skulder 31.12 2014.

Holger Falck informerade vidare om regler gällande avträdelsestöd och 
vad man bör tänka på inför generationsväxlingar. Nuvarande lag gällande av-
trädelsestöd gäller fram till och med år 2018. Det är mycket man behöver tänka 
på inför en generationsväxling och Holger Falck visade på exempel på vilken 
stor skillnad det är gällande arvs- och gåvoskatt beroende på om man yrkar på 
lättnader enligt Arvs- och gåvoskattlagen. Viktigt i detta sammanhang är också 
att man uppfyller de krav som ställs både som givare och tagare.
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Medlems- och arealredovisning 2015

Lokal- 
avdelning

Aktiva
gårdar    pers.

Stödande
gårdar     pers.

Ansluten areal
åker ha        skog ha

Växthus 
m2

Föglö 26 43 3 6 543,01 1 143,8  

Hammarland       59 117 9 16 1 347,9 2 289,6  

Jomala 75 140 16 26 2 511,1 2 699,7 624,0
Kökar                    3 6 1 1 113,0 

Lemland 20 33 6 10 401,1 908,7           

Lumparland         15 26 3 4 433,4 373,4

Norra Åland 189 374 28 45 4 850,3 6 794,8    24 633,0
Sottunga 9 19 157,3              109,7      

Totalt 396       758         66 108 10 357,1         14 319,7     25 257,0
Statistik för Ålands Producentförbund 31.12.2015

Sum lägenheter (st): 462 Sum åker (ha): 5 055,40

Sum aktiva lägenheter (st): 396 Sum arrende (ha): 5 301,73

Totalt åker (ha): 10 357,13
Sum stödande lägenheter (st): 66 Sum skog (ha): 14 319,73

Sum medlemmar 866 Sum växthus (m²): 25 257

Sum aktiva medlemmar (st): 758 Sum bärbuskar (ha): 0,07

Sum stödande medlemmar (st): 108 Sum frilandsodl. (ha): 2,56

Lägenheter skog (st): 352

Lägenheter enbart skog (st): 100 Sum enbart skog. (ha): 4 064,39

Arealför-
delning

Aktiva
Lägeh.    Pers.

Ansluten areal
Åker + arr.      Skog        Växthus     Bärbuskar   Friland

0 - 10 156 267 288,78 5 139,78 12640 0,07 0
10 - 20 59 117 866,16 1 949,50 10137 0 0
20 - 30 40 75 978,86 1 361,02 480 0 0
30 - 50 69 143 2 725,02 2 792,32 2000 0 2,56
> 50 72 156 5 498,31 3 077,11 0 0 0
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ÅPF:s lokalavdelningar 2016 
 
Föglö lokalavdelning
Ordförande: Johan Helin, Granboda, 22710 Föglö
Sekreterare: Tor-Olof  Englund, Nötö, 22710 Föglö
Kassör: Alfons Boström, Flisö, 22710 Föglö

Hammarlands lokalavdelning
Ordförande och kassör: Ralf  Fagerholm, Näfsby, 22240 Hammarland
Sekreterare: Mikaela Liljegren, Kattby, 22240 Hammarland

Jomala lokalavdelning 
Ordförande: Staffan Bengtz, Vestansunda, 22130 Gottby
Sekreterare: Tommy Karlsson, Ytterby 22150 Jomala
Kassör: Tord Johansson, 22130 Gottby

Lemlands lokalavdelning
Ordförande: Joakim Sjögren, Norrby, 22610 Lemland
Sekreterare och Kassör: Egon Signell, Norrby, 22610 Lemland

Lumparlands lokalavdelning
Ordförande: Jan Eriksson, Lumparby, 22630 Lumparland
Sekreterare och Kassör: Erik Alm, Klemetsby, 22630 Lumparland

Norra Ålands Lokalavdelning
Ordförande: Henry Lindström, Tellviksvägen 32, 22320 Ödkarby
Sekreterare och kassör: Bo-Erik Sandell, Markusböle, 22310 Pålsböle

Sottunga lokalavdelning
Ordförande: Nils Eriksson, 22720 Sottunga
Sekreterare: Regina Pettersson. 22720 Sottunga
Kassör: Stig Karlsson, 22720 Sottunga
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