ÅRSBERÄTTELSE 2021
Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
DET NITTIOSJUNDE VERKSAMHETSÅRET

Förbundets medlemmar 2021
• 16 lokalavdelningar, av vilka 4 landsbygdsföreningar
• I slutet av året gick lokalavdelningarna i Pernå, Pyttis och
Strömfors samman till SLC Öst (från 1.1.2022)
• Sammanlagt 1.271 lantbruks- och trädgårdslägenheter
som medlemmar (-1,4 %)
• 302 stödande medlemmar (-3,2 %)
• Totalt 2.870 personmedlemmar (- 0,5 %)
• Medlemsgårdarnas sammanlagda areal 57.932 ha åker (+
0,3 %) och 72.364 ha skog (- 0,3 %)
• Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 45,6 ha åker (+ 0
ha jmf. med 2020) och 56,9 ha skog (+ 0,6 ha)
• 279 lägenheter hade enbart skog
• Om man beaktar endast aktiva gårdar som hade åkermark
i besittning blir åkerns medelareal ca 12,8 hektar större,
d.v.s. 58,4 ha (+ 0,5 ha)

Stödande företagsmedlemmar
•
•
•
•
•
•
•

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

Förbundets ordföranden

•
•
•
•
Joel Rappe (2:a fr.v) tog över som viceordförande efter Erik Perklén (till höger).
Thomas Antas fortsatte som förbundsordförande och Peter Österman är I:a. viceordf.

Förbundets ordinarie möten
• Vårmötet

• Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 9 april 2021 i
Vanda Lantbruksmuseum och på distans via Teams. I
mötet deltog ca 50 personer varav de flesta på distans.
38 st. var valda ombud för lokalavdelningarna
• I:a behandling av förslag till nya stadgar
• Bokslut -39.335 euro
• Motion om snabbare reaktion i sociala medier
• Diskussion om SLC:s juridiska tjänster
• Lantbrukspolitik, Mats Nylund
• Spannmåls- och oljeväxthandeln, Johan Andberg
• Uttalande om kontraktsodling och prissäkring samt
riktade miljöåtgärder

Nyländsk Bondedag
• Höstmötet
•

•
•
•
•

Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag
tillsammans med NSL på Saga Congress Center i Vanda den 23
november. I mötet deltog ca 100 personer. Av dessa var 55
personer valda ombud för lokalavdelningarna.
Thomas Antas återvaldes till förbundsordförande för 2022
Till viceordförande valdes Peter Österman
Markus Johansson och Anders Wasström mottog ordenstecken
Utdelning av förtjänsttecken

Nyländsk Bondedag forts…
• Höjning av grundavgiften, ofärändrade arealavgifter
• II:a behandling av stadgeändring och namnbyte
• Val av ny styrelse för2022 samt fullmäktigeordförande
+ vice och fullmäktigeledamöter
• Omval av ledamöter i SLCs fullmäktige 2022
• SLC bjöd på 75-års kaffe och tårta
• Lantbrukspolitisk diskussion med Mats Nylund,
kostnadsstegring, CAP
• Diskussion om fosforgödsling läggs in i lagstiftning och
miljöåtgärder
• I uttalandet från mötet frågades varför den får minst som
gör mest? Togs upp lönsamhet och klimatåtgärder.

Förbundets verksamhet
• Allmänt om lantbruket i Nyland:
• År 2021 fanns det 2 950 gårdar i Nyland
• Den disponibla jordbruksarealen var drygt 181 000 ha och
medelarealen per gård 62 ha.
• Av totalarealen i Nyland år 2021 var den ekologiska
åkerarealen 16,7 % .
• Ekogårdarnas antal i Nyland var 423, varav 62 djurgårdar.
Medelstorlek per ekogård år 2021 var 71,6 ha.

Allmänt om lantbruket i Nyland
• Vårbruket kom igång redan kring 20.4, men framskred
långsamt ännu i början av maj. Rikliga regn i mitten av maj
och under försommaren. Sedan sommarhetta och lång
torka. Sämsta skörden under EU-tiden, endast ca halv skörd.
Första vallskörden bra men andra vallskörden blev liten.
• Överlag var skörden dålig i kusttrakterna i södra och
sydvästra Finland, som var värst utsatt för torkan.
• Såddes rekordmycket höstsäd och höstoljeväxter.
• På grund av den svåra situationen betalades undantagsvis
även år 2021 förhöjda förskott på gårdsstödet och
programbaserade stöden.
• Det var bra åtgång på virke och efterfrågan speciellt på
sågat virke, vilket även resulterade i prishöjningar.

SLC Nylands verksamhet
• Coronapandemin fortsatte prägla verksamheten, men
fungerat bra med distansmöten. Satsades på mer
synlighet i sociala medier.
• CAP27 och jordbrukets lönsamhetskris de centralaste
frågorna.
• Avbytarfrågor och markägarfrågor bevakades aktivt.
• De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen
för 2021 följde strategins tyngdpunktsområden:
• A. Marknad
• B. Politik
• C. Sociala frågor
• D. Kompetens
• E. Ungdomsverksamhet

A. Marknad
Förbundet påtalade behovet av högre och rättvisare
producentpriser och vikten av att förbättra jordbrukarnas
situation på marknaden. Konsumentjippo på Narinken i november.
• Inom Greppa Marknaden projektet fortsatte satsningen på att
öka marknadskunnandet bland odlarna.
• Det exportfrämjande projektet Farmers Grain Export som drivs av
SLC, med delfinansiering från JSM, och genomförs i samarbete
med MTK, fortsatte under 2021.
• Förbundet deltog vidare i utvecklandet och marknadsföringen av
den nya digitala marknadsplatsen Spannmålstorget, Viljatori.fi
som skulle betjäna såväl spannmåls- som husdjursgårdar, men
som tyvärr lades ned i slutet av året.
•

B. Politik (inklusive markägar- och miljöfrågor)
• Beredningen av CAP23, stöden borde styras mer till aktiv
produktion, enklare uppbyggnad av systemet för vallar
• Markägarfrågor, planläggning och skyddsbeteckningar, besvär
• Problem med hur iståndsättning av Svartån vid Junkarsborg
påtalades
• Uppvaktning inför budgetrian ”verkställ klimatvägkartan”
• Viltfrågor och vitkindade gäss

C. Sociala frågor
• SLC Nyland har verkat för utvecklandet av lantbrukarnas
socialskydd inklusive avbytarservicen, samt för
anslutningen till lantbrukarnas företagshälsovård
• LPA-infomaterial ingick i ”Min Gård”-minnesstickan som
delades ut till nya lantbrukare. Alla nya lantbrukare som
deltog i lokalavdelningarnas vårmöten tilldelades dessutom
en Bonden behövs T-skjorta och en liten första hjälppåse.
• Ta hand om bonden, tidigt ingripande träff ordnades i
samarbete med LPA och vikten av att ta hand om sin hälsa
och välmående lyftes fram på möten och i artiklar i
Landsbygdens Folk, samt i medlemsbrev

D. Kompetens (Information & konsumentupplysning)
Som grund för såväl den interna som den externa
kommunikationen ligger förbundets kommunikationsstrategi
• Medlemsbrev, info i LF, stödinfo på distans
• Elektroniska medlemsbrev sändes ut regelbundet och förbundet
utnyttjade även aktivt Some (FB, Insta) som informationskanal
• Bondesnack medlemsträffar på distans
• Man jobbade även aktivt för att det erbjuds
yrkeskompetenshöjande utbildning på svenska
• Positiv konsumenupplysning
•

E. Ungdomsverksamhet
• Ungdomsverksamheten ordnades även 2021i tätt
samarbete med MTK-Uusimaa och MTK- Häme
• Pia Franzén, Cecilia Nyholm och Janina Saarinen fungerade
som ungdomsombud
• SLC Nylands traditionella Oktoberfest hölls i östra Nyland
• BOOSTI-projektets verksamhet fortsatte med kurser och
träffar

SLC Nylands budskap
1) MERVÄRDE

-vi skapar mervärde för våra medlemmar och våra medlemmar och gröna näringarna skapar mervärde
för samhället

2) FÖRVALTA

–skog och mark sköts så att det skapar fortsatt samhällsnytta, tillväxt, mat, skogsråvaror och energi, samt
bidrar till klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet

3) ANSVAR

–vi står för en ansvarsfull och hållbar produktion, livsmedelsförsörjning och levande landsbygd

• Visionen, strategin och budskapen skall utgöra
en röd tråd som skapar grunden för förbundets
verksamhet och kommunikation
• Handlingsplanen utformas på basen av dessa
”byggstenar”

Projektverksamhet

Tack!
Förbundsstyrelsen vill slutligen uttala ett tack till alla medlemmar,
lokalavdelningar och personalen samt organisationer och företag för gott
samarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret.

