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Kolla in slc.fi, fungerar bra även via mobilen! Där kan du också läsa detta medlemsbrev!

SLC Nyland – Din intressebevakare!
Det är nu ett år sedan vi gick in för att börja använda SLC Nyland, i stället för NSP, i förbundets kommunikation. Det här
som ett steg för att stärka organisationens ”brand” och synlighet bland allmänheten, något som vi jobbat aktivt med inom
SLC de senaste åren. Det känns idag helt rätt med SLC Nyland, och vi hoppas att du som medlem också känner så.
Namnkonceptet har nu tagits i bruk även på lokalavdelningsnivå då SLC Raseborg inledde sin verksamhet vid årsskiftet.
Vad har vi då uppnått under det senaste året?
Traktormarschen bidrog till en ökad förståelse för jordbrukarnas situation och gav som resultat krisåtgärder och
tilläggsanslag. Spannmålsexportåtgärder, bevakningen av markägarnas rättigheter i planeringsfrågor och i
samband med dragning av jordkablar, hör till det mer synliga vi arbetat med under 2016. Men många andra frågor har
aktivt bevakats. Här några axplock där SLC Nyland och SLC haft en aktiv roll:











Öka odlarnas marknadsmedvetenhet och olika åtgärder för att balansera spannmålsmarknaden.
Minska effekterna av jordbrukets byråkrati bl.a. genom lindringar i sanktionerna för försenade djuranmälningar
och tvärvillkoren.
Vi har drivit på förenklingar och digitalisering gällande den ekologiska övervakningen.
Lättare och smidigare tillståndsförfaranden, och förutsättningar för företagande.
Krav på ursprungsmärkning av basråvaror och att offentligt upphandlade varor och tjänster skall fylla samma
kriterier som finländsk lagstiftning ställer.
Få bort LUO-beteckningen och nya myrskyddsområden ur huvudkartan i förslaget till etapplandskapsplan 4.
Beredandet av ny markanvändnings- och bygglagstiftning.
SLC har satsat på aktiv konsumentinformationsverksamhet, bl.a. åkerskyltkampanjen ”Här växer din mat”.
SLC har bevakat utformningen av den s.k. skogsdatalagen och har deltagit i beredningen av skogsgåvoavdraget.
Vi har aktivt arbetat för att säkerställa en kvalitativ agrologutbildning på svenska.

Budskap inför odlingssäsongen
Den globala prisutvecklingen styr som bekant långt även våra inhemska priser, såväl inom husdjursproduktionen, som
växtodlingen. Men priset påverkas trots allt av våra egna åtgärder och framför allt utbud och efterfrågan. Nu om någonsin
borde vi odla också annat än spannmål. Vi kan alla medverka till att förbättra marknadsbalansen och därmed
lönsamheten. Vår produktion bör vara marknadsbaserad. Det är viktigt att inte bara ha en odlingsplan utan även en
marknadsplan.
Som spannmålsproducenter bör vi i Nyland, där vi har nära till hamnarna, sträva efter att exportera så mycket som
möjligt av det vi odlar. Det här kan ske som containerexport eller via direktleverans till hamnarna. Nya hamnlager
förbättrar möjligheterna att exportera en större del av vår spannmål. Vi har även möjlighet att också satsa på export direkt
från gårdarna till Estland.
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För att effektivera försäljningen av spannmål och spannmålsexporten behövs även ett tätare samarbete mellan odlarna.
Här försöker vi medverka till att utveckla nya koncept. Nu behövs nya grepp och satsning på att marknadsföra våra
produkter, även internationellt. Vi förespråkar därför uppbyggnaden av en skild marknadsföringsfond för spannmål.
Samarbete behövs även mellan växtodlings- och husdjursgårdar, samt på insats- och maskinsidan.
Förutom att odla för export och redan innan sådd ha en klar adress för vart man kommer att leverera, så uppmanar vi alla
som har möjlighet att odla minst 25 % andra grödor, såsom oljeväxter, proteingrödor, ren havre och andra
specialväxter mot kontrakt, eller miljövallar, som inte belastar den inhemska spannmålsmarknaden. Notera att vi i Finland
igen fått Tukes att bevilja undantagstillstånd för användandet av neonikotinoider som betningsmedel för våroljeväxter för
våren 2017.
I dagsläget är speciellt finländsk havre med en kvalitet i absolut världsklass mycket efterfrågad. I Nyland har vi stor
efterfrågan på t.ex. närproducerade grönsaker och förädlade livsmedel. Det finns i dagsläget även en viss brist på
ekologiska produkter. Såväl specialodlingar som ekologisk produktion kräver dock rätt mycket av odlaren, inte minst
intresse, för att vara framgångsrik.

Ta hand om din hälsa
Den viktigaste resursen i ett lantbruksföretag är företagarna själva. De psykiska resurserna kan ändå sina ibland eller de
ekonomiska bekymren hopa sig. Då behöver man snabbt få hjälp. Som en del av regeringens krispaket styrs ett
tilläggsanslag till att stödja lantbruksföretagare för att orka bättre med arbetet. De praktiska åtgärderna genomförs av LPA
via projektet ”Ta hand om bonden”. Tveka inte att kontakta Susann Rabb, som är kontaktperson för lantbrukare i hela
Svenskfinland. Kontaktuppgifter och mer info finns i bilagan.
Vi rekommenderar även att man ansluter sig till företagshälsovården för lantbrukare.

Rösta i kommunalvalet!
Inför kommunalvalet gör SLC ett kommunalvalsmaterial som lyfter upp för jord- och skogsbrukets viktiga framtidsfrågor
och verksamhetsförutsättningar. SLC:s förnyade broschyr om offentlig upphandling, som riktar sig till beslutsfattare och
påverkare, utkommer som tryckt och elektronisk i mitten av mars. Befintligt material finns på: http://slc.fi/upphandling.

VÄL MÖTT på lokalavdelningens och förbundets vårmöte!
Meddela din e-postadress till kansliet, nsp@slc.fi, om Du vill komma med på vår e-post lista. Kom ihåg att uppdatera dina
medlemsuppgifter. Du kan göra det själv på http://slc.fi/medlem/medlemskap-i-slc/medlemsuppgifter eller kontakta
kansliet.

Tillsammans är vi SLC. Vi skapar landet!
Producenthälsningar,
SLC Nylands arbetsutskott:

Thomas Blomqvist (ordf.), Thomas Antas, Bengt Nyman, Tom Lemström, Magnus Selenius, Karl-Erik
Oljemark och Anders Rosengren, samt Sonja Träskman (ungd.ordf.), Johanna Wasström
(kvinnoutsk.ordf.) och Bjarne Westerlund (verks.led.)

Bilagor: Kontaktuppgifter
Lokalavdelningarnas vårmöten 2017 och stödinfon mm.
Ta hand om bonden

Gilla SLC Nyland på
www.facebook.com/NSP.lantbruk
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