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

Aktuellt från SLC Nyland – Din intressebevakare!
ORDFÖRANDES HÄLSNING
SLC har medlemstemaår 2018. En av orsakerna är att påminna hela organisationen om varför vi finns
till. Vi finns till för våra medlemmar, ingen annan. Medlemmarna och medlemmarnas behov ska stå i
fokus i allt vi gör. Kontakta oss och hjälp oss kontakta dig. Se till att vi har ditt telefonnummer och din epostadress (se andra sidan). SLC Nyland – det är du!
FOKUS PÅ BÄTTRE LÖNSAMHET
Efter ett tufft och synnerligen besvärligt odlingsår ser vi fram emot ljusare tider, en gynnsammare odlingssäsong och bättre
lönsamhet inom jord- och skogsbruket. På grund av de svåra förhållandena i fjol kommer krisstöd i form av
accisåterbäring på bränsle att betalas ut i år. Och en del gårdar kan söka och få ersättning för att det inte gick att så
höstsäd på grund av vätan. Riktningen för jordbruksstöden är i övrigt ändå sjunkande.
Fokus måste nu läggas på att utveckla lönsamheten via bättre priser, samt genom effektivering och sänkta
kostnader så att konkurrenskraften kan förbättras. På gårdsnivå gäller det att ha koll på sina produktionskostnader. Kan
byte och sammanslagning av skiften eller kanske bolagisering av lantbruket vara ett sätt att förbättra lönsamheten? Det är
frågor som tas upp på två tillfällen vi ordnar tillsammans med samarbetspartners under våren. Se närmare info om dessa
samt andra infotillfällen och kurser i bilaga.
BONDEN BÖR FÅ ETT RÄTTVIST PRIS!
Vi är en del av samhället och det är allt fler som ser och förstår att bonden behövs. Så nu gäller det att fortsätta stärka
förtroendet och svara på konsumenternas förväntningar. Införandet av obligatorisk ursprungsmärkning för mjölk och kött är
ett steg i rätt riktning. Nästa steg är genomdrivandet av ursprungsmärkning i restauranger och storkök. Kunskap från
producent till konsument ger stolthet i alla led, vilket leder till att det finns en betalningsvilja för våra inhemska produkter.
Det räcker inte att vi producerar och har en bra kvalitet, vi måste satsa mer på att marknadsföra våra produkter, även
internationellt. Priset påverkas av utbud och efterfrågan. Var och en har ett stort ansvar att bära för att den inhemska
marknaden ska hållas i balans. Som spannmålsproducenter bör vi i Nyland, där vi har nära till hamnarna, sträva efter att
exportera så mycket som möjligt av det vi odlar. Genom projektet Farmers Grain Export tar vi sikte på att söka nya
exportmarknader för finländskt spannmål och befrämja export i odlarnas egen regi. Dessutom behövs samarbete även
mellan växtodlings- och husdjursgårdar, samt på insats- och maskinsidan.
FÖRSÄKRINGSSKYDDET OCH MEDLEMSUPPGIFTER I SKICK?
Du själv är ditt företags viktigaste resurs. Se till att ha försäkringsskyddet på rätt nivå. För den som har annan
företagsverksamhet vid sidan om jordbruket gäller det särskilt att se till att olycksfallsförsäkringen är i skick även för den
delen.
Ta hand om din hälsa. Ibland kan de psykiska eller ekonomiska resurserna ställas på prov och då behöver Du hjälp.
LPA-projektet ”Ta hand om bonden” kan stödja lantbruksföretagare att orka bättre med arbetet. Lantbruksföretagare
som befinner sig i en utmanande situation kan ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA för att få
experthjälp. Tveka inte att kontakta Susann Rabb, tel. 050 331 9056, som är kontaktperson för lantbrukare i hela
Svenskfinland. Vi rekommenderar även alla att ansluta sig till företagshälsovården för lantbrukare.

VÄND ->

SLC Nyland
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
tel (09) 601 588, www.slc.fi/nyland
nsp@slc.fi

Uppdatera dina medlems- och kontaktuppgifter. Du kan själv uppdatera dina uppgifter på slc.fi via inloggningslänken
(uppe på webbsidans högra hörn) för de låsta medlemssidorna och "visa/ändra medlemsuppgifter". Du behöver ditt
medlemsnummer för att logga in. Du kan också kontakta kansliet. För att få info om aktuella frågor och kommande tillfällen
är det viktigt att e-postadress och mobilnummer är uppdaterade. Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Du som är SLCmedlem och lämnat din aktuella e-postadress får nyhetsbrevet automatiskt.

BUDSKAP INFÖR ODLINGSSÄSONGEN

Bra utsäde är en grundförutsättning för en god skörd. Det är skäl att i god tid före odlingssäsongen kontrollera grobarheten
i det egna utsädet. Många utsädespartier har haft mycket låg grobarhet. Utan grobarhetsanalys är det svårt att veta vilken
kvalitet det egna utsädet har.
Vi ska odla för export och redan innan sådd ha en klar adress för skörden. Dessutom uppmanar vi alla som har
möjlighet att odla minst 25 % sådana grödor, som inte belastar den inhemska spannmålsmarknaden. Till exempel
oljeväxter, proteingrödor, ren havre och andra specialväxter mot kontrakt, eller miljövallar. Notera att vi i Finland igen fått
Tukes att bevilja undantagstillstånd för användandet av neonikotinoider som betningsmedel för våroljeväxter 2018.
Efterfrågan på ekoprodukter är fortsatt god, vilket även syns i prisnivån som är på en förhållandevis bra nivå. För dem
som funderar på att gå över till ekologisk produktion kan det vara skäl att beakta att det ännu är osäkert om det nästa år
längre går att ingå förbindelse om ersättning för ekologisk produktion.
Flera stora reformer är aktuella som är av stor betydelse för våra medlemmar. Lantbrukarna är kanske den grupp som
berörs allra mest av landskapsreformen. Där ingår bland annat såväl planläggningsfrågor som
landsbygdsförvaltningen, avbytarservicen och veterinärtjänsterna. Här har vi mycket att bevaka och alla har
möjlighet att påverka genom att ställa upp och rösta i landskapsfullmäktigevalet i höst. Jordbruksstödens framtid står igen
på spel i reformen av EU:s jordbrukspolitik, CAP 27. Beredningen av ramarna och riktlinjerna har inletts och tar nu fart på
allvar. Här har vi mycket att försvara och försöka påverka!
Kom med och diskutera bland annat riktlinjerna för den kommande jordbrukspolitiken på lokalavdelningens vårmöte och ta
del av aktuellt inför stödansökan på de regionala infotillfällen som hålls under våren. Se närmare i bilaga, samt på
www.nylandsbygd.fi och i Landsbygdens Folk.
VÄL MÖTT på lokalavdelningens och förbundets vårmöte!

Ta gärna kontakt och kom med förslag och hälsningar!
Du och vi tillsammans är SLC. Vi skapar landet!
Producenthälsningar,
SLC Nylands arbetsutskott:

Thomas Antas (ordf.), Erik Perklén, Peter Österman, Bengt Nyman, Tom Lemström, Magnus Selenius,
Karl-Erik Oljemark och Anders Rosengren, samt Joel Rappe (ungd.ordf.), Johanna Wasström
(kv.utsk.ordf.) och Bjarne Westerlund (v.led.)

Gilla SLC Nyland på
Bilagor: Kontaktuppgifter
Lokalavdelningarnas vårmöten 2018 + kurser, infon

www.facebook.com/NSP.lantbruk
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