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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!
Mitt första år som förbundsordförande blev händelserikt med en sällan skådad torka, gammafly,
livsmedelsmarknadslag, krisstöd och en massa andra saker. Nedan har vi listat en del resultat av
intressebevakningen 2018. Inget blir ändå bättre av att bara älta gammalt. Blicken ska riktas framåt. Vi
har riksdagsval och regeringsbildning framför oss. Det är inte egalt vem som sitter på Arkadiabacken.
Det är inte egalt hurdana EU-parlamentariker vi har. Jag uppmanar alla att utnyttja sin rösträtt. Den är
grunden för vårt ordnade samhälle. Vi skapar landet!
Fokus på jord och skog
Väder och klimat har diskuterats mycket under det senaste året. I stället för att utpekas som miljö- och klimatbovar, kan
och bör jord- och skogsbrukarna ses som miljö- och klimathjältar. Bäst binder vi kol i skog genom god skogsskötsel som
ger tillväxt. Inom jordbruket kan vi öka kolbindning och minska näringsläckage till vattendrag bl.a. genom att satsa på en
god markstruktur, bördig jordmån och växtlighet så stor del av året som möjligt. Våra kor och köttkonsumtionen har fått
mycket kritik på senaste tid. Men korna är viktiga miljöarbetare och av hela Finlands koldioxidutsläpp härstammar under
5% från djurhållningen. Den fossila energin står däremot för nästan två tredjedelar av koldioxidutsläppen.
Fokus och fakta måste sättas rätt! Vi måste bli bättre på att få ut vårt budskap till allmänheten och våra beslutsfattare.
Här behöver vi alla hjälpas åt! Du och vi tillsammans är SLC.
RESULTAT 2018
• På grund av de svåra förhållandena i fjol kunde krisstöd sökas för vissa grödor i januari 2019. Utbetalas i april.
• I torkpaketet dessutom beslut om försäkringsskatten, likviditetslån och utjämningsreservering (2020).
• Extra accisåterbäring på bränsle betalas ut i även i år.
• Tilläggsfinansiering för LFA så att LFA-stödnivån för 2019 kan bibehållas på nivån 2018.
• Ta hand om bonden-projektet fick mera finansiering och fortsätter till slutet på 2020.
• Högre förskott på jordbruksstöden 2018.
• Livsmedelsmarknadslag och tillsättande av livsmedelsombudsman drevs igenom
• Införandet av obligatorisk ursprungsmärkning för mjölk och kött. Kommer i maj 2019 för kött att börja gälla även
i restauranger och storkök.
• Tukes beviljade undantagstillstånd för användandet av neonikotinoider som betningsmedel för våroljeväxter
2018. Vissa undantag har beviljats även för 2019, bl.a. för vissa betningsmedel för oljeväxter och sockerbetor.
• SLC har påtalat producenternas rättsskydd och följt upp brister gällande djurskyddsövervakningar.
• Markägar- och planläggningsfrågor, samt vilt- och skogsfrågor har aktivt bevakats.
• Storsatsning på världens största matmässa Grüne Woche i Berlin
NY START, FOKUS PÅ BÄTTRE LÖNSAMHET
Utredningsman Reijo Karhinens rapport ”Ny start” (7.2.2019) utgör en bra grund för beslut om åtgärder för att höja
lantbruksinkomsten. Rapporten ska väcka debatt och flera förslag behöver politisk uppbackning. Här kommer nästa
regeringsprogram och ramarna för lantbruksbudgeten, såväl nationellt som på EU-nivå för nästa programperiod, att ha en
avgörande roll. Men fokus måste även läggas på att utveckla lönsamheten via bättre priser, samt på gårdsnivå genom
effektivering och sänkta kostnader, så att konkurrenskraften kan förbättras. Kan byte och sammanslagning av skiften
vara ett sätt att förbättra lönsamheten? Vad kan man betala i arrende? Det är frågor som tas upp på det
markägarseminarium vi ordnar i östra Nyland tillsammans med samarbetspartners 25.3. Se närmare info om detta samt
andra infotillfällen och kurser i bilaga.
VÄND ->

SLC Nyland
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
tel (09) 601 588, www.slc.fi/nyland
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EXPORTFRÄMJANDE OCH BUDSKAP INFÖR ODLINGSSÄSONGEN
I Nyland, där vi har nära till hamnarna, skall vi sträva efter att odla för export eller redan innan sådd ha en klar adress
för skörden. Genom projektet Farmers Grain Export - www.fge.fi - tar vi sikte på att söka nya exportmarknader för
finländskt spannmål och befrämja export i odlarnas egen regi. Enligt den odlarenkät projektet gjorde kring årsskiftet finns
det ett stort intresse att odla för export. Det finns även ett visst intresse för att fördomsfritt se på samarbetsmöjligheter.
Spannmålstorget – viljatori.fi – är ett redskap för spannmålshandel, även mellan gårdar. Registrera dig som användare
och bekanta dig med den nya elektroniska spannmålshandelstjänsten viljatori.fi. På Spannmålstorget kan odlare både
sälja eller köpa spannmål och övriga jordbruksgrödor direkt genom tjänstens anbudshandel eller uppgöra kontrakt med
spannmålsuppköparna.
Det kan nu vara läge att prissäkra en del av kommande skörd. Prissäkra dock inte mer än högst hälften av förväntad
skörd. Vi har även fått rådet att det är skäl att nu sälja ut fjolårets havre, då priset ännu är hyfsat även för litet sämre
kvalitet. I höst kan situationen vara en annan. Mer om marknadsläget på Greppa Marknadens odlarträff i Vanda 2.4.
MEDLEMSUPPGIFTER OCH BONDEN I SKICK?
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.
Ta hand om bonden, du själv är ditt företags viktigaste resurs! 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, susann.rabb@mela.fi, som är kontaktperson för lantbrukare i hela Svenskfinland, eller
någon i stödpersonnätverket, t.ex. Marianne Nygård, tel. 044 238 3967, Sture Nygård, tel. 044 238 3967, Nina
Långstedt, tel. 0500 738 173 eller Henrik Lindström 0400 310 220.
Vi rekommenderar även alla att ansluta sig till företagshälsovården för lantbrukare.
JORDBRUKSPOLITIK OCH STÖDINFO
Miljöersättningen är 2019 på samma nivå som ifjol. Men nya ekoförbindelser kan enligt regeringens beslut inte ingås
2019. Om den nya regeringen inte besluter om tilläggsmedel så kan nya ekoförbindelser inte ingås heller år 2020.
Dessutom skärs då även miljöersättningen ner med ca en tredjedel. 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!
Producenthälsningar,
SLC Nylands arbetsutskott:

Thomas Antas (ordf.), Erik Perklén, Peter Österman, Tom Lemström, Magnus Selenius, Karl-Erik
Oljemark och Anders Rosengren, samt Joel Rappe (ungd.ordf.) och Bjarne Westerlund (v.led.)
Gilla SLC Nyland på

Bilagor: Lokalavdelningarnas vårmöten 2019 + aktuella kurser, infon
Kontaktuppgifter 2019

www.facebook.com/NSP.lantbruk
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