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Utlåtande om CAP-genomförandeplan för Nyland 
 
SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP rf) har tagit del av Nylands NTM-
centrals utkast till CAP-genomförandeplan för Nyland och vill framföra följande 
kommentarer: 

• I inledningen borde följande meingar formuleras om eller göras ett tillägg så att det 
tydligt framkommer att planen gäller för programperioden 2023-2027: ”Maa- ja 
metsätalousministeriö on ohjeistanut ELY-keskuksia laatimaan alueelleen maaseudun 
kehittämissuunnitelman, jossa asetetaan alueen maaseudun ja maatalouden 
kehittämisen tavoitteet ja valmistellaan niitä toteuttavat toimenpiteet. Suunnitelma 
koskee 2014 – 2020 ohjelmakauden tyyppisiä hanke- ja yritysrahoituksen 
toimenpiteitä sekä maatalouden rakennetukia”.  

• Den allmänna beskrivningen av den nyländska landsbygden (Uudenmaan maaseutu 
yleisesti) är bra, men här kunde tydligare lyftas fram att stora delar av den nyländska 
landsbygden de facto är verklig landsbygd med samma utmaningar som i övriga delar 
av landet.  

• I huvudstadsområdet tillkommer andra utmaningar som samhällsbyggande och 
större befolkningstäthet medför.  

• Goda förbindelser lyfts fram men här bör påpekas att tillgången till bredband och 
övriga nätförbindelser på många håll i Nyland är på en  undermålig nivå och behöver 
utvecklas. (Noteras nog i Swot-analysen och senare i texten om verksamhetsmiljön, 
men borde även kort lyftas fram i texten för den allmänna beskrivningen). 

• Här påtalas problematiken med områdesklassificeringen gällande den åldrande 
befolkningen, men här kunde även i övrigt problematiseras att en stor del av Nyland 
enligt kriterierna för klassificeringen utgörs av stadsnära landsbygd och andelen 
kärnlandsbygd och glesbygd är liten. Andelen kärnlandsbygd och glesbygd utgör 
fördelningsgrunden för landsbygdsutvecklingsmedel, medan utvecklingsåtgärder skall 
finansieras på hela området förutom stadscentra.  

• Vidare kunde lyftas fram områdets tvåspråkighet, som är en rikedom och möjlighet, 
men även kan vara en utmaning och medföra tilläggskostnader (bl.a. information, 
material, översättning) som borde beaktas vid fördelningen av medel.  

• Under SWOT-analysens hot kunde finnas också samhällets markpolitik (olika 
begränsningar i markanvändning, infrastrukturprojekt, kommunernas förköpsrätt o 
tvångsinlösningar). 

• Som styrkor kan lyftas fram starka högskolor och forskningscenter, 
internationella kontakter och närhet till exporthamnar. 

• I stycket om näringar (Elinkeinot) beskrivs näringsverksamheten mångsidigt och bra. 
Där nämns helt riktigt att det finns outnyttjad potential inom utnyttjandet av viltet, 
men bör även påpekas att den stora vilttätheten, speciellt av hjortar, lokalt 
förorsakar betydande skada på skog och grödor. 

• Bör lyftas fram att serviceföretagande bör utvecklas och kräver tilläggssatsningar och 
utökat samarbete. 



• I stycket om naturen och naturresurserna kunde framhållas att stora enhetliga åker- 
och skogsområden bör bevaras och inte utan särskilt vägande skäl bör tas i bruk för 
byggande eller samhällsfunktioner.  

• Bra att man framhåller lönsam och hållbar primärproduktion, unga och samarbete. 
De gröna näringarna har en betydande potential i Nyland, men utvecklingsåtgärder 
och samarbete behövs för att ta tillvara potentialen, lönsamt och hållbart. 

• I målsättningarna för lönsam och hållbar primärproduktion saknar vi satsningar på 
export. 

• I målsättningarna om smart näringsverkamhet i utveckling saknar vi satsningar på 
marknadskunnande och export. 

• Vi poängterar att det bör gå möjligast enkelt att söka om finansiering från de olika 
instanserna utan onödig byråkrati. 

• Sidnumrering bör tilläggas. 
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