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Minnesord över Henrik Westerlund 

-För första gången på 54 år gick det inte i åt kallelse till en förtroendevald i någon form från Hagaböle gård i 

Pernå.  Mitt i sommarens grönska nåddes vi nämligen av sorgebudet att riksdagsrådet Henrik Westerlund 

avlidit den 22 juni lugnt och stilla hemma på Hagaböle i Pernå. Han föddes 18 augusti 1926 och skulle alltså 

ha fyllt 90 år senare i år. 

Med Henrik Westerlund är en av 1900-talets stora bondehövdingar borta. Som riksdagsman för Svenska 

Folkpartiet 1966-95 och ordförande för Nylands svenska producentförbund 1971-87 var han i flera 

decennier de nyländska böndernas och den nyländska landsbygdens främsta förkämpe. 

De nyländska och finlandssvenska bönderna är tacksamma för hans insatser för vår näring och hedrar hans 

minne.  Här och nu gör vi det genom att resa oss och hålla en tyst minut. 

… 

Bonden brukar vårt lands jord. Vi sår, planterar, skördar, och föder upp boskap på 

våra marker. Det är vi som konkret ser till att det finns inhemskt producerad mat på 

borden i Finland. Det bär vi som håller landskapet öppet och skogarna välskötta och 

produktiva. Det är helt enkelt vi som skapar landet. Bonden har alltså en viktig roll i 

många avseende också med tanke på klimatförändringen.  

För Finlands ekonomiska tillväxt, för vår export och för att vi ska uppnå de 

uppställda klimat- och energimålen, är bioekonomin i nyckelposition. Var sjätte euro 

i Finlands ekonomi har en koppling till bioekonomin. Skogen är ryggraden i den 

gröna bioekonomin. Skogssektorn står för nästan 40 procent av bioekonomin och en 

betydande del av exportinkomsterna kommer därmed från skogsindustrin. 

Matproduktionen för cirka 16 miljarder euro.  

Vid sidan av skogen bör även åkerresurserna utnyttjas effektivt. Utnyttjande av 

biprodukter och sidoflöden inom bioekonomin utgör en källa med stor potential till 

mervärde och tillväxt. Det viktigt att vi inte enbart producerar mera av det vi 

producerar idag, utan även att vi skapar mervärde och utvecklar nya produkter. 

Finland firar nästa år 100 år som självständig nation. En egen matproduktion är lika 

viktig för ett land som ett trovärdigt försvar. Det inser de flesta finländare. Det anser 

också de allra flesta beslutsfattare. Att man inte alltid fattar tillräckliga beslut för att 

garantera att målet nås är sen en annan sak. Men viljan finns och det är en bra 

grund att stå på. 



Vi bönder måste även jobba för att konsumenterna har kunskap och kännedom om 

varför matens ursprung är betydelsefull. Det måste bli lättare att välja inhemskt. I 

SLC Nylands nya strategi tas också detta upp som en punkt. Det är viktigt att vi 

marknadsför och berättar om vår matproduktion för konsumenterna, de flesta vet 

nuförtiden allt för lite om verkligheten inom matproduktionen.  

Spannmålspriserna i Finland är bland de lägsta i EU. Trots att den finländska 

spannmålens kvalitet är bland den bästa i världen bakas en fjärdedel av vårt bröd av 

mjöl av utländskt ursprung. Med det pris vi i dag får för bröd- och fodersäd finns det 

ingen lönsamhet i odlingen. Så här kan det inte få fortsätta. Det är det budskap jag 

får från våra medlemmar här i Nyland. Det är enkelt att hålla med. 

Min åsikt är att också de andra aktörerna i livsmedelskedjan har ett ansvar för att vi i 

framtiden har en inhemsk spannmålsproduktion. Situationen är nu verkligt allvarlig. 

Vi har rätt att kräva att de ansvarskännande spannmålsuppköparna visar ett intresse 

för att vi också i Finland får ett spannmålspris som är på en hållbar nivå. Vi behöver 

också ändringar och förbättringar i kvalitetsprissättningen. Vi skulle också vara 

betjänta av ursprungsmärkning inom spannmålshandeln. Det är viktigt att 

konsumenten vet matens ursprung. 
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