Förbundsordförande Thomas Blomqvists öppningsanförande vid SLC
Nylands vårmöte i Liljendal 11.4.2017 i sammandrag
Bästa vårmötesdeltagare, värderade inbjudna gäster, mina damer och herrar välkomna till SLC
Nylands vårmöte här i Liljendal!
I förrgår valdes det nya beslutsfattare till våra kommuner. De kan förhoppningsvis medverka till att vi
i offentliga upphandlingar riktar allt mer uppmärksamhet på produkters och tjänsters kvalitet, vid
sidan av de ekonomiska parametrarna. Genom att ställa konkreta kvalitetskrav på upphandlingen kan
man garantera att den mat som köps in med offentliga medel även uppfyller de villkor som ställs på
vårt lands matproduktion
Den finländska maten produceras enligt avsevärt striktare produktionskrav än på EU-nivå i snitt.
Ribban för matens renhet, livsmedelssäkerhet och djurens välmående har vi i Finland lagt högt. Dessa
normer för matproduktionen, som definieras i vår egen lagstiftning, bör därför vara utgångspunkten
även för de importerade livsmedel som serveras i de offentliga köken.
Lönsamheten i odlingen, eller kanske mera olönsamheten i densamma, har varit ett mer eller mindre
bestående inslag på våra möten genom åren. Den mest brännande frågan inom våra odlarled just nu
är antagligen vad vi kan göra åt de rekordlåga producentpriserna. Den låga prisnivån är ingen nyhet,
men att här inte skett någon positiv utveckling, snarare tvärtom är verkligt oroande. Producenternas
främsta mål måste vara att få ut ett bättre pris från marknaden för sina produkter. Priset på
spannmål är nu så lågt att det är svårt att få lönsamhet i odlingen också på de mest effektiva och
rationella gårdarna. Det kanske allra viktigaste för oss är att den finländska konsumenten har fortsatt
förtroende för vår verksamhet och våra produkter. Så länge våra produkter efterfrågas av
konsumenten finns det förutsättningar för en lönsam livsmedelsproduktion också i vårt land. Vi
producerar råvaror av hög kvalitet på ett ekologiskt och etiskt hållbart sätt. Detta är vår
marknadsföringstrumf. Vi skall inte vara blyga att använda det. Vi bör också vara lyhörda för de krav
konsumenterna ställer på våra produkter och produktionsmetoder.
Det gäller naturligtvis också djurskyddet. När diskussionen om hur djurskyddslagen ska förnyas nu går
het måste vi försöka se till att man inte inför regler som medför merkostnader för bonden, men inte
ger ett de facto bättre djurskydd. Det bästa sättet att förbättra djurskyddet är att genom frivilliga
åtgärder. En bonde som mår bra och har ekonomi i sin produktion är den bästa garanten för ett
fungerande djurskydd.
Redan på vårmötet 2004, mitt första som ordförande, pratade jag och vi om vikten att upprätthålla
konsumenternas förtroende för vår livsmedelsproduktion. Fortfarande lika viktigt, eller antagligen
ännu viktigare i dag. Det är dags för mig att lämna över det uppdraget jag känslomässigt engagerat
mig mest i. Nu hoppas jag att vi ska locka många intresserade som är beredda att ta över
ordförandeskapet för SLC Nyland, det är det finaste uppdraget en nyländsk bonde kan få.

