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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 

. 

              

 

 

Åbolands svenska lantbruksproducentförbunds åttioandra verksamhetsår. 

 

 

 

Förbundsmöten 
 

 

Förbundet har stadgeenligt hållit två förbundsmöten, vår och höst möte. 

 

 

Vårmöte 
Vårmöte hölls den 25 mars 2019 klockan 10.00 på Stallbacken i Nagu. 

Förbundets ordförande Mickel Nyström öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

till vårmötet. 

Årsberättelsen och bokslutet godkändes och styrelsen kunde enhälligt beviljas 

ansvarsfrihet.  

En lantbrukspolitisk översikt presenterades efter mötet av SLC fullmäktige 

ordförande Thomas Blomqvist.. 

Eftermiddagen inleddes med Johan Smith från BSAG som talade om ”lantbruket 

har lösningen i klimatdebatten”, föreläsningen var samtidigt inledning till 

paneldebatten med riskdagsvalskandidater. 

En paneldebatt bestående av riksdagsvalskandidater avslutade dagen, frågor kring 

miljö, klimat och lantbruk debatterades under ledning av ordf Mickel Nysröm.  
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Höstmöte 
Höstmöte hölls den 27 november 2019 klockan 10:45 i Tuorla, St:Karins. 

Förbundets ordförande Mickel Nyström öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

Till förbunds ordförande år 2020 valdes Mickel Nyström, till vice ordförande 

Christer Jägerskiöld.  Till ordinarie medlem i förbundsstyrelsen (2020-2022) 

valdes, för den som var i tur att avgå, ordinarie Pontus Franzen, Nagu (suppleant 

Kristoffer Nygård, Iniö) och ordinarie Oskar Ekholm Dragsfjärd (suppleant 

Anders Abrahamsson, Dragsfjärd). 

Till verksamhetsgranskare för år 2020 valdes David Lundström och Bert-Ove 

Johansson. Som verksamhetsgranskarnas suppleanter fungerar Sture Holmström 

och Peter Karlsson. 

Till ÅSP:s representanter i SLC:s fullmäktige valdes Henrik Hagman, Västanfjärd 

(suppl. Gustaf  Ekholm, Dragsfjärd) Bert-Ove Johansson, Pargas (suppl. Markus 

Karlsson, Pargas) och Kristoffer Lindqvist, Nagu  (suppl. Thomas Johansson, 

Korpo).  

Efter mötet framförde SLC verksamhetsledare Jonas Laxåback aktuella 

lantbrukspolitiska frågor. 

Under eftermiddagen föreläste Jussi Knaapi om markstruktur och kolbindning i 

våra marker. 

 

 

 

Förbundets organisation 
 

 

Förbundsstyrelsen 
Förbundets styrelse har sammankommit till 3 möten under år 2019. Styrelsens 

sammansättning har varit följande: 

 

 

Mickel Nyström, Korpo ordförande 2019 

Christel Jägerskiöld, Kimito vice ordförande 2019 

Gustaf Ekholm, Dragsfjärd   (suppl. M.Hagman, Västanfjärd) 17-2019 

Pontus Franzen, Nagu (suppl. M.Eklund, Iniö) 17-2019 

Christer Jägerskiöld, Kimito (suppl. T.Lindroth, Kimito) 18-2020 

Stefan Karlgren, Houtskär (suppl. Markus Berglund, Korpo) 19-2021 

Timo Söderholm, Pargas (suppl. R-B.Willberg, Pargas) 18-2020 

Andreas Johansson, Pargas (suppl. K. Ekström, Pargas) 18-2020 

 

Styrelsen har under året aktivt hållit kontakt och diskuterat aktuella saker via 

styrelsens diskussionsgrupp. 

 

År 2019 av styrelsen behandlade ärenden: 

• Styrelsen har diskuterat den brist på finansiering som hänger över 

vårt nuvarande miljöersättningssystem. Finansieringen bör tryggas 

till programperiodens slut. 

• Styrelsen har aktivt deltagit i riksdagsvals- och eu valskampanjen. 

Efter vårmötet ordnades en paneldebatt med inbjudna 

riksdagsvalskandidater. Som tema landsbygd och klimat. 
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• Styrelsen har flera gånger diskuterat nya Cap stödets villkor. Stödet 

bör riktas till livsmedelsproduktion, skördekrav bör återinföras 

gränsen för stödberättigade minimi arealen har föranlett 

diskussioner. 

• Spannmålsmarknaden har diskuterats under hösten efter att rågpriset 

rasade på grund av den stora skörden. 

• De ny kartlagda HCV områdena på skogsmark har diskuterats och 

styrelsen uppmana alla skogsägare att kontrollera sina egna 

områden. HCV områdes kartorna finns till påseende bland annat 

hos skogsvårdsföreningarna. 

 

 

Verksamhetsgranskare 
Som förbundets verksamhetsgranskare har under år 2019 fungerat Tom Jansson 

och Bert-Ove Johansson, samt suppleanter Sture Holmström och Peter Karlsson. 

 

 

ÅSP:s utskott 2019-2020 
 

Produktions utskott 

Peter Lindström, Ordf, Nina Lundström, Kenneth Ginman, Kristoffer Lindqvist, 

Annika Isaksson, Jan-Erik Karlsson, Christer Jägerskiöld, Thomas Lindroth. 

 

Socialpolitiskt utskott 

Annette Blomberg, Ordf, Glen Österås, Sture Holmström, Runa-Britt Willberg. 

 

Ungdoms utskott 

Kim Ekström, Ordf,  Robin Strömberg, Henrik Hagman, Oscar Holmberg, Erika 

Pomren, Ida Fredriksson, Fredrik Fagerlund. 

 

 

 

 

Utskottens verksamhet 
 

 

Produktionsutskottet  –”Bonde i själ och hjärta med tänk som en företagare” 

Under året har produktionsutskottet samlats till två möten.  

Vid vårens möte hade utskottet läst Karhinens rapport och diskuterade den aktivt.  

Rapporten upplevs som tanke- och diskussionsväckande. I rapporten finns många 

goda saker att gå vidare med för att förbättra lönsamheten på de Finländska 

gårdarna. 

För att minska näringsläckaget från våra åkrar har regeringen beviljat pengar för 

spridning av gips. Projektet kör igång under innevarande år. Utskottet ifrågasätter 

gips användingen i vissa fall och efterlyser även andra subventionerade metoder 

som motverkar näringsurlakningen. En åker i gott skick binder näringsämnen 

bättre än en åker med svag markstruktur, alla åtgärder som förbättrar 

markstrukturen är positiva för att minska näringsläckaget. 

Den kommande programperioden har även väckt diskussion. Till hurudana gårdar 

riktas lantbruksstöden i framtiden ? Stöden bör främst riktas till 

livsmedelsproduktion, ett eventuellt miljöstöd bör vara attraktivt för att uppnå en 

hög anslutningsgrad. Mera information om riktlinjer inom kommande 

programperioden efterlyses, lantbruk är långsiktig företagsverksamhet och har 

svårt att göra anpassningar på kort sikt. 
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Under höstens möte föranledde i synnerhet rågpriset långa diskussioner. På grund 

av den goda och volymmässigt höga rågskörden pressade handeln ner rågpriset 

efter skörd till bottennivå. Hur kan lantbrukarna förbereda sig på dylika 

prisfluktuationer och vad kan den enskillda företagaren göra för att hantera 

risken? 

En negativ klimat och kött diskussion flammar under hösten på främst sociala 

medier. Diskussionen är ofta fattig på fakta och bygger långt på antaganden och 

känslor. I detta läge skulle det vara viktigt att även producenter deltar i 

diskussionen med fakta. Parallellt med debatten har SLC en egen fakta kampanj 

på främst sociala medier, som publiceras under hösten. 

I november exporterar Avena havre från Dalsbrukshamn. En exporthamn som 

eventuellt i framtiden kommer att användas till export av andra spannmålsslag. 

 

 

Ungdomsutskottet 

Ungdomsutskottet har samlats till möte en gång. Utskottet kommunicerar frågor 

via en egen FB-sida. 

Ungdomsutskottet har diskuterat frågor kring den nya programperioden. 

Ungdomarna lyfter fram att stödet för unga jordbrukare bör förlängas från 

nuvarande fem till sju år. Ett stöd för den äldre generationen behövs för att 

underlätta generationsväxlingar på gården i ett tidigare skede. Nuvarande situation 

utan någon form av avträdelsestöd försvårar generationsväxlingarna på gården och 

förhindrar den yngre generationen att i ett tillräckligt tidigt skede få börja som 

lantbruksföretagare. Lantbruksstöden bör riktas till aktiv livsmedelsproduktion 

och miljöersättning borde betalas enligt den verkliga nytta som miljön erhåller av 

åtgärden. 

Ungdomarna ser Viljatori som en smidig plats att sköta spannmålshandel på, en 

direkt kanal bönder emellan. Utskotet föreslår en utvidgning av handeln på 

Viljatori. I framtiden kunde handeln omfatta även vallväxter, entreprenörstjänster, 

reservdelar m.m. 

 

 

 

Övrig verksamhet 
 

De populära Oss Bönder Emellan träffarna ordnades i månads skiftet januari 

februari . Träffarna i både Kimito och Nagu samlade knappa 30 medlemmar för 

att diskutera aktuella frågor. SLC representanter  inledde med frågor kring  

kommande programperiod och markägande. Träffarna är populära och fyller ett 

behov att träffa andra yrkesbröder under fria former. 

I mars samlades ett femtontal lantbruksungdomar till ungdomsträff. Ungdomarna 

bekantade sig med bland annat odling och inläggning av gurkor, ölbryggning, 

uppfödning av gräshoppor, samt lärde sig hur kalk påverkar åkerns struktur och 

växtförmåga. Gårdens försäkringsskydd och olika försäkringar blev också bekanta 

under kvällen. Träffen avslutades med middag i Åbo. 

Riksdagsvalet präglade marsmånad. SLC Åboland ordnade i samband med 

vårmötet i Nagu en paneldebatt för riksdagsvalskandidater. Kandidater från 

samtliga partier bjöds in, totalt deltog fem riksdagsvalskandidater från fyra olika 

partier. Debatten leddes av ordförande Mickel Nyström och bjöd på diskussion 

kring de gröna näringarna. 

I juni bjöds lantbruket närstående organisationer till en Ta hand om bonden träff. 

Dagen initierades av LPA och ordnades som ett samarbetsprojekt. Under dagen 

diskuterades aktivt hur olika parter kan bemöta och hjälpa en företagare i en svår 

situation. Att aktivt sprida kännedom om de projekt som i dag har målsättning att 
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stöda och hjälpa lantbruksföretagare är ett konkret sätt att nå de företagare som 

kan vara i behov av stöd.  

SLC Åboland deltog i September Open skördemarknaden som ordnades i 

Dalsbruk första helgen i september. SLC Åboland syntes med Bonden Behövs 

produkter och våra medlemmar som deltog diskuterade aktivt med förbigående 

konsumenter om inhemsk livsmedelsproduktion och förmånen att kunna handla 

närproducerat. 

I medlet på september ordnades i Nagu Skördefest. SLC Åboland deltog på 

skördetorget, även här ställde medlemmar upp och spred information om inhemsk 

livsmedelsproduktion och vikten av närproducerade varor och tjänster. 

I slutet av september ordnades FM i plöjning, SLC Åboland deltog som 

sammarbetspart vid evenemanget i Loimaa. 

Efter några års paus hölls en välbesökt generationsväxlingskurs i Pargas. Denna 

gång ordnades generationsväxlingsinfot som en kvälls föreläsning.  Köpeskilling, 

beskattning, finansiering, investeringsstöd och pensionsalternativ var en del av det 

som presenterades på generationsväxlingskursen. 

 

 

 

Information om EU – stöden 
Stödutbildningen för lantbruksföretagare ordnades i Paimio, tillfället sändes direkt 

så att odlare kunde följa med föreläsningen hemifrån . Tillfället bandades också så 

att företagare vid valbar tidpunkt kunde se utbildningen. Utbildningstillfället 

ordnas tillsammans med de lokala lantbrukssekreterarna och NTM- centralen. 

Över 90 % av gårdarna i Åboland lämnar in stödansökan elektroniskt. Vårt 

nuvarande elektroniska stödansökningsprogram , VIPU,  vägleder och 

korsgranskar uppgifterna i stödansökan och underlättar stödansökan för odlarna.  

 

 

 

Projekt  
Tillsammans med MTK V-S har ÅSP det gemensamma projektet Livskraftiga 

lantbruksföretag. Projektet fokuserar på att upprätthålla lantbrukens kunskapsnivå 

och även kartlägga och stöda företag med svårigheter.  

MaVeKa projektet är ett samarbete med MTK V-S där markens vattenhushållning 

och växtkraft är i focus. Projektet har under året ordnat en svenskspråkig 

föreläsnings serie om markens vattenhushållning och växtkraft. Projektet har 

under året utkommit med svenskspråkiga elektroniska månadsbrev. 

 

 

Representation 
Raisio bolagstämma hölls den 19.3.2019 i Åbo, SLC Åboland representerades på 

bolagstämman av Holger Falck. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

Representanter i SLC:s organ år 2019 
 

Styrelsen Mickel Nyström II vice ordf.  

Ekoutskottet Jan-Erik Karlsson   

Företagarutskottet Bjarne Gröning 

Mjölksamarbetsgruppen Sverker Blomberg 

Miljö & markpol.utskottet Andreas Johansson  
Organisationsutskottet Helena Fabritius 

Potatisutskottet Peter Karlgren  

Skatteutskottet Margita Swanson-Uggeldahl 

Slaktdjursutskottet Thomas Johansson  

Skogsutskottet Kurt Ekström 

Socialpolitiska utskottet Annette Blomberg 

Sockerbetsutskottet Mikael Lundström   

Spannmålsarbetsgruppen Peter Lindström 

Trädgårdsutskottet Anders Ekholm   

Ungdomsutskottet Kim Ekström   

  

Fullmäktige Gustaf Ekholm (Henrik Hagman)  

 Bert-Ove Johansson (Markus Karlsson) 

 Kristoffer Lindqvist (Thomas Johansson) 

 

 

 

Representation i MTK utskott år 2019 
 

MTK V-S Nypotatisutskott Torbjörn Ekblad, Pontus Franzen 

MTK Elinkeino ja yrittäjyys 

valiokunta 

Thomas Lindroth 

Sokerijuurikkaan viljeliöiden 

neuvottelukunta 

Claus Blomberg (suppl Johan Forsman) 

 

 

 

 

Representation i företag  
 

Raisiokoncernen Abp Mårten Forss, Mikael Holmberg (förvaltningsrådet) 

Länsi Maito Sverker Blomberg 
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Medlemmar 
 

 

Förbundet har i slutet av året 3 lokalavdelningar som under året hade 612 

betalande medlemmar fördelade på 408 gårdar.  Tillsammans har förbundet en 

åkerareal på 13462,30 ha, 22509,90 ha skog och 7080  m2  växthus som är 

ansluten till lokalavdelningarna.  

 

 

Lokalavdelningarna har under året betalat medlemsavgift till förbundet enligt 

följande: 

Grundavgift 70 € /gård 

Åkeravgift 2,50 € /ha 

Skogsavgift 0,53 € /ha 

Växthusavgift 0,05 € /m2 

 

 

 

 

Kansli & personal 

 
Förbundets kansli är beläget i Villa Lande, Kimito, Engelsbyvägen 8, telefon: 02-

423720, e-post: asp@slc.fi .  

Verksamhetsledare för förbundet är agrolog Helena Fabritius. 

Verksamhetsledaren fungerar även som LPA ombud i Kimitöns kommun och 

Pargas stad. 

 

 

Statistik uppgifter 
 

         
 

AKTIVA STÖDANDE 
ANSLUTEN 

AREAL 
 

LOKAL- 

AVDELNING Gårdar Medl. Fam. Medl. Åker ha Skog ha 
Växth. 

m2 

         

Kimitoön 153 230 39 57 7478,56 14116,80 3880 

Pargas 64 108 18 27 3051,85 3504,50 3200 

Västra 

Åboland 
106 146 28 44 2931,89 4888,60 0 

Totalt 323 484 85 128  13462,30 22509,90 7080 
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