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• Vårens regionala stödinfon är inhiberade
• Ekotankesmedja 1.4 inhiberad
• Äggdans för unga producenter 4.4 är inhiberad
• Beredskap för och info om coronaviruset 

Coronaviruset har svängt upp och ner på allas vår vardag. De undantagsåtgärder och 
restriktioner som regeringen utfärdade på måndagen innebar att förbundets styrelsemöte 
och återstående lokalavdelningsmöten med kort varsel ställdes in och sköts upp på 
obestämd tid. Även förbundets vårmöte skjuts fram och kan som det nu ser ut hållas först i
juni. I detta undantagsläge kan man bortse från tidsfrister för när mötet skall hållas.

För arbetet på SLC-kansliet innebär de närmaste veckorna att vi mestadels jobbar på 
distans. Men vi försöker ändå serva våra medlemmar så bra som möjligt och vi kan 
kontaktas normalt per epost eller telefon. Det kommer även att finnas en viss dejourering 
under vardagar på SLC-kansliet. Landsbygdens Folk borde komma ut som vanligt. Men 
det lönar sig att hålla koll på LF och SLC på nätet, som är den snabbaste infokanalen från 
vår sida.

Åtminstone fram till påsk och troligen hela april kommer möten att hållas i huvudsak som 
distansmöten. Vi följer med utvecklingen och reagerar givetvis ifall det kommer nya 
direktiv från myndigheterna. Livsmedelsverket jobbar för tillfället hårt med nya anvisningar 
utgående ifrån beredskapslagstiftningen.

Aktuellt:



Vårens regionala stödinfon är inhiberade

Stödinfotillfällen anordnas inte i Nylandsregionen våren 2020. Orsaken är den rådande 
coronavirussituationen och myndigheternas rekommendationer för att stoppa 
smittspridningen. Material om jordbrukarstöd och nyttiga länkar publiceras på 
Uusimaaseutu.fi - och Nylandsbygd.fi -sidorna under ”material” så snart som de är klara. 
Dessutom samlar vi länkar till intressanta talturer angående stödsystem. Följ Nylandsbygd 
i sociala medier för att få senaste infon!

Kommunernas landsbygdsförvaltning svarar på frågor angående stödansökningar samt 
om Vipu-tjänsten, främst per telefon. Frågor angående miljöavtal, förbindelser, 
övervakning och eko-förbindelser hör till NTM-centralens sakkunniga, de svarar även per 
telefon. Kontaktuppgifter till landsbygdsförvaltning och NTM-centralen hittar du på 
Nylandsbygd.fi.

https://slc.us13.list-manage.com/track/click?u=5a176e6f0fe251fdfecd69512&id=b4a9f00114&e=c6e2b0dc1a
https://slc.us13.list-manage.com/track/click?u=5a176e6f0fe251fdfecd69512&id=b6470bbce0&e=c6e2b0dc1a
https://slc.us13.list-manage.com/track/click?u=5a176e6f0fe251fdfecd69512&id=efc96ec648&e=c6e2b0dc1a


Ekotankesmedja 1.4 är inhiberad

SLC:s och EkoNu 3.0 -projektets Ekotankesmedja 2020 som planerades hållas 1.4 på 
Knehtilä gård i Hyvinge är inhiberad på grund av corona-läget. Se närmare info om aktuellt
inom ekosektorn på www.ekonu.fi.

Äggdans för unga producenter 4.4 är inhiberad

På grund av corona-läget blir det ingen munahumppa i Kytäjä Maapirtti i Hyvinge. För 
tilläggsinfo kontakta ungdomsombud Pia Franzén, tel. 040 5567020, pia.franzen@slc.fi.

Beredskap för och info om coronaviruset

Statsrådet har publicerat listan på vem som har rätt att hålla barn i förskoleundervisning 
och klasserna 1-3 även under undantagstillståndet. Primärproducenterna, d.v.s. bönderna 
är med på listan. Nu ska vi vara uppmärksamma så att det också verkställs så i 
kommunerna. 

Jord- och skogsbruksministeriet och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde 
följer intensivt coronavirusläget. Ministeriet och ämbetsverken har beredskap att reagera 
snabbt om situationen kräver det till exempel inom livsmedelsförsörjningen eller 
vattentjänsterna.

 

https://slc.us13.list-manage.com/track/click?u=5a176e6f0fe251fdfecd69512&id=105718bd53&e=c6e2b0dc1a


Mer information om coronaviruset finns att få bland annat via dessa länkar:

Livsmedelsverket: vanliga frågor om     coronaviruset (på finska)   

Djurens hälsa ETT rf – Anvisning för bekämpning av     coronaviruset på produktionsdjursgårdar   

Institutet för hälsa och välfärd THL:     Coronavirusets effekter på människor och hälsa   

Arbetshälsoinstitutets anvisning för bekämpning av smitta 

Arbetshälsoinstitutets anvisning till anställda vid avloppsvattenverk (på finska) 

Arbetshälsoinstitutets anvisning om städning (på finska) 

Arbetshälsoinstitutets anvisning till arbetsplatser (på finska) 

Pressmeddelanden om förändringar i     Forststyrelsens verksamhet (på finska)   

Utinaturens anvisning om     Coronaviruset (på finska)   

Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner för lantbrukare, skogsägare och alla invånare på
landsbygden.Växer dina problem dig över huvudet, saknar du någon att tala med om vardagens bekymmer eller om en

svår livssituation? Då kan du få hjälp av en svensk stödperson i din egen region eller från någon annan region.
https://slc.fi/medlem/valmaende/landsbygdens-stodpersonnatverk

(Vänligen sänd ett meddelande till nsp@slc.fi ifall Du inte vill ha e-brev med SLC Nyland-info i fortsättningen)
 

____________________________________________
Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors

tel. +358 9 601 588, +358 40 503 7188
nsp@slc.fi
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