SLC

FÖRBUNDS
KONGRESS

26-27.11.2018

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PROGRAM
4-5
PRAKTISK INFORMATION
6-8
FÖRHANDLINGSORDNING
9-10
FÖREDRAGNINGSLISTA
11
MOTIONER OCH SVAR
12-33
UTDRAG UT SLC:S STADGAR § 18
34-35
LANTBRUKET I NYLAND
36-37
EGNA ANTECKNINGAR
38-39
KARTA ÖVER OMRÅDET
40

2

VÄ LKO M M EN
SLC:S FÖRBUNDSKONGRESS 2018
26-27.11 I ESBO
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PROGRAM
MÅNDAG 26.11
11.00		

LUNCH

12.30		

KONGRESSEN ÖPPNAS

		Välkomstprogram- och hälsningar:
		
• Esbo landsbygdsförening hälsar välkommen
		
• SLC Nylands ordförande hälsar välkommen till Nyland
		Öppning av kongressen
		
centralförbundsordförande Mats Nylund, SLC
		

Konstituering

		
		

Översikt över centralförbundets verksamhet och motionsuppföljning
verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC

		Debatt: Hur ska vi göra världens bästa matproduktion lönsam?
		moderator för debatten: redaktör Staffan Björkell, Landsbygdens Folk
		
		
generalsekreterare Pekka Pesonen, COPA-COGECA, inleder debatten
		
		
I paneldebatten deltar Pekka Pesonen, centralförbundsordförande
		
Mats Nylund, SLC samt ordförande Andrea Hasselblatt, Finlands
		
svenska Marthaförbund
		

Utdelning av förtjänsttecken

		Jord- och skogsbruksministerns hälsning till kongressen
		
jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
		Aktuellt inom skogsbruket och virkesmarknaderna
		
forskningschef Erno Järvinen, MTK
ca. 15.15

PAUS

15.45		

KONGRESSEN ÅTERUPPTAS

		
		

Aktuell lantbrukspolitisk översikt
verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC

		Arbetsgrupperna sammanträder
		
17.00–22.00 Möjlighet att basta och bada i hotellets bastuavdelning
19.30		

VÄLKOMSTSKÅL OCH MINGEL

20.00		
FESTSUPÉ
		SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist leder festpubliken genom
		
kvällen. Festtalare är Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot
		
Anna-Maja Henriksson. Dansbandet Broadway med Esme Manns i spetsen
		
står för underhållningen efter middagen.
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TISDAG 27.11
06.30-10

Morgonmål serveras i hotellets restaurang

07-10		

Möjlighet att basta och bada i hotellets bastuavdelning

09.00		

KONGRESSEN ÅTERUPPTAS

		Lokalt program
		Genomgång av arbetsgruppernas arbete
		
arbetsgruppernas ordföranden och sekreterare presenterar slutsatserna
		Motionsbehandling
		Allmän debatt
ca. 11.10

PAUS

11.40		

KONGRESSEN ÅTERUPPTAS

11.40		
		

Konsumenter och konsumtionstrender
universitetsforskare Peter Österberg, Helsingfors universitet

ca. 12.20

LUNCH

13.20		

KONGRESSEN ÅTERUPPTAS

13.20		

Tillsammans för en hållbar framtid: Presentation av utvecklingsorganisationen 			
Food and Forest Development Finland FFD
styrelsemedlem Mats Nylund, FFD,
projektexpert Jenny Öhman, FFD

		

		Liv i luckan lokalt: Hur kan vi aktivera den lokala verksamheten?
riksförbundsstyrelseledamot Lotta Folkesson, LRF samt ordförande för
		LRF Västerbotten
		Premiering av Årets lokalavdelning
14.30		
		

KONGRESSEN AVSLUTAS
Kongressens ordförande avslutar kongressen

		EFTERMIDDAGSKAFFE
15.00		

HEMFÄRD
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PRAKTISK INFORMATION

1. När, var?
SLC samlas till allmän förbundskongress den 26-27 november 2018 i Esbo. Kongressen öppnas kl. 12.30 måndagen den 26 november och avslutas senast kl. 15 tisdagen den 27 november. Kongressens program finns i sin
helhet i dessa handlingar på sidorna 4-5.
I samband med kongressen hålls förbundsfullmäktiges höstmöte måndagen den 26 november kl. 9-11. På sitt
möte behandlar fullmäktige stadgeenliga frågor.
Dagen innan, söndagen 25 november kl. 15-19 hålls en gemensam Ungdoms- och kvinnoträff med temat
”Attityder och påverkan - Hur kan jag hitta verktyg för att påverka?”.
Kongressens program i sin helhet, samt även fullmäktiges höstmöte och Ungdoms- och kvinnoträffen hålls
på Hotell Korpilampi, Korpilampivägen 5, 02970 Esbo. Kongressförhandlingarna hålls i hotellets auditorium. På
kongressplatsen finns skyltning till mötesutrymmena.
Mera information om Hotell Korpilampi på www.korpilampi.fi.

2. Transport och parkering
Gällande transport till kongressen samt till fullmäktige och Ungdom- och kvinnoträffen ombes representanter
och övriga deltagare vända sig till medlemsförbunden eller själva ombesörja transporten till mötesplatsen.
Taxi kan beställas i hotellets reception. Information om busstidtabeller från Hotell Korpilampi till t.ex. Kampens
bussterminal eller till Esbo finns på Helsingforsregionens trafiks webbplats www.hsl.fi/sv/tidtabeller-och-rutter
eller appen HSL – Biljetter, reseplaneraren och trafik.
Avstånd:
- 22 km från Kampens bussterminal i Helsingfors
- 18 km från Helsingfors-Vanda flygfält
- 22 km från järnvägsstationen i Helsingfors
- 24 km från järnvägsstationen i Dickursby

3. Anmälan på kongressplatsen
Alla representanter och deltagare i kongressen ombes anmäla sig vid kongressplatsen i samband med ankomsten. Anmälan sker vid kongressens anmälningsdisk från och med måndag 26.11 kl. 08.00-12.30. De som
anländer efter detta kan anmäla sig vid kongresskansliet i hotellets aula under pauserna. I samband med anmälan får alla deltagare de tryckta handlingarna, namnskyltar samt valda representanter får namnförsedda
delegatkuvert med röstsedlar.
Vid behov kontakta Gunilla Johansson, tfn 040 940 1311 eller Margita Törnroth, tfn 040 940 2619.

4. Inkvartering
I samband med förhandsanmälan till kongressen har SLC bokat hotellrum för dem som önskat övernattning.
Vid ankomsten till kongressplatsen ombesörjer alla deltagare för incheckning till hotellet. I samband med incheckning fyller övernattande gäster i hotellets incheckningsvoucher. Hotellrummen överlåts senast under
eftermiddagen.
Hotellrummen behöver ej betalas på plats utan SLC fakturerar kongressavgiften inklusive hotellövernattningar
av deltagare efter kongressen.
Utcheckning senast kl. 12.00 på avresedagen. Vid receptionen finns bagagerum där resväskor kan förvaras.
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5. Måltider
Deltagare i fullmäktigemötet:
För fullmäktigeledamöter som anländer på söndag hålls en informell middag kl. 19.30 på hotellets restaurang
på andra våningen tillsammans med Ungdoms- och kvinnoträffens deltagare.
För fullmäktigeledamöter som anländer till fullmäktiges höstmöte på måndag morgon den 26 november serveras hotellfrukost i hotellets restaurang på andra våningen.

Deltagare i Ungdoms- och kvinnoträffen:
För deltagare i Ungdoms- och kvinnoträffen inleds programmet med välkomstkaffe söndagen den 25 november kl. 15.00. På kvällen avnjuts en informell gemensam middag kl. 19.30 i hotellets restaurang på andra våningen.

Kongressdeltagare:
För dem som övernattar på hotellet ingår hotellfrukost måndag och/eller tisdag.
Lunchen på måndag och tisdag serveras som buffélunch i hotellets restaurang på andra våningen.
Under pauserna serveras kaffe och tilltugg vid hotellets kaffetorg i närheten av mötesutrymmena.
Måndagens festsupé inleds med välkomstskål och mingel kl. 19.30 i hotellets restaurang på andra våningen.
Middagen inleds kl. 20 i samma utrymme och avslutas med dans och underhållning av dansbandet Broadway
med Esme Manns i spetsen. I middagen ingår två glas vin, öl eller alkoholfri dryck samt ett glas kaffeavec. Utöver det kan drycker beställas från restaurangen på egen bekostnad. I samband med måndagens middag är
restaurangbaren öppen till kl. 02. Klädsel: udda kavaj.
Eventuella specialdieter som angetts i samband med anmälan har arrangörerna meddelat till hotellets kännedom. Förfrågningar om måltiderna kan riktas till hotellets restaurangpersonal eller till arrangörerna.
I hotellets reception finns även småskalig kioskförsäljning av drycker och tilltugg.

6. Handlingar och material
Kongresshandlingarna sänds i pdf-format per e-post senast den 16 november till alla deltagare i kongressen.
Handlingarna kan även elektroniskt laddas ner från kongresswebbplatsen slc.fi/kongress2018. Handlingarna
delas ut i tryck form i samband med anmälan på kongressplatsen. För dem som önskar kan SLC vid behov
sända handlingarna per post på förhand, vänligen kontakta SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth
margita.tornroth@slc.fi eller tfn 040 940 2619.
På kongresswebbplatsen slc.fi/kongress2018 samlar vi vart efter material från bl.a. kongressens arbetsgrupper.
Om du publicerar inlägg på sociala medier från kongressen får du gärna använda kongressens kännetecken
#SLCkongress18.

7. Trådlöst internet
På kongressplatsen finns ett öppet trådlöst nätverk ”Korpilampi_Guest” som inte kräver lösenord.

8. Tolkning
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs anförande simultantolkas till svenska och på mötesplatsen finns tillgänglig utrustning för att ta del av tolkningen.
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9. Bastu- och badmöjligheter
Hotellets bastu- och badavdelning står till kongressdeltaganas förfogande kl. 07.00–10.00 och 17.00–22.00. På
badavdelningen finns dam- och herrbastu. På måndagen fungerar även beställningsbastun som herrbastu.
På badavdelningen finns en 12 metes bassäng, bubbelbassäng samt barnbassäng. Efter bastubad kan man
även svalka sig på bastuterrassen eller ta ett dopp i tjärnen Korpilampi invid bastuterrassen.
Egen baddräkt (baddräkter kan även köpas på plats, dock ej uthyrning) samt handduken från hotellrummet
medtas. Rumsnyckeln fungerar som nyckel till bastuavdelningen. Kalla drycker kan införskaffas från hotellets
reception.

10. Bekanta dig med SLC:s samarbetsparter på minimässa
Under kongressen ordnas en minimässa utanför kongressauditoriet där SLC:s samarbetsparter presenterar
sig och sina tjänster.

11. Intresserad av ett personligt företagarkort?
Måndagen den 26.11 kl. 9-16 är det möjligt för alla kongressdeltagare att kostnadsfritt skaffa sig ett personligt
företagarkort (normalpris med medlemsförmån 10 euro). Företagarkortet är skräddarsytt för SLC:s och MTK:s
medlemmar som i egenskap av lantbrukare och företagare har ett behov av att identifiera sig i olika situationer och uppfyller de krav som arbetsskyddslagen ställer på kortet. Arbetarskyddslagen förutsätter att varje
arbetstagare som arbetar på en byggarbetsplats ska ha ett synligt, med fotografi försett personkort då man
rör sig på en arbetsplats. Även jordbrukare som utför uppdrag, arbeten eller entreprenad åt kunder kan ha
behov av att identifiera sig som företagare i olika situationer.
New Tide Oy, som tillverkar kortet är på plats på kongressens minimässa och tillverkar företagarkorten på
plats så att man får kortet med sig på plats. Mer information om företagarkortet på slc.fi/foretagarkort.

12. Kongresskansli
Utanför kongressauditoriet i hotellets aula finns kongresskansliet som är bemannat med SLC-personal under
pauserna.

13. Information om kongressen och arrangemangen
Bokningar och anmälan: Gunilla Johansson, tfn 040 940 1311
Allmänna förfrågningar: Margita Törnroth, tfn 040 940 2619
Kommunikation: Mia Wikström, tfn 050 355 3213
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FÖRHANDLINGSORDNING FÖR SLC:S FÖRBUNDSKONGRESS

1. Vad är och gör SLC:s förbundskongress?
Förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för
förbundets verksamhet fram till följande förbundskongress.
Den allmänna förbundskongressen sammankallas vart tredje år (om inte centralstyrelsen enhälligt annorlunda besluter) till stöd för centralstyrelsen och förbundsfullmäktige vid handhavandet av centralförbundets
angelägenheter. Genom kongressen ges möjlighet åt landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och lokalavdelningarna att ta del i behandlingen av viktiga ärenden.
Centralstyrelsen åligger att bereda och göra förslag i ärenden som skall behandlas vid förbundskongressen.
Kongressen avger i sin tur förslag och framställningar till centralstyrelsen.

2. Vem kan delta i kongressen?
Representanter
Producentförbunden, skogsvårdsföreningarna och SLC:s stödande medlemmar utser valda representanter
till kongressen. Enligt SLC:s stadgar utser landskapsförbunden och skogsvårdsföreningarna följande antal representanter:
ÖSP: 57 representanter
SLC Nyland: 29 representanter
SLC Åboland: 13 representanter
ÅPF: 14 representanter
Skogsvårdsföreningarna: 30 representanter
Landskapsförbunden skall ge varje lokalavdelning möjlighet att utse åtminstone en representant till förbundskongressen. Varje skogsvårdsförening har rätt att utse åtminstone en representant till förbundskongressen.
Övriga deltagare
Medlem i lokalavdelning och personmedlem i skogsvårdsförening kan delta i förbundskongressen. Därutöver
anger stadgarna att centralstyrelsen och förbundsfullmäktige, företrädare för stödande medlemmar samt
centralförbundets och landskapsförbundens fast anställda funktionärer samt skogsvårdsföreningarnas verksamhetsledare har rätt att närvara vid förbundskongressen.
Medias representanter inbjuds även att ta del av kongressens förhandlingar. Kongressen kan dock besluta att
förhandlingarna helt eller delvis skall äga rum inom lyckta dörrar.

3. Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt
De valda representanterna har rösträtt under kongressen. Rösträtten utövas personligen och varje representant har en röst. Röstsedlar delas ut i samband med anmälan på kongressplatsen.
Centralstyrelsen och förbundsfullmäktige, företrädare för stödande medlemmar samt centralförbundets och
landskapsförbundens fast anställda funktionärer samt skogsvårdsföreningarnas verksamhetsledare har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor men inte rösträtt.
Medlem i lokalavdelning och personmedlem i skogsvårdsförening har enligt stadgarna yttranderätt vid kongressens förhandlingar.
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4. Anhållan om ordet
De kongressdeltagare som vill yttra sig i den allmänna debatten under tisdagen kan anhålla om ordet redan på
förhand genom att lämna in en anförandelapp till kongresspresidiet. Anförandelappar fås från kongresskansliet eller kongresspresidiet. I anhållan om ordet ska framgå namn och ämne för anförandet.
Kongressdeltagare kan även anhålla om ordet genom handuppräckning i salen.

5. Taltid
Tiden för varje talare är begränsad till tre (3) minuter. Anföranden hålls i första hand från talarstol.
Tiden för repliker är begränsad till en (1) minut. Repliker hålls antingen från talarstolen eller från deltagarens
plats i salen med mikrofon.

6. Motioner och förslag från styrelsen behandlas i arbetsgrupperna
Motioner och eventuella förslag från styrelsen behandlas i de arbetsgrupper som kongressen tillsätter. Kongressens representanter och övriga deltagare kan i samband med anmälan önska i vilken arbetsgrupp de vill
delta men SLC förbehåller sig rätten att fördela deltagarna i arbetsgrupper. Det är önskvärt att alla deltagare
i kongressen deltar i arbetsgruppernas arbete.
Arbetsgrupperna leds av en ordförande som bistås av en sekreterare. Utskotten är öppna för alla deltagare i
kongressen och medias representanter. Enbart valda representanter har rösträtt i utskotten.
Arbetsgruppernas förslag överlämnas till kongresskansliet vart efter att de är klara, dock senast på måndag kl. 19. Arbetsgruppernas förslag publiceras vart efter tillsammans med övrigt kongressmaterial på
slc.fi/kongress2018 samt finns till påseende vid kongresskansliet.

7. Motionernas behandling i stora salen
Vid behandling av motioner som beretts i kongressens arbetsgrupper utgör arbetsgruppens förslag grund
för behandlingen i stora salen. Arbetsgruppernas behandling av motionerna sker under ärendet Motionsbehandling så att respektive arbetsgrupp presenterar sitt förslag för kongressen. Därefter ger kongressen sitt
förslag till hur SLC:s centralstyrelse åtgärdar motionen.
Deltagare med rösträtt och förslagsrätt kan föreslå ändringar till motionssvaren, vilket kräver understöd av en
annan deltagare med röst- och förslagsrätt.
Ändringsförslag till arbetsgruppernas förslag ges muntligen under behandlingen genom handuppräckning,
och lämnas vid behov även in skriftligen till kongresspresidiet.

8. Omröstningar
Rösträtt utövas personligen och varje vald representant har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

9. Tidsschema och föredragningslista
Kongressen följer det tidsschema och förslag till föredragningslista som ingår i handlingarna.
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FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Kongressen öppnas
2. Val av ordförande samt en föredragande och en protokollförande sekreterare för kongressen
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Kongressens stadgeenlighet

Enligt SLC:s stadgar sker kallelse till kongressen genom centralstyrelsens försorg minst fyrtio (40) dagar i förväg till landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och de stödande medlemmarna. Handlingar rörande
allmän förbundskongress tillställs kongressrepresentanterna minst 10 dagar före kongressen.

5. Konstaterande av närvarande valda representanter
6. Fastställande av föredragningslistan och förhandlingsordningen
7. Beslut om tillsättande av arbetsgrupper samt remittering av ärenden
Arbetsgrupp 1: Digitalisering
Arbetsgrupp 2: Jordbrukspolitik
Motion 1: Framtida organisationsmodell
Motion 2: Förnyande av SLC medlemsavgiften
Motion 3: Oro över en ökad polarisering mellan jordbrukare
Motion 4: Kostnader för salmonellaförsäkringspremien och dess vilkor belastar
producenternas ekonomi
Motion 5: Behov av större satsning på marknadsföring samt reklam inom näringen
Arbetsgrupp 3: Konsumentarbete
Motion 6: Proaktiv kommunikation
Arbetsgrupp 4: Markanvändning och planering
Motion 7: Underhållet av de österbottniska landsvägarna
Arbetsgrupp 5: Miljö
Motion 8: Vi skall själva definiera Hållbart jordbruk
Motion 9: Förtroendet för myndigheter
Motion 10: Tillstånd för jakt på vitkindade gäss
Motion 11: Jordbrukaren ska vara hjälten i kampen mot klimatförändringen
Arbetsgrupp 6: Skogsvårdsföreningarnas framtid

8. Översikt över centralförbundets verksamhet
9. Sakkunniganföranden och hälsningar till kongressen
10. Utdelning av förtjänstmärken
11. Aktuell lantbrukspolitisk översikt
12. Behandling av arbetsgruppernas arbete
13. Motionsbehandling
14. Allmän debatt
15. Premiering av Årets lokalavdelning
16. Kongressen avslutas
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MOTIONER INLÄMNADE TILL SLC:S FÖRBUNDSKONGRESS
OCH CENTRALSTYRELSENS SVAR
1. FRAMTIDA ORGANISATIONSMODELL
Lantbrukarna blir färre och i framtiden kanske varken medlemmar eller förtroendevalda
räcker till, för att i våra lantbruksorganisationer med nuvarande strukturer upprätthålla
en aktiv verksamhet och för alla poster på
olika nivåer. Inom SLC bör man i tid svara på
utvecklingen och fundera på via hurdan organisationsmodell man bäst kan möta framtida utmaningar för att möjligast effektivt
kunna driva medlemmarnas intressen. Hur
skall man i framtiden lyckas få med tillräckligt
med unga aktiva och säkerställa en fortsatt
livskraftig organisation?
I många föreningar och organisationer, inklusive producentorganisationen, har man
redan en längre tid kunnat märka en utveckling mot allt mindre engagemang. I
framtiden kanske det krävs andra organisationsformer och nya sätt för medlemmarna
att engagera sig. Medlemmar kanske vill
engagera sig i enskilda frågor under en period, men inte vara uppbundna i uppdrag för
längre tid.
SLC, de regionala förbunden och lokalavdelningarna samt skogsvårdsföreningarna
är självständiga registrerade föreningar. På
såväl lokal som regional nivå görs nu olika
lösningar på olika håll. I Nyland har några
lokalavdelningar gått samman i en större
lokalavdelning och några har gått samman
med lantmannagillen i landsbygdsföreningar. I första hand är det de lokala föreningarna som måste besluta hur de vill ha det.
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Föredrar medlemmarna en gemensam
lokalorganisation eller skilda förening som
samarbetar? Infallsvinkeln för föreningarna
och hela verksamheten avviker dock från
varandra. Producentorganisationen ser till
intressebevakning på bred front, medan
rådgivningens uppgift är att fokusera på
enskilda gårdars/företags frågor. Med tanke på den framtida organisationsstrukturen har det från fältet önskats vissa riktlinjer
även från centralförbundet i frågan. SLC kan
ändå ses som en koncern och det finns behov att stärka en gemensam profil och ett
gemensamt brand. Det kan även vara skäl
att utreda om det med tanke på framtida
organisationsmodell finns behov och möjligheter att bibehålla alla nivåer?
SLC Nyland anser att SLC bör utreda möjliga
framtida organisationsmodeller för att möta
förändringarna i medlemskåren och för att
säkra en fortsatt livskraftig organisation och
möjligast effektiv intressebevakning. Samtidigt är det skäl att utreda hur man skall säkra tillräckliga resurser på regional och lokal
nivå, samt möjligheter att förenkla föreningsarbetet.
Helsingfors den 25 oktober 2018
NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND
NSP r.f. (SLC Nyland)
Thomas Antas, ordförande                                 
Bjarne Westerlund, verksamhetsledare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

SLC:s organisationsmodell bygger på aktivitet i landskapsförbunden och skogsvårdsföreningarna. Dessa utför den regionala intressebevakningen gentemot myndigheter och
övriga som verkar inom de landskap där förbunden och skogsvårdsföreningarna verkar.
Följande led i intressebevakningen är lokalavdelningarna som är den första kontakten för de medlemmar som utgör stommen
i SLC:s verksamhet. Antalet lokalavdelningar är nu cirka 60. Under kongressen 2018
kommer SLC att premiera den aktivaste
lokalavdelningen inom SLC. Detta för att
understryka betydelsen av aktiviteten nära
medlemmen.

SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC inser att det finns behov av att se över
nuvarande organisationsmodell med
tanke på den regionala och lokala bevakningen där medlemmarnas frågor är i
fokus. SLC:s styrelse föreslår för kongressen
att styrelsen ges fullmakt att tillsätta en
arbetsgrupp som utarbetar ett förslag till
organisationsmodell. Beredningen sker i
tätt samarbete med SLC:s fullmäktige.
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2. FÖRNYANDE AV SLC:S MEDLEMSAVGIFT
SLC:s roll är att trygga den nationella och internationella intressebevakningen för lantbruksföretagen i Svenskfinland. För att trygga denna intressebevakning uppbärs en
medlemsavgift av våra medlemmar.
SLC Åbolands styrelse har under det gångna året diskuterat grunderna för medlemsavgiften. I diskussionerna har vi lyft fram
arealtak, arealklasser, hur olika produktionsgrenar kunde beaktas och ifall antal
anställda i framtiden kan vara en grund för
medlemsavgiften.
SLC Åboland ställer sig frågan om nuvarande arealbundna medlemsavgift motsvarar
den intressebevakning som medlemmarna
får.

14 

SLC Åboland anser att SLC som takorganisation bör se över medlemsavgifternas
struktur.
Medlemsavgifternas uppbyggnad bör svara på medlemmarnas utbyte, i form av motiverad och tryggad intressebevakning inom
respektive produktionsgren.
Kimito den 26 oktober 2018
SLC Åboland
Helena Fabritius, verksamhetsledare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

Den medlemsavgift SLC uppbär av medlemmar i landskapsförbunden baserar sig
idag på antalet medlemmar och areal. För
skogsvårdsföreningarna uppbärs en total
medlemsavgift som fördelas mellan SLC:s
skogsvårdsföreningar.
Då det gäller medlemsavgiften för de jordbrukande medlemmarna i landskapsförbunden är avgiftsgrunderna med små
avvikelser de samma. I den medlemsundersökning som SLC utförde under våren 2018
var en övervägande del av medlemskåren
nöjda med nivån på medlemsavgiften. Avvikande till många andra föreningar ingår i
SLC-medlemskapet tidningen Landsbygdens Folk. Medlemsavgifterna fastställs av
SLC:s fullmäktige under vårmötet. En intressebevakningsavgift som inte syns och som
betalas av husdjursproducenterna är den

avgift mejeri- och köttandelslagen sätter på
nationell och EU-bevakning.
Den arealbaserade medlemsavgiftsmodellen har delvis en motivering i att stöden till
största delen betalas ut via arealen. I motsvarande organisationer på nordisk nivå tar
medlemsavgiften också fasta på jordbrukets omsättning. Det underlag som används
för medlemsavgiften bör vara lättillgänglig
och objektiv.
SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC:s styrelse framför att den arbetsgrupp
som funderar på framtidens organisationsmodell även överväger hur medlemsavgiften ska uppbäras.
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3. ÖKAD POLARISERING MELLAN JORDBRUKARE OROAR
SLC Åboland utrycker sin oro för en ökad polarisering mellan jordbrukare.
Inom jordbrukarkåren har det blivit allt svårare att dra åt samma håll i allmänhet men
i synnerhet mellan olika produktionsinriktningar. Svårigheten att förstå varandras
problem ökar polariseringen vilket leder till
en splittring. Ett splittrat fält minskar SLC:s
möjligheter att tala för en samlad jordbrukarkår.
Polariseringen mellan olika produktionsinriktningar bottnar delvis i stödsystemet men
också i hur man kommunicerar inom organisationen och inom jordbrukarkåren. Att
hela primärproduktionsbranschen är splittrad i olika läger har märkts också genom
Karhinens arbetsgrupps utredningar.
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SLC bör genom sitt sätt att arbeta, både
inåt mot sina egna jordbrukare men också
utåt mot andra intressenter inom samhället,
jobba för att minska splittringen. Att öppet
medge att en polarisering finns på fältet
är en början, därifrån kan man jobba vidare med kommunikation till medlemmarna.
För att minska splittringen bör SLC jobba för
lösningar som fungerar utjämnande mellan
produktionsinriktningar, t.ex. på hektarstöd.
Kimito den 26 oktober 2018
SLC Åboland
Helena Fabritius, verksamhetsledare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

Den finländska jordbrukarkåren har sedan
EU-inträdet stött på olika olyckliga beslut som
lett till spänningar mellan produktionsgrenar
och områden. Stödpolitiska beslut får inte
splittra jordbrukarkåren.
SLC:s målsättning då det gäller de kommande jordbrukspolitiska lösningarna är
att hitta nationella strategier som ger alla
produktionsgrenar förutsättningar till en
skälig inkomst och möjligheter att utveckla
sin produktion. SLC kommunicerar mer eller
mindre varje vecka via Landsbygdens Folk
till medlemskåren.

SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC:s styrelse konstaterar att SLC:s jordbrukspolitiska linjeringar kommer att
diskuteras under kongressen och att mer
resurser satts in på informationsspridning.
Större stödpolitiska beslut fattas generellt
av SLC:s fullmäktige.
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4. SALMONELLAFÖRSÄKRINGSPREMIEN OCH DESS
VILLKOR BELASTAR PRODUCENTERNAS EKONOMI
I Finland och Norden är vi stolta över att vi
kan producera livsmedel som är salmonellafritt. Det gör att användningen av antibiotika är lågt jämfört med andra länder och att
vi i Finland kan servera finländska råvaror till
åldringar och småbarn utan förbehåll. Tyvärr
ger idag salmonellafria livsmedel inget tillägg
på likviden.
Enligt lagen om djursjukdomar 441/2013,
JSMs förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin 1030/2013
samt JSMs förordning om djursjukdomar
843/2013 skall Salmonella bekämpas.
Salmonellafriheten uppnås inte utan kostnader, årligen är det gårdar som drabbas
och skall försvara den finländska salmonellafriheten. Salmonellaförsäkring har tecknats av slakterier, mejerier och packerier
för sina leverantörer. Premien dras av från
producenternas likvider. Försäkringen ersätter inte alla utgifter som uppstår för en
salmonellasanering, den enskilda producenten står helt för självrisken, saneringens
genomförande inom viss tid och det finns ett
försäkrings tak.
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ÖSP anser att det är orimligt att producenterna ensamma skall stå för de kostnader
att Finland är ett salmonellafritt land. De
senaste åren har antalet drabbade gårdar
av salmonella ökat vilket utbetalningarna av
försäkringen visar och leder till att premien
stiger och blir ekonomiskt betungande. Lika
tungt är stressen samt oron över att drabbas. Vem som drabbas beror många gånger på slumpen och i de flesta fall hittas inte
orsaken till salmonellan. En långväga flyttfågel kan i värsta fall vara orsaken.
ÖSP yrkar på att SLC skall arbeta för att staten skall ska ta ett större ekonomiskt ansvar
vid sanering och stå för producenternas försäkringspremier.
Vasa den 26 oktober 2018
Österbottens svenska producentförbund r.f.
Tomas Långgård, ordförande
Fredrik Grannas, ombudsman

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

Finlands salmonellastatus är unik och det
finns goda skäl att hålla fast vid den. SLC har
i kommunikationen gentemot konsumenterna
lyft fram det hårda arbete husdjurssektorn
gör för att hålla den unika nivån.
Detta är något som också bättre borde synas i producentpriset och vara ett klart försäljningsargument på världsmarknaden
men också på den interna marknaden i EU.
De salmonellaförsäkringar som gjorts upp
bygger på en viss gårdsstruktur och gårdsantal. Likt yrkandet i motionerna finns det
anledning att se över det ekonomiska ansvar som sätts på producenterna.

SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC kommer att föra en diskussion med
jord- och skogsbruksministeriet om staten
också kan ta sig an en del av det ekonomiska ansvar som finns. Sverige har en
modell med salmonellaersättningar från
staten som kan kompletteras med en salmonellaförsäkring.
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5. BEHOV AV STÖRRE SATSNING PÅ
MARKNADSFÖRING SAMT REKLAM INOM NÄRINGEN
Den lönsamhetskris som vårt lantbruk idag
befinner sig i grundar sig ganska långt på att
vi inte klarar av att producera till rådande
prisnivå på den europeiska marknaden för
tillfället. Våra mycket högre produktionskostnader, restriktioner, högre export kostnader
samt avstånd från den stora central europeiska marknaden gör att vi inte kan hävda oss
i konkurensen bland de övriga medlems länderna.
Vårt trumfkort är kvaliteten på våra produkter, och vårt produktionssätt där djurens
välbefinnande prioriteras och växtodlingen där miljöaspekterna sätts i fokus. Dessa
aspekter är saker som bör ha ett mervärde.
För att få konsumenten att betala lite mera
för ovanrelaterande saker behövs information och marknadsföring.
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Därför anser vi att SLC bör fortsätta att utreda hur man skulle kunna börja driva in en
sk. marknadsföringsavgift av medlemmarna. Avgiften skall inte sammankopplas med
medlemsavgiften utan vara en skild avgift
som är öronmärkt för ändamålet.
SLC som organisation bör också själv satsa
mera på maknadsföring och reklam.
Ingå den 23.10.2018
Ingå lokalavdelning av SLC Nyland
Christian Nyholm, ordförande                            
Kristian Westerholm, sekreterare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

På förbundskongressen 2015 framfördes en
motion med ett liknande yrkande som i motionen från samma lokalavdelning. I samband
med att medlemsavgifterna för 2019 godkändes på SLC:s fullmäktiges sommarmöte
beslöts också att SLC betalar en del av medlemsavgiften till FFD.
På detta sätt stöder varje enskild medlem
FFD:s verksamhet. FFD-medlemsavgiften
påverkar inte landskapsförbundens medlemsavgifter från deras medlemmar. Den
marknadsföringsavgift som Inhemska trädgårdsprodukter uppbär används till marknadsföring av inhemska grönsaker och
potatis. Detta är en modell för hur en marknadsföringsavgift kan uppbäras och användas.
För mer kollektiva marknadsföringssatsningar krävs en klar utarbetad marknadsföringsstrategi. Producentorganisationerna och de förädlande företagen har under

åren haft omfattande annonseringskampanjer i olika medier.
SLC deltar som medarrangör i Finlands
partnerlandssamarbete med matmässan
Grüne Woche i Berlin 2019, vilket är en betydande ekonomisk satsning från SLC:s sida.
Producentorganisationerna har även under
de senaste stödbesluten kunnat utverka finansiering för olika exportsatsningar och
marknadsföringskampanjer.
SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC:s styrelse anser att marknadsföringsavgiften är en del av det yrkande som finns
gällande behovet av att se över grunderna
för medlemsavgifterna. Styrelsen föreslår
därmed att markandsföringsavgiften diskuteras samtidigt som medlemsavgiftens
grunder.
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6. PROAKTIV KOMMUNIKATION
Betydelsen av att proaktivt agera i kommunikationen utåt och vilka frågor man vill lyfta
fram blir allt viktigare. Genom kommunikationen vill vi nå ut till allmänheten, konsumenterna och beslutsfattarna. SLC har en viktig
uppgift i att bidra till en positiv bild om det
inhemska jord- och skogsbruket, samt matproduktionen.
SLC har idag en effektiv informationsverksamhet, speciellt med tanke på att informatören har en väldigt bred arbetsbild och
omöjligt kan hinna med allt. Det är därför
positivt att man gått in för att förstärka ”infoavdelningen”.
Enligt SLC:s handlingsprogram skall SLC satsa på att förmedla rätt information vid rätt
tidpunkt och via rätt kanal för att nå mottagaren på bästa sätt. SLC skall centralt verka
för att:
• SLC:s dagliga informationsverksamhet förstärks
• i den allmänna kommunikationen beakta
den allt tydligare kunskapsklyftan som finns
om jord -och skogsbruk genom att bl.a. utveckla skolmaterial och kontakter till konsumenter och massmedia.
Då allt fler konsumenter och beslutsfattare
saknar direkt kontakt, kunskapen och kännedomen om branschen, blir det allt viktigare att sprida information och fakta om
bl.a. matens ursprung, vattenvård, markan-
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vändning och landsbygdsutveckling. Förtroendevalda och medlemmar är viktiga
ambassadörer, men många känner sig ha
för lite kunskap om hur man hanterar media
och vilket budskap man skall förmedla.
Vattenvården, allemansrätten, skogsavverkningar och klimatfrågan är aktuella
exempel där miljöorganisationernas informationsbild rätt långt satt agendan för den
allmänna debatten, som lätt fått en viss
slagsida. Då är det svårt att nå fram med
andra aspekter, fakta och en kanske bredare helhetsbild. Med tanke på att lyckas i
intressebevakningen får en proaktiv kommunikation en allt viktigare roll.   
SLC Nyland anser att SLC bör fortsätta satsa på att utvekla sin externa kommunikation
i en mer proaktiv riktning, fungera som opinionsbildare och ta fram material och argument som kan användas i debatten. Organisationen bör utbilda sina förtroendevalda
och förse dem och medlemmar, som kan
ställa upp för media och fungera som ambassadörer för näringen, med relevant och
lättillgänglig information i aktuella frågor.
Helsingfors den 25 oktober 2018
NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND
NSP r.f. (SLC Nyland)
Thomas Antas, ordförande                                 
Bjarne Westerlund, verksamhetsledare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

SLC Nyland lyfter fram en kontinuerligt aktuell fråga om hur matens producenter och SLC
som organisation kan bli mer proaktiv när det
gäller kommunikationen utåt.
Mycket har utvecklats i rätt riktning gällande SLC:s kommunikation under de senaste
åren och kommunikationen har blivit en naturlig del av SLC:s intressebevakning. Detta
syns även som goda resultat i SLC:s medlemsundersökning (som utfördes under
våren 2018) där de svarande ansåg att SLC
lyckats förstärka sin image och även aktivare sprider information om matens ursprung.
Under de senast åren har SLC förnyat organisationens grafiska identitet och webbsidor. Strategin för kommunikationen och
en kommunikationsplan har gjorts upp som
stöd för kommunikationen. Dessutom har
SLC särskilt satsat på konsumentarbetet,
bl.a. via den digitala konsumentkampanjen
6 orsaker att välja mat från Finland som SLC
förverkligade våren 2017.
Aktiviteten i konsumentrelaterade frågor
har även ökat via organisationens sociala
medier. Under vintern 2017-2018 förnyades SLC:s skolmaterial då SLC i samarbete
med Ungmartha tog fram den nya skolbroschyren Inhemsk mat och bl.a. ordnade en
tävling där gårdsbesök lottades ut till skolor.
Förstärkningen av kansliets kommunikationsteam med omfördelning av personalens arbete under hösten 2018 omsätts som

bäst i praktiken. Ett kommunikationsnätverk
där både centrala anställda, förtroendevalda och intresserade medlemmar ingår bereds som bäst på kansliet. Nästa satsning på
att lyfta fram producenterna bakom maten
sker via kampanjen Hellre bonde än jordbrukare, som via fotografen Kasper Dalkarls
bilder lyfter fram matens producenter på
ett unikt sätt.
Såsom motionären konstaterar är det allt
färre konsumenter och beslutsfattare som
numera har kontakt med jord- och skogsbruket. I ett snabbt medialt och samhälleligt
tempo gäller det dessutom att agera i rätt
tid samt via flera olika kanaler och forum.
Detta ställer allt större krav på organisationen, förtroendevalda och medlemmarna
att lyckas agera (inte bara reagera), sätta
agendan och bygga förståelse för näringen
och dess verksamhetsförutsättningar.  
SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC fortsätter att utveckla sin externa
kommunikation i en mer proaktiv riktning,
fungerar som opinionsbildare och tar fram
material och argument som kan användas
i den offentliga debatten. SLC satsar på
utbildning av förtroendevalda och förser
dem och medlemmar, som kan ställa upp
för media och fungera som ambassadörer
för näringen, med relevant och lättillgänglig information i aktuella frågor.
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7. UNDERHÅLL AV DE ÖSTERBOTTNISKA VÄGARNA
De österbottniska landsvägarna slits i snabbare takt än vad de repareras. Den här reparationsskulden har under flera år fått växa
och är på sikt ohållbar.
För att inte reparationsskulden skall växa
borde årligen minst 480 km landsväg beläggas inom NTM-centralen i Södra Österbottens område (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten). De två
senaste åren har målet att belägga drygt
400 km per år uppnåtts genom tilläggsanslag i statsbudgeten men inför nästa år utlovas inga tilläggsanslag och budgeten för
vägunderhållet verkar bli rekordlåg, ca 36
miljoner euro. Detta skall räcka till både den
dagliga skötseln som bland annat omfattar plogning, halkbekämpning, sladdning
av grusvägar och slåtter av slänter och till
det mera långsiktiga underhållet i form av
ny beläggning och reparationer. I praktiken
räcker pengarna till att belägga ca 150 km
väg nästa år.
För den österbottniska landsbygdsbefolkningen och för primärnäringarna är ett
fungerande vägnät en förutsättning. De
produktionsinsatser som behövs inom jordbruksproduktionen fraktas via landsväg på
samma sätt som de produkter som lämnar
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gårdarna. Det dagliga arbetet på gårdarna kräver också att vägnätet är i bra skick.
Både det långsiktiga underhållet i form av
reparationer och ny beläggning men också det dagliga underhållet så att vägarna
tryggt kan användas i alla väderförhållanden är av största vikt.
Det är också mycket oroande att riksväg 8
inte i sin helhet föreslås ingå i det nationella
stomvägnätet. Blir detta verklighet så riskerar ytterligare anslag för underhåll och reparation av vägnätet gå Österbotten förbi.
ÖSP anser att SLC aktivt borde arbeta för att
de statliga medlen till vägunderhållet hålls
på en sådan nivå att inte vägnätets reparationsskuld ytterligare får växa utan tvärtom
måste medlen räcka till för att också minska reparationsskulden. Underhållet av det
befintliga vägnätet måste prioriteras för att
garantera livskraften på landsbygden.
Vasa den 25 oktober 2018
Österbottens svenska producentförbund r.f.
Tomas Långgård, ordförande
Susanne West, t.f. verksamhetsledare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

Upprätthållandet av vägnätet hör till samhällets grundläggande uppgifter. Ett fungerande
vägnät är en förutsättning för att människor
ska kunna bo och verka på landsbygden.
I ett land som Finland med långa avstånd
och en exportberoende industri är fungerande vägförbindelser dessutom en av
förutsättningarna för att både kunder och
varor kan röra sig smidigt och kostnadseffektivt. Det bästa sättet staten kan stöda en
positiv ekonomisk utveckling i landet, är genom att försäkra en fungerande infrastruktur.
Flera utredningar om hur vi ska åtgärda vår
reparationsskuld har visat att vi ska satsa
på den befintliga infrastrukturen. Det är inte
hållbart att bygga nytt och att låta reparationsskulden växa.
Hamnarna i västra Finland är betydande för
exporten och importen och riksväg 8 är en
av de viktigaste trafiklederna. Mot den bakgrunden kräver SLC att hela riksväg 8 ska

ingå i det nationella stomvägnätet. Riksväg
8 är en livsnerv för såväl näringslivet som
människorna i Österbotten.
De enskilda vägarna i Finland har en stor
betydelse för hela vårt trafiksystem. SLC lyfter fram vikten i att det görs tillräckliga satsningar på det lägre allmänna vägnätet.
SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC verkar för att:
•
•
•
•

att reparationsskulden inte växer ytterligare
att det visas tillräckliga anslag för
vägunderhållet
att underhållet av det befintliga vägnätet prioriteras för att garantera livskraften på landsbygden
att hela riksväg 8 tas med i det nationella stomvägnätet
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8. VI SKALL
1. FRAMTIDA
SJÄLVA DEFINIERA
ORGANISATIONSMODELL
HÅLLBART JORDBRUK
Vi har nu bara några år kvar på den nuvarande programperioden och förberedelserna för
den kommande programperioden har inletts.
Vi kommer att ställas inför nya utmaningar
bl.a. med tanke på ”Brexit” och det pressade
ekonomiska läget för många produktionsgrenar. Det är viktigt att vi var och en och
tillsammans förstår att vara stolta över det vi
producerar och att vi kan få skäligt betalt för
våra produkter.
Hållbar verksamhet kommer i alla sammanhang att lyftas fram och för vår del är
det hållbart jordbruk. Vi vet att det är många
runt om oss i vårt samhälle som har åsikter
om vår verksamhet och hur den skall bedri-
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vas. Därför anser vi nu att det är hög tid att vi
själva tar kommando och är med och utformar det Hållbara jordbruket, som utgår från
våra förutsättningar.
ÅPF föreslår därför att SLC tar initiativ till att
definiera vad Hållbart Jordbruk är.
Jomala den 19 oktober 2018
ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUND r.f.
Birgitta Eriksson-Paulson, ordförande                       
Henry Lindström, VD

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

SLC styrelsen anser att utformandet en gemensam definition för hållbart jordbruk inte
är ändamålsenligt eftersom hållbara jordbruket kan betyda olika saker på olika håll.
Däremot anser styrelsen att det är viktigt att
producentförbunden deltar i arbetet med att
identifiera de metoder som understöder hållbar utveckling av samhället.
I utkastet till SLC:s miljöprogram har vi utgående från våra förutsättningar identifierat
fyra handlingar som SLC ska jobba med för
att säkra samhällets hållbara utveckling:
1.
2.

Vi verkar för ett samhälle där landsbygden och lantbruksnäringarna uppskattas
Vi verkar för främjandet av konsumtion
och bruk av inhemska lantbruksvaror

3.
4.

Våra medlemmar betraktas som viktiga
aktörer i arbetet med anpassandet till
och bromsandet av förändringar i miljön
Vi verkar för lönsamma lantbruksföretag och främjar utvecklingen av bioekonomin och kretsloppsekonomin

SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC deltar i arbetet med att identifiera de
metoder som understöder hållbar utveckling av samhället. SLC:s miljöprogram
utarbetas vidare under kongressen och
godkänns av SLC:s fullmäktige under 2019.
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9. FÖRTROENDET FÖR MYNDIGHETER
Det råder för tillfället ett stort misstroende
mot myndigheterna bland producenter och
andra som lever och verkar på landsbygden.
I Österbotten är det särskilt hanteringen av
skarv och varg som upprör. När det inte finns
lagliga och effektiva medel för att begränsa
populationerna av skarv och varg och när
skadorna de och andra fridlysta arter förorsakar bara ökar så uppstår en stor frustration bland de som drabbas. Frustration
över de kostnader och det extra arbete som
åsamkas men också en stor frustration över
att de drabbades situation ges så liten vikt.
I fråga om vargen är situationen ännu mera
tillspetsad då den ökade vargpopulationen också ger upphov till en stor otrygghetskänsla och en rädsla att inte bara djur,
vilket är illa nog, attackeras utan att också
människor kan vara i fara.
Det upplevs att de myndigheter som fattar
beslut i de här frågorna inte tar hänsyn till
den verklighet som råder på landsbygden
och att skyddet av de fridlysta arterna utan
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undantag väger tyngre än landsbygdsbefolkningens och produktionsdjurens trygghet. Framförallt minskar förtroendet för
myndigheterna och risken är stor att det leder till egenhandsrätt.
ÖSP vill att SLC verkar för att lagstiftningen
förändras så att vargen får samma skyddsstatus i hela landet som på renskötselområdena i norra Finland och att också skyddsjakt på skarv tillåts på fastlandet. Dessutom
måste tröskeln för att polisen skall kunna
avliva vargar som rör sig i bebyggelse och
kring produktionsutrymmen sänkas. Genom dessa åtgärder skulle också förtroendet för myndigheterna avsevärt förbättras.
Vasa den 25 oktober 2018
Österbottens svenska producentförbund r.f.
Tomas Långgård, ordförande
Susanne West, t.f. verksamhetsledare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

Naturresursinstitutet Lukes rapport över
uppskattningen av vargbeståndet i mars
2018 bekräftade det som alla SLC:s medlemmar vetat efter förra vintern – att Finlands
vargstam har ökat och att tyngdpunkten för
hela vargstammen har flyttat västerut. Lukes
nya vargprognos visar att sedan mars har
vargstammens storlek vuxit med 50 procent
och i november uppskattas antalet vargar
vara 228–311 varav de flesta finns i västra
Finland. Den regionala fördelningen är ohållbar.
Enligt Finlands vargskötselplan ska man
kunna reagera snabbt på problemsituationer orsakade av varg. Kustområdet kännetecknas av en omfattande husdjursproduktion och är tätt befolkat. Ifall vargsituationen
inte kan åtgärdas med beaktande av lokalbefolkningens synpunkter kommer läget att
urarta. SLC har vid flera tillfällen fört fram att
befolkningens oro måste tas på allvar och
att de bör få tillbaka tilltron till myndigheternas åtgärder och den information som ges.
En möjlig lösning är det som motionärerna
yrkar på, det vill säga att vargen får samma skyddsstatus i hela landet som på renskötselområdena i norra Finland. Idag har
vi två olika skyddsnivåer på varg i Finland. I
renskötselområden skyddas vargen enligt
bilaga fem i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket möjliggör begränsad jakt, och i resten av
landet enligt bilaga fyra. SLC förespråkar att
det överdrivna skydd som nu råder utanför
renskötselområdet upphör och att hela landet får samma regelverk som på renskötselområden. Det betyder inte att vargen ska
utrotas utan det innebär att regelverket för
när man får eliminera problemvargar blir
avsevärt enklare än idag.
Förutom att det är viktigt att se över vår
vargpolitik är det viktigt att lägga upp preventiva medel inför den kommande vintern.
I praktiken innebär det att säkerställa att det
finns tillräckliga anslag i statsbudgeten för
förebyggande av vargskador till exempel för
vargstängsel.
Polisen har i dagens läge möjlighet att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot.
I praktiken innebär det att en varg kan uppfattas orsaka hot då den närmar sig människan, vägrar avlägsna sig (förblir kvar på

plats, beter sig hotfullt) eller då en varg rör
sig dagtid i en byggd miljö eller i boendeområden. Vid sådana situationer har polisen en
omedelbar plikt att agera. Det som krävs för
att polisen ska fatta avlivningsbeslut är att
en varg utträder hotfullt. SLC anser att det
är viktigt att polisstyrelsens nya riktlinjer som
sänker tröskeln för ingripande implementeras så snabbt som möjligt.
Vad gäller skarven så möjliggör den inhemska lagstiftningen redan i princip så kallad
skyddsjakt på skarv. I praktiken har dock
NTM-centralen i Egentliga Finland varit
motvillig att bevilja lov för skyddsjakt. Behandlingstiderna för ansökningar om undantagslov för skarvsärenden vid Egentliga
Finlands NTM-central är orimligt långa, något som även justitiekanslersämbetet nyligen klandrade NTM-centralen för. Förutom
att de långa behandlingstiderna strider mot
grunderna för god förvaltning och äventyrar
de sökandes rättigheter, ökar de långa behandlingstiderna på de skador som skarven
orsakar. För att råda bot på skarvproblemet
förespråkar SLC att vi måste få en ändring i
skarvens skyddsstatus så snart som möjligt.
Dessutom måste tröskeln för undantagslov
för åtgärder gentemot skarv generellt sänkas i likhet med övriga Europa.
SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
SLC verkar för att:
•
att stamvårdande jakt på varg så snabbt
som möjligt bör introduceras på ett
flexibelt sätt för att förebygga skador och
minska på förekomsten av varg som inte
är rädda för människan och bosättning.
•
att tröskeln för dispens för skadebaserad
jakt på varg bör omgående sänkas från
tre till två skadefall.
•
att rivna och skadade jakthundar räknas
som skada vid beviljande av skadebaserad dispens.
•
att det finns tillräckliga anslag i statsbudgeten för förebyggande av vargskador till
exempel för vargstängsel.
•
att vargen inom alla Finlands regioner
skall lyda under bilaga 5 i EUs art- och
habitatdirektiv 92/43/EEG.
•
att vi får en ändring i skarvens skyddsstatus.
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10. TILLSTÅND FÖR JAKT PÅ VITKINDADE GÄSS
Vitkindade gäss förorsakar omfattande skördeskador lokalt då de i tusental eller till och
med tiotusental landar på åkrar och äter upp
all växtlighet. Tack vare gynnsamma betesförhållanden har beståndet vuxit snabbt. Det
ökande risken för stora skador på höstsådda
grödor har bland annat medfört att odlarna
sett sig tvungna att ändra sina odlingsplaner
och frångå höstgrödor. Stora flockar för även
med sig hygienproblem och smittorisk i form
av mycket avföring, som gör att grödor måste lämnas oskördade.
Eftersom den vitkindade gåsen är fridlyst
får man varken skrämma eller döda dem
utan tillstånd, ens då de förekommer i stora
mängder och orsakar omfatttande skador.
För att få tillstånd till skyddsjakt måste man
kunna påvisa att gässen orsakar omfattande skada.
Enligt EU-direktivet får medlemsländer til�låta undantag bland annat med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet, hänsyn till
flygsäkerheten, eller för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske och
vatten.
Utgångspunkten är att jakt är den absolut
sista utvägen, även om tidigare nämnda
krav uppfylls måste man kunna påvisa att
man testat alla andra metoder att skrämma bort gässen först. Hittills har detta varit
väldigt svårt. När föreståndaren för under-visnings- och forskningsgården i Vik år
2013 ansökte om undantagslov att skjuta
gäss för att skydda odlingarna gick ärendet
ända till Högsta förvaltningsdomstolen, som
avslog ansökan. I andra länder, till exempel i
Estland, Sverige och Danmark, har man tolkat EU-direktivet på ett annat sätt och tillåtit
jakt. Den danska regeringen förbättrat för
några år sedan kraftigt möjligheterna att få
jaga vitkindad gås, för att minska skadorna i
lantbruket.
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När man har omfattande skördeskada orsakad av en fridlyst fågel kan man söka ersättning av den regionala NTM-centralen.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna har
i år betalat ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 250 000 euro som ersättning
för skador som under 2017 förorsakades
av fridlysta djur. Summan har mer än fördubblats jämfört med i fjol. Merparten av
bidragen, ca 1 200 000 euro, beviljades för
skador på jordbruket. Flest bidrag betalades
ut för skador som vitkindade gäss, kajor och
tranor orsakat jordbruket. Kajans fridlysning
har numera hävts. Om åtgärder inte vidtas
kommer sannolikt de ekonomiska skadorna som de vitkindade gässen förorsakar att
kraftigt öka i takt med ett ökande bestånd.
Då antalet kraftigt ökat är en total fridlysning
inte längre motiverad.
SLC Nyland anser att SLC aktivt bör jobba
för att göra det möjligt att effektivare reglera
beståndet av vitkindade gäss. Skyddsjakt på
vitkindad gås ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen, något som även
riksdagens jord- och skogsbruksutskott förordat. Skyddsjakt bör tillåtas på samma sätt
som man gjort i Sverige, Danmark, Estland
och Nederländerna. SLC Nyland önskar att
SLC verkar för att lovförfarandet skall ske
smidigt och snabbt, för att man skall kunna
jaga och skrämma iväg gässen innan de
hunnit förorsaka omfattande skador. SLC
bör vidare arbeta för att de skador som fridlysta fåglar förorsakar på odlingarna skall
ersättas fullt ut och med snabb utbetalning.
Helsingfors den 25 oktober 2018
NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND
NSP r.f. (SLC Nyland)
Thomas Antas, ordförande                                 
Bjarne Westerlund, verksamhetsledare

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

Miljöministeriet har en styrgrupp med ett
mandat som utgår vintern 2019, med syftet att utveckla ersättningsförfarandet av
de skador som fridlysta fåglar åstadkommer, samt utreda och utveckla de preventiva
möjligheterna. SLC har aktiv representation i
gruppen.

Vidare kan noteras att problemen med att
tackla de svårigheter som framkommer i
motionen också kräver en bredare diskussion.

Styrgruppens arbete fungerar som beredning inför en revidering av naturvårdslagen
med syfte att inledas år 2019. De problemställningar som framkommer i motionen är
uttryckligen de frågor som SLC betonar. Erfarenheterna från arbetet på Söderfjärden
har noterats i styrgruppens arbete.

Det är inom ramen för EU:s regelverk
möjligt att utöka den nationella och regionala verktygslådan vad gäller prevention
och skydd av egendom, flora och fauna.
Detta synsätt som talar för en helhetssyn
och helhetsförståelse lyfter SLC fram i alla
sammanhang.

SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:

Vad gäller utvecklandet av ersättningarna
skapar statsstödsreglerna de formella ramarna.
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11. JORDBRUKAREN SKALL BLI HJÄLTEN
I KAMPEN MOT KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Klimathotet är ett skrämmande faktum. Det
har vi fått konstatera på Åland efter att ha
upplevt den torraste sommaren i mannaminne. Man vill gärna hoppas att denna säsong
var någon form av engångsföreteelse, men
extrema väderfenomen kommer högst antagligen att bli vår nya vardag.

Detta skall göras bl.a. genom att:

Vill vi i Finland ligga i framkanten för ett klimatsmart och motståndskraftigt jordbruk
bör vi agera nu och med kraft. Det finns inte
tid att vänta.

•

utveckla och stimulera till praktiska åtgärder som kan genomföras på lokal
gräsrotsnivå och som gagnar växtodlare och djurhållare i sitt arbete.

Vi vill att SLC skall utföra ett inkluderande,
proaktivt och resultatinriktat arbete för att
Finland skall kunna uppfylla det globala
4-promille-initiativet, som har som fokus
att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Initiativet innebär att vi genom att öka markens kolhalt med 4 promille om året kan
bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären.

•

uppmuntra till samverkan och till utbyte
av kunskaper och erfarenheter mellan
olika aktörer. Dessa kan var t.ex. lära sig
vid åkerkanten-tillställningar och engagerande av jordbrukare som kan lära
upp andra.

•

införa arbetsformen Järki (Baltic Sea
Action Group) på svenska i SLC:s alla
geografiska områden.

Vi vill att SLC slår vakt om:
•

åkerjordarnas kvalitet, varierande växtföljd och andra insatser för att skapa en
friskare och bördigare jord.

•

nya metoder för kolbindning i marken. Vi
behöver jordbruksmetoder som lagrar
mera kol i marken och ökar mullhalten.

•

att öka arealen betesmark i Finland (betande djur, naturbeten, certifiering av
naturbeteskött och kommersialisering
av grass-fed kött).

•
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och inspirera jordbrukare på ett positivt
sätt kan man uppmuntra dem att göra
miljöförbättrande åtgärder som resulterar i win-win situationer med ökad produktivitet och lönsamhet.

frivilliga åtgärder för vattenskydd bland
jordbrukarkåren. Genom att motivera

Nya forskningsrön visar att jord- och skogsbruk, bedrivet på rätt sätt, kan bli ett mycket
slagkraftigt verktyg till att motverka klimatförändringen. Nu måste vi lyfta fram, inspirera och argumentera för att jordbrukaren
blir den verkliga klimathjälten.
Jomala den 26 oktober 2018
ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUND r.f.
Birgitta Eriksson-Paulson, ordförande                       
Henry Lindström, VD

SLC:S CENTRALSTYRELSES SVAR PÅ MOTIONEN

I samband med klimatavtalet i Paris 2015 undertecknade Finland ”4 per 1000” initiativet
som går ut på att öka kolhalten i jordmånen
med 4 promille per år. Enligt initiativet kan
man bromsa klimatförändringen genom att
utnyttja lantbruksmarkernas potential att
binda kol från atmosfären.
Högre mullhalt i jordmånen är även kopplad
till andra fördelar som förmågan att binda
näringsämnen och fukt i jordmånen. Trots
de enorma möjligheterna kan koldioxidutsläppen och bindningen av kol i jordmånen
även betraktas som utmaningar för det finländska jordbruket eftersom begränsningar
i bruket av torvjordar och markbearbetning
är besvärliga frågor för många finländska
producenter.
Lantbruket i Finland ska betraktas som en
bransch med lösningar till problem som är
förknippade med förändringarna i miljön.
För att utveckla nya metoder för lantbruket
och informera våra medlemmar om möjligheterna deltar SLC:s representanter i otaliga projekt och projektstyrgrupper för att
styra medel till ändamål som gynnar våra
medlemmar. Exempelvis fortsätter SLC i
samarbete med lantbrukssällskapen med
projektet Greppa marknaden. Förutom
marknadsrelaterade frågor kommer Greppa marknaden att fokusera allt mer på jordmånens bördighet och odlingstekniker som
bidrar till ökad mullhalt i jordmånen.
SLC förespråkar att tillräckliga medel reserveras för forskning inom lantbruket och att
rådgivningen ska ha tillgång till den nyaste
informationen samt sakkunskap och resurser att tillämpa forskningsresultaten i praktiskt lantbruk. Den kommande CAP-pro-

gramperioden erbjuder även möjligheter
att rikta medel till nya åtgärder i lantbruket.
Husdjursproduktion med vallodling och betesmarker är ett sätt att upprätthålla naturvärden som t.ex. biologisk mångfald och
öppna landskap. SLC jobbar för att ett brett
urval frivilliga, riktade åtgärder ska inkluderas i lantbrukets stödsystem, både gällande
naturvärden och vattenvården. SLC:s styrelse ska utreda möjligheterna med märkningar inom köttsektorn. Även Järki-projektets verkställning på finlandssvenskt håll ska
utredas.
Kommunikationen utåt spelar en betydande roll i hur lantbruket betraktas av det övriga samhället. Genom omfördelningen av
arbete hos personalen har SLC förstärkt
kommunikationen. Trots satsningarna i
kommunikation behöver vi våra medlemmars hjälp i att sprida information om vad
den finländska producenten gör för samhället och miljön. Medlemmarna kan berätta om sitt arbete genom att exempelvis dela
bilder och filmer via sina egna kommunikationskanaler, besöka lokala skolor och daghem, samt genom att i mån av möjlighet
öppna gården för intresserade.
SLC:s centralstyrelse föreslår för
kongressen att:
Enligt ovanstående utredning fortsätter
SLC aktivt jobbet för att aktivt driva på att
utveckla lösningar genom vilka jord- och
skogsbruket kan bidra till att öka kolbindningen och bromsa klimatförändringen.
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UTDRAG UR SLC:S STADGAR

Allmän förbundskongress § 18
Till stöd för centralstyrelsen och förbundsfullmäktige vid handhavandet av centralförbundets angelägenheter samt för att ge möjlighet åt landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och lokalavdelningarna att ta del i viktigare ärendens handläggning, skall vart tredje
år sammankallas allmän förbundskongress, om inte centralstyrelsen enhälligt annorlunda
besluter. Den allmänna förbundskongressen fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet fram till följande förbundskongress och fungerar i övrigt
som rådgivande organ.
Landskapsförbunden och skogvårdsföreningarna utser för ett kalenderår i sänder representanter till allmän förbundskongress. Österbottens svenska producentförbund har rätt
att utse 57 representanter, Nylands svenska producentförbund har rätt att utse 29 representanter, Åbolands svenska lantbruksproducentförbund har rätt att utse 13 representanter och Ålands producentförbund har rätt att utse 14 representanter till den allmänna
förbundskongressen. Landskapsförbunden skall ge varje lokalavdelning möjlighet att utse
åtminstone en representant till förbundskongressen. Skogsvårdsföreningarna som är medlemmar i centralförbundet har rätt att utse sammanlagt 30 representanter till förbundskongressen. Varje skogsvårdsförening har rätt att utse åtminstone en representant till förbundskongressen.
Kallelse till kongressen sker genom centralstyrelsens försorg minst fyrtio (40) dagar i förväg till landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och de stödande medlemmarna.
Motionsrätt till kongressen tillkommer landskapsförbund, skogsvårdsförening och stödande medlem. Motion bör tillställas centralstyrelsen senast trettio (30) dagar före kongressen.
Förslag till diskussionsfrågor vid kongressen kan dessutom göras av centralstyrelsen.
Centralstyrelsen åligger att bereda och göra förslag i ärenden, som skall behandlas vid
förbundskongressen. Centralstyrelsen och förbundsfullmäktige, företrädare för stödande
medlemmar samt centralförbundets och landskapsförbundens fast anställda funktionärer
samt skogsvårdsföreningarnas verksamhetsledare har rätt att närvara vid förbundskongressen och har där yttrande- och förslagsrätt i alla frågor men inte rösträtt. Centralstyrelsen kan vid allmän förbundskongress även framlägga ärenden av brådskande natur, som
inte upptagits på föredragningslistan.
Handlingar rörande allmän förbundskongress tillställs kongressrepresentanterna minst 10
dagar före kongressen. Representant erhåller reseersättning och dagtraktamente av den
organisation han är ombud för.
Allmän förbundskongress öppnas av centralstyrelsens ordförande och leds av den, som
kongressen därefter utser till ordförande. Rösträtt utövas personligen och varje represen-
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tant har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Vid kongressen ges en översikt över förbundets verksamhet sedan föregående kongress.
Kongressen avger förslag och framställningar till centralstyrelsen.
Medlem i lokalavdelning och personmedlem i skogsvårdsförening har yttranderätt vid kongressens förhandlingar. Kongressen kan besluta att förhandlingarna helt eller delvis skall
äga rum inom lyckta dörrar.
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LANTBRUKET I NYLAND

Det nyländska lantbruket i ett nötskal
I genomsnitt är de nyländska gårdarna något större
än i resten av landet, den genomsnittliga gårdsstorleken är 57 ha per gård. I Nyland är en större andel
av bondekåren deltidsbönder än i övriga Finland. I genomsnitt utgör biinkomster närmare hälften av totala
bruttoinkomsterna på de nyländska gårdarna.

I Nyland finns det totalt dryga 181 000 ha jordbruksmark. I början av 2017 fanns det ca 3 170 gårdar i Nyland varav ungefär en tredje del är svenskspråkiga.
Antalet gårdar hade minskat med ca 60 st. från 2016.
Djurproduktionen är storleksmässigt inte så betydande i området, endast ca 15 % av gårdarna klassas
som djurgårdar.

Största försäljningsintäkterna i regionen kommer från
spannmål och annan växtodling samt mjölkproduktion. Medelåldern för nyländska bönder var 2017 52
år, dvs. samma som i resten av landet.

Marken är dyr i Nyland vilket avspeglar sig även till arrendepriset, som är något högra än medelpriset för
hela landet. Arrendepriserna varierar dock stort mellan gårdarna. Djurgårdar betalar i medeltal lite mera
arrende än växtodlingsgårdarna.

Växtodling

Ekologisk odling

Det nyländska lantbruket kännetecknas av stark växtodlingsbetoning. Spannmålsodling är den största
enskilda produktionsinriktningen. Över 80 % av alla
nyländska gårdar är huvudsakligen växtodlingsgårdar av olika slag. Kring 70 % av hela jordbruksarealen
i Nyland ägnas åt spannmålsodling. I Nyland produceras upp till hälften av brödsäden i hela Finland.

År 2017 fanns det ca 22 500 ha ekologiskt odlad areal
i Nyland. Det betyder att ca 12 % av hela nyländska
odlingsarealen är i ekologisk odling. Förutom på rena
växtodlingsgårdar förekommer ekoodling ofta också
på nyländska djurgårdar. År 2017 fanns det totalt 349
ekogårdar i Nyland, varav 48 också hade ekodjur.
Medelstorleken på ekogårdarna i Nyland var 2017
64,7 ha/gård. Ekoodlingen är i proportion till totalarealen något allmännare i Nyland än på andra håll i
Finland.

Enligt statistiken fanns det år 2017 1 687 spannmålsgårdar, 769 gårdar med annan växtodling och knappa 180 trädgårdsodlingsgårdar, inklusive både växthus- och frilandsträdgårdsodling.
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Intresset för ekoodling har ökat, år 2018 övergick 49
nya gårdar i Nyland till ekologisk odling. De viktigas-

te odlingsväxterna inom ekoodling är vall, med en
odlingsareal på dryga 9 600 ha, havre med 3 600 ha,
vete med 1 400 ha och bondböna med knappa 1 000
ha. Den ekologiska trädgårdsproduktionen omfattar
ca 120 ha.

Övrig djurproduktion

Mjölkproduktion

Fårköttsproduktionen har ökat något under de senaste åren, men är i jämförelse till nöt- och svinköttsproduktionen rätt småskaligt.

Mjölkproduktion är den näst största intäktskällan för
lantbruket i Nyland med ett värde på dryga 26 milj. €
år 2016. Den sammanlagda produktionsmängd 2017
var 66 milj. liter, som är 3 % mindre än året innan.
I Nyland finns det ca 180 mjölkgårdar med i snitt 43
kor per gård.

Nötkött produceras på ca 70 gårdar i Nyland. Nötköttsproduktionen har hållits på en konstant nivå de
senaste åren.

Svinkött produceras på 36 gårdar i Nyland. Produktionsmängden har minskat litet de senaste åren. Över
65 % av svinproduktionen i Nyland finns i Lappträsk.
Äggproduktionen är liten och hobbybaserad i Nyland.
Enligt statistiken finns det endast 8 st. gårdar med mer
än 50 värphönor.
Av alla husdjur finns det mest hästar i Nyland.

Agrilnfo Lantbrukslägenheternas kassaflöde

NTM-central Nyland, 2016
LANTBRUKSLÄGENHETERNAS INKOMSTER (brutto, innehåller inte moms)
totalt
401,91 milj. €
Andel av hela landets inkomster: 6 %

( 6 %) •

Jordbrukets försäljningsinkomster
Jordbrukets bidrag
Inkomster från skog (jordbrukare)
Övriga inkomster

%
21
29
10
40

milj.€
83,96 ■
116,33 B
41,08 □
160,55 □

Antal kommuner 26 st
Antal gårdar 3353 st ( -3 %)

LANTBRUKSLÄGENHETERNAS FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER (brutto, innehåller inte moms)
totalt
83,96 mllj. €
( -4 %) •
ton el. milj. I
Andel av hela landets inkomst: 4 %
Gårdar'- Produktion
68
MJÖLK
194
NÖTKÖTT
79
1799
SVINKÖTT
27
4900
0
ÖVRIGT KÖTT

ÄGG

SPANNMÅL
ÖVRIGA
VÄXTER

totalt

2 185
642
3 127

Inkomst
�t
milj.€
26,19
31
5,12
6
6,84
8

0

0
34

20

••
□

0,20 D

0,15
28,68
16,79

•□
□

• Huvudproduktionsinriktning enligt meddelande i stödansökan
"(inom parentes förändrings% från föregående år)

l<ANTAR TNS:1

Kantar TNS Agri Oy

MAASEUDUNTULEVAISUUS

24.11.2017

37

EGNA ANTECKNINGAR

38 

EGNA ANTECKNINGAR

39

#SLCkongress18
slc.fi/kongress2018

KARTA ÖVER OMRÅDET

pi

r
Ko

Ko
r

pi

la

la

m

en

g
vä

pi

m

pi

Hotell Korpilampi

Mot flygfältet
och Helsingfors
Tornb
e

rgsvä
g

en

