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PROGRAM

TISDAGEN DEN 28 JUNI

   RESOR FRÅN REGIONERNA TILL ÅBO 

20.55   VIKING GRACE AVGÅR FRÅN ÅBO TILL LÅNGNÄS 
   • Fritt, eget program ombord 

ONSDAGEN DEN 29 JUNI 
 
1.05    VIKING GRACE ANLÄNDER TILL LÅNGNÄS 
  
   BUSSTRANSPORT FRÅN LÅNGNÄS TILL HOTELLEN I MARIEHAMN

  INCHECKNING PÅ HOTELLEN SAMT ÖVERNATTNING

  FRUKOST PÅ HOTELLEN

8.15-9.00  REGISTRERING 
   Alandica Kultur & Kongress (Strandgatan 33, 22100 Mariehamn)

9.00   KONGRESSEN ÖPPNAS
   Konferencier Robert Ingman
  • Musik 
   • Välkomsthälsningar 
  • Öppning av kongressen 
     Mats Nylund, centralförbundsordförande 
    • Konstituering

10.30    PAUS
  • Förmiddagskaffe 
   • Under pausen presenterar sig SLC:s samarbetspartner vid partnerskapstorget 

11.00  KONGRESSEN ÅTERUPPTAS
  • 75 år av intressebevakning – för dräglig lön, för gård, för hem och frihet:  
     SLC:s historik 1945–2021 presenteras 
     Mikael Jern, historikredaktör 
   • Utdelning av förtjänstmärken 
   • Premiering av Årets lokalavdelning
   • Mötet återupptas

12.30   LUNCH
   • Under lunchen presenterar sig SLC:s samarbetspartner vid partnerskapstorget  
  
13.30    KONGRESSEN ÅTERUPPTAS
   • Behandling av revideringen av SLC:s strategi 
   • Motionsbehandling 
  • Allmän debatt 

15.00  PAUS  
   • Eftermiddagskaffe
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15.30  KONGRESSEN ÅTERUPPTAS 
  • Översikt över centralförbundets verksamhet 
  • Motionsuppföljning 
   • Aktuell lantbrukspolitisk översikt 
   • Allmän debatt fortsätter vid behov 

17.00  KONGRESSEN AVSLUTAS

  KONGRESSENS FESTSUPÉ MED DANS
   Hotel Arkipelags festvåning (Strandgatan 35, 22100 Mariehamn) 

19.00  Välkomstskål och mingel 

19.30  Festsupé med program och dans
  Konferencier Robert Ingman
   Festtalare Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
   • Dansbandet Högtryck står för dansunderhållningen efter middagen ca. kl. 22-01.30.  

TORSDAGEN DEN 30 JUNI

  FRUKOST PÅ HOTELLEN  

   UTCHECKNING FRÅN HOTELLEN 

9.00-17.00 GÅRDS- OCH FÖRETAGSBESÖK SAMT GEMENSAM SAMVARO
   • Bussarna avgår utanför Alandica Kultur & Kongress 

17.00-21.15 INFORMELL MIDDAG MED LÄTT PROGRAM 
   Alandica Kultur & Kongress (Strandgatan 33, 22100 Mariehamn)

17.00  BUSSTRANSPORT TILL UNGDOMSTRÄFFEN FRÅN ALANDICA KULTUR & KONGRESS 

17.30   SLC:S UNGDOMSTRÄFF
   Open Water Brewery (Knutsbodavägen 15, Lemland)
   • 21.00 Busstransport från Ungdomsträffen till Mariehamn 

21.30   BUSSARNA TILL MARIEHAMNS TERMINAL (VIKING LINE) AVGÅR UTANFÖR 
   ALANDICA KULTUR & KONGRESS

22.50  VIKING GABRIELLA AVGÅR FRÅN MARIEHAMN TILL HELSINGFORS
   • Fritt, eget program ombord 
 
FREDAGEN DEN 1 JULI
 
7.00-9.00  SJÖFRUKOST SERVERAS OMBORD
   Restaurang The buffet

9.15  VIKING GABRIELLA ANLÄNDER TILL. HELSINGFORS

   BUSSTRANSPORT FRÅN HELSINGFORS TILL ÖSTERBOTTEN OCH NYLAND
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PRAKTISK INFORMATION

1. När, var?
 
SLC samlas till allmän förbundskongress den 29–30 juni 2022 i Mariehamn. Kongressen öppnas kl. 9.00 ons-
dagen den 29 juni och avslutas senast kl. 17. Mötesplatsen är Alandica Kultur & Kongress (Strandgatan 33, 
Mariehamn, www.alandica.ax).  

Kongressens festsupé med dans hålls onsdagen den 29 juni från kl. 19.00 på Hotel Arkipelags festvåning 
(Strandgatan 35, 22100 Mariehamn). 

Torsdagen den 30 juni hålls kongressens utfärdsdag med gårds- och företagsbesök. Torsdagen avslutas med 
informell middag kl. 17.00 med lätt program på Alandica Kultur & Kongress. Parallellt med den informella mid-
dagen hålls även SLC:s Ungdomsträff kl. 17.30-21 på Open Water Brewery (Knutsbodavägen 15, Lemland) 
med temat ”SLC:s ungdomsverksamhet post corona” och under träffen bjuds det även på mat och dryck. 

 Programmet för kongressen finns i sin helhet i dessa handlingar på sidorna 5–6.  

2. Inkvartering

Inkvarteringen sker på tre hotell i centrum av Mariehamn, på promenadavstånd från mötesplatsen. Informa-
tion om på vilket hotell respektive deltagare bor har skickats till deltagarna per e-post den 16 juni. Önskemål 
om inkvarteringen och rumsdelning i samband med anmälan har beaktats så långt som möjligt.

• Hotel Arkipelag (Strandgatan 35, Mariehamn, www.hotellarkipelag.ax)
• Hotel Pommern (Norragatan 10 A, Mariehamn, www.alandhotels.fi/sv/hotell-pommern)
• Park Alandia Hotel (Norra Esplanadgatan 3, Mariehamn, www.parkalandia.com/sv)

Vid ankomsten till hotellen ombesörjer alla deltagare för incheckning till hotellet. I samband med incheckning 
fyller övernattande gäster i hotellets incheckningsvoucher. För deltagare som anländer dagtid överlåts hotell-
rummen senast kl. 15 på ankomstdagen.  

Eventuell användning av hotellrummets minibar sker på egen bekostnad. 

Gratis parkering finns i anslutning till hotellen.   

SLC fakturerar kongressavgiften inklusive hotellövernattningar mellan den 28-30 juni av berörda deltagare 
efter kongressen. Deltagare som stannar längre på hotellet än mellan den 28-30 juni betalar den förlängda 
inkvarteringen direkt till hotellet.

Torsdagen den 30 juni sker utcheckningen från hotellrummen innan avfärd på gårds- och företagsbesök kl. 
9.00. Bagaget medtas till bussarna, där det finns anvisningar om i vilken buss bagaget ska sättas. 

3. Busstransporter till Åbo 28.6 

Busstransport till Åbo 28.6 från Österbotten och Nyland 

Från Österbotten och Nyland finns gemensam busstransport till Åbo hamn den 28 juni samt på returresan från 
Helsingfors till Österbotten och Nyland den 1 juli. Bussarna från Österbotten håller en längre paus, då det finns 
möjlighet att äta (måltider på egen bekostnad).

Bussar från Österbotten:  
Buss, NORR:         Buss, SÖDER: 
13.05 Karleby ABC       13.40 Vasa stadshus
13.30 Edsevö Polaris      13.55 Fladan Teboil

http://www.alandica.ax
http://www.hotellarkipelag.ax
http://www.alandhotels.fi/sv/hotell-pommern
https://www.parkalandia.com/sv
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13.50 Ytterjeppo P-plats      14.00 Solf Service
14.10 Oravais ABC      14.10 Yttermalax BBD
14.30 Vassor, Tesses café     14.40 Korsnäs Bistro
Paus: Lålby ABC      14.50 Töjby, hållplatsen vid fd. Sparbanken
Ankomst Åbo hamn      15.15 Närpes busstation
       15.30 Pjelax, hållplatsen vid fd. Sparbanken 
       15.40 Tjöck, Café Tinka 
       15.50 Lålby ABC 
       Paus: Björneborg ABC Tikkula 
       Ankomst Åbo hamn 
Bussar från Nyland:  
Buss, ÖST:         Buss, VÄST: 
16.25 Liljendal, Café Lilja    16.30 Helsingfors, Kiasma
16.35 Gammelby ABC     17.05 Kyrkslätt, Kirkkonummen portti
16.55 Borgå, Fredsgatans turistbusshållplats    17.15 Sjundeå, Pickala ABC
17.20 Söderkulla, HSL-busshållplatsen Si0814  17.30 Ingå, Täkter vägskäls busshållplats (St1)
18.00 Esbo, Bemböle kaffestuga   17.55 Karis ABC
Ankomst Åbo hamn     18.20 Tenala vägskäl
       Ankomst Åbo hamn

Transport till Åbo 28.6, övriga deltagare 

Från Åboland sker resorna till Åbo i första hand med egen bil eller genom samåkning. Övriga deltagare från 
fastlandet som inte deltar i den gemensamma transporten tar sig på egen hand till Åbo.  

Busstransport 1.7 från Helsingfors

På hemresan sker busstransporten från Helsingfors med samma bussar och i motsatt riktning till Österbotten 
och Nyland. Bussresenärer till Esbo, Bemböle ska på returresan från Helsingfors välja buss VÄST. Buss VÄST 
som kör till västra Nyland fortsätter från Tenala och kör även deltagare till Kimito. 

4. Färjetransport till och från Åland 

SLC står för alla kongressdeltagares färjetransporter och dess kostnader över hav till och från Åland med den 
gemensamma transporten. 

Viking Grace avgår 28.6. kl. 20.55 från Åbo till Långnäs 

Fritt program ombord och måltider på egen bekostnad. Alla deltagare har en däcksplats ombord, dock inte 
egen hytt. Det kommer att finnas några gemensamma hytter bokade för säkerhetsskull, men vi rekommen-
derar att lämna så mycket bagage som möjligt i bussen på bildäck. Fartyget anländer kl. 01.05 till Långnäs, 
Åland och därifrån gemensam busstransport till hotellen.  

Viking Gabriella avgår 30.6 kl. 22.50 från Mariehamn till Helsingfors 

Fritt program ombord. Hyttfördelningen utgår huvudsakligen från hotellrumsfördelningen. Tips: packa med 
dig en mindre övernattningsväska så behöver du inte ta upp en stor väska till hytten. Bufféfrukost kl. 7–9 ingår. 
Fartyget anländer kl. 9.15 till Helsingfors och därefter kör bussarna till Österbotten och Nyland (+ Kimito).  
 
Ta med giltig identitetshandling! 

För färjetransporten till och från Åland bör alla deltagare ta med giltig identitetshandling. Följande identitets-
handlingar godkänns av Viking Line för finska medborgare: körkort, pass, nationellt ID-kort, finskt FPA-kort 
med fotografi eller finskt id-kort beviljat av polisen. Mera information finns på www.vikingline.fi.

https://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/bra-att-veta/id-handlingar-pass-visum/
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5. Registrering vid kongressplatsen

Alla representanter och deltagare på kongressen registrerar sig vid kongressplatsen i samband med ankom-
sten. Registreringen sker vid kongressens anmälningsdisk i entréfoajén på Alandica Kultur & Kongress från och 
med onsdagen den 29 juni kl. 8.15-9.00. De som anländer efter detta kan anmäla sig genom att kontakta SLC:s 
kongressteam på plats eller genom att kontakta Gunilla Johansson, tfn 040 940 1311 eller Margita Törnroth, 
tfn 040 940 2619. 

I samband med registreringen får alla deltagare de tryckta handlingarna samt namnskyltar och valda repre-
sentanter får namnförsedda delegatkuvert med röstsedlar.  

6. Måltider

Måltider ingår i kongressens deltagaravgift.  

Under båtresan med Viking Grace från Åbo till Åland tisdagen den 28 juni är det fritt program ombord och 
även måltider sker på egen bekostnad.  

För dem som övernattar på hotell ingår hotellfrukost.  

På mötesplatsen finns en kaffestation som betjänar deltagarna under kongressen. Under kongressens pauser 
serveras kaffe samt tilltugg i entréfoajén. 

Lunchen onsdagen den 29 juni serveras som buffélunch i entréfoajén på Alandica Kultur & Kongress.  

Kongressens festsupé med dans hålls på Hotel Arkipelags festvåning onsdagen den 29 juni kl. 19.00 och inleds 
med välkomstskål och mingel. Festtalare är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blom-
qvist och dansbandet Högtryck står för dansunderhållningen efter middagen från kl. 22. I festsupén ingår vin, 
öl eller alkoholfri dryck samt ett glas kaffeavec. Utöver det kan drycker beställas från restaurangen på egen 
bekostnad. Restaurangens bar är öppen till kl. 01.30. Klädkod: Smart Casual (udda kavaj eller kostym med 
färgad skjorta).  

Under kongressens exkursionsdag torsdagen den 30 juni ingår lunch på Silverskär eller Smakbyn beroende 
på vilket bussprogram deltagaren väljer. Efter exkursionerna på torsdagen hålls en informell middag med lätt 
program kl. 17.00-21.15 på Alandica Kultur & Kongress.  

SLC:s Ungdomsträff hålls parallellt med kongressens informella middag på torsdagen den 30 juni kl. 17.30–
21.00 på Open Water Brewery. Under Ungdomsträffen serveras mat och dryck. 
 
För dem som återvänder med den gemensamma transporten med Viking Gabriella till Helsingfors ingår sjö-
frukost som serveras i Restaurang The buffet ombord fredagen den 1 juli kl. 7.00-9.00. 
  
Eventuella specialdieter som angetts i samband med anmälan har meddelats till måltidsställena och beaktas 
i serveringen. Förfrågningar om maten kan riktas till hotellets restaurangpersonal eller till arrangörerna. 

7. SLC:s Ungdomsträff 30.6 kl. 17  

Torsdagen den 30 juni kl. 17–21 hålls SLC:s Ungdomsträff på Åland parallellt med kongressens informella mid-
dag. Ungdomsträffen på Open Water Brewery (Knutsbodavägen 15, Lemland, www.openwaterbrewery.com). 

Ungdomsträffen erbjuder goda möjligheter att nätverka med unga jord- och skogsbrukare från olika med-
lemsförbund. Tema för Ungdomsträffen är ”SLC:s ungdomsverksamhet post corona” och under träffen bjuds 
det även på mat och dryck. SLC står för deltagarkostnaderna i SLC:s Ungdomsträff som riktar sig till unga 
medlemmar. Ungdomsträffens deltagare deltar även kostnadsfritt i kongressens program. 

https://www.openwaterbrewery.com/
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8. Handlingar, material och sociala medier

Kongresshandlingarna är tillgängliga senast den 17 juni för alla kongressdeltagare i PDF-format. En länk till 
handlingarna har skickats i kongressens infobrev per e-post den 16 juni. Handlingarna kan även elektroniskt 
laddas ner från kongresswebbplatsen slc.fi/kongress2022 där det samlas information och material i anslut-
ning till kongressen. Handlingarna delas ut i tryckt format i samband med anmälan på kongressplatsen.   

Om du publicerar inlägg på sociala medier från kongressen får du gärna använda kongressens kännetecken 
#SLCkongress2022 samt tagga SLC. 

9. Coronasäker kongress

SLC:s målsättning är att kongressen kan genomföras så coronasäkert som möjligt. Delta endast om du är frisk. 
Håll god hand- och hosthygien och tvätta händerna ofta. På kongressplatsen finns handdesinfektionsmedel. 

10. Stödpersoner

På organisationens evenemang gäller nolltolerans mot alla former av osakligt beteende och trakasserier. Till 
kongressen har utsetts två stödpersoner av båda könen för att fungera som stöd och motverka osakligt be-
teende. Stödpersonerna kan ge råd och stöd till personer som upplever att de i samband med evenemanget 
utsatts för t.ex. diskriminering, trakasserier eller annat osakligt bemötande. Stödpersonerna har tystnadsplikt 
och kan även kontaktas efter kongressen. 

Kongressens stödpersoner är:
Christoffer Ingo: 040 545 5472, christoffer.ingo@slc.fi
Mia Wikström: 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi.

11. Fotografering

På kongressen kommer det att fotograferas och publiceras bilder på SLC:s kanaler. Vill du neka publicering av 
foton på dig, vänligen kontakta SLC:s kommunikationschef Mia Wikström: 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi. 

12. Bekanta dig med SLC:s samarbetsparter på minimässa

Under kongressen ordnas en minimässa på nedre plan i entréfoajén på Alandica Kultur & Kongress där SLC:s 
samarbetsparter presenterar sig och sina tjänster.

13. Vill du veta mer om Mariehamn och Åland?

Visit Åland erbjuder mycket information om allt som är värt att veta om Åland. Läs mera på visitaland.com.  

14. Information om kongressen och arrangemangen

Om det uppkommer ändringar gällande ditt deltagande, ber vi dig att omgående meddela Gunilla Johans-
son, tfn 040 940 1311, gunilla.johansson@slc.fi, med tanke på hotell- och resebokningar. 

Bokningar och anmälan: Gunilla Johansson, tfn 040 940 1311
Allmänna förfrågningar: Margita Törnroth, tfn 040 940 2619 eller Mia Wikström, tfn 050 355 3213.

https://slc.fi/kongress2022
https://visitaland.com
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FÖRHANDLINGSORDNING

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 annor-
lunda besluter, till stöd för centralstyrelsen och förbundsfullmäktige vid handhavandet av centralförbundets 
angelägenheter. Genom kongressen ges möjlighet åt landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och lo-
kalavdelningarna 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 re-
presentanter: 
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 förbunds-
kongressen. Varje skogsvårdsförening har rätt att utse åtminstone en representant till förbundskongressen.

Övriga deltagare

Medlem i lokalavdelning och personmedlem i skogsvårdsförening kan delta i förbundskongressen och har 
där yttranderätt. 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 och har där ytt-
rande- och förslagsrätt i alla frågor men inte rösträtt.  

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 registreringen på kongressplatsen.  

Centralstyrelsen och förbundsfullmäktige, företrädare för stödande medlemmar samt centralförbundets och 
landskapsförbundens fast anställda funktionärer samt skogsvårdsföreningarnas verksamhetsledare har ytt-
rande- och förslagsrätt i alla frågor men inte rösträtt.  

Medlem i lokalavdelning och personmedlem i skogsvårdsförening har enligt stadgarna yttranderätt vid kongres-
sens förhandlingar.
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4. Anhållan om ordet
De kongressdeltagare som vill yttra sig i den allmänna debatten under kongressen kan anhålla om ordet re-
dan på förhand genom att lämna in en anförandelapp till kongresspresidiet. Anförandelappar fås från kon-
gresskansliet 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. Längre anföranden hålls i första hand från talarstolen. 

Tiden för repliker är begränsad till en (1) minut. Repliker hålls antingen från talarstolen eller från deltagarens 
plats i salen med mikrofon. 

6. Behandling av motioner och SLC:s strategi
Åtta motioner har inlämnats till SLC:s centralstyrelse inför förbundskongressen. Centralstyrelsens beredning 
och svar på motionerna har behandlats av kongressens digitala arbetsgrupp den 30 maj 2022. Den digitala 
arbetsgruppens kommentarer och förslag har beaktats i centralstyrelsens svar till kongressen, som återfinns i 
dessa handlingar. Under motionsbehandlingen ger kongressen sitt förslag till hur SLC:s centralstyrelse åtgär-
dar motionen. 

Den digitala arbetsgruppen har även behandlat centralstyrelsens förslag till revidering av SLC:s strategi. För-
slag till ändringar i strategin har märkts ut med rött i handlingarna på sidorna 14-16.

Deltagare med rösträtt och förslagsrätt kan till motionssvaren och till revideringen av strategin föreslå änd-
ringar, 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.  
 

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

8. Tidsschema och föredragningslista 
Kongressen följer det tidsschema och förslag till föredragningslista som ingår i handlingarna.



1. Kongressen öppnas

Enligt SLC:s stadgar öppnas den allmän förbundskongressen av centralstyrelsens ordförande och leds av 
den, som kongressen därefter utser till ordförande.

2. Val av ordförande, en vice ordförande samt 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 för-
väg 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. 75 år av intressebevakning – för dräglig lön, för gård, för hem och frihet –  
     Presentation av SLC:s historik 

8. Utdelning av förtjänstmärken 

9. Premiering av Årets lokalavdelning

10. Behandling av revideringen av SLC:s strategi

11. Motionsbehandling 

12. Allmän debatt

13. Översikt över centralförbundets verksamhet 

14. Motionsuppföljning 

15. Aktuell lantbrukspolitisk översikt

16. Kongressen avslutas

FÖREDRAGNINGSLISTA
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REVIDERING AV SLC:S STRATEGI

STRATEGI 2022
POLITIK

Våra medlemmar utvecklar aktivt sina 
näringar i samverkan med samhället och 
skapar därigenom landet.

1. Vi verkar för en lagstiftning som stöder 
våra medlemmar att förverkliga och föra 
vidare sin verksamhet, vilket skapar konkur-
renskraft och stärker hela landets ekonomi.

 
2. Vi arbetar för en finans- och skattepolitik 
som bidrar till en stark och konkurrenskraf-
tig företagsverksamhet på landsbygden. 

3. Vi arbetar för en byråkrati som är me-
ningsfull och stöder den svenskspråkiga fö-
retagsverksamheten på landsbygden, dess 
utveckling och fortsatta verksamhet.

4. Vi arbetar för att förutsättningarna för 
medlemmarnas företagsverksamhet på 
gårdsnivå säkerställs i samhällsplaneringen.

5. Vi arbetar för att befrämja medlemmar-
nas produkter och tjänster i offentliga upp-
handlingar.

MARKNAD

Våra medlemmars företagsverksam-
het på landsbygden är lönsam, vilket ger 
mervärde till hela samhället.

6. Vi arbetar för att få ett mervärde för våra 
kvalitativa produkter och förbättrar mark-
nadspositionen för våra producenter.

STRATEGI 2028
POLITIK

Våra medlemmar utvecklar aktivt sina nä-
ringar i samverkan med samhället och ska-
par därigenom landet.

1. Vi verkar för en lagstiftning som stöder 
våra medlemmar att förverkliga och föra vi-
dare sin verksamhet, vilket skapar förutsätt-
ningar för konkurrenskraft och lönsamhet 
samt stärker hela landets ekonomi.

2. Vi arbetar för en finansierings- och skat-
tepolitik som bidrar till en stark och konkur-
renskraftig företagsverksamhet på lands-
bygden.

3. Vi arbetar för en ändamålsenlig byråkrati 
som stöder den svenskspråkiga företags-
verksamheten på landsbygden, dess ut-
veckling och fortsatta verksamhet.

4. Vi arbetar för att förutsättningarna för 
medlemmarnas företagsverksamhet på 
gårdsnivå tryggas i samhällsplaneringen.

5. Vi arbetar för att befrämja medlemmar-
nas produkter och tjänster i offentliga upp-
handlingar.

MARKNAD

Våra medlemmars företagsverksamhet på 
landsbygden är lönsam, vilket ger mervärde 
till hela samhället.

6. Vi arbetar för ett ökat mervärde för våra 
trygga produkter av hög kvalitet som ska-
par lönsamhet samt för att förbättra mark-
nadspositionen för våra producenter.

VISION: VI SKAPAR LANDET

Vi är en öppen organisation som bidrar till att våra medlemmar kan livnära sig som före-
tagare på landsbygden i generationer framöver.

Vi och våra medlemmar har samhällets förtroende att ta hand om marken, produktions-
djuren och skogen. 

Våra medlemmar är en samhällskraft och tillsammans är vi SLC!
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7. Vi samarbetar med närstående företag 
för att höja producenternas och produktio-
nens profil gentemot konsumenten, även på 
internationella marknader.

8. Vi följer aktivt med marknaden, stöder ut-
vecklingen av vidareförädlingen, inhemska 
konsumtionen och exportverksamheten av 
våra produkter. 

 
 
9. Vi förbättrar förutsättningarna för lokal 
förädling och försäljning av våra medlem-
mars produkter.

10. Vi stärker vår image genom att aktivt 
skapa kontakt, utveckla mötesplatser och 
föra en öppen dialog med våra konsumen-
ter.

SOCIALA FRÅGOR

Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga 
och känner samhörighet med varandra.

11. Vi arbetar för att öka våra medlemmars 
mentala och sociala välmående samt fysis-
ka ork i samarbete med organisationer som 
står våra medlemmar nära.

12. Vi arbetar för en positivare bild av jord-
bruket och en ökad uppskattning för det ar-
betet som våra medlemmar gör. De unga är 
en viktig resurs.

 
13. Vi arbetar för att trygga och utveckla en 
smidigare avbytarservice som utgår ifrån 
den enskilda gårdens behov.

14. Vi arbetar för en aktiv och attraktiv fö-
retagshälsovård som ser individen och res-
pekterar hens upplevda behov.

15. Vi arbetar för att våra medlemmars pen-
sionssystem möjliggör en trygg pensionstid 
med hög livskvalitet.

KOMPETENS

Vi har kunnande och förmåga att möta 
framtidens behov och se utvecklingsmöj-
ligheterna inom vår bransch.

7. Vi samarbetar med närstående företag 
för att höja producenternas och produktio-
nens profil gentemot konsumenten, även på 
internationella marknader.

8. Vi eftersträvar en hög självförsörjnings-
grad.  Vi bevakar aktivt den nationella och 
exportmarknaden för jord- och skogs-
bruksprodukter och stöder utvecklingen av 
vidareförädlingen samt den inhemska kon-
sumtionen.

9. Vi förbättrar förutsättningarna för lokal 
förädling och försäljning av våra medlem-
mars produkter.

10. Vi stärker vår image genom att aktivt 
skapa kontakt, utveckla mötesplatser och 
föra en öppen dialog med våra konsumen-
ter. 

SOCIALA FRÅGOR

Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga 
och känner samhörighet med varandra.

11. Vi arbetar för att öka våra medlemmars 
mentala och sociala välmående samt fysis-
ka ork i samarbete med organisationer som 
står våra medlemmar nära.

12. Vi arbetar för en positivare bild av jord- 
och skogsbruket och en ökad uppskattning 
för det arbetet som våra medlemmar gör. 
Genom aktiva medlemmar kan SLC uppnå 
målen i SLC:s strategi. 

13. Vi arbetar för att trygga och utveckla en 
smidigare avbytarservice som utgår ifrån 
den enskilda gårdens behov.

14. Vi arbetar för en aktiv och attraktiv fö-
retagshälsovård som ser individen och res-
pekterar hens upplevda behov.

15. Vi arbetar för att våra medlemmars pen-
sionssystem möjliggör en trygg pensionstid 
med hög livskvalitet.

KOMPETENS

Vi har kunnande och förmåga att möta 
framtidens behov och se utvecklingsmöj-
ligheterna inom vår bransch.
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16. Vi arbetar för kompetens och sakkun-
skap bland våra medlemmar, förtroende-
valda och anställda inom vår organisation.

 
17. Vi satsar på att kontinuerligt utveckla 
och förnya vår organisation. Kommunika-
tion är nyckeln till att engagera våra med-
lemmar. 

18. Vi arbetar för att trygga, utveckla och 
öka intresset för utbildning inom naturbruk 
på svenska samt forskning och internatio-
nellt samarbete som stöder våra medlem-
mars näringar.

19. Vi satsar på kompetenshöjande fortbild-
ning för våra medlemmar så att de kan bli 
bättre företagare.

 
20. Vi förmedlar rätt information vid rätt tid-
punkt och via rätt kanal för att nå mottaga-
ren på bästa sätt. 

16. Vi arbetar för kompetens och sakkun-
skap bland våra medlemmar, förtroende-
valda och anställda inom vår organisation. 
Unga prioriteras och hörs.

17. Vi satsar på att kontinuerligt utveckla 
och förnya vår organisation. Kommunika-
tion är nyckeln till att engagera våra med-
lemmar. 

18. Vi arbetar för att trygga, utveckla och 
öka intresset för utbildning inom naturbruk 
på svenska samt forskning och internatio-
nellt samarbete som stöder våra medlem-
mars näringar.

19. Vi bidrar till kompetenshöjande fortbild-
ning i samarbete med utbildningsinstanser 
för våra medlemmar så att de kan bli bättre 
företagare.

20. Vi förmedlar rätt information vid rätt tid-
punkt och via rätt kanal för att nå mottaga-
ren på bästa sätt. Kommunikationsgreppet 
från organisationen är proaktiv.

.
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MOTIONER

I Österbotten har det byggts flera vindkrafts-
parker de senaste åren och fler planeras. 
Även byggande av solkraftsparker har aktu-
aliserats den senaste tiden och det är viktigt 
med förnyelsebara energikällor speciellt med 
tanke på dagens världsläge. Markägaren har 
väldigt små möjligheter att påverka plane-
ringen av linjedragningarna från parkerna. 
På vissa områden blir det ett högre tryck där 
fler aktörer etablerar sig och flera gator dras 
upp bredvid varandra. Detta försvårar bedri-
vande av normalt skogsbruk och i värsta fall 
går hela skogsskiftet förlorat under lednings-
gatan. Att stora arealer skogsmark årligen 
läggs under linjegator och därmed blir opro-
duktiva kan inte vara förenligt med Finlands 
målsättning att bli klimatneutral. 

ÖSP anser att SLC aktivt bör jobba för att 
stärka markägarens position redan i plane-
ringsprocessen och givna utlåtanden och 
åsikter borde ha mera tyngd och beaktas 
i planeringen och förverkligande av linje-
dragningar från vind- och solkraftsparker. 
Ett samarbete kring linjegatorna mellan 
olika aktörer borde befrämjas och nedgräv-
ning av linjedragningarna borde prioriteras 
i och med att breda ledningsgator innebär 
stora ingrepp i naturen. En myndighet, till 
exempel landskapsförbundet borde ha det 
överhängande ansvaret för planeringen av 
ellinjedragningar för att undvika dagens si-
tuation. 

Lagstiftningen för tvångsinlösning av mark 
till linjegator från energiparker som byggs 

i kommersiellt intresse bör ses över, så att 
bolagen inte lika lättvindigt som idag får 
statsrådets godkännande för tvångsinlös-
ning. Kostnaden för att ansluta sig till Fing-
rids stamnät borde fås ned för att undvika 
långa paralell-ellinjegator.

Vasa den 1 april 2022 

ÖSTERBOTTENS SVENSKA PRODUCENT- 
FÖRBUND r.f

Tomas Långgård, ordförande  
                                  
Johanna Smith, verksamhetsledare

1. STÄRKANDE AV MARKÄGARENS POSITION VID 
DRAGNINGAR AV LINJEGATOR
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Byggande av vindkraftsparker och sol-
kraftsparker samt dragning av linjegator 
är en aktuell markägarfråga på SLC:s verk-
samhetsområde. SLC har problematiserat 
tvångsinlösning av linjegator i SLC:s utlåtan-
de till inlösningslagen som har varit under re-
videring. Där föreslår SLC en lösningsmodell. 
Utlåtandet är tillgängligt på SLC:s webbsida: 
slc.fi/nyheter/2021/utlatande-om-inlos-
ningslagen.

SLC har efterlyst att det vid inlösen av mark 
för en kraftledning klart sägs ut att ersätt-
ningen ska fastställas till ett så stort belopp 
att det täcker anskaffningsutgifterna för ett 
lika stort skogsområde med motsvarande 
bonitet så att skogsägarens näringsverk-
samhet tryggas. 

Inflytandet redan i planeringsprocessen av 
vindkraftsparkerna är viktigt och vilket kan 
förstärkas genom samverkan av markägar-
na. SLC betonar i fortsättning stärkandet av 
markägarna som finns utanför vindupptag-
ningsområdet men över vars marker ellin-
jegator dras eftersom de befinner sig i en 
sämre förhandlingsposition.

Projekten är lokala och därför har lokalav-
delningarna, producentförbunden och 
skogsvårdsföreningarna en stor roll i stö-
dandet av medlemmarna. Problemet med 
att det saknas ett övergripande ansvar för 
planeringen av ellinjen har noterats inom 
SLC och en lösning söks.

Under slutet av 2020 uppdaterades  
SLC:s vindkraftsbroschyr till medlemmarna: 
https://slc.fi/vindkraft.

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• SLC aktivt bör jobba för att stärka mar-
kägarens position redan i planeringsproces-
sen

• SLC verkar för att samarbete kring linjega-
torna mellan olika aktörer främjas

• SLC verkar för att nedgrävning av linje-
dragningarna borde prioriteras framom 
luftledningar

• SLC verkar för att en myndighet ska ha 
ansvaret för planeringen och bevilja tillstånd 
för ellinjedragningar

• SLC verkar för att markägarnas ställning 
vid dragning av nya linjegator stärks, bland 
annat i inlösningslagen

• SLC verkar för att i alla inlösningssituatio-
ner ska grundlagens krav på full ersättning 
uppfyllas så att ersättningsbeloppet utgår 
från fullt marknadsvärde förhöjt med minst 
25 procent.  

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN

https://slc.fi/nyheter/2021/utlatande-om-inlosningslagen
https://slc.fi/nyheter/2021/utlatande-om-inlosningslagen
https://slc.fi/vindkraft
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I Sverige är ansökningsförfarandet för bevil-
jande av dispens eller tillstånd för skyddsjakt 
av fridlysta fåglar betydligt enklare än i Fin-
land. Där räcker det med att göra en egen 
bedömning över skadan och skicka in ansö-
kan genom ett formulär till länsstyrelsen. I 
Sverige är det också möjligt sedan juli ifjol att 
skyddsjaga trana och sångsvan vissa tider 
under året utan att först ansöka om tillstånd 
hos länsstyrelsen. Syftet är att det ska gå att 
skjuta enstaka fåglar som uppehåller sig på 
fält med oskördad gröda i skrämselsyfte utan 
att reducera stammen. 

På en del odlingsmarker har vi ett högt tryck 
av flyttfåglar som mellanlandar och tram-
par ner eller äter upp oskördad gröda. Ris-
ken för att fåglarna sprider smittsamma 
sjukdomar till husdjursbesättningar ökar 
också. Det skulle vara motiverat att också 
på dessa områden få idka skyddsjakt, spe-
ciellt med tanke på dagens kostnadsnivå på 
insatsvaror och livsmedelsförsörjningen.  

ÖSP anser att SLC aktivt bör jobba för att 
göra ansökningsförfarandet kring skydds-
jakt på fridlysta fåglar enklare.

Vasa den 4 april 2022 

ÖSTERBOTTENS SVENSKA PRODUCENT- 
FÖRBUND r.f

Tomas Långgård, ordförande    
                                
Johanna Smith, verksamhetsledare

2. MINDRE BYRÅKRATI FÖR SKYDDSJAKT  
AV FRIDLYSTA FÅGLAR
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SLC har uttalat att skyddsjakt av fridlysta 
fåglar skall vara möjligt i särskilda fall – då 
fåglarna orsakar skador till jordbruket – och 
att förfarandet inom det borde utvecklas.
 
Situationen försvåras av att alla fågelarter 
måste behandlas individuellt eftersom de-
ras skyddsklassificering varierar.
 
För tillfället finns det inga lagstiftningspro-
cesser på gång som betydligt kunde änd-
ra situationen. Naturresursinstitutet Luke 
har gjort en utredning om möjligheter för 
att jaga bort fridlysta fåglar från åkermark. 
Miljöministeriet har varit emot förslagen. 
Det behövs tillräckliga medel till forskning 
för att få mera information om hur gässen 
väljer sina betesplatser och vilka medel som 
överhuvudtaget är effektiva för styrning av 
fåglarna.
 
SLC:s miljö- och markpolitiska utskott har 
konstaterat att SLC bör tillsammans med 
MTK söka samarbete med förvaltningen för 
hitta ett smidigt system för att kunna avvi-
ka från skyddsbestämmelserna för fridlys-
ta fåglar. Kommunala tjänstemän borde 
med tjänsteansvar kunna aktivera tillstånd 
för både störande och avlivande av djur, 
snabbt och smidigt, utan att enskilda skiften 
på förhand ska specificeras i ansökan om 
undantag. Tillstånd att använda avskjutna 
fåglar borde även vara möjligt. 

SLC har som målsättning att fåglarna styrs 
genom passiva och aktiva metoder till så-
dana skiften, där betandet inte gör skada.  
Passiva metoder kan utgå från fåglarnas 
naturliga beteende och hinder samt skräm-
mor. Aktiva metoder innebär ljud, ljus, rörel-
se samt skjutande.

Verksamhetsmodeller från Sverige är bra 
att utreda. SLC undersöker möjligheterna 
att öka samarbetet med de svenska mar-
kägarorganisationerna i frågan.

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• SLC verkar för att göra ansökningsförfa-
randet kring skyddsjakt på fridlysta 
fåglar enklare

• SLC kommer att påtala att subsidiaritets-
principen bör följas gällande beviljande av 
jakttillstånd och annat som berör fridlysta 
fåglar. Det innebär att tillstånd för skydds-
jakt, oljning av ägg och andra metoder för 
att minska skadeverkningarna av fridlysta 
fåglar borde överföras från Västra Finlands 
miljöcentral och hänföras till de regionala 
myndigheterna.

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
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De medel som finns tillgängliga för Fastlands-
finlands landsbygdsprogram för perioden 
2021–2027 kommer att öka något jämfört 
med föregående period, men trots det kan 
landsbygdsfinansieringen till våra SLC-regi-
oner komma att minska på grund av föränd-
rade kriterier. Landsbygdsprogrammet är ett 
nyckelinstrument för att förnya landsbygdens 
näringsstruktur och stärka dess livskraft.

Kriterierna för tilldelning av medel förny-
ades för den nuvarande övergångsperio-
den 2021–2022. Under övergångsperioden 
är lagstiftningen för finansieringsperioden 
2014–2020 fortfarande i kraft, men med 
finansiering ur den nya perioden (2021–
2027). Fördelningen av medel baseras på 
landsbygd – stadklassificeringen, enligt 
klassificeringen av regioner och använd-
ningen av indikatorer som beskriver regio-
nernas utveckling. De nya kriterierna beto-
nar befolkningen i glesbygden 2,5 gånger 
och befolkningen i kärnlandsbygden 1,5 
gånger. Hänsyn har tagits till 50 % av invå-
narna i stadsnära landsbygdsområden och 
befolkningen i lokala landsbygdscentra. 

Finland är som helhet det land som är mest 
landsbygd i EU, och i många mått är det 
bara Helsingfors som uppfyller stadskriteri-
erna. I Finlands egen definition av landsbygd 
betecknas som tätorter dock områden som 
skulle vara ren landsbygd i den internatio-
nella klassificeringen. Av denna anledning 
faller många landsbygdsområden i land-
skapen i södra och västra Finland emellan, 

eftersom landskapen har mycket stadsnära 
landsbygd och tätortsområden. Dessutom 
är även anslagen till strukturfondsprogram-
men i landskapen i södra och västra Finland 
fortfarande små jämfört med östra och nor-
ra Finland. Ur en rättvis landsbygdsutveck-
lingssynpunkt är det viktigt att landsbyg-
dens mångfald bättre beaktas inom Finland.

SLC Nyland anser att:

• SLC aktivt bör jobba för att den regionala 
fördelningen av medel för landsbygdsut-
veckling enligt kriterier baserade på klassi-
ficeringen landsbygd - stad inte får leda till 
ojämlikheter i finansieringsmöjligheter på 
landsbygden 

• Regionernas styrkor bör beaktas mer rätt-
vist och fördelningen av medel bör också ta 
bättre hänsyn till tillgängliga utvecklings- 
och forskningsresurser 

• Minimikravet bör vara att ingen NTM-cen-
tral får mindre medel för genomförandet av 
landsbygdsprogrammet jämfört med före-
gående finansieringsperiod.

Vanda  den 7 april 2022  
 
SLC NYLAND rf
 
Thoms Antas, ordförande

Bjarne Westerlund, verksamhetsledare

3. RÄTTVIS FÖRDELNING AV LANDSBYGDSFINANSIERING
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SLC:s verksamhetsområde har en stark prä-
gel av kärnlandsbygd men på verksamhets-
området finns även områden som angränsar 
till växande tillväxtområden där landsbygden 
möter de mångfacetterade utmaningarna 
som uppstår i närheten till växande städer. 

Denna utveckling påverkar även hur lands-
bygdsanslagen i den kommande CAP-pla-
nen allokeras till SLC:s verksamhetsområde. 
SLC har tidigare i ministeriledda arbets-
grupper och i utlåtanden påtalat effekter-
na av den förändring som slagits fast i den 
CAP-plan statsrådet godkände i december 
2021. 

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• SLC kommer att framhålla det som påtalas 
i motionen gällande rättvis anslagsfördel-
ning och bibehållen nivå i den pågående 
politiska processen kring Finlands CAP-plan
 
• SLC kommer även att aktivt följa med 
användningen av landsbygdsanslagen i 
den uppföljningskommitté som jord- och 
skogsbruksministeriet kommer att tillsätta 
för att följa upp användningen av anslagen i 
Finlands CAP-plan.

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
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SLCs styrelse ska föra en öppen kommunika-
tion till alla medlemmar för att öppna upp den 
verksamhet som drivs och de beslut som tas 
av ledningen. SLC är ingenting utan medlem-
marna. Vi anser att målsättningarna ska vara 
att alla medlemmar känner att de vet vad de 
högsta ledande förtroendevalda i förbundet 
arbetar med och för. Annars finns det risk 
för att ledningen och medlemmarna fjärmas 
allt mer från varandra. Medlemmarna ska ha 
känslan av att förbundsstyrelsens jobbar på 
bästa sätt för medlemmarnas behov.

I SLC:s strategi 2022 finns bl.a. punkt 17:

”17. Kommunikation är nyckeln till att enga-
gera våra medlemmar.”

Vi anser att kontakten mellan SLC styrelsen 
till varje nivå och medlem i förbundet bör 
förbättras och att styrelsen därmed bätt-
re jobbar för punkt 17 i strategin. Vi ser en 
oroväckande trend där förbundet tappar 
medlemmarnas förtroende, många vill inte 
engagera sig och till slut kanske lämnar för-
bundet eftersom de känner att ”man inte får 
ut något för att vara medlem”. Detta pga. 
att medlemmarna inte konkret vet vad sty-

relsen jobbar för och bakgrunden till styrel-
sens beslut.

Vi vill:

• att styrelsen skriver ett sammandrag och 
redogörelse från varje styrelsemöte till 
Landsbygdens Folk så att medlemmarna 
får bättre insyn in förbundets och styrelsens 
verksamhet och på andra sätt arbetar för en 
öppnare kommunikation jämtemot medlem-
marna.

Raseborg den 15 mars 2022 
 
Johanna Wasström,  
ordförande SLC Raseborg 
 
Mats Lundqvist, 
ordförande Sjundeå LBF 

Markus Fagerström,  
Ordförande Tenala- Bromarv LBF

4. BÄTTRE OCH ÖPPNARE KOMMUNIKATION TILL 
MEDLEMMARNA
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SLC är en intressebevakningsorganisation 
och medlemmarnas redskap för att driva de 
gemensamma ekonomiska, sociala, kulturel-
la och miljömässiga intressena. Personme-
dlemmar är medlemmar i lokalavdelningar, 
skogsvårdsföreningar eller landskapsförbund 
och dessa tillsammans med centralförbundet 
bildar SLC. Stadgar och praxis reglerar vem i 
organisation som sköter olika uppgifter. 

Generellt kan man säga att lokalavdelningar 
ska handha den lokala intressebevakning-
en, landskapsförbund och skogsvårdsför-
eningar den regionala intressebevakningen 
och centralförbundet den nationella och 
internationella intressebevakningen. Infor-
mation till medlemmarna bör komma från 
alla nivåer, och förtroendevalda på olika 
nivåer har en viktig uppgift att för budska-
pen från medlemmarna till organisationen 
och information om aktuella ärenden eller 
fattade beslut till medlemmarna. Det är ett 
gemensamt ansvar att informationsgången 
fungerar.

Centralförbundet har de största resurserna 
för kommunikation i vår organisation. Enligt 
SLC:s stadgar ska SLC utge ett medlemsor-
gan som är tidningen Landsbygdens Folk 
och det är också den viktigaste kanalen 
för att nå ut till medlemmarna. Den nästan 
veckovisa utgivningen av tidningen utgör för 
den enskilda medlemmen ett tydligt teck-
en på medlemskap i SLC-organisationen. 
LF:s satsning på webbaserad journalistik 
och den nya mobilapplikationen har ytter-
ligare försnabbat informationsspridningen. 
SLC har under åren också utvecklat andra 

sätt att sprida information över SLC:s verk-
samhet, styrelsearbete och aktuella frågor 
i organisationen. Hit hör bland annat ett ny-
hetsbrev och en intensivare användning av 
de sociala medierna. Till kommunikationen 
och tillhörande informationsspridning hör 
även de olika (fysiska) mötena för medlem-
mar och förtroendevalda som arrangeras 
på olika nivåer inom organisationen.  

SLC:s styrelse har under de senaste åren 
haft en föredragningslista som återkom-
mande innehållit diskussion om beredning-
en av Finlands CAP-plan, marknaden för 
jordbruksprodukter, de skogsrelaterade 
förslagen från EU och centralförbundets 
ekonomi. Dessa ärenden har styrelsen även 
försökt återge i LF och på medlemsmöten. 
Kommunikationen kan ändå alltid bli bättre.

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• redaktionen för Landsbygdens Folk återger 
de styrelseärenden som är av nyhetsvär-
de i medlemstidningen. Centralstyrelsen vill 
även uppmana lokalavdelningarna, förbun-
den och skogsvårdsföreningarna att bjuda 
in styrelsemedlemmar till lämpliga tillfällen 
för att diskutera de ärenden som är aktuella i 
centralstyrelsen 

· medlemmar uppmuntras prenumerera på 
SLC:s nyhetsbrev. 
 

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
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En av SLC viktigaste uppgifter är att bevaka 
och påverka lagstiftningsarbetet som berör 
lantbruket. Lagstiftningsarbetet är kompli-
cerat och därför behövs mycket sakkunskap 
bland annat inom juridik och juridiska proces-
ser.

I SLCs strategi och handlingsprogram för 
2022 finns bl.a. punkt 1, 3 och 4 som starkt 
berör lagstiftningsarbetet och där står skri-
vet:

”Centralt verkar SLC för:

 - Konkurrenslagstiftning som förbättrar 
producenternas marknadsställning

 - Lättare och smidigare tillståndsförfaran-
den och större flexibilitet för företagande

 - Ett starkt egendomsskydd

 - Att markägarnas rättigheter beaktas fullt 
ut i samhällsplaneringen

 - Att olägenheter förorsakade av samhälls-
planering minimeras och ersätts till fullt vär-
de

 - Lagstiftning som beaktar mark- och miljö-
politiska intressen”

Juristen har därmed en ytterst central roll i 
SLC när det kommer till påverkandet och in-
tressebevakningen vid lagstiftningsarbetet. 

Därtill anser vi att juristtjänsten ska vara en 
konkret tjänst med låg tröskel för medlem-
marna som behöver hjälp vid olika juridiska 
frågor. 

Tillika som SLC:s styrelse valt att säga upp 
en av de viktigaste resurserna för förbundet 
under 2021, dvs. juristen, är man samtidigt 
och spenderar mycket pengar på en virtu-
ell jubileumsfest och andra köptjänster. Vi 
tycker detta rimmar illa. 

Vi anser att styrelsens beslut om att säga 
upp juristen inte gagnar medlemskåren el-
ler den intressebevakning som förbundet 
är skyldig att utöva. Därtill lämnar beslutet 
mycket att önska när det kommer till hållbar 
och mänsklig personalpolitik.

Därför kräver vi:

• Att styrelsen presenterar en utredning och 
förklaring kring beslutsprocessen, motive-
ringarna och de ekonomiska argumenten 
som ledde till uppsägning av förbundets 
jurist 

• Att styrelsen utvärderar och gör en utred-
ning kring om att återinrätta juristtjänsten

Raseborg den 15 mars 2022 
 
Johanna Wasström,  
ordförande SLC Raseborg 
 
Mats Lundqvist, 
ordförande Sjundeå LBF 

Markus Fagerström,  
Ordförande Tenala- Bromarv LBF

5. SLC BÖR HA EN JURIST
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Den absolut största delen av SLC:s inkomster 
och den finansiella grunden för SLC:s verk-
samhet idag är avkastningen på investerat 
kapital. Medlemsavgifterna från landskaps-
förbunden och skogsvårdsföreningarna 
täcker inte kostnaderna för verksamheten 
och denna utveckling har pågått en längre 
tid. Med anledning av den ekonomiska ut-
vecklingen under 2020 och med det allt hö-
gre uttaget av avkastningen på placerade 
medel blev styrelsen tvungen att vidta eko-
nomiska åtgärder för att trygga SLC:s fort-
satta verksamhet. SLC:s medlemsantal sjun-
ker med cirka två procent per år och för att 
trygga att SLC kan bevaka medlemmarnas 
intressen också om 10, 25 och 50 år bedöm-
de SLC:s styrelse att det var helt nödvändigt 
att anpassa kostnaderna efter inkomsterna. 

SLC:s fullmäktige, till vars uppgift som det 
är att övervaka styrelsens arbete och be-
vilja styrelsen ansvarsfrihet, har inte haft 
invändningar mot detta utan tvärtom beto-
nat vikten av en ansvarsfull skötsel av cen-
tralförbundets ekonomi. Det är också värt 
att notera att vår lagstiftning ställer hårdare 
krav på att soliditeten hålls god i en förening 
än vad lagen kräver av ett aktiebolag. Där-
för genomförde SLC betydande inbespa-
ringar under år 2020 bland annat i LF:s verk-
samhet men eftersom lönekostnaderna 
är den största kostnadsposten blev tyvärr 
även uppsägningar av anställda genomför-
da i slutet av 2020. Uppsägningarna riktades 
så att de inte äventyrar den politiska intres-
sebevakningen som är SLC:s grunduppgift. 
Gällande den intressepolitiska bevakningen 
så är SLC:s roll i arbetsgrupper, höranden 
och i givna utlåtanden att i första hand att 
stå till tjänst med substanskunskap i de frå-
gor som behandlas och peka på följderna av 
förslagen för lantbrukarna och trädgårds-
producenterna. Den juridiska och lagteknis-
ka sakkunskapen finns hos lagberedare på 
ministerier och utskottsråd i riksdagen. 

Styrelsen utvärderar kontinuerligt behovet 
av personalresurser med specialkunnande 
i sitt styrelsearbete. Till denna utvärdering 
hör även behovet av att anställa personer 
med juridisk utbildning. Det finns ett utbud 
på specialiserade juridiska tjänster och SLC 
har köpt juridisk sakkunskap när det har va-
rit nödvändigt både under den tid som för-
bundet haft en egen jurist och gör det fort-
sättningsvis i den omfattning det behövs. 

Centralförbundets viktigaste uppgift är 
enligt stadgarna intressebevakning på na-
tionell och internationell nivå. När medlem-
mar har ärenden eller frågor som man vill 
ha svar på ska medlemmarna i första hand 
vända sig till sitt eget landskapsförbund eller 
skogsvårdsförening. Om landskapsförbun-
det eller skogsvårdsföreningen så bedö-
mer, så kontaktar man centralförbundet för 
bistånd. Centralförbundet kan bistå med-
lemmar med bland annat juridisk hjälp om 
ärendet är av principiell karaktär och/el-
ler berör en större grupp medlemmar. Den 
bedömningen görs av SLC:s styrelse, eller i 
mindre omfattande frågor av SLC:s ordfö-
rande och verksamhetsledare.

SLC är delägare i Jordägarnas Värderings-
central som kan betjäna enskilda med-
lemmar i juridiska frågor mot rabatterad 
ersättning. Jordägarnas Värderingscentral 
erbjuder även gratis snabbrådgivning via 
e-post till SLC-medlemmar.  

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• Motionen anses besvarad med denna ut-
redning.

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
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Vi lever i en värld där extremorganisationer 
kraftigt kör sin egen propaganda. Exempel 
på dylikt informations flöde är ”gröna värden” 
i både jord och skogsbruk. Åsikter och syn-
punkter som inte är lika med den verklighet 
vi är verksamma i. En verksamhet som långt 
beaktar gröna värden, men där vi även beak-
tat andra dimensioner, som t.ex ekonomi. 

Under de senaste åren har näringsläckaget 
från jord och skogsbruk, kalavverkningsfritt 
skogsbruk och skydd av skogar varit ett hett 
diskussions ämne. Vi vet att spridningen av 
ensidig information kommer att fortsätta 
även i framtiden, och vi bör bli bättre på att 
handskas med den.

Vi efterlyser en mer agerande kommunika-
tion av SLC.   

Att låta endast andras åsikter och synpunk-
ter höras leder till att det fort blir en sanning 
i lyssnarnas öron där SLC endast reagerar.

SLC bör i kommunikationen acceptera de 
olika åsikter som finns, och samtidigt föra 
fram jord och skogsbrukarens verklighet 
där förutom miljö, hållbarhet, mångfald och 
sociala dimensioner även den ekonomiska 
dimensionen beaktas.

Kommunikation skall vara annat än att 
släcka bränder. Genom att använda kom-
munikation som ett verktyg kan man föra 
fram jord och skogsbrukets verksamhets-
principer som följer godkänd sertifiering 

och gällande lagstiftning.

Det är av viktigt att SLC som organisation 
aktivt för fram de ekonomiskt hållbara jord 
och skogsbrukets syn på skötseln av våra 
åkrar och skogar. En syn som inkluderar så-
väl hållbarhet, grönavärden och ekonomi. 

SLC Åboland den 29 april 2022 
 
Thomas Lindroth, ordförande

Helena Fabritius, verksamhetsledare 
 

6. SLC – MEDLEMMARNAS SPRÅKRÖR
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I motionen lyfter SLC Åboland fram många 
viktiga aspekter som kännetecknar nutidens 
samhälls- och mediakommunikation som är i 
en ständig förändring. Jord- och skogsbruket 
utvecklas i växelverkan med samhället och 
hamnar liksom andra etablerade samhälls-
funktioner och -aktörer tidvis i försvarsposi-
tion i samhällsdiskussionen. 

Ensaksrörelser har funnits runt om i världen 
sedan 1960-talet, men särskilt via de sociala 
mediernas intåg – där alla aktörer är inne-
hållsskapare – har deras genomslag stärkts. 
Även massmediernas betydelse har ökat i 
samhället samtidigt som kriterierna för vil-
ka nyheter som slår igenom varierar enligt 
det som sker omkring oss. Nyhetskällans 
samhälleliga position är central för hur väl 
en nyhet slår igenom men nyhetskriterier-
na påverkas även av samhällsdiskussionen. 
Förutom att exempelvis stora, dramatiska, 
negativa eller konfliktfyllda frågor ofta får 
genomslag har också t.ex. etik, värdedrivna 
frågor, underhållningsvärde och ansvarsta-
gande åtgärder ett starkt nyhetsvärde. 
  
Interaktion och kommunikation är en av de 
viktigaste uppgifterna för en organisation i 
ett demokratiskt samhälle där saker händer 
och diskuteras offentligt. En effektiv sam-
hällskommunikation bygger på kontinuerlig 
interaktion med intressegrupper och all-
mänheten samt på öppenhet när det gäller 
de egna intressena. Ansvarsfulla organi-
sationer strävar i sin egen kommunikation 
efter att hålla sig till fakta och följa Kommu-
nikationens etiska regler om öppenhet och 
interaktivitet, ärlighet, pålitlighet och att visa 
respekt för olika yrkesgrupper och sam-
hällsaktörer.
 
SLC:s kommunikativa strategi har definie-
rats i SLC: Riktlinjer för vår kommunikation 
(2017). Sedan riktlinjerna för kommunikatio-
nen drogs upp har SLC tagit ett aktivare och 
mera proaktivt grepp om kommunikationen 
genom att göra den till en central, strategisk 

del av verksamheten. Både större och min-
dre kommunikativa åtgärder föregås av ett 
strategiskt övervägande och analys. 

Genom olika konsumentkampanjer och 
satsningar, t.ex. 6 orsaker att välja finländsk 
mat, 6 orsaker att satsa på finländskt skogs-
bruk, Sunt bondförnuft-kampanjen och 
podden Framtidsodlarna, har SLC lyft det 
finländska jord- och skogsbruket. Lantbru-
kets framåtsträvande målsättningar och 
åtgärder har särskilt lyfts i kommunikatio-
nen om det forskningsbaserade progra-
marbetet som gjorts i samarbete med MTK 
om jordbrukets klimatvägkarta, vattenpro-
gram och jordmånsprogram.
 
SLC kommer att fortsätta att aktivt, strate-
giskt och proaktivt bygga förtroende för det 
finländska jord- och skogsbruket i enlighet 
med SLC:s strategi. När det gäller att lyfta 
fram jordbrukets ekonomiska, ekologiska 
och sociala hållbarhetsfrågor är det särskilt 
viktigt att detta kan göras genom kommu-
nikation om konkreta åtgärder som vidtas 
inom näringen, såväl på gårdsnivå, inom 
medlemskåren som inom organisationen. 
 
Alla i organisationen är budbärare på olika 
plan och bidrar via olika gärningar till lant-
brukets image och att bygga omgivningens 
förtroende för näringarna. Det är viktigt att 
så många som möjligt inom organisatio-
nen aktiverar sig via olika kanaler, allt från 
insändare till sociala medier, och deltar i 
samhällsdiskussionen. Även flera press-
träffar kunde exempelvis ordnas för att ge 
bakgrunds- och lägesinformation till media 
medan ett internt koordinerande kommuni-
kationsnätverk kunde stöda kommunikatio-
nen inom organisationen. 
 
Det är viktigt att SLC:s kommunikation har 
tillräckliga resurser, lever i tiden och är en 
del av SLC:s strategiska intressebevakning. 
Kommunikationen blir aldrig så att säga 
“färdig”. Den är inte heller ett mål utan ett

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
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redskap och den måste kontinuerligt ut-
vecklas och anpassas till det som sker om-
kring oss.

   

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• kommunikationsstrategin “SLC: Riktlinjer för 
vår kommunikation” uppdateras 

• centralkansliet kontinuerligt utvecklar kom-
munikationen i en mer agerande och proak-
tiv riktning enligt det behov som finns i sam-
hällsdiskussionen

• SLC fortsätter att regelbundet ordna olika 
kommunikationsutbildningar och medieträ-
ning 

• förtroendevalda inom centralorganisatio-
nen och medlemsförbunden mer aktivt upp-
manas skapa och delta i debatten på såväl 
lokal som nationell nivå.
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Under det senaste året har vi uppmärksam-
mat SLC som firat 75 års jubileum. SLC är en 
organisation med brett kunnande som är för-
ankrad i den Finlandssvenska landsbygden.  
Organisationsstrukturen är traditionell och 
påbyggd under årtionden. 

Vi bör se över vår organisationsstruktur för 
att den skall svara till framtidens behov, 
både för organisation, medlem och förtro-
endevald. Förtroendevalda bör känna att 
deras arbetsinsats är uppskattad och har 
betydelse för organisationen.  

Vi vet att många föreningar tampas med 
bristen på förtroendevalda. Därför måste vi 
våga ändra på vårt arbetssätt så att vi även 
om 5-10 år har gott om förtroendevalda 
som gemensamt och med stort engage-
mang arbetar för de finlandssvenska lant-
brukarnas intressebevakning.  

För att säkerställa rekrytering till våra tjäns-
ter bör vi även focusera på den image SLC 
har som arbetsplats så att vi i framtiden har 
yrkeskunniga, framåt tänkande sökanden 
till våra tjänster.

Hur kan SLC i framtiden vara en attraktiv or-
ganisation för förtroendevalda och en lock-
ande arbetsplats för våra tjänstemän?

 

SLC Åboland den 29 april 2022

Thomas Lindroth, ordförande

Helena Fabritius, verksamhetsledare 

7. SLC – EN INTRESSANT OCH BETYDELSEFULL 
ORGANISATION FÖR MEDLEMMAR, FÖRTROENDEVALDA 

OCH TJÄNSTEMÄN
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SLC Åboland lyfter fram i sin motion viktiga 
framtidsfrågor för SLC:s verksamhet. De en-
skilda medlemmarnas intresse och engage-
mang i SLC börjar i den egna lokalavdelning-
en samt i ungdomsverksamheten och går 
sedan vidare i organisationen till regional och 
nationell nivå.

SLC har med anledning av detta under en 
längre tid på olika sätt försökt att bl.a. locka 
med unga i verksamheten. En betydande 
satsning har varit SLC:s ungdomsutbildning 
som kommer att fortsätta. SLC har även 
på andra sätt försökt väcka intresset för 
SLC och lantbruksnäringarna bland unga. 
SLC har bl.a. ett gott samarbete med Novia 
och en naturbruksutbildningsplattform har 
byggts upp tillsammans med naturbruksut-
bildningarna i Svenskfinland. 

SLC har även riktat utbildningstillfällen till 
förtroendevalda och tjänstemän i enlighet 
med SLC:s strategi 2022. Av tradition har  

SLC:s förtroendevalda och tjänstemän 
deltagit i de högklassiga utbildningar som 
PI-Johtamiskoulu arrangerat på svenska.

   

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• SLC Åbolands motionsyrkanden kommer 
att beaktas i det handlingsprogram som görs 
upp på basen av den strategi som kongres-
sen behandlar. Handlingsprogrammet, som 
revideras på basen av strategin, innehåll-
er mer konkreta åtgärder hur strategin ska 
verkställas på alla nivåer inom organisatio-
nen. Detta handlingsprogram godkänns av 
SLC:s fullmäktige.

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
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Skadorna av älg, hjort och rådjur har ökat 
markant under de senaste åren i skogsbru-
ket, jordbruket och trädgårdsproduktionen. 

I skogsbruket äter älgen tallplantor och för-
stör björkbestånd medan hjorten äter gran-
plantor. I jordbruket är skadorna närmast i 
höstsäd på våren och i havreodlingar.

Det betalas ut marginella ersättningar för 
dessa direkta skador i skogen. Ersättningen 
betalas ut efter att markägaren har gjort en 
skadeanmälan och skadorna har granskats 
av myndigheterna. Många mindre skador 
blir oanmälda p.g.a. byråkratin eller dålig 
kännedom om ersättningsmöjligheterna 
vilket innebär att skadorna är större än sta-
tistiken visar.

Många skogsägare planterar gran på allt-
för näringsfattiga marker p.g.a. rädsla att 
en tallplantering inte skulle lyckas när älgen 
äter upp tallplantorna. På svaga marker 
trivs inte granen och granen kommer inte 
växa till mogen stockskog utan det en blir 
en dålig massavedsskog. Samtidigt vet vi 
att granen är det trädslag som klara av kli-
matförändringen svagast av våra trädslag. 
På MT-områden planteras det endast ca 
10% tall då det bör vara ca 50%. På CT- och 
VT-områden planteras ca 30% gran då det 
bör vara 0%.

Denna utveckling syns inte i skadestatistiken 
men kommer i framtiden leda till stora eko-
nomiska förluster för markägarna.

På bördigare boniteter skulle det många 
gånger vara vettigt att plantera vårtbjörk. 
Dels är granen det trädslag som sannolikt 
är sämst rustat av våra trädslag att möta 
klimatförändringen. Dels är många gran-
bestånd rötskadade, vilket skulle kräva en 
förnyelse med vårtbjörk. Flera björkbestånd 
skulle också vara bra för naturens mång-
fald. Ändå är björkplanteringar fortfarande 
en marginell företeelse, då skogsägarna av 
rädsla för älgskador väljer bort björken.

Förlusterna på grund av fel trädslag på fel 
ställe är mycket stora. Det finns inga exakta 
siffror på hur stora förlusterna är, men det 
säger sig självt att de är betydande. Denna 
förlust för både skogsägare och national-
ekonomi beaktas dock inte alls, då man fast-
ställer mål för hjortdjursstammarnas storlek.

I jordbruket och trädgårdsproduktionen 
finns det ersättningssystem, som påminner 
om skogens. Det går med stängsel att för-
hindra skador av hjortdjur på mindre area-
ler. Stängsel kostar att bygga och underhål-
la. Stängsel försvårar det praktiska arbetet 
på gårdarna.

Viltvårdsmyndigheterna i Finland ger re-
kommendationer för hur stora djurstammar 
vi skall ha i olika delar i Finland. I östra Nyland 
finns t.ex. en rekommendation på max 4 äl-
gar per 1 000 ha, men i verkligheten är äl-
gstammen 6 älgar per 1 000 ha. Vi har 50 % 
för stora djurstammar på många områden i 
Nyland utan att myndigheter kan ingripa. På 
dessa områden är skadorna av älgen verk-
ligen stora. De lokala jaktvårdsföreningarna 
och jaktlagen följer inte alltid dessa rekom-
mendationer.

Borgå lokalavdelning anser att SLC skall ar-
beta för:

•  förluster för fel trädslag på fel ställe på 
grund av risk för viltskador utreds.

· att ovan nämnda indirekta och dolda skad-
or ska beaktas vid fastställande av målsätt-
ningarna för hjortdjursjakten. 

· att minska på älg- och hjortstammarna så 
att skadorna för markägarna hålls på en 
acceptabel nivå.

 
BORGÅ LOKALAVDELNING NSP 
 
Anders Rosengren, ordförande

Monica Oljemark, sekreterare

8. HJORTDJURSSKADOR INOM LANTBRUKET  
OCH ERSÄTTNING
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På många områden är hjortdjurstätheten hög 
och orsakar skador för jord- och skogsbruket. 
Markägarnas syn på hjortdjurens stamnivåer 
utreddes av MTK och SLC under vintern 2021. 
Enligt svaren finns det skillnader på hur och 
när en stamnivå tolkas vara för hög – toleran-
sen av skador är högre på en del områden. På 
de flesta områden är hjortdjursskadorna ett 
betydande problem. Speciellt på vissa områ-
den begränsas möjligheten till specialodling. 

Problemet med den så kallade granifiering-
en uttalas ofta av både skogsägarna och 
forskarna. Konsekvenser av den ses först i 
framtiden. Olika aktörer har krävt använd-
ning av flera träslag även med tanke på na-
turens mångfald. För SLC är det viktigt att 
förutsättningarna finns för plantering och 
odling av olika träslag nu och i framtiden.

Hjortdjursfrågorna är i många fall lokala och 
regionala. Markägarna borde ha mera in-
flytande i processen för att slå fast stamni-
våerna, eftersom i det nuvarande systemet 
hörs markägarna men de egentliga påverk-
ningsmöjligheterna är för små.

2021 gjorde Luke en utredning om hjortdju-
rens inverkan på samhället och näringarna. 
Utredningen stöder markägarnas iakttagel-
se att det saknas omfattande analyser om 

de ekonomiska effekterna för skogsbruket. 
Bland annat behövs det mera detaljerad 
information om hjortdjursskador i VMI (riks-
skogstaxering). Samma gäller den inhem-
ska forskning inom jordbruket, då informa-
tionen i nuläget grundar sig till stor grad på 
ersättningsansökan.

SLC ska fortsätta att kräva en helhetsbe-
dömning av hur de skador som hjortdjur or-
sakar ser ut ur den enskilda markägarens 
perspektiv på både kort och lång sikt. SLC 
ska arbeta för att öka markägarnas påverk-
ningsmöjligheter i processerna där stamni-
våerna ställs och jaktlicenserna fördelas.

Centralstyrelsen föreslår för kongressen att:

• förluster för fel trädslag på fel ställe på 
grund av risk för viltskador utreds

· ovan nämnda indirekta och dolda skador 
ska beaktas vid fastställande av målsätt-
ningarna för hjortdjursjakten samt rovdjurs-
stammen

· minska på älg- och hjortstammarna så att 
skadorna för markägarna hålls på en accep-
tabel nivå.

CENTRALSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
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MOTIONSUPPFÖLJNING FRÅN KONGRESSEN 2018 

1. FRAMTIDA ORGANISATIONSMODELL
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.

2. FÖRNYANDE AV SLC MEDLEMSAVGIFTEN 

SLC:s centralstyrelse föreslår för kongressen att:  

• SLC:s styrelse framför att den arbetsgrupp som funderar på framtidens organisationsmo-
dell även överväger hur medlemsavgiften ska uppbäras.

MOTIONSUPPFÖLJNING FÖR MOTION 1 OCH 2: 

SLC:s styrelse tillsatte en arbetsgrupp 2019 för att se över centralförbundets, landskaps-
förbundens och lokalavdelningarnas organisationsmodell och medlemsavgifter. Eftersom 
modellen för SLC:s organisation i tiderna tagit från svenska LRF så besökte arbetsgruppen 
bland annat LRF:s huvudkontor Stockholm och bekantade sig LRF:s organisering. Arbets-
gruppen fick också en presentation av de omfattande organisationsreformer som LRF ge-
nomfört de senaste årtiondena. Arbetsgruppen har kartlagt skillnaderna i uppbyggnad och 
medlemsavgifter mellan SLC:s landskapsförbund och diskuterat olika samarbetsmodeller 
och vilka synergieffekter man eventuellt kan uppnå. Motionen är ännu aktuell och förslaget 
är att diskussionerna om både organisation och medlemsavgifter fortsätter.

3. ORO ÖVER EN ÖKAD POLARISERING MELLAN JORDBRUKARE  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• SLC:s styrelse konstaterar att SLC:s jordbrukspolitiska linjeringar kommer att diskuteras un-
der kongressen och att mer resurser satts in på informationsspridning. Större stödpolitiska 
beslut fattas generellt av SLC:s fullmäktige.

MOTIONSUPPFÖLJNING:

Från och med ingången av år 2023 så träder en ny programperiod i kraft. I den nya pro-
gramperioden försvinner LFA-stödets husdjursförhöjning. SLC har haft en intensiv kommu-
nikation gentemot sina medlemmar och allmänheten. SLC:s fullmäktige, som är det organ 
som fattar de stora stödpolitiska besluten har kallats till flera webbinarier där aktuella kli-
mat- och miljöfrågor som berört både husdjursgårdar och växtodlingsgårdar diskuterats. 
SLC:s fullmäktige har också deltagit i behandlingen av Finlands CAP-plan för den nya stöd-
perioden via ett webbinarium med jord- och skogsbruksministeriets mest centrala tjäns-
temän. Trots en klart uttalad målsättning om att stöden under nästa programperiod ska 
styras till aktiv produktion, en skrivning som också återfinns i regeringsprogrammet, har det 
visat sig svårt att hitta goda modeller för detta. En orsak är den mycket starka politiska styr-
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ningen mot förgröning och en strikt klimatpolitik. Målsättningarna i motionen kan anses väl 
inarbetade i SLC och därmed kan motionen avföras. 

4. KOSTNADER FÖR SALMONELLAFÖRSÄKRINGSPREMIEN  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• 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 salmo-
nellaersättningar från staten som kan kompletteras med en salmonellaförsäkring.

MOTIONSUPPFÖLJNING:

Genom aktiv politisk påverkan skrevs det in i regeringsprogrammet 2019 att “ansträng-
ningarna för att hålla vårt land fritt för salmonella ska fortsätta” och “En nationell fond för 
bekämpning av djursjukdomar ska inrättas tillsammans med lantbruksföretagarna och 
livsmedelsindustrin.” Trots att det reserverats 5 miljoner euro i rambudgeten för fonden 
och trots att både producentorganisationerna, livsmedelsindustriföretagen och jord- och 
skogsbruksministeriet aktivt arbetat med frågan har den inte fåtts i mål på grund av juridis-
ka och lagtekniska problem inom social- och hälsovårdsministeriets sektor. Förebyggande 
åtgärder för att bekämpa salmonella finns nu med i stödåtgärderna för djurens välbefin-
nande och investeringsstöden beaktar åtgärder som förbättrar biosäkerheten på gården. 
Livsmedelsverket kan nu även framtill utgången av 2023 i speciella fall ersätta en del av de 
avlivade djuren. Motion är ännu aktuell. 

5. BEHOV AV STÖRRE SATSNING PÅ MARKNADSFÖRING 
SAMT REKLAM INOM NÄRINGEN  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• SLC:s styrelse anser att marknadsföringsavgiften är en del av det yrkande som finns gällan-
de behovet av att se över grunderna för medlemsavgifterna. Styrelsen föreslår därmed att 
markandsföringsavgiften diskuteras samtidigt som medlemsavgiftens grunder.

MOTIONSUPPFÖLJNING:

Motionen har behandlats av samma arbetsgrupp som behandlat motion 1 och 2. SLC har 
deltagit i ett par marknadsföringsåtgärder tillsammans med övriga organisationer. Under 
2021 och 2022 så deltog SLC i en marknadsföringskampanj med frilandsgrönsaker som hu-
vudprodukt. SLC har även aktivt deltagit i marknadsföringen av Den finländska matens dag 
som är den 4.9 och som koordineras av Föreningen Matinformation r.f. Motionen är ännu 
aktuell.  
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6. PROAKTIVT KOMMUNIKATION  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• 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 lät-
tillgänglig information i ett enkelt format i aktuella frågor. I samarbete med förbunden sam-
manställer SLC vilka gårdar/producenter som kan finnas till förfogande i kommunikationen 
utåt.

MOTIONSUPPFÖLJNING:

SLC har sedan föregående kongress genomfört i många konsumentkampanjer med ett 
proaktivt upplägg i en proaktiv anda, bl.a. kampanjerna Sunt bondförnuft, skogskampan-
jen inför riksdags- och EU-valet våren 2019, podden Framtidsodlarna, FAQ-frågor och svar 
på slc.fi. SLC har också ett aktivt samarbete med andra närstående organisationer för att 
sätta agendan för lantbruket. Bl.a. har SLC deltagit med MTK i uppgörandet av ett gemen-
samt jordmåns- och vattenprogram, utarbetandet av jordbrukets klimatvägkarta som 
verkställdes av Naturresursinstitutet och dessa program har använts för att sätta agendan 
och hänvisats till flitigt i den offentliga diskussionen. SLC har även när resurserna medgivit 
i svårare diskussionsämnen gjort upp PM för organisationens förtroendevalda med bak-
grundsinformation och argument i ämnet. SLC har genomfört  medieträningstillfällen för 
förtroendevalda och tjänstemän och har för avsikt att fortsätta det arbetet för att medi-
eträna så många som möjligt inom organisationen. SLC har även för avsikt att möjliggö-
ra andra kommunikativa utbildningstillfällen som möjliggör ett bredare deltagande bland 
förtroendevalda och medlemmar. Eftersom media i olika frågor och situationer söker olika 
slags profiler att intervjua, är det viktigt att i samband med respektive intervjusituationen 
göra en helhetsbedömning om vem som är mest lämpad för intervjun, vilket inte nödvän-
digtvis täcks in av en lista på gårdar/producenter. Målsättningarna i motionen kan anses 
väl inarbetade i SLC och därmed kan motionen avföras. 

7. UNDERHÅLLET AV DE ÖSTERBOTTNISKA LANDSVÄGARNA  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• 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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MOTIONSUPPFÖLJNING:

SLC har arbetat för att få en permanent höjning av finansieringen av bastrafikledshåll-
ningen och att det eftersatta vägunderhållet inte längre ska öka samt att den nuvarande 
underhållsskulden minskas. Dessutom ska den regionala tillgängligheten och näringslivets 
behov beaktas vid satsningar på vägnätet och dessutom ska det göras satsningar på att 
förbättra underhållet av det lägre vägnätet. Samtliga dessa krav beaktades i regeringspro-
grammet och anslagen för underhållet av vägnätet ökade också. Tyvärr har kostnaderna 
för vägunderhåll stigit dramatiskt och de merkostnader som både Corona-pandemin och 
Rysslands anfallskrig förorsakat gjorde att regeringen i planen för den offentliga ekonomin 
2023–2026 minskade på anslagen för bastrafikledshållningen. Däremot gavs ett öronmärkt 
tilläggsanslag i den andra tilläggsbudgeten 2022. Målsättningarna i motionen kan anses väl 
inarbetade i SLC och därmed kan motionen avföras.

8. VI SKALL SJÄLVA DEFINIERA HÅLLBART JORDBRUK  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• SLC ska internt definiera vad hållbart lantbruk innebär och satsa på att kommunicera gent-
emot övriga samhället om hållbara Finländska lantbruket. 

• SLC ska lyfta fram att lönsamheten inom jordbruket är viktigt för att vi ska kunna uppnå 
långsiktig hållbarhet.

MOTIONSUPPFÖLJNING:

Fullmäktige har 2019 antagit en reviderad version av SLC:s miljöprogram som tar sitt av-
stamp i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. SLC:s miljöprogram om-
fattar SLC:s programförklaring för olika miljöfrågor där hållbarheten ingår som en röd tråd. 
SLC:s framåtsträvande målsättningar och åtgärder som tangerar hållbarhet på olika sätt 
har även lyfts fram i det forskningsbaserade programarbetet som gjorts i samarbete med 
MTK om jordbrukets klimatvägkarta, vattenprogram och jordmånsprogram. Dessa pro-
gram innehåller många olika hållbarhetsaspekter och konkreta förslag hur jordbruket kun-
de utvecklas i en mer hållbar riktning. Tillsammans med MTK har även flera webbinarier 
och gemensam kommunikation kring dessa teman förverkligats. 

SLC deltar i och finansierar även samarbetsplattformen Carbon Action Svenskfinlands ar-
bete och fungerar som sponsor för onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk, som 
erbjuder jordbrukare aktuell, kostnadsfri och forskningsbaserad information om jordbruks-
metoder som förbättrar markens produktionsförmåga, skördarna och miljön. Hållbarhets-
frågor har även blivit en allt mer integrerad del i den samhälleliga diskussionen och poli-
tiken, vilket gör att SLC även i t.ex. olika valprogram, utlåtanden och pressmeddelanden 
aktivt lyfter fram olika hållbarhetsaspekter. SLC:s styrelse har också beslutit att beställa 
biodiversitetsvägkartor av välrenommerade forskningsinstitut för jordbruket och för skogs-
bruket tillsammans med MTK. Målsättningarna i motionen kan anses väl inarbetade i SLC 
och därmed kan motionen avföras. 
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9. FÖRTROENDET FÖR MYNDIGHETER  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• SLC ska verka för att antalet individer av skyddade arter ska inventeras i samarbete mellan 
markägare, jägare och myndigheter. Regelbundna inventeringar garanterar tillgängligheten 
av uppdaterad information om artens förekomst. Skyddet ska inte vara en bestående status.  

• SLC ska jobba för att lokala befolkningen ska höras gällande möjligheter till stamvårdande 
jakt av skyddade arter. 

• SLC ska verka för att skador förorsakade av skyddade arter ersätts till fullo inkl. ersättning 
för sekundära skador. Även arbete vid förebyggande åtgärder ska ersättas 

• SLC ska verka för att myndigheterna tar i bruk modellen ”Från övervakare till coach” 

• SLC ska jobba för att få mer enhetliga tolkningar från myndigheter runt omkring i landet. 

MOTIONSUPPFÖLJNING:

I samband med vargmedborgarinitiativet påtalade initiativställarna stödda av SLC att 
Naturresursinstitutet LUKE skulle ges tillräckligt med resurser för att kartlägga vargstam-
mens storlek. Likande påpekanden har även framförts till miljömyndigheterna gällande 
andra skyddade arter. De skyddade arternas tillväxt i Finland har på olika nivåer framförts 
till beslutsfattare i EU. I kontakterna till ansvariga ministerier har SLC framfört kravet på full 
ersättning och andra kostnader som skadedrabbade har då skyddade arter förorsakar 
skada. Medborgarinitiativet om stamvårdande jakt av varg och förhindrande av vargska-
dor samlade snabbt ihop de 50 000 namn som behövdes för att initiativet ska gå vidare till 
behandling i riksdagen. SLC påtalar att beslut kring skyddade arter bör tas på det regionala 
planet, nära dem som berörs av skador och annat. Motionen är väl inarbetad i SLC:s och i 
landskapsförbundens verksamhet och SLC följer aktivt med hur diskussionen framskrider i 
EU gällande skyddade arter. Motionen avförs.

10. TILLSTÅND FÖR JAKT PÅ VITKINDADE GÄSS  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• SLC ska jobba för att myndigheterna tar i beaktan lokala behov då man bestämmer om be-
stånden av skyddade arter 
• SLC ska jobba för att markägare och jägare hörs då skydd av arter planeras.

MOTIONSUPPFÖLJNING:

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet gav en arbetsgrupp i uppdrag att ta 
fram lösningar som minkar de negativa problemen förorsakade av vitkindade gäss. Detta 
hände efter att det uppstått stora problem med vitkindade gäss på flera områden i lan-
det. I den rapport som arbetsgruppen presenterade ingick skrämselmetoder, avskjutning 
och fågelåkrar. Åtgärderna omfattade ett längre tidsintervall och berör både stödpolitik 
och regionalt påverkande. I rapporten föreslår arbetsgruppen bland annat att för att ut-
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veckla samarbetet grundas regionala arbetsgrupper inom verksamhetsområdena för de 
närings-, trafik- och miljöcentraler som lider av odlingsskador. SLC och de regionala för-
bunden följer med hur rapporten tillämpas i regionerna. SLC konstaterar att då det gäller 
beviljandet av dispenser för jakt så bör beslutfattandet flyttas tillbaka till de regionala myn-
digheterna. Problemställningen är väl inarbetad i SLC:s verksamhet och motionen kan av-
föras.

11. JORDBRUKAREN SKA VARA HJÄLTEN I  KAMPEN MOT 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN  
Kongressen föreslår för SLC:s centralstyrelse:  

• SLC framställer informationsmaterial om finländska lantbrukets växthusgasutsläpp, kolets 
kretslopp och lantbrukets förmåga att binda kol från atmosfären 

• SLC ska föra dialog med övriga samhället om de lösningar som lantbruket kan erbjuda i kli-
matförändringen 

• SLC ska verka för att forskning om finländska lantbrukets klimatpåverkan fortsätter i en så-
dan form som lantbruksföretagare har nytta av.  

• SLC ska jobba för att endast bevisligen effektiva metoder inkluderas i kommande CAP pro-
gramperioden.

MOTIONSUPPFÖLJNING:

På MTK:s och SLC:s uppdrag har Naturresursinstitutet Luke tagit fram en forskningsbase-
rad klimatvägkarta, som är en färdplan för jordbrukssektorn. Även för skogssektorn finns 
det en egen klimatvägkarta. Runt klimatvägkartan har det funnits ett brett kommunikativt 
samarbete, och klimatvägkartan lyckades etablera sig väl så att även regeringens minist-
rar, riksdagsledamöter och andra påverkare ofta hänvisar till den och det finns en bred di-
alog kring temat i samhällsdiskussionen.  

SLC deltar i och finansierar även samarbetsplattformen Carbon Action Svenskfinlands ar-
bete och fungerar som sponsor för onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk, som 
erbjuder jordbrukare aktuell, kostnadsfri och forskningsbaserad information om jordbruks-
metoder som förbättrar marken, skördarna och miljön. 

Klimatmålsättningarna kommer även tydligt fram i de riktlinjer EU gett gällande utform-
ningen av de nationella CAP-planerna. I den nationella beredningen av CAP-planen där 
SLC deltagit har åtgärder sökts som stärker kolbindningen men även förbättrar produkti-
viteten. CAP planen som träder i kraft 2023 bygger på gröna åtgärder. SLC har verkat för 
att de gröna åtgärderna för sektorn framåt och framförallt är intressanta för jordbrukarna. 
Lantbrukssektorn är den enda näringsgren som naturligt binder kol och därmed kan posi-
tivt bidra till klimatförändringen. Motionsställning är väl inarbetad i SLC:s verksamhet och 
det kommunikativa arbetet kring lantbruket och klimatet fortsätter.
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UTDRAG UR SLC:S STADGAR

Allmän förbundskongress § 18

Till stöd för centralstyrelsen och förbundsfullmäktige vid handhavandet av centralförbun-
dets angelägenheter samt för att ge möjlighet åt landskapsförbunden, skogsvårdsför-
eningarna och lokalavdelningarna att ta del i viktigare ärendens handläggning, skall vart 
tredje år sammankallas allmän förbundskongress, om inte centralstyrelsen enhälligt an-
norlunda besluter. Den allmänna förbundskongressen fastställer de allmänna riktlinjerna 
och principerna för förbundets verksamhet fram till följande förbundskongress och funge-
rar i övrigt som rådgivande organ. 

Landskapsförbunden och skogvårdsföreningarna utser för ett kalenderår i sänder repre-
sentanter till allmän förbundskongress. Österbottens svenska producentförbund har rätt 
att utse 57 representanter, Nylands svenska producentförbund har rätt att utse 29 repre-
sentanter, Åbolands svenska lantbruksproducentförbund har rätt att utse 13 represen-
tanter 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 med-
lemmar i centralförbundet har rätt att utse sammanlagt 30 representanter till förbunds-
kongressen. Varje skogsvårdsförening har rätt att utse åtminstone en representant till för-
bundskongressen.

Kallelse till kongressen sker genom centralstyrelsens försorg minst fyrtio (40) dagar i för-
väg till landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och de stödande medlemmarna. 
Motionsrätt till kongressen tillkommer landskapsförbund, skogsvårdsförening och stödan-
de 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 förbundskon-
gressen och har där yttrande- och förslagsrätt i alla frågor men inte rösträtt. Centralstyrel-
sen 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-
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 kon-
gressens förhandlingar. Kongressen kan besluta att förhandlingarna helt eller delvis skall 
äga rum inom lyckta dörrar. 
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LANTBRUKET PÅ ÅLAND

Jordbruk

Jordbruket på Ålands består av trädgårds- och hus-
djursproduktion samt övrig växtodling. Antalet jord-
bruks- och trädgårdsföretag 2021 var 362. Den totala 
odlade åkerarealen var 13 800 ha på Åland år 2021. 
Medelåldern för åländska jordbrukare är 55 år. 

År 2021 sålde det åländska jordbruket produkter för 
26,8 miljoner euro. I statistiken ingår inte produktions-
kostnader. Trädgårdsprodukter bestod av nästan 
hälften av den totala försäljningen av oförädlade pro-
dukter år 2021 medan andra jordbruksprodukter så 
som spannmål, kött och ägg bestod av lite mera än 
hälften av den totala försäljningen. Under 2021 såldes 
cirka 670 ton nötkött, 70 ton fårkött, 6 500 ton spann-
målsprodukter och ca 50 ton oljeväxter. Chipspota-
tisförsäljningen var cirka 18 100 ton och försäljnings-
intäkterna uppgick till cirka 2,8 miljoner euro. År 2021 
såldes cirka 17 miljoner liter mjölk från 23 gårdar på 
Åland. 

142 gårdar drev ekologisk produktion på 28,2 procent 
av den totala åkerarealen på Åland år 2020. Exem-
pelvis såldes 100 ton ekologiskt nötkött och 110 ton 
ekologisk lök år 2021.

Trädgårdsodlingen är betydande på Åland och 2021 
var trädgårdsföretagens totala antal 98 stycken och 
på dessa bedrevs frilandsodling på 94 av företa-
gen och växthusodling på 15 av företagen. Antalet 
företag som bedrev bärproduktion var 10 stycken. 
Arealen för frilandsodling 2021 var totalt 638 hektar 
medan växthusodlingen bedrevs på 4 hektar. 5 Totalt 
odlades det frilandsgrönsaker år 2021 på 304 hektar 
medan fruktprodukter odlades på 321 hektar och 
bär på cirka 13 hektar. 

Största produkten inom Ålands lantbruk är produktio-
nen av äpple. Äppelförsäljning var cirka 5 500 ton och 
försäljningsintäkterna låg runt 6,3 miljoner euro under 
2021. Odlingsarealen var totalt 298 hektar. Lökför-
säljning på ca 7 200 ton stod för näst största försälj-
ningsintäkterna bland trädgårdsprodukter med 4,2 
miljoner euro. Päronförsäljning 2021 var cirka 220 ton 
med försäljningsintäkter på cirka 360 000 euro. An-
dra trädgårdsprodukter som produceras på Åland är 
bland annat sparris, bladselleri, palsternacka, purjo 
och jordgubbar. 

Under 2021 bedrev sex företag fiskodling på Åland. 
Såld mängd fisk var cirka 4 900 ton under år 2021.
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Skogsbruk 

Åland består av fasta Åland och ca 6 700 öar. Cirka 
70 procent av landytan var skog år 2018. 8 Privatägda 
skogar utgör cirka 90 av den totala skogsarealen. Un-
der år 2021 såldes det cirka 350 000 kubikmeter virke 
med totalt värdet på 6,5 miljoner euro.  Ålands skogar 
blev drabbade av stormen Alfrida i januari 2019. Ef-
ter stormen har skogsavverkningsmängderna varit 
betydligt högre då avverkningsmängderna tidigare 
varit kring 200 000 kubikmeter per år.

Ålands skogar är talldominerade men lövträdsande-
len har ett stort inslag. Bland lövträden är vårt- och 
glasbjörk, klibbal och asp de vanligaste. Inom skogs-
bioekonomin arbetade det 165 personer år 2018. 
Den åländska skogsbioekonomins andel av den to-
tala ekonomin var 1,3 % och uppgick till 31 miljoner 
euro.  På Åland finns det cirka 3 000 hektar skyddad 
skog genom skogsvård- och naturvårdslagstiftning-
en samt skogscertifieringens regelverk. På Ålands 
marknader finns det både PEFC:s och FSC:s skogs-
certifieringssystem.

Källor: Naturresursinstitutet, Ålands statistik- och ut-
redningsbyrå, Ålands landskapsregering
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