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DET NITTIOFEMTE VERKSAMHETSÅRET 
 
Förbundets medlemmar 
Till förbundet var 16 lokalavdelningar (medlemsföreningar) anslutna. Kyrkslätt lokalavdelning gick 
under året samman med Kyrkslätt lantmannagille och Kyrkslätt Landsbygd till Kyrkslätt 
landsbygdsförening. Det betydde samtidigt att antalet medlemsföreningar i form av 
landsbygdsföreningar ökade från tre till fyra. Lokalavdelningarna hade vid slutet av år 2019 
sammanlagt 1.319 lantbruks- och trädgårdslägenheter som medlemmar (aktiva). Dessa minskade med 
2,4 procent från föregående år. Förbundet hade 305 stödande medlemmar (-2,9 %). 
Personmedlemmarnas antal uppgick till 3003 (- 2,3 %).  
Medlemsgårdarnas sammanlagda medlemsareal utgjorde 57.945 ha åker (- 0,7 %) och 72.736 ha 
skog (- 1,3 %). Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 43,9 ha åker (+ 0,7 ha jmf. med 2018) och 
55,1 ha skog (+ 0,5 ha). 298 lägenheter hade enbart skog, totalt 13.191 ha. Om man beaktar endast 
aktiva gårdar som hade åkermark i besittning blir åkerns medelareal ca 12,9 hektar större, d.v.s. 56,8 
ha (+1,1 ha). Det här är 2 hektar mindre än medelarealen för lantbruken i Nyland. 
 
 
Stödande företagsmedlemmar    
 
Följande företag och organisationer var stödande medlemmar 2019: 
 
Andelsmejeriet Länsi Maito 
Andelsmejeriet Tuottajain Maito  
Arla Oy  
LSO Andelslag 
Svenska Småbruk och Egna Hem 
Södra skogsreviret 
Folksam skadeförsäkring / Fennia 
 
 
 
FÖRBUNDETS ORGANISATION 2019 
 
Förbundsstyrelsen  
 
Förbundsordförande och ordförande i styrelsen sedan 2018 (ledamot i styrelsen sedan 2002), Thomas 
Antas. Adress: Hindersbyvägen 622, 07850 HINDERSBY, tel. 050 3079919, e-post: 
thomas.antas@kolumbus.fi. 
 
I viceordförande Erik Perklén, viceordförande sedan 2018. Adress: Postis 16, 08700 Lojo, 
tel. 0400 325517, e-post: erik.perklen@postis.fi. 
 
II viceordförande Peter Österman, viceordförande sedan 2018. Adress: Ingå Kustväg 181, 10160 
Degerby, tel. 0400 807370, e-post: peter.osterman@slf.fi. 
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Ledamöter:  
Roger Lindroos, Tenala-Bromarf................................... från 1999 
Oskar Tallberg, Raseborg……………………………… från 2019 
Christian Nyholm, Ingå …............................................. från 2015 
Tom Lemström, Sjundeå................................................ från 2012 
Mats Wikner, Kyrkslätt.................................................. från 2016 
Magnus Selenius, Esbo…….......................................... från 2012 
Maria Himmanen, Vanda............................................... från 2002 
Karl-Erik Oljemark, Sibbo............................................. från 2016 
Anders Rosengren, Borgå.............................................. från 2004 
Arthur Hagner, Pernå................................................. ... från 2018 
Carolina Sjögård, Liljendal............................................ från 2005 
Boris Antman, Mörskom............................................... från 2015 
Johan Björklöf, Strömfors...................................…….. från 2011 
Kim Rosqvist, Pyttis...................................................... från 2013 
Kaijus Ahlberg, Trädgårdsproducentavdelningen......... från 2002 
 
Verksamhetsledare Bjarne Westerlund har fungerat som styrelsens sekreterare. 
 
 
Revisorer och verksamhetsgranskare 
 
Förbundets ordinarie revisor för verksamhetsårets räkenskaper är Mikael Hedlund (GR) (anlitad 
fackrevisor från år 2018) med Ossi Sopen-Luoma (GRM) som suppleant och verksamhetsgranskare 
Johan Söderberg med Kristian Westerholm som suppleant.  
 
SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2019  
Nya ledamöter och representanter 2019 utmärkta med mörk text.   
Arbetsutskott: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman, Ingå; Erik Perklén, Sjundeå; Tom 
Lemström, Sjundeå; Magnus Selenius, Esbo; Karl-Erik Oljemark, Sibbo och Anders Rosengren, 
Borgå.  
Till arbetsutskottets möten kallas även ungdoms- och PRutskottets ordförande.  
Sektoransvariga: 
• Växtodling: Peter Österman 
• Husdjur: Karl-Erik Oljemark 
• Skog och energi: Tom Lemström och Anders Rosengren  
• Miljö- och markpolitik: Erik Perklén 
• Socialpolitik: Karl-Erik Oljemark 
• Ekologisk produktion: Magnus Selenius 
• PR- och konsumentfrågor: Joel Rappe 
• Näringspolitik och företagande: Tom Lemström och Peter Österman  
 
Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, 
Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Stefan 
Borgman, Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå, SLC:s jurist och skogsombudsman kallas till 
möten.    
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Ungdoms- och PRutskottet: Joel Rappe, (ordf.), Tenala-Bromarf; Marcus Wickholm, Raseborg; Leo 
Klinge, Sjundeå; Linda Fredriksson, Kyrkslätt; Rasmus Sahl, Helsinge; Isabella Nylund, Liljendal 
och Kristoffer Nilsson, Liljendal.   
Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Raseborg; Johan Holmström, Tenala-Bromarf; Stefan 
Bäckman, Ingå; Kim Forsman, Ingå; Peter Österman, Ingå; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik Oljemark, 
Borgå och Kim Rosqvist, Pyttis.  
Utskottet för ekologisk produktion: Mathias Weckström (ordf.), Tenala-Bromarf; Mikael Jern, Ingå; 
Magnus Selenius, Esbo; Gösta Lundström, Sibbo; Torbjörn Lönnfors, Pernå, Ben Silfvast, Lappträsk 
och Aira Sevon, Mörskom.    
Socialpolitiska utskottet: Nina Långstedt, (ordf.), Ingå; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Maria 
Wasström-Sarkola, Ingå; Monica Oljemark, Borgå; Camilla Nylund, Liljendal och Guy Broman, 
Liljendal. Socialpolitiska frågor har tidigare behandlats i kvinnoutskottet, som slopats. 

Animalie referensgrupp: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf; Johan Wasström, Raseborg; Kristian 
Westerholm, Ingå; Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, 
Mörskom  
Skog referensgrupp: Henrik Himberg, Tenala-Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von 
Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo; Anders 
Rosengren, Borgå och Stefan Borgman, Síbbo + SLC skogsombudsman   
Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även 
sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i 
motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra 
sektororgan.    
  

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Häme, MTK-
Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott:  
Näringspolitik och företagande: Johanna Wasström, Raseborg och Tom Lemström, Sjundeå    
Södra förbundens köttutskott: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Guy Broman, Liljendal  
Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk   
Miljö och markanvändning: Anna Lemström, Sjundeå och Anders Portin (representant för 
Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Tenala-Bromarf)  
Åkerväxtutskott: Bengt Nyman, Raseborg och Tom Pehkonen, Helsinge   
Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtenson, Mörskom  
Kompetens och välmående: Mats Wikner, Kyrkslätt och Monica Oljemark, Borgå   
Skatteutskott: Anders Rosengren, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå  
Ungdomsutskott: Leo Klinge, Sjundeå och Emmi Nurmi, Raseborg   
  

Övrig representation  
Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)  
Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd  
Betodlarnas sockerråd: Anders Wasström, Raseborg (suppleant Marcus Fagerström, Tenala-Bromarf) 
(Sockerbetsodlarna föreslår) 
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Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Staffan Björkell, Pernå 
(Potatisodlarna utser inom sig)  
Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och SLC Åboland): Roger 
Lindroos, Tenala-Bromarf  
Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala-Bromarf (suppleant 
Anders Rosengren, Borgå)  
Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Tenala-Bromarf (suppleant Peter 
Simberg, Tenala-Bromarf)  
Representant i Jordägarnas värderingscentral (SLC): Håkan Fagerström, Ingå  
Representant i NTM-centralens odlarråd: Erik Perklén, Sjundeå och Bjarne Westerlund, SLC Nyland, 
(suppleant Henry Wikholm, Borgå)  
Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant 
Matti Perälä, MTK-Uusimaa)  
Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland 
(suppleant Niklas Andersson, Novia)  
Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC 
Nyland (suppl. Magnus Selenius, Esbo)  
Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg  
(suppl. Bjarne Westerlund, SLC Nyland) 

Representant i det regionala skogsrådet: Robert Andersson, representant för Skogsreviret (suppl. 
Anders Wasström, Raseborg).  
Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo   
 
 
Förbundets ordinarie möten 
 
Vårmötet  
 
Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 4 april 2019 i Sibbo. Närvarande var ca 60 personer av vilka 
37 st. var valda ombud för lokalavdelningarna. 
Sibbo lokalavdelnings ordförande Krister Hildén hälsade alla välkomna till Sibbo och Söderkulla 
gård. Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist framförde Sibbo kommuns hälsning. Han 
konstaterade bland annat att i tätortsområden skall man på frivillig väg förhandla om planering och 
ibruktagande av jordbruksområden som behövs för byggnation. Kommunen försöker även påverka 
landskapsplanen och Sibbo storskog. 

Förbundsordförande Thomas Antas tog i sitt öppningsanförande bl.a. upp att den jord- och 
skogsbrukspolitiska diskussionen under det senaste halvåret har präglats av utredningsman Karhinens 
rapport och klimatdebatten. Det finns ett stort behov av saklig information om vårt skogsbruk och 
skogsbrukets roll både ekonomiskt och för klimatet. Ordföranden tog även upp beredningen av 
CAP27, som han önskade att borde ha fått ett större utrymme i diskussionen också utanför våra egna 
kretsar. 
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Vårmötet godkände förbundets årsberättelse och bokslut för år 2018 och förbundsstyrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. Bokslutet uppvisade, på grund av ökade kostnader och svagt resultat för placeringarna, 
ett underskott om 101.437 euro och  56 cent. 

En motion från Sjundeå Landsbygdsförening hade lämnats in till vårmötet. Ordförande Mats Lundqvist 
redogjorde kort för motionen och oron för kvaliteten på lantbruksundervisningen och utbildningens 
attraktionskraft. Ansågs att självstudier inte fungerar, utan behövs handledning. Mötet omfattade 
motionen och styrelsens svar. 

Efter mötesförhandlingarna berättade Bjarne Andersson kort om den bok, Skogsliv, han skrivit. 
Boken handlar om att ta hänsyn i skogsbruket. Andersson avled senare under året. 
SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist inledde den lantbrukspolitiska diskussionen. Han 
konstaterade att regeringens avgång strax innan valet kom som en överraskning, vilket hade en del 
följdverkningar för lantbrukssektorn då vissa länge beredda lagförslag, bl.a. lagen om djurens 
välfärd, därmed förföll i slutskedet. Blomqvist ansåg att utredningsman Karhinen som utomstående 
har givit en större trovärdighet åt förslagen för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Finns även behov 
av lagstiftning för att förbättra konkurrensen inom livsmedelskedjan och stärka bondens ställning, 
ansåg han. Ett problem för näringen att arrendenivån är för hög i Finland. Här framförde Holger 
Falck önskemål om lagstiftning om en minimitid på arrenden för t.ex. fem år.  
Thomas Antas tog upp hur man skall definiera vem som skall räknas som aktiv jordbrukare. Finns 
idag en stor mängd gårdar som inte producerar något för marknaden. De verkar rationellt inom ramen 
för gällande system, men systemet är inte hållbart på sikt. De som lyfter arbetspension och inte 
längre behöver betala LFÖPL-pensionsavgift en möjlig avgräsning för vem som skall vara berättigad 
till jordbruksstöd? Karhinens förslag på en viss försäljningsinkomst för att erhålla stöd och hur detta 
kunde utformas diskuterades. Skötandet av kulturlandskapet bör även beaktas.  
SLC:s fullmäktigeordförande redogjorde kort för EU:s CAP förslag och budgetfördelning. 
Klimatpolitiken och äganderätten är avgörande frågor för lantbruket och landsbygden, framhöll 
Blomqvist. Satsningar på landsbygdens infrastruktur behövs. Likaså behövs satsningar på 
biobränslen och tillväxt i skogen som en del av klimatpolitiken. 
Efter lunch följde SLC:s skogsvaldebatt på samma plats kl. 13.30-15.00. I valdebatten som leddes av 
SLC:s nya skogsombudsman Anders Portin deltog riksdagsvalskandidaterna Thomas Blomqvist 
(sfp), Anette Karlsson (sdp), Alm Nyman (vf) och Stefan Salonen (kd). 
 
Uttalande från vårmötet 
I uttalandet framhölls att det inför nästa regeringsperiod behövs klara besked från beslutsfattarna om 
satsningar på mat och skog. Det samma gäller verksamhetsförutsättningarna för den kommande EU-
programperioden 2021-2027. Jord- och skogsbruket är långsiktig verksamhet där investerings- och 
andra beslut görs för tiotals år framåt. Politiska beslut måste resultera i spelregler och 
konkurrenskraftiga villkor som gör att producenterna kan tro och satsa på framtiden och bygga upp 
en lönsam produktion. Våra jordbrukare är inte betjänta av återkommande krispaket, utan nu måste 
grundproblemen med en svag lönsamhet sättas i skick. Mest akut är åtgärdandet av 
miljöersättningens underfinansiering och att bevilja medel för nya förbindelser om ekologisk 
produktion. Detta bör åtgärdas i kommande regeringsprogram och budget. Riksdag och regering 
måste också trygga investeringsstöden och generationsväxlingar, samt jämlika förutsättningar att 
lönsamt bedriva jordbruk i Finland.  
Vidare framhölls i uttalandet att jord- och skogsbruket är den enda näringen som binder kol. Skogens 
effekt som kolsänka är så stor att de finländska skogarna under de senaste åren har bundit ungefär 
hälften av alla klimatutsläpp som uppkommer i landet. Energisektorn och fossila bränslen står för tre 



 7 

fjärdedelar av Finlands klimatutsläpp. Vår husdjursproduktion står för endast cirka 5 procent av 
landets totala utsläpp. Det är verkligen inte den finländska köttproduktionen eller vårt skogsbruk som 
hotar klimatet. Hållbar virkesproduktion, tryggande av den biologiska mångfalden och skogen som 
rekreationskälla står inte i motsats till varandra. Tillräcklig finansiering för frivilliga naturskydds- 
och miljövårdsåtgärder garanterar att lantbrukarna på bästa sätt kan trygga naturens mångfald och 
klimatåtgärder i det praktiska jordbruket, betonade vårmötet. 
 
Höstmötet 
Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag tillsammans med Nylands Svenska 
Lantbrukssällskap på Saga Congress Center i Vanda den 19 november. I mötet deltog ca 115 personer. 
Av dessa var 53 personer valda ombud för lokalavdelningarna.  

I sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Thomas Antas att klimatfrågan fick stort 
utrymme i vårens regeringsförhandlingar och det regeringsprogram som regeringspartierna enades 
om. Till allra största delen ses de gröna näringarna som en del av lösningen av klimatproblemet, inte 
så mycket som ett problem. Trots att klimatdebatten ofta har en kraftig slagsida, har jag den 
uppfattningen, att största delen av våra politiska beslutsfattare förstår vår roll, sa Antas. Skogen och 
skogsbruk har varit en hel del på tapeten på sistone, inte minst på grund av klimatfrågan. Det är 
ganska klart att kalhyggesfritt skogsbruk som allenarådande metod inte är optimalt med tanke på 
klimatpåverkan.  

Landskapsstyrelsens förslag till landskapsplan, Nylandsplanen 2050 innehåller skyddsbeteckningar 
också på sådana områden som inte har skyddats enligt det förfarande som föreskrivs i 
naturvårdslagen. Dessa beteckningar försätter de berörda markägarna i en mycket besvärlig situation. 
Deras mark blir nämligen skyddad, utan att de får någon ersättning. Förbundsordföranden påtalade att 
enligt hans mening utövar landskapsförbunden en sådan makt som de inte har enligt lag. Vi har ett i 
naturvårdslagen föreskrivet förfarande för skydd. Planen är inte ännu fastställd, men om den fastställs 
i föreslagen form, hoppades han att ärendet prövas i domstol.  

Egendomsskyddet är också hotat på andra sätt, påpekade Antas. Högsta förvaltningsdomstolen har 
fällt ett avgörande om tvångsinlösning av mark till förmån för Vanda stad. Staden får enligt HFD lösa 
in mark av en privat markägare till råmarkspris för som det heter ”allmänna behov”. Detta beslut ger 
i praktiken kommunerna obegränsad rätt att förvärva mark till råmarkspris, utan att markägaren får 
sin del av den värdeökning som kommunen genom sitt planeringsmonopol kan skapa för områdena i 
fråga. Det finns ett uppenbart behov av att revidera och förtydliga inlösningslagen. Tvångsinlösning 
utan tungt vägande skäl får inte vara lagligt.  
Vid mötet behandlades medlemsavgifter och budget för år 2020. I enlighet med styrelsens förslag 
beslöts att grundavgiften höjs med 10 euro medan övriga medlemsavgifter bibehålls oförändrade. 
Fastställdes följande medlemsavgifter, per aktiv och stödande medlem i lokalavdelningarna, för år 
2020: 
Grundavgift         75.00 euro 
Studerandemedlemskap (stödande)  10,00 euro 
Arealavgift; åker          1,95 euro/ha 
  skog          0.48 euro/ha upp till 200 ha/medlem    
    för överstig. areal 0,00 euro/ha  
  växthus         0,02 euro/m2 
  friland           4,00 euro/ha    
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Medlemsavgifterna för stödande företag och organisationer fastställdes till 700 euro. 
Thomas Antas återvaldes enhälligt till förbundsordförande. Likaså återvaldes enhälligt till första 
viceordförande Erik Perklén och till andra viceordförande Peter Österman.  
Konstaterades att Roger Lindroos, Tenala-Bromarf; Maria Himmanen, Helsinge; Crista Hällfors, 
Lappträsk och Johan Björklöf, Strömfors står i tur att avgå ur förbundsstyrelsen. Joel Rappe, Tenala-
Bromarf och Erik Eklund, Helsinge valdes i stället för Roger Lindroos respektive Maria Himmanen, 
som ej ställde upp för återval. Övriga återvaldes enhälligt.  
Till centralförbundets fullmäktige utsågs följande representanter för förbundet: 
Johan Holmström  pers. suppl. Sune Baarman  
Kristian Westerholm (ny)   Kim Forsman   
Nina Långstedt    Håkan Nyström  
Tom Pehkonen     Jaakko Mäkelä 
Magnus Lindberg    Stefan Selén     
Anders Rosengren    Robert Haglund  
Jesse Mårtenson    Kristoffer Nilsson (ny) 
 
Två motioner hade lämnats in till höstmötet av Ingå lokalavdelning, om åtgärder för att förbättra 
lönsamheten. Den ena tar upp marknadsföring och skapandet av ett så kallat arktiskt bränd, medan 
den andra gäller handelsgödselns marknadspris. Ingå lokalavdelnings ordförande Christian Nyholm 
kommenterade motionerna. Han ansåg att alla inom kåren borde vara beredda att betala en 
marknadsföringsavgift. Han betonade vikten av brändning och att marknadsföringskunnande måste 
köpas in av expertis. Fokus inte enbart på export utan även på den inhemska marknaden. 
I diskussionen gällande motionen om brändning påtalades bland annat att förbundet och SLC jobbat 
mycket med marknaden under de senaste tio åren. Det är en process som tar tid och det kräver 
resurser att skapa ett varumärke. Ansågs att satsningar på marknadsfrågor behövs, men det hänger 
även på odlarkårens enighet. Vidare ansågs att 1 €/ha är en billig marknadsföringsavgift, samt att 
avgiften alternativt kunde vara en fast summa, t.ex. 50 euro, i stället för hektaravgift. Ordförande 
summerade diskussionen och konstaterade att man arbetar vidare utgående från förslaget och svaret 
på motionen, med beaktande av de åsikter som framförts i diskussionen.  
Gällande motionen om handelsgödselns marknadspris och svaret på den påtalades att Yara har ca 80 
procents marknadsandel och kan dirigera utvecklingen. Framhölls att ett odlarägt gödselimportbolag 
kunde ge betydligt mer än vad en satsning på spannmålsexport kan ge. Marknadsledaren talar inte om 
pristrappor utan att man säljer produktionskapacitet. I praktiken kan en aktör styra prissättningen. 
Togs även upp att fri rörlighet inom EU inte tillämpas fullt ut inom gödselhandeln. Till exempel 
verkar möjligheterna att köpa gödsel från Estland vara begränsade. Ordförande Antas betonade att 
det är helt klart att vi skall ha fri rörlighet av varor inom EU. Påtalades att Yaras marknadsdominans 
och eventuella inskränkningar av den fria rörligheten på gödselmarknaden är något som 
konkurrensmyndigheterna kunde granska. Svaren på motionerna godkändes. 
SLC:s ordförande Mats Nylund inledde den lantbrukspolitiska diskussionen. Inledningsvis gick 
Nylund igenom regeringsprogrammet för lantbrukets del. Han tog bl.a. upp klimatsatsningarna och 
konstaterade att först då man har fått möjlighet att tanka biogas på våra gårdar kan vi räkna med att 
helt gå över till förnyelsebar energi inom lantbruket. 
Nationella stödförhandlingarna har inletts. Stöden 2020 hålls på i stort sett samma nivå som 2019. 
Nylund redogjorde för SLC:s specialfrågor. Vidare redogjorde han för beredningen av CAP27 och 
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vilka frågor som där diskuteras, bl.a. definitionen på aktiv odlare, stödduglig areal och skördekrav 
eller skötselkrav. 2021 kommer att vara ett övergångsår med nya pengar men gamla regler.  
SLC-ordförande tog upp tre allmänna påståenden, narrativ, som ”alla vet”. ”Köttproduktionen är ett 
allvarligt hot mot klimatet”, ”Finländarna äter alldeles för mycket kött” och ”Jordbrukarna lämnar 
miljöersättningssystemet”. Nylund framhöll att dessa påståenden inte, åtminstone inte till alla delar 
håller streck. Journalister vill göra ett gott jobb, SLC och jordbrukarna kan hjälpa till och påpeka när 
man ser felaktigheter. SLC fäster t.ex. vikt vid köttet och animalieproduktionen för att 
animaliesektorn är den ekonomiskt mest betydande inom vår jordbruksproduktion. 
SLC-basen framhöll att starkare egendomsskydd behöver fås in då markanvändnings- och bygglagen, 
samt inlösningslagen revideras. Detsamma gäller för revideringen av klimatlagen. Vem äger 
kolbindningen? Jämförelsen i media nyligen med bär och svamp som omfattas av allemansrätten är 
helt felaktig, framhöll Nylund. Kolbindningen tillhör markägarna, slog han fast. 
Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör vid Svenska Yle talade om ”Vetenskapens roll i dagens 
samhällsdebatt”. Vad är sant, vad är verkligt? Sanningen mycket lättare att använda än att inte tala 
sanning, men sanningen är även problematisk. Sanningen baserar sig på att tillräckligt många tror på 
en viss sanning, upplever det som sant eller inte. Vetenskapen är ett redskap att ta reda på och 
beskriva det som är verkligt, framhöll Rosenlund. 
Det finns skäl att lyssna på forskarna, såsom Greta Thunberg säger, betonade Rosenlund. 
Jordbrukarna vet säkert bättre än de flesta stadsbor hur klimatet förändras. Att vetenskapen inte har 
alla svar är inte det samma som att vetenskapen inte har några svar. Definitivt inte bra om vi får en 
snabb ökning av CO2 i atmosfären. Tidigare förändringar har skett gradvis och långsamt. I den 
snabba förändring som nu håller på att ske hinner inte växterna och organismerna med, inte heller 
lantbruket. Saker som är nödvändiga för liv kan vara skadliga och dödliga i för stor dos, påpekade 
Rosenlund. Vetenskapen handlar även om misstag och att lära sig av dem. Insatserna är så pass stora 
att vi, hur trötta vi än är att höra på klimatdebatten, inte har råd att ta risken och låta bli att göra 
något, avslutade Rosenlund.  
I diskussionen frågades om CO2:s roll i förhållande till andra faktorer? Visst, det finns andra faktorer 
som har betydelse för klimatet, men långsiktigt är atmosfärens CO2-halt avgörande, svarade 
Rosenlund. Vi har aldrig andats luft med så här mycket CO2. Vi har inget att förlora på att avstå från 
förbränningen av fossila bränslen. I synnerhet lantbruket har mycket att vinna och får en ännu 
viktigare roll i framtiden, framhöll Rosenlund. Vidare togs upp att det känns som att vädret förändrats 
under 2000-talet, har det ett direkt samband med klimatförändringen? Enligt Rosenlund har 
jetströmmarna förändrats som följd av klimatförändringen, vilket påverkar väderleken. Högtryck och 
lågtryck ligger kvar längre. Det kan även medföra att vi får tidvis riktigt smällkalla vintrar, samtidigt 
som en stor del av vintrarna blir betydligt varmare än idag. 
 
Uttalande från höstmötet 
I uttalandet från mötet framhölls att de gröna näringarna, åkrarna och skogen, är de medel vi har för 
att binda och ta bort växthusgaser ur atmosfären. I synnerhet våra skogar är betydande kolsänkor. För 
att vi skall uppnå de uppställda klimatmålen måste utsläppen från fossil energi minska rejält, och de 
gröna näringarnas kolbindning öka. Vi kan på sikt avstå från fossila bränslen, men inte från vår 
matproduktion! 
SLC Nylands höstmöte framhöll att välskötta skogar är bästa garanten för ökad kolbindning och för 
landets ekonomi. Genom aktiv skogsvård kan vi samtidigt både öka kolbindningen och hållbart öka 
avverkningarna. Kolbindningen och kolsänkan i skogen är beroende av skogsägarens skötselåtgärder 
och investeringar. Det borde nu entydigt slås fast att markägaren skall kunna kompenseras för den 
kolsänka man bidrar med. Samtidigt kan vi bli bättre på att binda kol även inom jordbruket. Här 
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behövs nu satsningar för att vetenskapligt kunna påvisa hurdana odlingsmetoder som fungerar bäst 
för att lagra kol i åkerjord. Målet med metoderna är inte enbart att binda kol från atmosfären utan 
metoderna förbättrar också åkerns bördighet, minskar näringsläckaget och gagnar naturens 
mångfald. I växtodlingen kan jordbrukare öka kolbindningen genom att t.ex. i större utsträckning ha 
växttäcke på åkrarna året runt samt genom minskad bearbetning av åkrar. Även inom lantbruket är 
det viktigt att kunna minska beroendet och användningen av fossila bränslen. Detta kräver åtgärder 
såväl på gårdsnivå som inom sektorns företag samt av statsmakten. Investeringar behövs bland annat 
i småskaliga biogasanläggningar och annan förnybar energi.  
 

Förbundets verksamhet 
 
Allmänt om lantbruket i Nyland 
År 2019 fanns det 3.084 gårdar i Nyland. Minskningen från föregående år var knappt 1,5 %. Den 
disponibla jordbruksarealen var drygt 181.000 ha och medelarealen per gård 58,84 ha, d.v.s. 10 ha 
mer än gårdarnas genomsnittliga disponibla areal i hela landet.  Ca 78 % (2.414) av gårdarna hade 
växtodling som huvudproduktionsinriktning. På 137 gårdar var huvudproduktionsinriktningen 
mjölkproduktion och på 68 gårdar nötköttsproduktion. Svingårdarnas antal var 13 st. 
Växthusproduktion var huvudinriktning på 70 gårdar. Mjölkproduktionen, uppgick till ca 63.200 
liter. Den totala nötköttsproduktionen var i Nyland oförändrad jämfört med föregående år och 
uppgick till 1,67 miljoner kg. Svinköttsproduktionen ökade en aning och uppgick till 4,71 miljoner 
kg. (Källa Luke).  
Av totalarealen i Nyland år 2019 var den ekologiska åkerarealen 15,1 %. Den ekologiska åkerarealen 
(eko+ omläggning) var totalt 27.376 ha. Ekogårdarnas antal i Nyland var 402, varav 49 djurgårdar. 
Medelstorlek per gård år 2019 var 68,1 ha/gård. (Källa Livsmedelsverket). 
 
Vintern var snörik och det fanns gott om snöarbete och andra entreprenörsarbeten speciellt i 
huvudstadsregionen. Vårbruket inleddes i västra Nyland redan vid påsken och många fick allt sått 
före kylan och nederbörden avbröt vårbruket i början av maj. Ojämn upptorkning och kylan i början 
av maj, samt över 50 mm regn kring morsdag och återkommande regnskurar, fördröjde vårbruket 
längre österut. Höstgrödorna övervintrade överlag rätt bra, trots att det ställvis förekom rikligt med 
snömögel. Höstsäden led dock av kyla och torka under våren. Strukturen i jorden var bra och gav bra 
såningsbruk. Skadedjurstrycket var rätt stort. Växtsäsongen var rätt torr i västra Nyland och 
kustregionen fick överlag minst vatten. Speciellt vallarnas återväxt led av torkan. Första vallskörden 
var bra, men sämre andra skörd och tredje skörd. Man kunde dock bärga en betydligt bättre skörd än 
2018. Spannmålen mognade rätt ojämnt. Tröskningen inleddes i större utsträckning i mitten av 
augusti. Höstgrödorna gav överlag rätt bra skörd, medan vårsäden led mer av för liten nederbörd. 
Snömögel förekom ställvis kraftigt på höstoljeväxter. I östra Nyland kom mer regn i början av 
säsongen och delvis i början av juli. För oljeväxtodlingen var säsongen rätt katastrofal. Arealen var 
ovanligt liten (37 000 ha i hela landet, då målsättningen ca 100 000 ha) och odlingsintresset sätts 
ytterligare på prov efter årets erfarenheter med bl.a. stort skadetryck och ogrästryck samt 
förhållandevis låg prisnivå. 
Spannmålspriserna var under våren relativt stabila efter en liten svacka i början av året. De finländska 
priserna var under början av året till och med klart högre än på den europeiska spannmålsbörsen, 
vilket hör till ovanligheterna. Förväntningen om en mera “normal” skördesäsong pressade priset 
under försommaren. Efter två dåliga skördeår fanns det ovanligt lite spannmål i lager vid ingången av 
det nya skördeåret. Trots det  föll spannmålspriserna kraftigt. Förbundet framhöll att det finns behov 
av export om man vill få ner ingående lager inför nästa skördesäsong. Överskottet av råg blev ett 
verkligt problem i och med en stor rågareal och en hög skörd. Det medförde att rågens pris föll 
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verkligt lågt till bottennivåer kring 100 €/ton för dem som inte hade bundit priset i tid. Gällande 
rågen kan man säga att marknaden fungerar, då det finns råg för två års inhemskt behov och liten 
alternativ användning (export, foder) av råg. Däremot kan man ifrågasätta om marknaden fungerar 
för oljeväxternas del, där det finns endast en dominerande uppköpare. Inhemska priset var klart lägre 
än Matif-priset, trots verkligt låg inhemsk skörd. Det förklarades av oljeväxtindustrin med hård 
konkurrens på marknaden för oljor och proteinfoder. En del av proteinråvaran går på export, då 
inhemska efterfrågan varit överraskande svag. Basis för vete sjönk på hösten till närmare -30 €/tn. 

Mejeriernas betalningsförmåga för mjölk förbättrades inte. Grundpriset sänktes tvärtom något. 
Mjölkmarknaden var ändå rätt stabil. Priset på nötkött var rätt oförndrat, medan priset på svinkött 
gick upp med 4 %. 
Det varma vädret bidrog till goda skördar av många frilandsväxter, men det krävdes bevattning på 
grund av torkan. Skörden påverkades även av förekomsten av skadegörare under odlingssäsongen.  
Finländska gödselprisnivån var enligt en indexjämförelse 20 % högre än i våra europeiska 
konkurrentländer i genomsnitt. Copa-Cogeca krävde borttagandet av gödseltullarna och 
antidumpingstariffer, något som SLC Nyland även efterlyst. 
Sågindustrin saktade under början av året in p.g.a. svagare efterfrågan på kinesiska marknaden och 
även Brexit inverkade. Skogsindustrin gick i övrigt bra det senaste året. Stockpriserna sjönk lite från 
den höga nivån redan under våren, men massavedspriserna höll bättre. Mot slutet av året sjönk dock 
såväl stock- som massapriserna. Den totala virkeshandelsvolymen i Finland sjönk med 30 procent 
från toppsiffrorna 2018 och var en femtedel lägre än medelvärdet för de tre föregående åren. Handeln 
med massaved minskade med en femtedel från året innan och handeln med timmer med två 
femtedelar. Efter som handeln med massaveden ändå löpte relativt bra så gallrades det rätt mycket i 
Nyland. Gallringsskulden i de nyländska skogarna var dock fortfarande stor och för cirka 10.000 
hektar uppskattas gallringsbehovet vara akut.  

 
SLC Nylands verksamhet 
 
Finland medverkade som partnerland på världens största matmässa Grüne Woche den 18-27.1.2019 i 
Berlin. MTK och SLC bidrog med betydande summor i satsningen. Temat för Finlands avdelning var 
”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen. Från Finland deltog 80 mat- och turism-företag. 
Förbundet ordnade en medlemsresa till Grüne Woche. I resan som gick av stapeln 17-20.1 deltog ett 
40-tal medlemmar. Intryck av besöket på Grüne Woche-mässan och den finländska avdelningen var 
positivt. 
 
Förbundets styrelse sammanträdde under 2019 till tre möten. Årets första möte hölls i början av 
februari på Lantmännen Agro i Vanda, där bland annat redogjordes för de förändringar det drygt 
första året efter Lantmännens köp av K-Lantbruk fört med sig. 1.11.2018 köpte Lantmännen Agro 
Raisioagros företagsverksamhet och fungerar sedan årsskiftet som Lantmännen Feed. Läget på 
spannmålsmarknaden genomgicks och faktorer som påverkar prisutvecklingen diskuterades. 
Efterlystes bättre periodisering av leveranserna, genom att tydligare särskilja försäljningen och 
leveranstidpunkten, och leverans direkt från gårdslagren till slutanvändaren. Vidare togs upp intresset 
för inhemska proteinväxter. Industrin vill använda inhemska proteinväxter, men det behövs en 
tillräckligt stor och säker tillgång. Kontraktsodling runtomkring foderfabrikerna kunde vara en 
fungerande modell. 
 
SLC:s ordförande Mats Nylund redogjorde för aktuella lantbrukspolitiska frågor. Han berättade bland 
annat att ekostöd inte kan betalas ut för nya avtal 2019. Ursprungsmärkningen av kött i restauranger 
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och storkök träder i kraft från 1.5.2019 och gäller temporärt i två år. Nylund tog även upp vårens 
riksdagsval och europaparlamentsval. Glyfosat- och klimatdiskussionen exempel på hur 
allmänhetens och politikers åsikter och medias rapportering styr utvecklingen, och inte vetenskaplig 
fakta och forskningsresultat. Detta gäller även för lantbrukets miljö- och klimatpåverkan.  
Linjedragningar om ekostödet diskuterades. Behovet av en mer marknadsanpassad produktion 
betonades. Framhölls att det kan anses vara ett faktum att vi kommer att ha mindre medel att fördela 
under nästa programperiod, varför en diskussion om hur stöden bäst skall riktas är nödvändig. 
 
I övrigt behandlades på mötet främst organisatoriska frågor, ekonomi och verksamhet.  
Årets andra styrelsemöte hölls i mars på Aktia i Helsingfors. Aktias chefsekonom Heidi Schauman höll 
en ekonomisk översikt. Portföljförvaltare Tina Ropponen redogjorde för förbundets placeringsportfölj. 
SLC:s ombudsman och styrelseordföranden för Polar Oats Rikard Korkman berättade om läget inom 
Polar Oats. Han redogjorde även kort för marknadsutsikterna på spannmålsmarknaden 2019/2020. I 
diskussionen togs upp att finländska odlare har bästa möjligheterna att konkurrera med odling av havre 
och baljväxter. 
Förbundsstyrelsen godkände stadgarna för Kyrkslätt Landsbygdsförening r.f. Förutom ordinarie 
mötesfrågor inför vårmötet behandlades aktuella lantbrukspolitiska frågor. Redogjordes bland annat 
kort för torkstödets (extraordinärt tillfälligt stöd) utbetalningstidtabell och nivån på stödet. Den 7 
februari presenterade utredningsman Reijo Karhinen sin rapport ”En ny början” om hur man skall 
kunna höja lantbruksinkomsten med 500 miljoner.  

Höstens styrelsemöte hölls i oktober på Avena Kantvik i Kyrkslätt. Produktionsprocessen och 
oljeväxtmarknaden genomgicks. Handelskriget mellan USA och Kina har påverkat 
oljeväxtmarknaden mera än spannmålsmarknaden. Afrikansk svinpest i Kina har minskat 
användningen av soja, men ökat importen av svinkött. Klorofyllinnehållet en stor utmaning 2019. 
Andra utmaningar har varit torra förhållanden, insekter, sen blomning och nattfrost. Program för att 
utveckla odlingsförutsättningarna och odlingen efterlystes. I diskussionen om aktuella 
lantbrukspolitiska frågor ansågs att om det inte finns pengar eller stödvillkoren ändrar skall man 
kunna avstå åtgärder. Möjligheten till lättbearbetning 20 % en åtgärd som kan ifrågasättas för nästa 
miljöprogram, likaså ansågs att det bör finnas strängare kriterier för vad som godkänns som 
skyddszon. SLC:s skogsombudsman Anders Portin berättade att PEFC-standarden nu skall revideras. 
Kriterierna revideras vart femte år. Även FSC-kriteriernas revidering är på gång. Han redogjorder 
även för så kallade HCV-områden (High Conservation Value Forests), som skogsindustrin har behov 
av att fastställa för att få tillräckligt med FSC Mix-godkänt virke från kontrollerade områden ytterom 
FSC-certifierad skog. 
Vidare behandlades ekonomifrågor och övriga frågor inför höstmötet. Styrelsen omfattade förslaget 
att föra fram Kristian Westerholm som kandidat för ordförandeposten i SLC:s fullmäktige. 
Arbetsutskottet höll nio möten under året, varav ett hölls som gemensamt sommarmöte med ungdoms- 
och PRutskottet samt förbundets utskottsordföranden och SLC-fullmäktigegruppen hos Erik Perklén i 
Sjundeå.  
Man hade även en aktiv ungdomsverksamhet, inte minst tack vare BOOSTI-projektet tillsammans 
med MTK-Uusimaa och -Häme. Företagarfrågor lyftes för övrigt fram speciellt via det gemensamma 
företagarutskottet med MTK-förbunden och via projektverksamheten, men även i många andra olika 
sammanhang.  

Den traditionella sommarresan gick av stapeln 23–25 juli till Österbotten. Resenärerna bekantade sig 
med bl.a. Kyrö Distillery, Smiths Garden och Kaitajärven matkailu- ja lammastila. 

De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen för 2019 följde strategins tyngdpunktsområden:  
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A. Marknad   
B. Politik 
C. Sociala frågor 
D. Kompetens 
E. Ungdomsverksamhet 
 
Dessa förverkligades i sammanfattning i organisationens verksamhet enligt följande: 
 
A.  Marknad   
Förbundet arbetade för att medlemmarna skall kunna bedriva lönsam företagsverksamhet inom de 
gröna näringarna och på landsbygden. Alla ansträngningar till trots fortsatte dock den synnerligen 
utmanande ekonomiska situationen inom jordbruket. Främsta orsaken till detta var de låga 
producentpriserna, speciellt i förhållande till vår kostnadsnivå. Spannmålspriserna sjönk rejält på 
hösten då det stod klart att skörden blev betydligt bättre än beräknat.  
 
Inom Greppa Marknaden-projektet fortsatte satsningen på att öka marknadskunnandet bland odlarna. 
SLC Nyland var starkt involverat i det exportfrämjande projektet Farmers Grain Export som drivs av 
SLC, med delfinansiering från JSM, och genomförs i samarbete med MTK. Inom projektet arbetade 
man för att främja odlarstyrd export av spannmål och utveckla nya exportkanaler. I vårens 
medlemsbrev uppmanades odlarna reservera minst 25 % av odlingsarealen för export och 25 % i 
grödor som inte belastar den inhemska spannmålsmarknaden (marknadsorienterad odlingsplan). 
Framhölls vikten av direkt export av spannmål samt att få förädlingsledet att satsa på 
produktutveckling och export av förädlade produkter. Förbundet deltog vidare i marknadsföringen av 
den nya digitala marknadsplatsen Spannmålstorget, Viljatori.fi som skall betjäna såväl spannmåls- 
som husdjursgårdar. 
 
Förbundet strävade efter att uppnå en rättvisare prisbild, mervärde och kvalitetsprissättning för 
lantbrukets produkter. Förbundet jobbade för att förbättra jordbrukarnas position på 
livsmedelsmarknaden och stödde SLC:s strävan om inrättandet av en livsmedelsombudsman med 
tillräckliga befogenheter. Man lyfte för konsumenterna fram det mervärde som den inhemska 
matproduktionen ger. SLC Nyland stödde Farmers Market närmatstorg som ordnades under 
sommarhalvåret i Helsingfors. Historiens första Finländska matens dag firades den 4.9. SLC och de 
finländska producenterna medverkade som samarbetspartner. 
 
 
B.  Politik (inklusive markägar- och miljöfrågor) 
Beredningen av nästa programperiod och CAP 27 samt regeringsprogrammet var centrala under året. 
Andra utmärkande frågor för året var klimat- och markägarfrågor. Målsättningar för det kommande 
CAP-stödet efter 2020 diskuterades på flera möten under året. Konstaterades att produktionskopplade 
stöd är viktiga, men fyller idag i många fall inte sin funktion. En del produktionskopplade stöd kunde 
eventuellt omfördelas på djursidan och få en förenkling i antalet stöd. Framhölls att 
produktionskopplade stöd som sporrar till husdjursproduktion i södra Finland är viktiga. EFA-trädan 
kritiserades och ansågs närmast som onödig byråkrati. Ansågs att SLC:s hållning bör vara ett 
kategoriskt nej till stödtak. En skild allokering av stöden för aktiv produktion och skilt för 
miljöåtgärder, såsom vattenvård, kolbindning och biodiversitet förespråkades. Stödet för icke 
produktiv odling borde vara lägre än för aktiv odling. Framhölls att ekostödet behövs för att sporra till 
fortsatt och ökad ekoproduktion, samt för att kunna konkurrera på exportmarknaden.  
Positivt var att man i regeringsprogrammet fick in skrivningar om att nivån på LFA- och miljöstödet 
återgår till samma nivå som 2018. Detta krävde 130 miljoner euro i tilläggsanslag. 
Regeringsprogrammet innehöll även i övrigt många för näringen positiva skrivningar. Bättre 
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lönsamhet och stärkandet av jordbrukarnas ställning på marknaden ingår i regeringsprogrammets 
målsättningar. Man lyckades även förhindra en del skatteförslag som skulle ha drabbat 
lantbruksföretagarna. Förbundsordförande Thomas Antas deltog som förhandlare för sfp:s räkning i 
regeringsförhandlingarna. Förbundets tidigare ordförande, SLC:s fullmäktigeordförande riksdagsman 
Thomas Blomqvist utsågs till minister i den nya regeringen. I och med regeringen Sipiäs avgång på 
våren förföll den planerade landskapsreformen.  
 
Skogs- och övriga markägarintressen bevakades på olika nivåer. Uppgörandet av en ny 
landskapsplan, Nylandsplanen 2050, bevakades aktivt under året. I Nylandsplanen föreslogs bl.a. ett 
stort antal nya skyddsområden, samt reserveringar för rekreationsområden och behov av 
grönförbindelser. Över 100 åhörare var på plats 17.9 i Heurekas auditorium i Vanda när 
landskapsplanens inverkan ur markägarens synvinkel presenterades på en markägarkväll ordnad av 
MTK, SLC och Finlands skogscentrals gemensamma projekt Skogsbruk och planläggning. Förbundet 
och SLC gav utlåtande och anmärkning om förslaget till landskapsplan till Nylands förbund och 
markägarna uppmandes lämna in anmärkningar. 
Skogsfrågor var allt mer på tapeten inom EU (LULUCF och RED II) och inte minst genom att det 
blev mycket fokus på klimatfrågor, SLC har aktivt via sina skogssakkunniga och förtroendevalda 
försökt påverka utformningen av EU:s skogspolitik samt skogens och skogsvårdens viktiga roll som 
kolsänka.  
Problem gällande dragningar av ledningar påtalades fortsättningsvis. Det förekom fortfarande vissa 
brister i informationen från bolagen till markägarna och förverkligandet av grävarbeten. Flera träffar 
med Caruna och de projektansvariga underleverantörerna gällande problem som markägare och 
odlare råkat ut för i samband med grävandet av jordkablar hölls under året. Skador som orsakas t.ex. 
på åkrar och i odlingar skall ersättas av förorsakaren. Odlaren bör meddela i stödansökan eller 
anmäla till landsbygdsmyndigheten om en del av ett skifte ej i odling under växtsäsongen.   
 
Problematiken med vitkindade gäss påtalades och önskades att SLC aktivt försöker driva på åtgärder. 
Principerna för avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen bevakades inom det regionala 
viltrådet och via lokalavdelningarnas markägarrepresentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelse. 
Viltcentralens målsättning för älgstammens täthet togs upp samt framhölls att det är viktigt att de 
licenser som beviljats utnyttjas tillräckligt effektivt. Påtalades att det fortfarande verkade finnas ett 
för stort antal hjortar på vissa områden, bl.a. i Bromarf och Borgå. Förbundet var även representerat i 
den hjortarbetsgrupp för utarbetande av åtgärdsförslag på så kallade krisområden med allt för tät 
hjortstam som MTK tillsatte. Även den ökande vildsvinsstammen kräver uppföljning speciellt i östra 
Nyland. I västra Nyland väckte vargfrågan fortsättningsvis diskussion.  

SLC Nyland ordnade tillsammans med Aktia Bank Abp och Lantmäteriverket ett 
markägarseminarium 25.3 på Liljendalgården. På seminariet togs upp möjligheter och faktorer att 
beakta för att via ägoreglering eller i samband med arrende av tilläggsmark förbättra arronderingen, 
minska kostnaderna och förbättra lönsamheten. 

Förbundet arbetade även aktivt med dränerings- och vattenvårdsfrågor. Genast i början av året 
ordnade SLC Nyland en träff med miljöminister Kimmo Tiilikainen, som uppföljning av 
diskussionen på höstmötet 2018. I träffen deltog representanter för miljöministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, Nylands NTM-central, Västra Finlands regionförvaltning (AVI), 
Täckdikesföreningen och SLC. På träffen konstaterades att samarbetet mellan myndigheterna och de 
som utför underhålls- och grundförbättringsdikningar bör försöka intensifieras och förbättras, så att 
lov- och dikningsprocessen kan löpa smidigare. Förbundet medverkade i styrgrupper för olika 
vattenvårdsprojekt såsom John Nurminen stiftelsens projekt för gipsbehandling av åkrarna för Vanda 
ås avrinningsområde, WWF:s 4 K-projekt för Ingå å och Sjundeå å samt Raseborgs stads projekt för 
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Raseborgs å. Förbundet och lokalavdelningar medverkade dessutom i styr- och projektgrupper för 
planering av åtgärder. 
 
C. Sociala frågor 
Inom ramen för LPA-samarbetsavtalet hölls olika aktiviteter för att befrämja LPA-tryggheten. SLC 
Nyland har verkat för utvecklandet av lantbrukarnas socialskydd inklusive avbytarservicen, samt för 
anslutningen till lantbrukarnas företagshälsovård. Betydelsen av ett fungerande avbytarsystem 
poängterades. Producentförbunden i Nyland och Åboland höll en träff i Salo i slutet av februari med 
LPA och avbytarenheterna i Lovisa, Salo och Tavastehus samt representanter för Salo stad, där man 
tog upp brister och utvecklingsbehov inom avbytarservicen, som man upplevt att fungerar dåligt 
speciellt i Saloenheten, och diskuterade åtgärder.  
 
Avbytarservicens kundtillfredsställelse fick det allmänna skolvitsordet 7,68 i den enkät som på 
hösten utfördes på södra Finlands MTK- och SLC- förbundens område. Variationerna mellan de 
enskilda avbytarenheterna som deltog i enkäten var rätt så stora. Enkäten kartlade 
lantbruksföretagarnas erfarenheter av avbytarnas yrkeskunskap, semesteradministration och tillgång 
till avbytare. Att besvara enkäten uppfattades viktigt, då 247 användare av avbytarservicen har svarat. 
Vikariehjälp, till exempel möjligheten att få sjukledighetsvikarie hade klart större brister än 
årsledigheten. Endast hälften av de som svarade var helt eller delvis av samma åsikt, att vikariehjälp 
har ordnats tillräckligt snabbt. Här fanns det tydliga skillnader mellan avbytarenheterna. Skillnader 
mellan enheterna framträder också i fråga om avbytarförvaltningens nåbarhet eller kundspecifik 
kommunikation. Sämsta vitsorden fick tyvärr de enheter som våra nyländska producenter anlitar, 
d.v.s. Lovisa och Salo. Enkäten hade sammanställts av utskottet för välmående och kompetens, som 
är gemensamt för SLC Nyland samt MTK-Häme, -Kaakkois-Suomi och -Uusimaa.  
 
SLC Nyland har varit representerat i det gemensamma utskottet för kompetens och välmående med 
MTK-förbunden. Inom SLC Nyland har socialpolitiska utskottet ansvarat för socialpolitiska frågor, med 
Karl-Erik Oljemark som sektoransvarig inom förbundet. Lokalavdelningarna hade egna aktiviteter i form 
av ”orka i arbetet”- (Tyky) verksamhet och kondiskurser. LPA-infomaterial ingick i ”Min Gård”-
minnesstickan som delades ut till nya lantbrukare. Alla nya lantbrukare som deltog i lokalavdelningarnas 
vårmöten tilldelades dessutom en Bonden behövs T-skjorta och en liten första hjälppåse.  
 
Ta hand om bonden-träff ordnades i samarbete med LPA och vikten av att ta hand om sin hälsa och 
välmående lyftes fram på möten och i artiklar i Landsbygdens Folk, samt i medlemsbrev. Oss bönder 
emellan-träffar ordnades igen under hösten. Uppslutningen och responsen på träffarna var god. På 
träffarna hade deltagarna möjlighet att lyfta fram olika frågor och hälsningar till förbundet och SLC. 
Det fördes bra och livliga diskussioner om många olika frågor, bl.a. klimatåtgärder, skogsbruk, 
stödkrav och odling, lantbruksutbildningens framtid, satsning på andelslag för att stärka sin 
marknadskraft, exportfrämjande åtgärder och jordbrukspolitikens utsikter.  
Även andra välmåendeträffar och olika evenemang med social samvaro ordnades för medlemmarna.  
 
D. Kompetens (Information & konsumentupplysning) 

För att stärka bilden av de finländska lantbrukarna som en kunnig, miljömedveten och viktig yrkeskår 
satsade man på en aktiv och positiv konsumentupplysning i samarbete med andra aktörer (bl.a. SLC:s 
kampanjer och skolbesök). Upplysning och information behövs i skolorna och för ungdomar. Få har 
idag kontakter och kunskap om jordbruksproduktion. 
 
Information om marknads-, samt markägar- och planläggningsfrågor erbjöds medlemmarna. Det 
ordnades även utbildning och info om stödfrågor, samt seminarier för markägare och två 
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generationsväxlingsdagar. Man jobbade även aktivt för att det erbjuds yrkeskompetenshöjande 
utbildning på svenska. Förbundet samarbetade med utbildningsinstanserna inom vårt 
verksamhetsområde för att det skall erbjudas utbildning av hög kvalitet inom branschen även i 
framtiden.  
Ett medlemsbrev med bl.a. aktuellt inför odlingssäsongen sändes ut före lokalavdelningarnas 
vårmöten. Information bifogades även till medlemsavgiftsfakturan. Elektroniska medlemsbrev sändes 
ut regelbundet och förbundet utnyttjade även aktivt Facebook, samt givetvis Landsygdens Folk som 
informationskanal. Infomaterial från förbundet och samarbetspartners för nya jordbrukare 
sammanställdes på usb-sticka.  
För att påminna om den finländska matens ursprung och bondens arbete genomförde SLC och 
förbunden under sommaren igen en kampanj med åkerskyltar som lokalavdelningarna satte upp längs 
med åkerkanter på skiften längs huvudvägar med växande grödor. Betydelsen av att lyfta fram de 
människor som jobbar för att ta fram vår mat och håller landskapet öppet framhölls. Förbundet deltog 
i Mangs Gårds matmarknad i Ingå 21-22.9 och och tillsammans med SLC, lokalavdelningarna i 
Raseborg och EkoNu!-projektet i närmatsmarknaden Slow Food Festival i Fiskars 5-6.10. Sortförsök 
och ekomentorskap samt REKO-ringar har utvecklats inom EkoNu!-projektet. Förbundet deltog i 
marknadsföringen av SLC:s skräddarsydda företagarkort. Till medlemspriset 10 euro kan man 
beställa och få hemskickat ett personligt företagarkort, som fyller de krav på uppgifter som 
arbetsskyddslagen ställer på kortet. 
 
 
E.  Ungdomsverksamhet  
 
Ungdomsverksamheten ordnades även 2019 i tätt samarbete med MTK-Uusimaa och MTK- Häme. 
Pia Franzén tog från 1.4 vid som ungdomsombud efter att Emmi Nurmi tog över hemgården på 
heltid.  
Under året sammanträdde SLC Nylands ungdoms- och PRutskott fem gånger med Joel Rappe som 
ordförande. Södra förbundens unga producenter sammanträdde fyra gånger. Se närmare nedan under 
”Utskotten”. 
Under året ordnades olika evenemang inom ramarna av BOOSTI-projektet, ett samarbete med MTK- 
Häme, MTK-Uusimaa och SLC Nyland. Projektet avslutades i december 2019.  
Inför lokalavdelningarnas vårmöten sammanställdes Min Gård 2019 info på ett USB-minne för 
nyblivna bönder i Nyland. Lantbrukare som tagit över gården under det senaste året fick en personlig 
inbjudan att delta i lokalavdelningens vårmöte och motta en egen usb-sticka med infomaterial för nya 
lantbrukare, samt en liten gåva. Infon delades ut till sammanlagt 25 företagare.  
Förbundet har under året ordnat olika andra evenemang för sina unga medlemmar, se nedan under 
”Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2019”. 
 
BOOSTI 
BOOSTI är ett samarbetsprojekt mellan SLC Nyland, MTK-Uusimaa och MTK-Häme och finns till 
för att stöda de unga lantbruksföretagarna och förbättra förutsättningarna för att kunna vara 
verksamma på landsbygden. BOOSTI-tillfällena erbjuder unga företagare möjligheten att utveckla 
sitt kunnande, utbyta tankat och idéer samt träffa andra i avslappnad stämning. 
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Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2019 
 
Bland annat dessa tillställningar ordnades under året, där förbundet var arrangör eller medverkade på 
något hörn eller via projektverksamheten: 
 
• Djurstödinfodag hölls (på finska) inom ramen för #Nylandsbygd-projektet i Hyvinge 15.1. 
• Ekonomi- och skattekurs hålls inom ramen för #Nylandsbygd-projektet 30.1 i Borgå och 31.1 i 

Ekenäs. 
• SLC:s odlarträff om odling av sockerbetor ”Betor o burgare” hölls 1.2 i Raseborg. 
• BOOSTI arrangerade ett mini-seminarium med export-tema 13.2 på campus Vik i Helsingfors. 

Under dagen gav export-sakkunniga från MTK och Livsmedelsverket goda råd och vägkost för 
hur man skall gå till väga om man vill satsa på export. Dagen avslutades med mental-coach 
Christoph Treiers föreläsning om att våga prova på nya saker och motivation till sitt eget arbete. 

• Vårmötesserien inleddes i Ingå 2.3 med ca 25 deltagare.  
• Informationsträff för markägarrepresentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelser hölls på Vanda 

Lantbruksmuseum 11.3. 
• NyRaHa-projektets slutseminarium hölls i Hyvinge 13.3. 
• BOOSTI ordnade ekonomi-inriktad utbildningsdag på Inkalan kartano i Tavastehus 23.3. (Vältä 

sudenkuopat- vero- ja talousasiat kuntoon maaseutunuorille). 20 personer deltog. 
• Markägarseminarium ordnades tillsammans med Aktia och Lantmäteriverket 25.3 i Liljendal, 

med ett 60-tal deltagare. Seminariet och anförandet om ägoreglering har resulterat i flera initiativ 
till utredning av förutsättningarna för ägoreglering.  

• Regionala stödinfon hölls 21.3 för ekologisk produktion i Hyvinge, samt 25.3 i Kyrkslätt, 26.3 i 
Kuggom, 28.3 i Karis och 9.4 i Borgå. Dessutom hölls ”drop-in” stödkliniker riktade främst till 
djurproducenter och nya lantbrukare i Liljendal 26.3 och på Västankvarn 28.3.   

• Kursdag om ”Återvinning av förnybara material och uthyrning av mellanlager för överskottsjord” 
hölls (på finska) inom ramen för projektet Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter på 
TTS i Rajamäki 29.3.  

• Greppa Marknaden slog igång säsongen med en odlarträff 2.4 på Vanda Lantbruksmuseum. 
• Ta hand om bonden träff för samarbetspartners och tjänstemän som kommer i kontakt med 

gårdarna ordnades med bra uppslutning i samarbete med LPA på Savijärvi Gård i Sibbo 3.6.  
• After Work ordnades på Wanha Pehtoori på Haltiala Gård 7.6 och 26.7. Ett tiotal personer kom 

till kvällens fria samvaro. 
• Matregion Nyland ordnade potatistasting i Bromarf 15.6. 
• Greppa Marknaden fältträffar hölls 17.6 och 8.7 i Snappertuna, 19.6 och 9.7 i Sjundeå samt 24.6 

och 11.7 i Pernå. 
• Greppa Marknaden Smart Farming odlarträff hölls med Yara på Kotkaniemi 18.6. 
• Drygt 20 personer deltog i den traditionella sommarresan arrangerad av kvinnoutskottet, som i år 

gick till Österbotten 23-25.7. 
• Markägarkväll om Nylandsplanen 2050 – planläggningens inverkan ur markägarens synvinkel 

hålls 17.9 på Heureka i Vanda. Arrangör: MTK, SLC och Finlands skogscentral / projektet 
Skogsbruk och planläggning. 

• Greppa Marknaden tekniktillfälle hölls i Strömfors 25.9. 
• BOOSTI välmående dag i Loppis 12.10. Dagen spenderades i Lopen Enduro med enduro 

motorsport och på kvällen bastubad med tillhörande badtunna. 15 personer deltog. 
• Caruna ordnade infokväll om dragning av jordkabel i Ekenäs 22.10. 
• Oktoberfest i Västnyland 26.10. Fennia och Nordkalk deltog som sponsorer. Busstransport 

ordnades från östra Nyland och under dagen besöktes Pargas Gård, Krokby Entreprenad, EKTA 
cidertillverkning och dagen avslutades med en middag på GH Fyren. Sammanlagt deltog 21 
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personer. 
• Greppa Marknaden odlarträff hölls på Vanda Lantbruksmuseum 30.10. 
• Oss bönder emellan-träffar hölls i samarbete med SLC 5.11 på Restaurant GH Fyren i Ekenäs 

samt 12.11 på Kapellet i Lovisa. Sammanlagt närmare 100 medlemmar deltog. 
• Farmers Grain Export seminarium och gemensamt möte för åkerväxt- och spannmålsutskotten 

med MTK:s åkerväxtutskott om exportfrämjande hölls på Kiasma i Helsingfors 15.11. 
• SLC och SLC Nyland medverkade vid IFOAM EU:s Organic Farming CAP27-seminarium i 

Träskända och i MTK:s köttseminarium i Helsingfors 20.11. 
• Nyländsk Bondedag med NSL:s årsmöte och SLC Nylands höstmöte samt projekttorg hölls 19.11 

på Saga Congress i Vanda. BOOSTI deltog i projekttorget för att presentera och marknadsföra 
projektet.  

• I samarbete med Nylandsbygd-projektet och BOOSTI ordnades 21.11 ett seminarium om 
mångsidig odling. 15 personer deltog och ca 100 över livestream. Programmet ordnades på 
finska. 

• BOOSTI ordnade 11.12 Ekonomin i skick -aktuellt om beskattning och odlarkontrakt (Talous 
kuntoon - Asiaa verotukseta ja viljasopimuksista!) - kvällsföreläsning i Hyvinge med 16 åhörare. 
Programmet ordnades på finska. 

• Generationsväxlingskurs ordnades i samarbete med Nordea och LPA i Borgå 3.12 och Karis 4.12. 
Programmet bestod av föreläsningar om planering av generationsväxling, skattefrågor, 
avträdarstöd, startstöd, skogsfrågor samt sociala dimensioner vid generationsväxling. 
Sammanlagt deltog 94 personer. 

 
 
Projektverksamhet 
SLC Nyland deltog aktivt i olika projekt som medlemmarna kan ha intresse och nytta av. Via aktiv 
projektverksamhet strävar man efter att utveckla landsbygden och de gröna näringarna. I några 
projekt deltar förbundet med en arbetsinsats via stödöverföringsavtal (BOOSTI, Farmers Grain 
Export, Greppa Marknaden, Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter) och i en del andra 
som samarbetspartner.  
 
Urakka-Forum  är  en ny Internet-baserad marknadsplats för maskinentreprenörerna och köparna av 
entreprenörstjänster som utvecklades av Ny-Urakka-projektet, som förverkligats av TTS i samarbete 
med MTK-Uusimaa och SLC Nyland. Projektet pågick under tiden 1.11.2015-31.12.2018. I Urakka- 
Forum kan maskinentreprenörerna lätt presentera och marknadsföra sina tjänster och öka synligheten 
för köparna. Köparna av entreprenörs-tjänsterna kan å sin sida söka upp olika företagare för 
utförande av ett arbete, just på det område som köparen behöver entreprenör för tjänsten. Köparen 
kan också registrera sig i Forum som beställare och via Forum skicka offertförfrågningar som 
förmedlas vidare till alla registrerade entreprenörer. I Urakka –Forum finns maskinföretagarnas utbud 
av tjänster inom jord- och skogsbruket samt entreprenörsverksamhet inom grävmaskin- och 
vägunderhållsbranschen. Registreringen är gratis, så alla maskinentreprenörer, som vill få mera 
arbete och nya kunder så lönar det sig att ansluta sig till Urakka-Forum. TTS Työtehoseura, 
upprätthåller webb-platsen www.urakka-foorum.fi. 
 
BOOSTI- verksamheten består av tre tyngdpunktsområden; ekonomi och förvaltning av det egna 
företaget, utveckling av nya och annorlunda företagsidéer samt företagarens genomgående 
välmående som grund för företagsamheten. Tillväxtkraften i BOOSTI kommer från att förstärka 
deltagarens kunskaper i analyseringen av det egna företagets verksamhet och hjälpa företagaren att 
inse möjligheter i utvecklingen av sitt företag. BOOSTI handlar också om att erbjuda tillfällen för 
unga där man kan slappna av i gott sällskap och låta idéerna flöda.  
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Greppa Marknaden projektet fortsatte med bekanta teman som marknad och nya odlingsväxter, men 
nu även med fokus på applicering av ny teknik inom odling. Målet är att kunna presentera och 
diskutera marknadsläge samt försäljningsstrategi längs med säsongen. Dessutom ordnas 
fältvandringar där nya tekniska lösningar och odling av alternativa växter presenteras. Greppa 
Marknaden administreras av SLF och drivs i samarbete med SLC Nyland, NSL och SLC, med 
finansiering från NTM-centralen och stiftelsen Finlandssvenska jordfonden. 
Farmers Grain Export (FGE) -projektet som administreras av SLC inleddes våren 2018. Inom 
projektet jobbar man för såväl exportfrämjande, skapandet av exportnätverk som för att sprida 
marknadskunnande bland odlarna. FGE:s synligaste del, träffa exportören –tillfällena, har fört 
samman odlare och exportaktörer, samtidigt som man erbjudit intressant marknadsinformation. Ett 
tiotal odlartillfällen har ordnats. Projektet har dessutom varit med på tillfällen ordnade av Greppa 
Marknaden -projektet, Sastavilja och SataFood. Presentationer och videomaterial från alla tillfällen 
hittas på https://www.fge.fi/news. FGE har gjort ett antal marknads- och logistikutredningar, som 
hittas på projektets webb-portal på adressen: https://www.fge.fi/materiaali.  
I spannmålsandelslagsutredningen var jämförelseländerna Estland, Frankrike och England. 
Målsättningen för de här jämförelseutredningarna var att ta lärdom av vad som har fungerat bra, vilka 
är utmaningarna och fallgroparna och på vad bör man fästa särskild uppmärksamhet då man inleder 
och utvecklar andelslagsverksamhet. FGE var likaså med på Grüne Woche–mässan i Tyskland, där 
man fick marknadsinfo och kontakter.  
FGE kartlade även odlarnas intresse för odlarstyrd export av spannmål på sitt målområde. Enkäten 
gällde även gårdarnas torknings- och lagerkapacitet, samt intresse för möjlig gemensam lagring och 
torkning. Totalt 319 odlare svarade på enkäten. De som deltog i enkäten var intresserade av att öka 
odlingen av havre. Vidare var de intresserade av exportkontrakt, ifall producentpriserna är 
konkurrenskraftiga. Av de svarande var över hälften beredda att satsa på gemensamma 
lagerutrymmen och på gemensam torkanläggning drygt en tredjedel. Svaren gav positiv respons på 
arbetet för exportfrämjande.  
Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter -samarbetsprojekt för nya användningsformer, 
införtjäningslogik och företagarlösningar för tomma produktionsbyggnader samt mark-, skogs- och 
vattenområden administreras av AF Innova (projekttiden 1.9.2016-30.6.2019). Huvudmålet är att 
befrämja utnyttjandet av resurseffektivitet, nya former av intjäningslogik och inkomstkällor samt ny 
användning av produktionsbyggnader, mark- och vattenområden på gårdar. Projektet har arrangerat 
presentationer av testade fastighetskoncept och temaenliga utbildningstillfällen samt 
företagsutbildning och företagsbesök för jordbrukare i Nyland. 
 
För att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter strävade EkoNu! till att öka intresset för 
ekologisk produktion i Svenskfinland. I projektet ingick NSL:s ekoförsök i Östnyland, 
observationsskiften på gårdar och mentorsverksamhet. Micaela Ström var projektdragare i Nyland. 
Ekotankesmedja 2019 hölls i Vasa 11.4. Ekotankesmedjan ordnades av Projekt EkoNu! i samarbete 
med SLC. EkoNu!-projektet har aktivt även drivit REKO, d.v.s. direkthandel mellan konsumenter 
och producenter. 
 
NyRaHa-projektet (Näringsurlakningen under kontroll i Nyland) om fånggrödor och vattenvård, som 
adriministrerades av Luke, avslutades under våren. Fånggrödorna har en viktig roll för att binda 
näringsämnen, men även för markstrukturen och då vi försöker öka kolbindningen på åkermark. 
NyRaHa-projektets slutseminarium hölls på Knehtilä gård i Hyvinge 13.3. Där presenterades bl.a. 
resultat av de försök som gjorts på gårdar i Nyland och på Lukes försöksfält.  
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Övrig projektverksamhet gällde bl.a. infoprojektet #Nylandsbygd (Hamk, Novia), Bioekonomi 
Västnyland (Novia), Pro Naturbruk (Novia), Matregion Nyland (Novia), Nylands matsektors 
utvecklingsprojekt (Laurea), Hymy Uusimaa (ProAgria), FoodHub (SLF), Skogsbruk och 
planläggning / Klimatsmart skogsbruk (Skogscentralen), Ta hand om bonden (LPA) och Tarmo (TTS). 
Flera vattenvårdsprojekt var även aktuella och startades upp under året, bl.a. Raseborgs å, 4 K projektet 
för Ingå å och Sjundeå å samt gipsprojektet för Vanda å. Tilläggsuppgifter om projektverksamheten på 
www.nylandsbygd.fi. En projektutställning ordnades i samband med Nyländsk Bondedag. 
Förbundets representanter deltog dessutom i olika utvecklings- och projektstyrgrupper, i NTM-
centralens och landskapsförbundens olika samarbetsgrupper samt i ett antal seminarier, 
arbetsgrupper, möten etc. där medlemmarnas intressen bevakades. 
 
 
Utskotten 
 
UNGDOMS- OCH PR-UTSKOTTET 
12.02.2019 

• Aktuella frågor inom SLC och SLC Nyland. 
• Emmi Nurmi meddelade att hon slutar som SLC Nylands ungdomsombud övergår till heltids 

jordbrukare på hemgården. 
• Karhinens rapport diskuterades. 
• Riktlinjer för årets program lades. 

 
15.04.2019 

• Genomgång av aktuellt inom SLC och SLC Nyland. 
• Pia Franzén började som SLC ungdomsombud från 1.4. 
• Motionen från Sjundeå om oro för den svenska utbildningen och fortsättningsåtgärder 

diskuterades.  
• Två tillfällen för After Work slogs fast en kväll i juni och en juli. 
• Diskussion om den kommande regeringen. 

 
10.06.2019 

• Genomgång av årets första After Work, diskussion varför det var så få deltagare och vad man 
kan förbättra inför följande. 

• Yrkeshögskolan Novia var upp till diskussion. 
• Oktoberfest planeringen började på allvar. Med riktning mot Raseborg och några gårdsbesök i 

Tenala. Datumet fastslogs till 26.10. 
 

24.09.2019 
• Ungdomarna synliga i media. Rasmus Sahl och Eva-Linn Sjöblom hade ställt upp för en 

intervju i en fransk tidning. Leo Klinge hade ställt upp i intervju för Spotlight om 
utbildningen i Yrkeshögskolan Novia. Spotlights program handlade om hur nedskärningarna 
tidigare år har påverkat högskoleutbildningen i Finland. Agrolog och sjukskötarutbildningen 
var främst i fokus. 

• Kontraktsodling var under diskussion. 
• Hur ungdomarna ska få bättre synlighet diskuterades och man kom fram till att vi bör satsa 

mera på sociala medier för att synas. 
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• PR-jippo diskuterades och funderades på samarbete med MTK-Uusimaa, ett tillfälle under år 
2020 i Helsingfors. 

• Generationsväxlingskursen under planering och sker i början av december, som två dagar 
både i Borgå och Karis. 

• En kunskapshöjande dag planeras inför våren 2020, med ”grönt” som tema. 
 

09.12.2019 
• Aktuellt inom SLC och SLC Nyland. 
• Marcus Wickholm berättar att han haft flere journalister från EU på besök till gården. 
• Genomgång av hur generationsväxlingskursen gått. 
• Julhälsningarna hängs upp igen längs vägrenarna. 
• Diskussion kring sammansättningen av utskottet 2020 och verksamhet.  

 
MILJÖ-, SKOGS- OCH MARKPOLITISKA UTSKOTTET 
15.04.2019 
• Målsättningarna för och behoven att uppnå en balanserad viltstam diskuterades per djurslag. 
• Utskottet tog del av förslaget till landskapsplan, Nylandsplanen 2050, och kommenterade ett 

utkast till utlåtande.  
• Diskuterades problematiken med rekreationsområden där man får idka skogsbruk, men 

skogslagen inte gäller och kommunen kan kräva åtgärdstillstånd som medför extra kostnad och 
ofta lång behandlingstid. 

• Anders Portin presenterade sig som ny skogsombudsman för SLC och vilka frågor som han bl.a. 
kommer att jobba med. 

• Möjligheten att i framtiden gå till helträdsprissättning diskuterades. En viss handel bedrivs så 
redan idag. Helträdsprissättningen har säkert även vissa nackdelar, som även bör utredas. 

 
05.11.2019 
• Förslaget	till	landskapsplan	samt	SLC:s	och	förbundets	utkast	till	anmärkning	behandlades.	
• Betonades	att	för	planbeteckningar	som	har	direkt	rättsverkan	på	markägarens	

markanvändning	bör	krävas	att	landskapsförbundet	informerar	markägaren	under	
planläggningsprocessen.	

• Projektchef	Pia-Maria	Thomssen	redogjorde	för	Skogscentralens	administrerade	projekt	
Klimatsmart	skogsägare,	som	startade	på	hösten.	

• Togs	upp	förverkligandet	av	projektet	och	synligheten,	samt	hur	man	för	fram	hur	
klimatsmart	vanligt	skogsbruk	är.		

• SLC:s	t.f.	jurist	Ellinor	Sundqvist	redogjorde	för	förnyandet	av	markanvändnings-	och	
bygglagen.	

• Redogjordes	kort	för	regeringens	proposition	med	förslag	till	reviderad	klimatlag	som	ska	
färdigställas	i	början	av	2021.	

	
SPANNMÅLSUTSKOTTET 
18.06.2019 
• Spannmålsutskottet sammanträdde på Yaras försöksgård Kotkaniemi, där värden Akseli Simula 

redogjorde kort för Yaras forskning och utveckling på Kotkaniemi. 
• Simula presenterade några nyckelpunkter på marknaden. Tight spannmålsmarknad ger höjda 

priser. 
• Konkurrenssituationen och kvalitetsskillnader mellan olika tillverkares gödsel diskuterades kort. 
• Växtsäsongen och marknadsutsikter genomgicks. 
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• Sekreteraren presenterade resultaten av odlarenkäten som i början av året gjorts inom Farmers 
Grain Export-projektet. I diskussionen framhölls att organisering av export via 
producentandelslag bör utredas. Ansågs att man bör satsa på att få ut i första hand 
kvalitetsspannmål. 

• Ansågs att producenterna inte i detta läge bör godkänna förhöjning av TOS-avgifterna. 
• Efter mötet hade utskottet möjlighet att delta i Greppa Marknadens och Yaras information om 

Smart Farming. 
 
24.10.2019 
• Marknadsutsikterna genomgicks. Möjligheterna att förbättra informationen om vad som finns i 

lager, spannmålsbalansen och urval av odlare för skörd- och lageruppskattning diskuterades. 
• Farmers Grain Export-projektet och odlarstyrd export diskuterades. Ansågs att man kunde sträva 

efter export med 3000 tons båtar för leverans och lastning direkt i hamn, genast efter skörd eller 
mars-april. Konstaterades att det behövs enkla och billiga lösningar. Riskerna bör hållas 
hanterbara. 

• Ansågs viktigt att det finns en person som kan jobba mer eller mindre på heltid med 
exportfrämjandet. Att jobba med ihopsamlandet av de mängder som behövs och 
finansieringsmodellerna är viktiga frågor. 

• Ansågs att produktionsstödet för råg kan slopas eftersom det finns överproduktion av råg. Borde 
finnas en koppling mellan självförsörjningsgrad och produktionskopplat stöd. 

• Då klar underproduktion av bl.a. oljeväxter, sockerbetor och proteingrödor skulle det vara viktigt 
att sporra till odling av dessa. Utskottet ansåg att oljeväxterna fortsättningsvis bör ha ett 
produktionskopplat stöd. 

• TOS-avgiftens nivå och förädlingen av nya sorter diskuterades. Viktigt med en inhemsk förädling. 
Behöver satsas även på lämpliga intressanta sorter för sydkusten. 

 
 
UTSKOTTET FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 
06.08.2019 
• Utskottet sammanträdde i Kuggom efter besök på ekosortförsöken. 
• Aktuellt inom ekosektorn och stödpolitiken diskuterades. Ekoproduktionens risker och fördelar 

bör beaktas i ekoersättningen. Ekoproduktionens mervärde bör lyftas fram. 
• Utskottet listade 5 saker som är mest utmanande på ekosidan. 
• Ekoproduktionen ska var marknadsdriven, inte stöddriven odling. 
• Marknaden stabilare än på konventionella sidan. 
 
SOCIALPOLITISKA UTSKOTTET 
Socialpolitiska utskottet som tillsattes från 2019 har sammankommit till två möten under året. 
09.04.2019 
• På mötet genomgicks utskottets kommande verksamhet. Sommarresan planerades. 
• Ta hand om bonden projektet presenterades. 
• Avbytarservicen diskuterades. 
 
25.10.2019  
• Utskottet sammanträdde på LPA, presenterades LPA:s verksamhet. 
• Ta hand om bonden projektet presenterades. 
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• Resultaten av avbytarenkäten presenterades och diskuterades. 
 
 
GEMENSAMMA UTSKOTT  
Förbundet var även representerat i gemensamma utskott med i första hand MTK-Uusimaa, MTK-
Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, samt i vissa utskott dessutom övriga producentförbund i södra 
Finland. Förbundet representerades i dessa utskott i de flesta fall av två ledamöter varav den ena 
vanligen förbundets sektoransvariga (arbetsutskottets medlemmar). 
 
• Det gemensamma skatteutskottet för SLC Nyland samt MTK-Häme, -Kaakkois-Suomi och -

Uusimaa sammanträdde 5.6 på Kettula och 11.12 på MTK. 
• Det gemensamma åkerväxtutskottet med MTK-förbunden sammanträdde 27.6 i Itis och 15.11 på 

Kiasma.  
• Det gemensamma utskottet med MTK-förbunden för miljö- och markanvändning sammanträdde 

25.3 och 14.10 på MTK. 
• Det gemensamma utskottet med MTK-förbunden för näringspolitik och företagande 

sammanträdde 25.3 i Lahtis och 12.11 på MTK. 
• Södra förbundens mjölkutskott sammanträdde 28.3 på MTK och höll Skype-möte 16.8 då man 

beslöt göra en insändare om hållbar mjölkproduktion som publicerades i Maaseudun Tulevaisuus 
30.8, samt sammanträdde 24.10.  

• Södra förbundens köttutskott sammanträdde 5.4 i Tammerfors och 12.11 på MTK. 
• Det gemensamma ekoutskottet med MTK-förbunden sammanträdde 3.5 på MTK och 3.12 på 

Knehtilä gård i Hyvinge. 
• Det gemensamma utskottet med MTK-förbunden för kompetens och välmående sammanträdde 

22.10. 
• Det gemensamma ungdomsutskottet för SLC Nyland samt MTK-Häme, -Kaakkois-Suomi och -

Uusimaa sammanträdde 7.12 i Tavastehus. 
• Det gemesamma ungdomsutskottet med MTK – Häme och – Uusimaa sammanträdde 2.2 i 

Karkkila, 7.6 i Helsingfors och samband med en träff i Lidls huvudkontor i Esbo, 18.9 i Orimattila 
samt 7.12 i Hyvinge. 

 
 
STADGEARBETSGRUPP 
Förbundsstyrelsen beslöt att tillsätta en stadgearbetsgrupp. Gruppen skall arbeta parallellt med SLC:s   
organisationsarbetsgrupp. Thomas Antas, Anders Rosengren och Bengt Nyman är medlemmar i 
gruppen. Bjarne Westerlund fungerar som sekreterare. Sakkunniga inkallas enligt behov.  
 
FINANSRÅD 
Ett finansråd tillsattes 2018, bestående av ordföranden och verksamhetsledaren samt Peter Österman 
och Tom Lemström. Finansrådet agerar inom ramen för den av styrelsen fastställda 
placeringsstrategin. 
 
 
Skrivelser, uttalanden, utlåtanden och uppvaktningar 2019 

• Uppvaktning av miljöminister Kimmo Tiilikainen om dränerings- och vattenvårdsfrågor 13.1.  
• Utlåtande till Nylands förbund om utkastet till utvecklingsplan för skjutbanorna i Nyland 31.1. 
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• Utlåtande till Nylands NTM-central om förslag för klassificering och avgränsning för 
grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå 31.1. 

• Uttalande från styrelsemötet 6.2 där man var kritisk till de av jord- och skogsbruksministeriet 
aviserade nedskärningarna i miljöersättningen samt i medlen för nya ekoförbindelser och 
tilläggsarealer till gamla förbindelser. 

• Utlåtande till miljöministeriet om utkasten till förordningar om de statliga naturskyddsområden 
som ska inrättas i Nyland 21.2. 

• Uttalande om rödlistade arter och beaktande av biologisk mångfald 20.3. 
• Anmärkning till Vanda stad gällande utkastet till generalplan för Vanda 2020 29.3. 
• Utlåtande on helheten under förslagsfasen för Nylandsplanen 2050 till Nylands förbund 24.5. 
• Uttalande med anledning av IPCC:s specialrapport publicerad 8.8. 
• Uttalande om att nya ekoförbindelser igen kan ingås år 2020, 14.8. 
• Utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets utkast till förvaltningsplan för vargstammen 30.8. 
• Anmärkning om Nylandsplanen 2050 till Nylands förbund 8.11. 

 
 

Övrigt 
Förbundet tog förutom i ovanstående frågor ställning och informerade om olika frågor i ytterligare ett 
antal ställningstaganden, kolumner och artiklar. Förbundet deltog även i ett antal uppvaktningar vid 
bemärkelsedagar och dylikt. Markus	Johansson	har	av	Republikens	president	beviljats	
Riddartecknet	av	Finlands	Vita	Ros	orden. 
 
 
Skatteservice 
Skattebokföringen och skatterådgivningen har skötts av skattebokföringsföreningar och skatteutskott 
inom organisationen. Medlemmarna kan vända sig till sin lokalavdelning för närmare uppgifter om 
vilka personer som fungerar som skattebokförare. 
 
 
Förbundskansliet och personal 
 
Förbundskansliet har sedan början av november 2006 funnits inhyrt i SLC:s kansliutrymmen på 
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors, telefon 09-601 588, fax 09-6802264, e-post nsp@slc.fi.  
 
Verksamhetsledare för förbundet fr.o.m. 1.11.1997 agronom Bjarne Westerlund (t.f. ombudsman från 
2.1.1994). Kassaförvaltare och kanslist har från 4.2.1985 varit merkonom Gunilla Grönholm. AFK 
Emmi Nurmi fungerade som deltids ungdomsombud på timbasis för SLC Nyland från 2018 till 
15.3.2019 och agrolog Pia Franzén från 1.4.2019. 
 
Förbundets ekonomi 
 
Förbundets intäkter baserar sig i huvudsak på medlemsavgifter som lokalavdelningarna erlägger, 
samt avkastning av placerade medel. Även flera av lantbrukets ekonomiska företag och 
sammanslutningar som verkar inom förbundets område är anslutna till förbundet som stödande 
medlemmar. Bokslutet för år 2019 uppvisar ett underskott om 95 034 euro och 97 cent. Det 
förhållandevis stora underskottet hänför sig till att redovisningsprincipen ändrats, så att nu även 
fondinvesteringarna värderats till sitt anskaffningsvärde. Tidigare har dessa värderats till sitt 
marknadsvärde 31.12, medan aktier och bostadsaktier värderats till sitt anskaffningsvärde. 
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Tack! 

Förbundsstyrelsen vill slutligen uttala ett tack till alla medlemmar, lokalavdelningar, organisationer 
och företag för gott samarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. 
 
 
 
Vanda den 2 juni 2020 
 
 
På förbundsstyrelsens vägnar 
 
 
 
Thomas Antas    Bjarne Westerlund 
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  MEDLEMSSTATISTIK 2019   
       
  Antal Stödande Pers.medl.      Ansluten areal 
  gårdar medl. sammanl. åker ha skog ha 
       
Tenala-Bromarf  130 45 307 5 270,9 10 612,4 
Raseborg  177 38 368 8 034,4 10 425,6 
Ingå  125 31 277 6 086,7 7 724,4 
Sjundeå  80 23 192 6 158,1 5 412,5 
Kyrkslätt  61 15 148 2 796,5 3 369,2 
Esbo  28 13 70 1 317,1 1 213,1 
Helsinge  44 7 90 1 980,4 1 182,3 
Sibbo  122 24 236 4 642,7 3 513,7 
Borgå  203 37 430 6 626,0 8 490,1 
Pernå  100 17 215 5 068,4 6 663,0 
Liljendal  79 8 230 3 007,7 3 526,4 
Mörskom  21 5 86 1 167,0 1 458,3 
Lappträsk  88 15 215 4 085,3 5 281,2 
Strömfors  27 3 67 1 172,0 2 538,6 
Pyttis  16 0 25 531,8 1 325,0 

  1301 281 2956 57 945,0 72 735,9 
Studeranden  0 8 8 0,0 0,0 
Pers.medl.  0 10 10 149,3 1 124,0 

  1301 299 2974 58 094,3 73 859,9 
     växthus m2 friland ha 

Helsingforsnejd.       
trädgårdspr.avd.  18 6 29 39 522,0 31,7 

  1319 305 3003   

 


