Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
Publikation nr 94

ÅRSBERÄTTELSE 2018

SLC Nyland

2

DET NITTIOFJÄRDE VERKSAMHETSÅRET
Förbundets medlemmar
Antalet lokalavdelningar som var anslutna till förbundet minskade vid ingången av året från 17 till
16, då Bromarf och Tenala lokalavdelningar gick samman till Tenala-Bromarf landsbygdsförening,
tillsammans med Prästkulla och Tenala lantmannagillen. Det betydde samtidigt att antalet
medlemsföreningar i form av landsbygdsföreningar igen ökade från två till tre. Lokalavdelningarna
hade vid slutet av år 2018 sammanlagt 1351 lantbruks- och trädgårdslägenheter som medlemmar
(aktiva). Dessa minskade med 2,3 procent från föregående år. Förbundet hade 314 stödande
medlemmar (-0,6 %). Personmedlemmarnas antal uppgick till 3075 (- 2,3 %).
Medlemsgårdarnas sammanlagda areal utgjorde 58.366 ha åker (- 1,1 %) och 73.726 ha skog (- 1,0
%). Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 43,2 ha åker (+ 0,5 ha jmf. med 2017) och 54,6 ha
skog (+ 0,7 ha). 303 lägenheter hade enbart skog, totalt 13.284 ha. Om man beaktar endast aktiva
gårdar som hade åkermark i besittning blir åkerns medelareal ca 12,5 hektar större, d.v.s. 55,7 ha
(+0,8 ha). Det här motsvarar rätt väl medelarealen för lantbruken i Nyland.

Stödande företagsmedlemmar
Följande företag och organisationer var stödande medlemmar 2018:
Andelsmejeriet Länsi Maito
Andelsmejeriet Tuottajain Maito
Arla Oy
LSO Andelslag
Svenska Småbruk och Egna Hem
Södra skogsreviret
Folksam skadeförsäkring

FÖRBUNDETS ORGANISATION 2018
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...................................
Bengt Nyman, Raseborg………………………………
Christian Nyholm, Ingå ….............................................
Tom Lemström, Sjundeå................................................
Mats Wikner, Kyrkslätt..................................................
Magnus Selenius, Esbo……..........................................
Maria Himmanen, Vanda...............................................
Karl-Erik Oljemark, Sibbo.............................................
Anders Rosengren, Borgå..............................................
Artur Hagner, Pernå.......................................................
Carolina Sjögård, Liljendal............................................
Boris Antman, Mörskom...............................................
Johan Björklöf, Strömfors...................................……..
Crista Hällfors, Lappträsk.............................................
Kim Rosqvist, Pyttis......................................................
Kaijus Ahlberg, Trädgårdsproducentavdelningen.........

från 1999
från 2001
från 2015
från 2012
från 2016
från 2012
från 2002
från 2016
från 2004
från 2018
från 2005
från 2015
från 2011
från 2017
från 2013
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 2018
Nya ledamöter och representanter utmärkta med mörk text.

Arbetsutskott: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Bengt Nyman, Raseborg; 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 kvinno- och ungdomsutskottets ordförande.
Sektoransvariga:
•
•
•
•
•
•
•
•

Växtodling: Bengt Nyman
Husdjur: Karl-Erik Oljemark
Skog och energi: Tom Lemström och Anders Rosengren
Miljö- och markpolitik: Erik Perkén
Socialpolitik: Johanna Wasström
Ekologisk produktion: Magnus Selenius
PR- och konsumentfrågor: Joel Rappe
Näringspolitik och företagande: Peter Österman och Tom Lemström

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström,
Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Erik Perklén, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Henrik Lindström,
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 Fröberg, Kyrkslätt; Rasmus Sahl, Helsinge; Annika Nysten, Borgå 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.
Kvinnoutskott: Johanna Wasström (ordf.), Raseborg; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Anita Baarman,
Raseborg; Gunilla Westman, Kyrkslätt; Monica Oljemark, Borgå och Camilla Nylund, Liljendal
Animalie referensgrupp: Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå; Jessica Aminoff,
Tenala-Bromarf; Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom
Skog referensgrupp: Henrik Himberg, Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell,
Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo; Anders Rosengren,
Borgå och Stefan Borgman, SLC
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, MTKKaakkois-Suomi) gemensamma utskott:
Näringspolitik och företagande: Johanna Wasström, Raseborg och Sebastian Sohlberg, Sjundeå
Södra förbundens köttutskott: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Guy Broman, Liljendal
Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk
Miljö och markanvändning: Henrik Lindström, Sibbo och Stefan Borgman, Sibbo (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: Joel Rappe, Tenala-Bromarf och Emmi Nurmi, Raseborg
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Skogsutskott: Gösta Lundström, Sibbo och Anders Rosengren, Borgå (suppleant Stefan Borgman,
SLC/Skogsreviret)
Övrig representation
Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)
Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd
Betodlarnas sockerråd: Anders Wasström, Raseborg (suppleant Marcus Fagerström, TenalaBromarf) (Sockerbetsodlarna föreslår)
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 (suppleant Henrik
Lindström, Sibbo)
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
Jaakko Holsti, 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. Henrik Lindström, Sibbo)
Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg
(suppl. Bjarne Westerlund, SLC Nyland)
Representant i det regionala skogsrådet: Anders Wasström, Raseborg (suppl. Henrik Lindström,
Sibbo).
Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo
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Förbundets ordinarie möten
Vårmötet
Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 9 april 2018 i Sjundeå. Närvarande var ca 80 personer av
vilka 39 st. var valda ombud för lokalavdelningarna.
Sjundeå landsbygdsförenings ordförande Mats Lundqvist hälsade alla välkomna till Sjundeå.
Lundqvist gav deltagarna en kort inblick i lantbruket i dagens Sjundeå och i landsbygdsföreningens
verksamhet. Av Sjundeås 85 aktiva gårdar är endast 3 husdjursgårdar. Kommunstyrelsens ordförande
Merja Laaksonen framförde Sjundeå kommuns hälsning. Hon konstaterade bland annat att en
levande landsbygd inte enbart är en slogan i Sjundeå utan ett faktum.
Förbundsordförande Thomas Antas tog i sitt öppningsanförande bl.a. upp att för organisationen är
medlemmarna och deras behov viktigast. Vi måste också formulera och forma vårt budskap så att det
får genomslagskraft. Vidare tog han upp att SLC Nyland kommer att ha en allt större betydelse i
miljö- och markpolitiska frågor. Trycket på markanvändning är stort i många av våra kommuner. Det
är även viktigt att vi är aktiva på alla nivåer då strukturerna och arbetssätten för de nya landskapen
byggs upp.
Vårmötet godkände förbundets årsberättelse och bokslut för år 2017 och förbundsstyrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Bokslutet uppvisade, trots ett ca 5.000 euro mindre underskott av den ordinarie
verksamheten jämfört med föregående år, ett underskott om 7.534 euro och 07 cent.
Efter ordinarie mötesförhandlingar följde utdelning av ordenstecken. Centralförbundsordförande
Mats Nylund och fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist presenterade Erik Brinkas meriter, som
är många inte minst inom spannmålssektorn, och överräckte Riddartecknet av Finlands lejons orden
till Brinkas, som han tilldelats på självständighetsdagen 2017 av Republikens president på förslag av
SLC. Brinkas tackade för utmärkelsen och framhöll att det som förtroendevald är viktigt att ha klart
för sig för vad och vem man jobbar för. Ingen annan än vi själva bevakar våra intressen.
Därefter redogjorde SLC:s informatör Mia Wikström för SLC:s kommunikation. Vad vi säger och
även vad vi inte säger påverkar allmänhetens uppfattning om oss, framhöll Wikström. Hon
uppmanade medlemmarna och odlarna att vara stolta. Vi har rent mjöl i påsen, berätta det för
finländarna, uppmanade hon.
Frilansjournalisten Kaj Kunnas som 2016 utsetts till Finlands Positivaste Person talade under
rubriken ”Att tänka positivt – ett val”. Kunnas konstaterade inledningsvis att jordbrukarna är
Finlands ryggrad. Kunnas framhöll att det gagnar dig själv mest att vara positiv. Livet blir även
mycket lättare för alla runt omkring dig, men framför allt för dig själv. Han gick igenom olika fall där
det kunnat finnas orsak att bli negativ. Det är när det går dåligt som man måste välja att vara positiv.
I Finland har vi det trots allt rätt så bra och här går det att välja att se positivt på tillvaron, avslutade
Kunnas.
SLC:s ordförande Mats Nylund inledde den lantbrukspolitiska diskussionen. Han konstaterade att
stöden kommer att minska. Brexit sätter extra tryck på EU:s budget för nästa programperiod. Det
kommer att påverka utformningen av nästa CAP, sa Nylund. Han listade huvudmålsättningarna för
CAP 27 och de viktigaste förändringsförslagen som lagts fram. SLC:s inledande linjedragningar är
att man vill stöda livsmedelsproduktion och aktiva odlare. SLC anser att produktionskopplade stöd
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behövs även framöver och vill ha en synlig minskning av byråkratin. Man vill bl.a. slopa
tvärvillkoren och stödrätterna.
SLC-ordföranden tog vidare kort upp aktuella lantbrukspolitiska frågor, bland annat problemet med
underfinansieringen av kompensationsersättningen och miljöersättningen. För skördeskadeersättningar beviljade regeringen 25 miljoner euro, som betalas ut hösten 2018 i form av en extra
återbäring på energiskatten för lätt brännolja. EU har beviljat de finländska jordbrukarna 1,08
miljoner euro för osådd höstsäd. Beloppet beräknas räcka till ca 15 €/ha för den härtill berättigade
arealen. Vidare redogjorde Nylund kort för lagförslaget för husdjurens välbefinnande samt åtgärderna
för att få en fungerande livsmedelskedja. I förslaget till livsmedelsmarknadslag ingår tillsättandet av
en livsmedelsombudsman. SLC strävar efter att få med preciseringar gällande oschysta
handelsmetoder till livsmedelsmarknadslagen. Avslutningsvis presenterade SLC-ordföranden Food
and Forest Development Finlands (FFD) verksamhet. FFD är de finländska jord- och
skogsbruksproducenternas gemensamma utvecklingsorganisation, som koordinerar producenternas
insatser för internationellt utvecklingsarbete.
I diskussionen togs upp utvecklingen för odlarstöden i framtiden. Det efterlystes ett enhetligt och
icke-byråkratiskt stöd, utan skilda ersättningsnivåer och -system för till exempel ekologisk odling,
råg och proteingrödor. Mats Nylund konstaterade att i förhållande till odlingsarealen kommer det ut
alldeles för lite ekologiska produkter på marknaden. Det är klart att det är marknaden som i första
hand borde kompensera för att odla ekologiskt. Samtidigt konstaterade Nylund att ingenstans i
Norden växer den ekologiska marknaden just nu lika mycket som i Finland. Enligt vad han erfar vill
de danska ekologiska bönderna ha en del av den kakan och kommer att satsa på export också till
Finland. Vidare togs upp om det finns någon möjlighet att undvika nedskärningen av LFA-stödet.
Merintäkten per odlad hektar spannmål måste vara rätt så hög om en jordbrukare ska lyckas
kompensera stödbortfallet från marknaden. Nylund fick frågan hur han tror att det kommer att se ut
med förståelsen för jord- och skogsbruksnäringarna hos den regering som tar över efter nästa
riksdagsval. Mats Nylund framhöll att inget riksdagsparti vill montera ned jordbruket i det här landet.
Men då det kommer till enskilda sakfrågor som kan få negativa verkningar för landsbygden så kan de
komma med vid uppgörandet av ett regeringsprogram. SLC:s fullmäktigeordförande Thomas
Blomqvist höll med gällande viljan att bibehålla ett livskraftigt jordbruk i Finland. Många upplever
det också som viktigt att landsbygdens kulturlandskap brukas och upprätthålls. Vidare betonades
vikten av att få in företrädare för landsbygden i det kommande landskapsvalet.
Uttalande från vårmötet
I uttalandet framhölls att landsbygdsnämnder behövs i landskapsreformen för att trygga det
demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor. I Nyland blir
landskapets mer perifera delar och landsbygdsnäringarna i beslutsfattandet lätt överkörda av
huvudstadsregionen. För att alla delar av landskapet ska ha förutsättningar att utvecklas på lika
grunder krävs att alla delar av landskapet och båda språkgrupperna är representerade i
beslutsfattandet i landskapsfullmäktige, men också redan nu i beredningsskedet.
En stor mängd olika funktioner och tjänster som berör markägare eller lantbrukare kommer att
överföras till de nya landskapen. Bland övriga viktiga funktioner förutom social- och hälsovården kan
nämnas planläggningsfrågor och styrning av områdesanvändningen, landsbygdsutveckling,
lantbruksmyndighetstjänster, veterinär- och avbytarservice, samt miljötjänster och regional
väghållning. Landsbygdsnäringarna behöver ett sakkunnigorgan som fungerar som en väckarklocka
och kontrollfunktion. Genom att landskapen inrättar egna landsbygdsnämnder kan man stärka det
demokratiska inflytandet, fastslår SLC Nylands vårmöte.
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Höstmötet
Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag tillsammans med Nylands Svenska
Lantbrukssällskap på Saga Congress Center i Vanda den 20 november. I mötet deltog ca 100 personer.
Av dessa var 48 personer valda ombud för lokalavdelningarna.
I sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Thomas Antas att vi alltför ofta blir ställda
i försvarsposition: varför gör vi ingenting åt algblomningarna, varför har vi kossor som rapar sönder
klimatet, varför vill vi ta livet av alla vargar och så vidare. Vi måste oftare vara de som tar initiativ, vi
måste lyfta upp diskussionen om sådana teman som ligger oss nära. Vara med och sätta agendan. Vi
måste bli bättre på att argumentera med sådana som ser annorlunda på världen än vi gör. I
klimatdebatten utmålas primärnäringarna ibland som buse, men de allra flesta förstår att vi sitter på en
nyckel till lösningen. Det finns egentligen bara ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att binda
koldioxid i större skala, nämligen fotosyntes. Vi som brukar jord och skog utnyttjar samma process.
Fotosyntesen är motorn för alla de biologiska processer som vi utnyttjar. Det betyder automatiskt att
vi är en del av lösningen, då mänskligheten brottas med klimatuppvärmning. Vi måste på sikt få ner
utsläppen av fossilt kol till en bråkdel av nuvarande nivå. Det går inte att göra i en handvändning.
Under tiden måste vi lära oss att binda kol effektivare och snabbare än tidigare. Vi ska också vara
försiktiga med den åtgärdspalett som presenteras som kolsänka. Det råder lite av panikstämning i
många läger och då är risken stor, att trycket på att hitta på någonting blir för stort. De åtgärder som vi
vidtar ska ha en påvisad miljö- eller klimatnytta. Då det gäller effektiva kolsänkor, så har vi i bästa fall
bara vinnare. Vi är alla betjänta av att förädlingsgraden på våra träprodukter blir högre, vilket leder till
mera långlivade slutprodukter och samtidigt bättre förmåga att betala för råvaran. Högre kolhalt i våra
mineraljordar är också i allra högsta grad eftersträvansvärt. Vi binder kol och får en högre skörd för
mindre insats som belöning.
Vid mötet behandlades medlemsavgifter och budget för år 2019. I enlighet med styrelsens förslag
beslöts om följande oförändrade medlemsavgifter, per aktiv och stödande medlem i
lokalavdelningarna, för år 2019:
Grundavgift

65.00 euro

Studerandemedlemskap (stödande)

10,00 euro

Arealavgift;

åker
skog

1,95 euro/ha
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

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 Bengt Nyman, Raseborg, Mats Wikner, Kyrkslätt, Karl-Erik Oljemark, Sibbo,
Anders Rosengren, Borgå, Kim Rosqvist, Pyttis och Kaijus Ahlberg, Trädgårdsproducenterna står i tur
att avgå ur förbundsstyrelsen.
Oskar Tallberg, Raseborg valdes i stället för Bengt Nyman, som ej ställde upp för återval. Alla övriga
återvaldes enhälligt.
Till centralförbundets fullmäktige utsågs följande representanter för förbundet:
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Johan Holmström
Thomas Blomqvist
Nina Långstedt
Tom Pehkonen
Magnus Lindberg (ny)
Anders Rosengren
Jesse Mårtenson

pers. suppl.

Sune Baarman
Kim Forsman
Håkan Nyström
Jaakko Mäkelä
Stefan Selén (ny)
Robert Haglund
Anders Mickos

Togs upp vad som har gjorts utgående från den motion av Ingå lokalavdelning om underhåll av
bäckar och åar, som omfattades på förra årets höstmöte. En dialog har förts med förvaltningen och
frågan har även lyfts fram i diskussioner i aktuella vattenvårdsprojekt. Johan Sundberg från NTMcentralen redogjorde kort för de diskussioner som förts i frågan. Han framhöll behovet av samarbete
och dialog. Bristfälliga handlingar fördröjer ofta lovprocessen. I diskussionen påpekades att
behandlingen borde vara likadan oberoende av område/NTM-central. Nu upplevs att så inte är fallet.
NTM-centralen borde kunna koordinera och ge råd. Sundberg konstaterade att nuvarande
lagstiftningen tolkas så att det inte är NTM-centralens uppgift. Ordföranden konstaterade att regional
ojämlikhet finns i många frågor. Statsmakten borde se över harmonisering av förvaltningen. Nyland
är inte det lättaste området att verka i som lantbruksföretagare och markägare. Tvåstegsdikning eller
naturenlig dikning är något att fundera på om möjligt att förverkliga.
SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist inledde den lantbrukspolitiska diskussionen.
Inledningsvis framhöll han vikten av att vara proaktiva och sätta agendan. En stor utmaning är hur
man ska få förutsättningar för att få in unga i näringen och för äldre jordbrukare att på ett vettigt sätt
kunna sluta och ge över till den yngre generationen. Han ansåg det oroväckande att en privatperson
har svårt att klara av lovprocessen för en större dikning. En intressebevakning behövs, så att man får
en smidigare process.
För att förhindra eller åtminstone dämpa temperaturhöjningen behövs kolbindning inom jord- och
skogsbruket, framhöll Blomqvist. Det finns en risk att diskussionen kantrar över i en diskussion som
inte baserar sig på fakta utan på åsikter och känslan att något måste göras. Många ger som lösning att
äta mindre kött eller helt sluta äta kött. Likaså framförs att vi borde minska avverkningarna i våra
skogar. Man måste kunna förklara hur det hänger ihop och att vi inte räddar klimatet med att sluta äta
finländskt kött eller slutar avverka i våra skogar. Forskning och kunskap, samt rådgivning är viktiga
för att göra de rätta åtgärderna. Även de ekonomiska incitamenten bör finnas och riktas rätt. Det är ett
livsviktigt uppdrag, att ha ansvar för att förvalta skog och mark på bästa möjliga sätt.
I diskussionen uttryktes belåtenhet för att skogen aktivit lyfts fram på mötet och i organisationen.
Fastighetsskatten och frågan om allemansrätten i anslutning till kampanjen för världsarvskampanjen
för att föra in på Unescos värlsarvslista togs upp. Thomas Blomqvist svarade angående
fastighetsskatten att i reformförslaget som nu dragits tillbaka fanns ingen breddning av
fastighetsskatten att inkludera jord- och skogsbruksmark. Allemansrätten ett av de starkaste
argumenten för att vi inte skall införa fastighetsskatt på åker- och skogsmark. Om man anser att
allemansrätten är viktig kan man inte införa fastighetsskatt på åker och skog, ansåg Blomqvist.
Påpekades att det inte heller finns utrymme att utvidga allemansrätten. Utnyttjande av allemansrätten
för komersiella syften är en aktuell fråga.
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback konstaterade i sitt anförande att vi har viktiga val på
kommande, bl.a. riksdag, EU-parlamentet, samt beredning av kommande programperiod. Han gjorde
en summering av regeringens främsta frågor för lantbrukssektorn: Livsmedelsmarknadslag och –
ombud, sammanslagning av Evira och Mavi till Livsmedelsverket, budgetrians ”torkpaket”,
djurvälfärdslagen och miljöersättningsprogrammet.
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Regeringen har föreslagit att försäkringsskatten på skördeskadeförsäkringar slopas temporärt.
Utjämningsreserveringen höjs från nuvarande 13.500 till 25.000 euro. Laxåback nämnde vidare att
djurvälfärdslagen nu behandlas i riksdagen och förhoppningsvis fås igenom före riksdagsvalet i vår.
Bergsrådet Reijo Karhinens utredning om lönsamhetsåtgärder inom jordbruket är även aktuell.
Ordförande hälsade miljöminister Kimmo Tiilikainen välkommen. Minister Tiilikainen berättade
inledningsvis att regeringen har finansierat olika spetsprojekt 2016-2018. Han redogjorde kort för
målen med främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av skärgårdshavets tillstånd,
samt genomförandet av åtgärdsprogrammen för havs- och vattenvård. Bland spetsprojekten som
finansieras i Nyland nämnde ministern Raseborgs å, 4K-projektet för Ingå å och Sjundeå å, samt
gipsprojektet för Vanda å och även agroekologiska symbiosen i Hyvinge. I budgetrian togs beslut om
45 miljoner euro för effektiverat vattenskydd 2019-2021. Viktigaste delen i programmet är enligt
minister Tiilikainen den som skall minska näringsbelastningen från jordbruket. Gips passar för vissa
åkrar, strukturkalk för vissa andra, främst för lerhaltiga åkrar där kalkningsbehov.
Behandlingskostnad ca 270 €/ha. Fiberslam är en biprodukt från skogsindustrin, som passar marker
där organiskt material under 10 %. Ministern ville gärna höra jordbrukarnas åsikter.
Thomas Blomqvist frågade om strukturkalk ges samma stödmöjligheter för som för gips? Han
frågade även om möjligheter för miljöministeriet att underlätta processen för att få tillstånd för
dikning. Tiilikainen svarade att han med sin odlarbakgrund förstår och kan hjälpa till att inom
ministeriet få förståelse för jordbrukets miljöåtgärder. Tanken är att odlaren rätt långt skall kunna
välja vilka åtgärder som är vettiga att göra på sina åkrar. Dikningsfrågan bad han att få återkomma
till skilt, om där finns problem som behöver åtgärdas. En träff är möjlig att ordna för att diskutera
problematiken närmare, sa ministern. Blomqvist frågade vidare om man har en helhetsbild över
jordbrukets faktiska andel av näringsbelastningen. Tiilikainen ansåg att man har en ganska bra bild av
detta, men att det även förekommer naturlig urlakning som man inte kan göra något åt. Fakta om hur
stor jordbrukets andel av diffusa utsläppen är efterlystes. Borde det ännu forskas och undersökas
vidare? Rätt väl har man underlag för hur mycket det läcker ut från jordbruket, ansåg Tiilikainen.
Den inre belastningen i Östersjön togs upp. Gamla synder i form av fosfor som släppts ut med
avloppsvatten för årtionden sedan. Ministern framhöll att saltpulserna är viktiga, och vi bör göra vad
vi kan för att minska belastningen. Vi kan inte vänta på att hitta lösningar för att få bukt på den inre
belastningen. Fosforn som renas i städernas reningsverk, vad händer med den? Samhällets
användning av slam har inte kontrollerats lika noggrant som jordbrukets näringsanvändning,
konstaterade Tiilikainen. Även samhällets avloppsslam bör följas upp och tas till vara så att de kan
tryggt föras tillbaka till åkrarna. Miljöstödsprogrammets underfinansiering påtalades. Ett allvarligt
problem. I de kommande regeringsförhandlingarna måste hittas pengar för ändamålet, framhöll
minister Tiilikainen.
Den långa tillståndsprocessen för dikningsprojekt påtalades. Föreslogs att Dräneringscentralen och
NTM-centralen borde bjudas in till träffen med ministern. Dikningsprojekt kunde möjligen
involveras i de åtgärder som nu satsas på i de effektiverade vattenskyddssatsningarna. Vågräta
rörelsen av vattnet på åkrarna problemet, borde vara lodrät, konstaterade ministern.
Övergödning, hur definieras det? Skall det enbart begränsas till inom jordbruket eller förekommer
övergödning överlag inom samhället? Gödslingsgränserna kommer fortsättningsvis att vara rätt
strikta. Vi behöver även försvara och berätta allt det som jordbrukarna har gjort, framhöll ministern.
Påtalades att skyddszoner har anlagts enligt miljöersättningsprogrammet på områden där de inte
nödvändigtvis gör störst nytta. Viktigt att rikta åtgärderna effektivt.
Frågades hur man kan komma med i programmet för effektiverade åtgärder. Det kommer att väljas ut
större områden dit åtgärderna riktas. Sen hoppas man att så många som möjligt av jordbrukarna på
området väljer att gå med, svarade minister Tiilikainen. Ministeriet hör gärna förslag på hur och vart
åtgärder bör riktas.
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Ordförande tackade minister Tiilikainen och alla deltagare för livlig diskussion.

Uttalande från höstmötet
I uttalandet från mötet framhölls att lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet. Om man
tar bra hand om marken och jordbruket så mår även klimatet och Östersjön bra. Bioekonomin är i
nyckelposition för att vi ska uppnå de uppställda klimat- och energimålen. De gröna näringarna,
åkrarna och skogen, är de medel vi har att binda och ta bort växthusgaser ur atmosfären. Skog och
mark sköts så att de skapar fortsatt samhällsnytta, tillväxt, mat, skogsråvaror och energi, samt bidrar
till klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet. Vår finländska livsmedelsproduktion påverkar
miljö- och klimat betydligt mindre jämfört med de allra flesta andra länder. Vill du vara klimatsmart
ska du välja inhemsk mat.
SLC Nylands höstmöte framhöll att aktiv skogsvård möjliggör att samtidigt öka kolbindningen och
hållbart öka avverkningarna. Genom att utveckla åkrarnas kolbindning förbättras åkrarnas bördighet
samtidigt som näringsläckaget till vattendragen minskar. SLC Nyland välkomnar satsningarna på nya
innovativa mark- och vattenvårdsåtgärder som spridning av gips, strukturkalk och träfiber på åkarna.
De åtgärder som planeras borde basera sig på konkret nytta som verifierats med forskning. Det
behövs en mix av riktade, skräddarsydda åtgärder på gårdsnivå.
Jordbrukarna har gjort mycket för att minska näringsläckaget från åkrarna och även inom
skogsbruket har vattenskyddet hög prioritet. Jordbruket har under 2000-talet minskat
fosforgödslingen med 50 %. Med skörden förs i Nyland nu i allmänhet mer fosfor bort än man med
gödslingen tillför. Skyddszoner längs vattendrag har anlagts, enligt miljöminister Kimmo Tiilikainen
motsvarande 15 000 fotbollsplaner. Odling av fånggrödor har ökat kraftigt, våtmarker och
sedimenteringsbassänger har anlagts. Vidare har man satsat på gödselhantering och inmyllning av
gödsel. Tyvärr är det nuvarande miljöprogrammet underfinansierat. Det krävs betydande
tilläggsfinansiering för de sista åren av nuvarande programperiod.
Höstmötet framhöll att bästa miljöåtgärderna är att se till att åkern ger en fullvärdig skörd, vilket
förutsätter att dräneringen är i skick. Större dikningsprojekt blir idag ofta ogjorda p.g.a. en krånglig
och besvärlig byråkrati. Det behövs en lättare och snabbare lov-process, samtidigt som även resurser
bör kanaliseras till denna typ av miljöåtgärder.

Förbundets verksamhet
Allmänt om lantbruket i Nyland
År 2018 fanns det 3.126 gårdar i Nyland. Minskningen från föregående år var drygt 1,5 %. Den
disponibla jordbruksarealen var knappt 181.000 ha och medelarealen per gård 58 ha, d.v.s. 10 ha mer
än gårdarnas genomsnittliga disponibla areal i hela landet. Ca 78 % (2.434) av gårdarna hade
växtodling som huvudproduktionsinriktning. På 149 gårdar var huvudproduktionsinriktningen
mjölkproduktion och på 72 gårdar nötköttsproduktion. Svingårdarnas antal var 14 st.
Växthusproduktion var huvudinriktning på 81 gårdar (+10 %). Mjölkproduktionen i Nyland
minskade jämfört med föregående år från 66 till 64 miljoner liter. Den totala nötköttsproduktionen
ökade en aning i Nyland jämfört med föregående år och uppgick till 1,70 miljoner kg.
Svinköttsproduktionen ökade likaså en aning och uppgick till 4,70 miljoner kg. (Källa Luke).
Av totalarealen i Nyland år 2018 var den ekologiska åkerarealen 14,5 %. Den ekologiska åkerarealen
(eko+ omläggning) var totalt 26.237 ha. Ekogårdarnas antal i Nyland var 398, varav 47 djurgårdar.
Medelstorlek per gård år 2018 var 65,9 ha/gård. (Källa Livsmedelsverket).
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Spannmålspriserna på inhemska marknaden var rätt stabila i början av året, men sjönk en aning under
våren och likaså oljeväxtpriserna. En viss snedvridning inom landet kunde noteras med genomgående
sämre gårdspriser för foderspannmål i södra Finland än längre norrut, där foderfabrikerna tydligt drar
upp priset. Speciell situation under vårvintern och senhösten då inhemska vetepriset var klart högre
än Matifpriset. Enligt spannmålsbalansen stannade skörden på 2,7 miljarder kilo, vilket är minsta
skörden på 30 år. Den inhemska konsumtionen överskrider skörden, men det fanns fortfarande stora
mängder i lager. Förbundet framhöll att det finns behov av export om man vill få ner ingående lager
inför nästa skördesäsong.
Mejeriernas betalningsförmåga för mjölk förbättrades inte. Valio och och Arla Finland sänkte
mjölkpriset med 2,5 c/kg under våren. Den svaga lönsamheten gör att många även har beslutat eller
överväger att helt sluta med mjölkproduktionen. Under sensommaren och början av hösten minskade
en del husdjursproducenter sin djurmängd på grund av fodersituationen. Vallskörd har tagits från alla
möjliga skiften. Grovfodret räckte ändå till i Nyland, trots viss brist på torrhö, tack vare relativt hygglig
tredjeskörd. Ensilagebalar fördes i privat regi till Åland, som drabbats värst av torkan.
Skörden av frilandsgrönsaker och bär blev liten på grund av torkan, hettan och 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.
Vårbruket framskred med fart och avklarades i varma och soliga förhållanden i maj. Den torra ytan
och svagt utsäde gjorde att broddarna på många håll var mycket brokiga och dåliga. Första och andra
vallskörden blev liten. Men mycket varierarande skördar beroende på jordart och var det kommit
regnskurar. Spannmålskörden blev ca hälften av normal och mycket ojämt och grönt. Råg- och höstvete
skördarna en besvikelse för många. Skördemängderna uppgick till endast omkring hälften av normal
skörd. Skördeutfallet varierade rätt mycket, men överlag var skörden dålig i kusttrakterna i södra och
sydvästra Finland, som var värst utsatt för torkan. Totala nederbörden under odlingssäsongen endast
kring 50 mm i Sjundeåtrakten. I Mellannyland förhållandevis hyfsade skördar där det kommit
regnskurar. Kvaliteten var rätt bra med mycket höga proteinhalter, men hektolitervikterna varierande.
Spannmålspriserna steg rätt mycket i början av hösten, men släpade ändå klart efter prisuppgången på
den globala marknaden. Transportstöd för grovfoder efterlystes på grund av det akuta läget med
foderbrist på djurgårdarna. Eko-djurgårdar var i speciellt svår situation. Det väntades bli en viss brist
på halm. På grund av den svåra situationen betalades undantagsvis även år 2018 förhöjda förskott på
gårdsstödet och programbaserade stöden.
Marknadssituationen för den finländska skogsindustrin var på det hela taget god. Skogsindustrins
virkesförråd var rätt små på våren. Det var bra åtgång på virke och efterfrågan speciellt på massaved,
vilket även resulterade i prishöjningar. Den goda efterfrågan fortsatte under hösten, med stabila priser
på virkesmarknaden. Avverkningsvolymerna uppgick till rekordnivå. År 2018 kännetecknades av en
tydlig prisökning för den reella rotprisnivån för råvirke inköpt från privata skogar; ökningen var sex
procent jämfört med året innan. Även leveranspriserna steg, men inte lika mycket.
Skogsfrågor var allt mer på tapeten inom EU (LULUCF och RED II) och inte minst genom att det
blev mycket fokus på klimatfrågor, i synnerhet under hösten. SLC har aktivt via sina
skogssakkunniga och förtroendevalda försökt påverka utformningen av EU:s skogspolitik samt
skogens och skogsvårdens viktiga roll som kolsänka.
SLC Nylands verksamhet
År 2018 var medlemstemaår inom SLC. Medlemmarna och medlemsnyttan var därför extra mycket i
fokus. Lokalavdelningarna uppmanades till aktivitet och medlemsvärvning. SLC gjorde även en
medlemsundersökning, som visade att medlemmarna är rätt nöjda med verksamheten och hur den har
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utvecklats. SLC:s kongress hölls i november i Esbo. På kongressen premierades SLC Raseborg
tillsammans med Purmo som årets lokalavdelning inom SLC.
Förbundets styrelse sammanträdde under 2018 till tre möten. Årets första möte hölls i slutet av
januari på LPA i Esbo, där bland annat LPA-tryggheten och ”Ta hand om bonden”-projektet togs upp.
Problemen och utmaningarna inom avbytarservicen diskuterades. LPA:s styrelseledamot och SLC:s
tidigare ordförande Holger Falck höll en lantbrukspolitisk översikt. I diskussionen konstaterades att
ersättningarna för skördeskador inte kommer att fördelas helt rättvist. Önskemål framfördes om att
SLC Nyland kunde sända en skrivelse till jaktvårdsföreningarna om oro över för en tät viltstam och
behovet av att hålla en balans i viltstammen. Viltcentralens målsättning för älgstammens täthet
påtalades och ifrågasattes varför man i Nyland skall ha fler älgar per tusen hektar än på flesta andra
områden. Viktigt att de licenser som beviljats utnyttjas tillräckligt effektivt. Framhölls vikten av att
lantbrukarna själva är aktiva och deltar i jaktvårdsföreningarna och i jakten. Den snabbt ökande
vildsvinsstammen ett nytt gissel. Behöver hållas efter innan det är för sent. Holger Falck avtackades
med en liten gåva för sin tid som SLC-ordförande. I övrigt behandlades på mötet främst
organisatoriska frågor, ekonomi och verksamhet.
Årets andra styrelsemöte hölls i mars på Vanda Lantbruksmuseum. Förutom ordinarie mötesfrågor
behandlades aktuella lantbrukspolitiska frågor med SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. Han
gick kort igenom den kommande processen för utformningen av jordbrukspolitiken för kommande
programperiod (2021-2027) på EU-nivå och nationellt. En större del av EU:s jordbrukspolitik kommer
att utformas nationellt. I diskussionen togs upp inställningen bland många odlare till ekostödet. Viktigt
att organisationen har en långsiktig och trovärdig linje hur man motiverar olika stöd. Laxåback
konstaterade att det gjorts en politisk linjering om att man strävar efter att arealen i ekoproduktion skall
öka till 20 % till år 2020. Konventionell och ekoproduktion skall inte ses som konkurrenter till
varandra. Ekosektorn kan även ha skäl att fundera på organiseringen med tanke på att nå ut på
marknaden och svara mot efterfrågan i framtiden. Avgifter och skatter, och kostnader som
jordbruksföretagarna betalar för olika tjänster, bör fås ner för att kompensera för sjunkande stödnivåer
och förbättra konkurrenskraften. Gällande sammanslagningar av lokalavdelningar efterlystes en
linjedragning från förbundets sida om hur man skall gå framåt. SLC:s skogsombudsman Stefan
Borgman framhöll att ett särdrag för skogsbruket i Nyland är planläggningsfrågorna. Planläggarna har
ett stort ansvar. Oskäliga begränsningar och åtgärdstilstånd försvårar skogsskötseln. I flera kommuner
krävs åtgärdstillstånd på vanlig skogsbruksmark.
Höstens styrelsemöte hölls i oktober på Västankvarn i Ingå. VD Mikael Jern berättade kort om
gårdens historia och aktuellt på Västankvarn. Försöksverksamheten som NSL ansvarar för idag
central. Spannmålslaboratoriet en viktig service för regionens odlare. Samarbetet med Novia fortgår.
Landsbygdsenheten och veterinärtjänsterna är även lokaliserade till Västankvarn. Det senaste
tillskottet är Meatgards nya slakteri. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback informerade om
aktuella lantbrukspolitiska frågor, bl.a. budgetrians torkpaket. I krispaketet på totalt 86,5 miljoner
euro, har en del ingått redan i tidigare fattade beslutat. Producentorganisationerna fick fördelningen
ändrad så att medlen i extra nationellt stöd om 30 miljoner riktas bättre till de mest torkdrabbade
områden (AB-området) och även till växtodlingsgårdar. Han redogjorde för motiveringarna för varför
man valt att rikta stödet till vårvete och foderkorn. Även riktlinjerna för EU:s kommande
jordbrukspolitik och budgetramarnas inverkan på nya CAP 27 behandlades. I diskussionen ansågs
frågan om vad som räknas som aktiv odlare är synnerligen relevant och bör diskuteras inom
organisationen. Vidare godkändes handlingsprogram och kommunikationsplan för förbundet.
Kristian Westerholm berättade i egenskap av Varuboden-Oslas förvaltningsråds ordförande sedan
2013 om bl.a. Varuboden-Oslas strategi, intresse för närproducerat, billighetskampanjen, villkor för
producenterna, logistik, samarbetsmöjligheter, samt för hur V-O ser på den kommande nya
livsmedelsmarknadslagen och livsmedelsombudsmannens roll.
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Arbetsutskottet höll sju möten under året, varav ett hölls som gemensamt sommarmöte med
kvinnoutskottet, ungdoms- och PRutskottet samt SLC-fullmäktigegruppen hos Erik Perklén i Sjundeå.
Man hade även en aktiv ungdomsverksamhet, inte minst tack vare BOOSTI-projektet tillsammans
med MTK-Uusimaa. Företagarfrågor lyftes för övrigt fram speciellt via det gemensamma
företagarutskottet med MTK-förbunden och via projektverksamheten (bl.a. Ny-Urakka), men även i
många andra olika sammanhang.
De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen för 2018 följde strategins tyngdpunktsområden:
A. Marknad
B. Politik
C. Sociala frågor
D. Kompetens
E. Ungdomsverksamhet
Dessa förverkligades i sammanfattning i organisationens verksamhet enligt följande:
A. Marknad
Förbundet strävade efter att uppnå en rättvisare prisbild, mervärde och kvalitetsprissättning för
lantbrukets produkter. Under året fortsatte arbetet med att stärka odlarnas position på
livmedelsmarknaden. Förbundet stödde SLC:s strävan om inrättandet av en livsmedelsombudsman
med tillräckliga befogenheter. Framhölls vikten av direkt export av spannmål samt att få
förädlingsledet att satsa på produktutveckling och export av förädlade produkter. Inom Greppa
Marknaden projektet fortsatte satsningen på att öka marknadskunnandet bland odlarna. Det
exportfrämjande projektet Farmers Grain Export som drivs av SLC, med delfinansiering från JSM,
och genomförs i samarbete med MTK startade i början av året. SLC Nyland var starkt involverat i
projektet för att främja odlarstyrd export av spannmål och utveckla nya exportkanaler. Odlarna
uppmanades reservera 25 % av odlingsarealen för export och 25 % i grödor som inte belastar den
inhemska spannmålsmarknaden (marknadsorienterad odlingsplan). Förbundet deltog vidare i
utvecklandet och marknadsföringen av den nya digitala marknadsplatsen Spannmålstorget,
Viljatori.fi som skall betjäna såväl spannmåls- som husdjursgårdar.
B. Politik (inklusive markägar- och miljöfrågor)
Lönsamheten var fortsättningsvis mycket svag inom jordbruket och situationen försvårades ytterligare
av missväxten på grund av torkan. Det var av förekommen anledning mycket fokus på olika
krisåtgärder för att säkra fodertillgång och förbättra gårdarnas likviditet och lönsamhet. Förbundet
framhöll att akuta krisåtgärder behövs, men att fokus bör ligga på att förbättra lönsamheten överlag
och långsiktigt. Producentorganisationen lyckades påverka fördelningen av regerings krispaket, det s.k.
torkpaketet, så att en något större del än regeringen föreslagit riktades till AB-området, som drabbats
värst av torkan. Positivt var även att man igen fick igenom kompensation via ersättningssystemet för
återbäring av bränsleskatt. Den extra accisåterbäringen som ingår i krispaketet borde betalas ut under
hösten 2019.
Målsättningar för det kommande CAP-stödet efter 2020 diskuterades på flera möten under året. Man
ställde upp bland annat följande målsättningar: stöden bör i större grad riktas till aktiv odling,
stödrätterna slopas, tvärvillkoren förenklas eller slopas helt, skördekravet återinföras i någon form
och att miljöersättningen utvecklas så att pengarna bättre kan användas till att stöda produktionen.
Förbundet bevakade beredningen av landskapsreformen i Nyland för landsbygdsfrågornas del.
Livsmedels- och naturresursområdets uppgifter övergår från regionalförvaltningen och kommunerna
till landskapen. De uppgifter som har anknytning till jordbruksstöd, utveckling av landsbygden,
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djurens hälsa och välbefinnande, växters sundhet, naturnäringar, livsmedelslagen och
produktionsinsatser inom jordbruket överförs i regel från närings-, trafik- och miljöcentralerna,
regionförvaltningsverken och kommunerna till landskapen. I enlighet med regeringens riktlinjer
kommer så gott som alla de uppgifter inom landsbygds- och lantbruksförvaltningen som för
närvarande sköts av NTM-centralerna och kommunerna att överföras till landskapen.
Möjligheterna att utnyttja Råd 2020 -systemet för jordbruksrådgivning som är en del av programmet
för utveckling av landsbygden lyftes fram, liksom möjligheterna att söka investeringsstöd samt
krisstöd och olika lättnader.
Jordbruksbeskattningen och frågan om nettoförmögeheten på jordbruksmark diskuterades och SLC:s
styrelse uppmanades att utreda utvecklingsbehoven i gårdsbruksbeskattningen. Har även framförts
behov av att höja utjämningsreserveringarna.
Problem gällande dragningar av ledningar påtalades fortsättningsvis. Det förekom fortsättningsvis
brister i informationen från bolagen till markägarna (t.ex. från Caruna, enligt aktuella fall med
nedgrävning av ellinjer) 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. Caruna förbättrade sina tillvägagångssätt och
rutiner, men den långa underleverantörskedjan gjorde att vissa problem trots allt fortsättningsvis
förekom. 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.
Skogs- och övriga markägarintressen bevakades på olika nivåer. Inom ramen för projektet Skogsbruk
och planläggning, som Skogscentralen administrerar, ordnades seminarier och träffar med kommunla
tjänstemän och beslutsfattare. Lokalavdelningarna uppmanades aktivt ta kontakt med tjänstemännen
och fullmäktigeledamöter. Utlåtande om planeringsprinciperna och Nyland 2050 landskapsplanen
gavs till Nylands förbund.
En skrivelse till Viltcentralen och jaktvårdsföreningarna om oro över för en tät viltstam och behovet
av att hålla en balans i viltstammen initierades av styrelsen. Viltcentralens målsättning för
älgstammens täthet togs upp samt framhölls att det är viktigt att de licenser som beviljats utnyttjas
tillräckligt effektivt.
Principerna för avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen bevakades inom det regionala
viltrådet och via lokalavdelningarnas markägarrepresentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelse.
Påtalades att det fortfarande verkade finnas ett för stort antal hjortar på vissa områden, bl.a. i Bromarf
och Borgå. Även den ökande vildsvinsstammen kräver uppföljning speciellt i östra Nyland. I västra
Nyland väckte vargfrågan fortsättningsvis diskussion. Man lyckades få en liten sänkning i
målsättningarna för älgstammens täthet och framhölls vikten av att bättre beakta markägarnas åsikter.
Bevakningen av arbetet med uppgörande och tillämpningen av åtgärdsprogram för vattenvården inom
Nylands NTM-central och vattenförvaltningsplanen för Finska vikens och Kymmene älvs
avrinningsområde, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, fortsatte. Projektmedel om 300 000
euro beviljades av miljöministeriet Raseborgs stad för restaurering av Raseborgs å och 375 000 euro
till stiftelsen John Nurminen för gipsbehandling av åkrarna för Vanda ås avrinningsområde.
Förbundet och lokalavdelningar medverkade 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
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anslutningen till lantbrukarnas företagshälsovård. Betydelsen av ett fungerande avbytarsystem
poängterades. Förbundet har lyft fram betydelsen av såväl fysiskt som psykiskt välmående i bl.a.
kolumner i Landsbygdens Folk och på möten, samt i e-infobrev.
LPA-tryggheten och försäkringsskyddet samt avbytarservicen diskuterades bl.a. då styrelsen
sammanträdde på LPA. Producentförbunden i Nyland och Åboland kallade LPA och
avbytarenheterna i Lovisa, Salo och Tavastehus samt representanter för Salo stad till en träff på MTK
före midsommar, där man tog upp att avbytarservicen fungerar dåligt speciellt i Saloenheten och
diskuterade åtgärder. Avbytarsystemet överförs också på landskapen i samband med den kommande
landskapsreformen.
SLC Nyland har varit representerat i det gemensamma utskottet för kompetens och välmående med
MTK-förbunden. Inom SLC Nyland har kvinnoutskottet ansvarat för socialpolitiska frågor, med ordf.
Johanna Wasström 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.
Diskuterades bl.a. frågor om aktiva- och deltidsjordbrukare, stödet till ekoproducenter samt hur
jordbrukspolitiken borde utformas. Även andra välmåendeträffar och olika evenemang med social
samvaro ordnades för medlemmarna.
D. Kompetens (Information & konsumentupplysning)
Kommunikation är nyckeln till att engagera våra medlemmar och stärka organisationsaktiviteten. Det
är viktigt att stämma av organisationens verksamhet och bevakning med medlemmarna. För att
förstärka såväl den interna som den externa kommunikationen uppgjordes och godkändes förbundets
kommunikationsstrategi. 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 om ägoreglering och bolagisering.
Man jobbade även aktivt för att det erbjuds yrkeskompetenshöjande utbildning på svenska
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 som informationskanal.
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
tillsammans med SLC, lokalavdelningarna i Raseborg och EkoNU!-projektet i närmatsmarknaden
Slow Food Festival i Fiskars 6-7.10. Sortförsök och ekomentorskap samt REKO-ringar har utvecklats
inom EkoNu!-projektet. Förbundet deltog i marknadsföringen av SLC:s skräddarsydda företagarkort.
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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 2018 i tätt samarbete med MTK-Uusimaa och MTK- Häme.
Emmi Nurmi tog vid som ungdomsombud i början av året efter att Annika Öhberg började som
ungdomsombud på heltid på SLC.
Gårdsbesök för lågstadieelever
Under hösten 2017 ordnade SLC Nyland en rit och pysseltävling för att fira det 100 åriga Finland.
Uppgiften var att på valfritt sätt pyssla en modern bondgård eller en dela av en sådan. SLC Nyland
fick in fyra bidrag och beslöt att belöna alla deltagare med ett gårdsbesök under våren 2018.
Gårdsbesöken ordnades 14.4 på Västankvarn gård i Ingå, 24.5 hos Kristian Westerholm i Ingå och
29.5 hos Crista Hällfors i Lappträsk. Sammanlagt deltog cirka 100 lågstadieelever på gårdsbesöken.
Alla gårdar hade mjölkproduktion för att låta barnen bekanta sig med mångsidigt lantbruk med båda
växt- och djurproduktion. Under besöken utdelades eleverna mellanmål sponsorerat av Arla.
Eleverna och lärarna tyckte väldigt mycket om gårdsbesöken och SLC Nyland har fått positiv
feedback gällande ordnandet av pysseltävlingen och tillhörande gårdsbesök.
Ungdomsträffar
På sommaren ordnade ungdomsutskottet ett After work- tillfälle för att erbjuda ungdomarna
avkoppling och möjlighet att träffa varandra mitt i odlingssäsongen. Tillfället ordnades fredag 13.7
på restaurang Wanha Pehtoori på Tomtbacka gård i Helsingfors. Ingen förhandsanmälan krävdes utan
man fick dyka upp om man hade möjlighet att delta. Evenemanget hade dryga 20 deltagare från hela
SLC Nylands verksamhetsområde. Evenemanget fick god respons från deltagarna och det har önskats
att After worken skulle få fortsättning.
Fredagen 27.10 ordnades SLC Nyland sin traditionella oktoberfest, denna gång i Östnyland. Till
dagens program hörde två gårdsbesök: Ånäs gård med inriktning på getmjölksproduktion och Södra
Rönnäs gård med fårproduktion. På Ånäs Gård fick vi lära oss om getmjölksproduktion och getter
som produktionsdjur. Under rundturen fick vi se både mjölkningsstationen, samt nya och gamla
djurstallar. Därefter besökte vi fårfarmen Södra Rönnäs gård i Isnäs. Fårfarmaren Samuli Näri
berättade om sin verksamhet och visade oss sitt växthus som han har sina får i. Kvällen avslutades
med slottstur, öl-tasting och gemensam middag på Malmgård. Nylands unga bönder visade ett stort
intresse för oktoberfesten. Evenemanget hade cirka 30 deltagare.
Uppvaktning av nya lantbrukare
Nya lantbrukare har traditionellt fått infomaterial från förbundet och samarbetspartners på usb-sticka.
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.
Förbundet har under året ordnat olika andra evenemang för sina unga medlemmar, se nedan under
”Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2018”.
SLC Nylands ungdomsutskott sammanträdde fyra gånger. Det gemensamma ungdomsutskottet för
SLC Nyland, MTK Uusimaa och MTK Häme sammanträdde fyra gånger. Se närmare nedan under
Utskotten.
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Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2018
Bland annat dessa tillställningar ordnades under året, där förbundet var arrangör eller medverkade på
något hörn eller via projektverksamheten:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Greppa Marknaden seminarium med ca 50 deltagare hölls i Vanda 18.1.
Aktuellt om ekonomi Web-Wakka- och skattekurs hölls inom ramen för VårNylandsbygd-projektet
i Borgå 23.1 och i Ekenäs 25.1.
Ny-Urakka ordnade i samarbete med GreenCareLab-projektet en kurskväll om marknadsföring på
TTS i Rajamäki 25.1.
SLC:s ungdomsutbildnings etapp 1 och ungdomsträff hölls i Åbo 2.2.
Utbildningsdag för lokalavdelningarnas miljöombud hölls i Lahtis 6.2.
SLC Nyland ordnade 15.3 på Lärkkulla i Karis, tillsammans med Aktia och Lantmäteriverket, ett
Markägarseminarium om möjligheter och faktorer att beakta för att via ägoreglering eller i
samband med arrende av tilläggsmark förbättra arronderingen, minska kostnaderna och förbättra
lönsamheten.
Ny-Urakka projektet ordnade en kursdag 20.3 på TTS i Rajamäki för maskinentreprenörer och
småföretagare på landsbygden om rekrytering av arbetskraft och arbetsgivarens ansvarsfrågor.
SLC Nyland och Vår Nylandsbygd-projektet ordnade i samarbete med rådgivningen, LPA och
Andelsbanken en kursdag 21.3 på Vanda Lantbruksmuseum om bolagisering av lantbruk.
Kursdag om produktion av solenergi på lantgårdar hölls fredag 23.3 kl. 9.00 – 15.00 på TTS i
Rajamäki ordnas av projektet Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter.
SLC:s och EkoNu!-projektets Ekotankesmedja 2018 hölls 28.3 i Helsingfors.
BOOSTI utbildning om företaget med kundens ögon hölls 23.2.
Kick-off för Farmers Grain Export-projektet hölls på MTK 27.2.
Caruna ordnade i samarbete med SLC Nyland en infokväll om solenergi och dragning av ellinjer i
Ingå 6.3.
Vårmötesserien inleddes i Raseborg 8.3 med ca 65 deltagare. Samtidigt inledde Tenala-Bromarf
landsbygdsförening sin verksamhet.
Markägarseminarium med närmare 50 deltagare hölls i samarbete med Aktia Bank och
Lantmäteriverket 15.3 på Lärkkulla i Karis.
Bolagiseringsdag hölls i samarbete med andelsbanken och LPA på Vanda Lantbruksmuseum
21.3.
NyRaHa-projektets årsseminarium hölls i Hyvinge 21.3.
Regionala stödinfon hölls i Vår Nylandsbygds-projektets regi 27.3 i Karis, 28.3 i Kyrkslätt, 3.4 i
Kuggom och 10.4 i Borgå. För blankettombud, rådgivare och landsbygdsförvaltningen hölls
stödutbildningsdag 11.4 på Vanda Lantbruksmuseum och för ekoproducenter hölls
(finskspråkigt) stödinfo i Hyvinge 11.4.
En av MTK arrangerad infodag för markägarrepresentanterna i jaktvårdsföreningarnas styrelser
hölls 11.4.
Projektet Skogsbruk och planläggning ordnade tillsammans med NTM-centralen en seminariedag
för kommunernas planläggare och andra planläggningsintressenter 18.4.
Fältdag för kommunernas planläggare ordnades i Sibbo storskog av Skogsbruk och planläggning
24.5
BOOSTI-projektets exkursion till Sverige med närmare 20 deltagare 3-7.6.
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Farmers Grain Export odlarträff i Ingå hamn med ca 35 deltagare 4.6.
Greppa Marknaden fältträffar hölls 5.6 och 26.6 i Borgå, 6.6 och 27.6 i Karis samt 7.6 och 28.6 i
Sjundeå.
Projektet Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheters seminarium om mervärde av strandoch vattenområden hölls 13.6.
En träff om avbytarservicen hölls på SLC Nylands initiativ på MTK med representanter från
LPA, avbytarenheterna i Salo-, Lovisa- och Tavastehus, Salo stad, ProAgria Etelä-Suomi, MTKVarsinais-Suomi och -Uusimaa samt SLC Nyland och Åboland 20.6.
Gårdsbesök med Kyrkslätts fullmäktigeordförande Anders Adlercreutz (sfp) och viceordförande
Minna Hakapää (gröna) på Handelsträdgård Hagelberg i Kylmälä 25.6.
Drygt 30 personer deltog i den traditionella sommarresan arrangerad av kvinnoutskottet, som i år
gick till Åbolands skärgård 30-31.7.
Greppa Marknaden odlarträff hölls på Vanda lantbruksmuseum 26.9.
BOOSTI-projektets skytte- och matlagningstillfälle för unga hölls 20.10 i Kärkölä.
LPA:s projekt Ta hand om bonden ordnade 22.10 i samarbete med SLC Nyland en må bra dag för
lantbruksföretagare på Hotell Haiko Gård & Spa, Borgå. Dagen samlade över 60 deltagare.
Caruna ordnade infokväll om dragning av jordkabel i Ekenäs 23.10.
SLC Nylands traditionella ungdomsträff Oktoberfest ordnades 27.10 i östra Nyland med närmare
30 deltagare.
Trafiktillstånden och kontrakten i skick -grundläggande krav och goda råd för
maskinentreprenören infotillfälle hölls i Ny-Urakka projektets regi 6.11 på TTS.
Oss bönder emellan-träffar hölls i samarbete med SLC 7.11 på Restaurant Sågen i Ingå samt
13.11 på Sannäs gård i Borgå. Sammanlagt närmare 100 medlemmar deltog.
Ny-Urakka-projektet och Urakka Foorum deltog i Lantbruksmaskinmässan i Mässcentret i Böle
15-17.11. Även Greppa Marknaden-projektet medverkade på ett hörn med
spannmålsmarknadsseminarium på mässan.
Nyländsk Bondedag med NSL:s årsmöte och SLC Nylands höstmöte samt projekttorg hölls 20.11
på Saga Congress i Vanda.
SLC:s ungdoms- och kvinnoträff hölls 25-26.11 på hotell Korpilampi i Esbo. SLC:s fullmäktige
sammanträdde 26.11 och SLC:s kongress hölls på samma plats 26-27.11.
Export-infotillfälle på Gårdskulla Gård i Sjundeå ordnades av projekten Farmers Grain Export
och EkoNu! 28.11.
Utbildningsdag om ”Sanering och uthyrning av produktionsbyggnader till ny användning” hölls
30.11 på TTS i Rajamäki. Arrangör var projektet Effektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter och
AF Innova i samarbete med MTK-Uusimaa och SLC Nyland.
BOOSTI utbildningsdag för unga i marknadsföring och prisbildning ordnades 1.12.
Aktuellt om ekonomi – kurs hölls 11.12 i Ekenäs och 13.12 i Borgå i projektet #Vår
Nylandsbygds regi i samarbete med SLF.
Farmers Grain Exports styrgruppsmöte och workshop hölls på MTK 11.12. En odlarenkät har
sänts elektroniskt ut till medlemmarna i SLC Nyland.

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 (Ny-Urakka, BOOSTI, Greppa
Marknaden, Farmers Grain Export, Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter) och i en del
andra som samarbetspartner.
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Ny-Urakka projektet hade som målsättning att utveckla landsbygdsföretagarnas
maskinentreprenadverksamhet och utbilda dem i företagsledning och ekonomiska frågor. I projektet
utnyttjade man nya innovationer och verktyg inom entreprenadverksamheten. Därtill byggde man
nätverk och utvecklade samarbetet mellan entreprenörerna och skapade en internet baserad UrakkaForum marknadsplats för kunderna. Projektets verksamhetsområde var Nyland och projektet pågick
under tiden 1.11.2015 – 31.12.2018. Förutom TTS deltog SLC Nyland och MTK – Uusimaa samt
NSL som representerade rådgivningssektorn.
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- 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.
Greppa Marknaden administreras av SLF och drivs i samarbete med SLC Nyland, NSL och SLC,
med finansiering från NTM-centralen och stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. Målsättningen för
projektet är att förbättra de nyländska odlarnas kännedom om marknaden, produktionskostnader och
nya odlingsväxter. Projektet pågick 2015-2018.
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 strävar EkoNu! till att öka intresset för
ekologisk produktion i Svenskfinland. I projektet ingår NSL:s ekoförsök i Östnyland,
observationsskiften på gårdar och mentorsverksamhet. Micaela Ström är projektdragare i Nyland.
Ekotankesmedja 2018 hölls i Helsingfors 28.3. Ekotankesmedjan ordnades av Projekt EkoNu! i
samarbete med SLC. EkoNu!-projektet driver aktivt även REKO, d.v.s. direkthandel mellan
konsumenter och producenter.
Skogsbruk och planläggning, administreras av Skogscentralen (projekttiden 1.1.2017-31.12.2018). Ett
viktigt mål för projektet är att påverka planläggningen så att skogssektorns verksamhetsförutsättningar
blir bättre. Projektet kartlade bl.a. kommunernas generalplansläge och ordnade träffar för aktörerna för
att få en större kunskap och förståelse hur skogsbruk och markägare påverkas av planläggning.
Övrig projektverksamhet gällde bl.a. infoprojektet Vår Nylandsbygd (Hamk, Novia), NyRaHafånggrödor/vattenvårdsprojekt (Luke), Bioekonomi Västnyland (Novia), Plan B / Matens nya rutt – en
ny värdekedja för närmat (SLF), samt Närmat från Nyland (Laurea) och Kustens mat / Matregion
Nyland (Novia), Hymy Uusimaa (ProAgria), Ta hand om bonden (LPA), 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.
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Förbundets representanter deltog dessutom i olika utvecklings- och projektstyrgrupper, i NTMcentralens och landskapsförbundens olika samarbetsgrupper samt i ett antal seminarier,
arbetsgrupper, möten etc. där medlemmarnas intressen bevakades.

Utskotten
KVINNOUTSKOTTET
Kvinnoutskottet har under året sammanträtt till två möten.
14.02.2018
• På mötet planerades utskottets sommarresa till Kimitoön och Åboland samt arrangerandet av en
Må bra dag på hösten
29.08.2018
•

På mötet som hölls i Pojo diskuterades utskottets framtid och beslöts att till förbundets styrelse
föreslå att kvinnoutskottet upphör och i stället bildas ett socialpolitiskt utskott.

Utskottets sedvanliga sommarutfärd gick denna gång till Kimitoön och Åboland och samlade 31
deltagare.
Nio nyländska damer deltog i SLC:s Kvinnoträff på Korpilampi i Esbo i november.
LPA och Ta hand om bonden projektet arrangerade tillsammans med SLC Nyland en Må bra dag på
Haiko gård i Borgå den 22 oktober och samlade 64 deltagare. På programmet för dagen stod
föreläsningar om Goda relationer, humorgruppen Kaj samt fysiska aktiviteter.

UNGDOMS- OCH PR-UTSKOTTET
23.02.2018
• Genomgång av utskottets sammansättning och presentation av nya utskottsmedlemmar.
• Planering av verksamheten för år 2018
10.04.2018
• På agendan aktuella saker inom lantbruksutbildningen på svenska samt planering av program för
unga under sommaren.
06.08.2018
• På agendan lokala hälsningar, aktuella saker inom förbundet och SLC.
• Planering av oktoberfesten och förbundets nya julhälsningar.
10.12.2018
•

På agendan bl.a. de nya julhälsningarna som ska ställas fram på synlig plats vid huvudvägarna på
olika håll i Nyland strax före jul.
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MILJÖ-, SKOGS- OCH MARKPOLITISKA UTSKOTTET
13.03.2018
• Miljö-, skogs- och markpolitiska utskottet sammanträdde tillsammans med SLC:s miljö- och
markpolitiska utskott.
• SLC:s skogsombudsman Stefan Borgman redogjorde bl.a. för organiseringen och den skogliga
intressebevakningen inom MTK och SLC.
• Framhölls att generalplanebeteckningar inte nämnvärt ökar andelen strängt skyddad skog, men
medför betydande begräsningar för markägarna.
• togs upp att någon berörd markägare borde föra frågan om ersättningsrätten vidare för rättslig
prövning.
• Jonas Laxåback berättade vad som är aktuellt gällande miljöprogrammet och inför refromen av
CAP.
• Måsättningarna för viltstammen och älgtätheten samt möjlighterna att påverka dessa diskuterades.
23.11.2018
• Utkastet till landskapsplan, Nylandsplanen 2050, behandlades.
• Mika Salmi berättade om Skogsbruk och planläggning-projektet och Karen Wik-Portin om
planerna på ett projekt om klimatsmart skogsbruk i första hand för Nyland.
• Önskades att SLC skulle göra ett infopaket och även lyfta fram vad man på gårdsnivå kan göra
för att öka kolbindningen.
• Mikaela Strömberg informerade om läget gällande MASA- och MARA-förordningarna.
SPANNMÅLSUTSKOTTET
05.04.2018
• Spannmålsutskottet sammanträdde tillsammans med SLC:s spannmålsutskott.
• Föreslogs att man skulle göra en enkät bland odlarna för att kartlägga intresset inom Farmers
grain export porojektet. Undersökas vidare hur förvaltas och tilläggsutredning om kostnader och
möjlighter att förverkliga tork i anslutning till lager i Ingå hamn.
• För att förbättra prisnivån och lönsamheten inom spannmålsodlingen bör exporten ges högsta
prioritet, speciellt här inom det svenskspråkiga kustområdet där vi har nära till hamnarna.
• Behövs mer affärstänkande inom odlarkåren. Odlarna måste själva vara villiga att i fortsättningen
satsa på marknadsföring och export.
• Poängterades vikten av att odlarna själva skulle analysera sin spannmål för att veta vad man
bjuder ut. Viljatori.fi -tjänsten kan fylla en mycket viktig funktion och ge mervärde för handeln
direkt mellan gårdar eller slutanvändare.
• DON-värdet önskades att skulle framgå på analysen för havreutsädet. DON-analysernas
tillförlitlighet dock ett problem.
19.10.2018
• Spannmålsutskottet sammanträdde till gemensamt möte med SLC Åbolands
produktionsutskott på Raisio.
• Redogjordes för Raisios nya strategi och inköp av spannmål.
• Diskuterades beredningen och stödförandlingarnas linjeringar gällande krispaketet till jordbruket
p.g..a. sommarens torka.
• Krispaketet svårt för medlemmarna att smälta då vissa får och andra blir utan, men
producentorganisationen har ändå kunnat påverka utfallet till det bättre så att en större andel riktas
till södra Finland och spannmålsgårdarna.
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• Grenomgicks och diskuterades förslag till Farmers Grain Export-projektets intresseunderlagsförfrågan till nyländska-, åboländska samt österbottniska spannmålsodlare. Förfrågan
gäller möjligheterna till odlarstyrd export, tork- och lagringskapacitet på gårdarna och intresse för
eventuell gemensam lagring och torkning av spannmål.

UTSKOTTET FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
Utskottet sammanträdde inte under år 2018, men tog per e-post del av och ställning till ett antal
frågor.
GEMENSAMMA UTSKOTT
Förbundet var även representerat i gemensamma utskott med i första hand MTK-Uusimaa, MTKHäme, 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 miljö- och markpolitiska utskottet med MTK-förbunden sammanträdde 5.1 och
4.10 på MTK.
Det gemensamma ungdomsutskottet med MTK-Häme och –Uusimaa sammanträdde 19.1 på MTK,
13.4 och i samband med Boosti-träff på Yaras försöksgård Kotkaniemi 10.8 samt 17.12 i Lahtis.
Södra förbundens mjölkutskott sammanträdde på MTK 2.3 och höll videomöte 11.12.
Det gemensamma utskottet med MTK-förbunden för näringspolitik och företagande
sammanträdde 7.8 och 29.11 på MTK.
Det gemensamma utskottet för kompetens och välmående med MTK-förbunden sammanträdde
9.4 i Pukkila och 26.11 på MTK.
Det gemensamma ekoutskottet med MTK-förbunden sammanträdde 24.4 och 20.12 på MTK.
Det gemensamma åkerväxtutskottet med MTK-förbunden sammanträdde 27.6 i Elimäki och 9.11
på Trans Farm i Riihimäki.
Det gemensamma skatteutskottet för SLC Nyland, MTK-Häme, -Kaakkois-Suomi och -Uusimaa
sammanträdde 18.12 på MTK.
Södra förbundens köttutskott sammanträdde 6.3 på MTK och 3.12 på MTK.

STRATEGI- OCH KOMMUNIKATIONSARBETSGRUPP
Arbetsgruppens sammansättning: Thomas Antas (ordf.), Erik Perklén, Crista Hällfors och Mikael
Jern. Sekreterare Emmi Nurmi.
Arbetsgruppen arbetade vidare med uppgörandet av handlingsprogram och en kommunikationsplan
för förbundet, som på hösten godkändes av styrelsen.

FINANSRÅD
Ett finansråd tillsattes i början av året, bestående av ordföranden och verksamhetsledaren samt Peter
Österman och Tom Lemström. Finansrådet agerar inom ramen för den av styrelsen fastställda
placeringsstrategin.
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Skrivelser, uttalanden, utlåtanden och uppvaktningar 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uttalande från stytrelsemötet om ny ledning för förbundet, brister i avbytarservice och höjning av
virkespriser, 31.1.
Utlåtande om lagförslaget om djurs välbefinnande gavs till JSM 28.2.
En skrivelse om viltstammen och viltskador sändes till Viltcentralen och jaktvårdsföreningarna
samt regionala viltrådet i Nyland 5.3.
Uttalande om att konkurrens behövs på gödselmarknaden, samt sänkning av hamn- och
farledsavgifter 27.3.
Utlåtande om Nylandsplanen 2050 gavs till Nylands förbund 13.4.
Förbundet har lämnat in utlåtande om förslaget till generalplan för norra och mellersta Esbo 3.5.
Utlåtande om förslaget till vattenförvaltningsplan för Kymmeneälv-Finska viken lämnades in till
NTM-centralen 3.7.
Uttalande om behovet av åtgärder med anledning av utebliven skörd på grund av torkan, hotande
foderbrist och jordbrukets lönsamhetskris 20.8.
Utlåtande om förslag för klassificering och avgränsning för grundvattenområden i Hangö,
Raseborg, Ingå och Sjundeå lämnades in till NTM-centralen 19.9. Förslaget kommer att läggas
fram på nytt för påseende p.g.a. brister i det svenskspråkiga materialet.
Insändare i HBL, VN, ÖN om att jord- och skogsbruket kan öka bindningen av kol, 15.10
Uttalande om livsmedelsmarknadslag, handelns ställning och nya slakteriet Meatgard från
styrelsemötet 24.10.
Utlåtande om Nylandsplanen 2050 gav till Nylands förbund 30.11.

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. Anna Alm, Johanna Wasström och Jerker Nyman beviljades SLC:s
förtjänsttecken i silver. SLC:s guldmärke tilldelades nylänningarna Marjaana Sjöblom, Dick
Sjöblom, Bengt Nyman och Anders Wasström, samt Otto von Frenckell och Rikard Korkman för
deras insatser för bondekåren. Holger Falck har av Republikens president beviljats Riddartecknet av
första klass 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 har fungerat som deltids ungdomsombud på timbasis för SLC Nyland.
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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 2018 uppvisar ett underskott om 101.437 euro och 56 cent.
Tack!
Förbundsstyrelsen vill slutligen uttala ett tack till alla medlemmar, lokalavdelningar, organisationer
och företag för gott samarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret.

Helsingfors den 19 mars 2019
På förbundsstyrelsens vägnar

Thomas Antas

Bjarne Westerlund
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MEDLEMSSTATISTIK 2018
Antal
gårdar
Tenala-Bromarf
Raseborg
Ingå
Sjundeå
Kyrkslätt
Esbo
Helsinge
Sibbo
Borgå
Pernå
Liljendal
Mörskom
Lappträsk
Strömfors
Pyttis
Studeranden
Pers.medl.

Helsingforsnejd.
trädgårdspr.avd.

Stödande
medl.

Pers.medl.
sammanl.

Ansluten areal
åker ha
skog ha

132
182
132
81
66
28
48
125
205
102
79
21
89
27
16
1333
0
0
1333

43
37
30
21
15
14
8
26
37
17
9
5
15
3
0
280
17
11
308

314
380
284
189
152
71
97
245
437
220
234
86
217
67
25
3018
17
11
3046

18

6

29

1351

314

3075

5 270,9
10 730,3
8 170,5
10 629,4
6 319,8
7 818,2
5 796,6
5 294,0
2 902,9
3 620,4
1 317,1
1 213,1
2 022,7
1 227,3
4 734,3
3 580,3
6 701,3
8 509,7
5 161,1
6 910,0
3 001,0
3 554,4
1 167,0
1 458,3
4 097,0
5 317,2
1 172,0
2 538,6
531,8
1 325,0
58 365,9
73 726,3
0,0
0,0
149,3
1 124,0
58 515,2
74 850,3
växthus m2 friland ha
39 522,0

FÖRTECKNING ÖVER LOKALAVDELNINGARNAS ORDFÖRANDE, SEKRETERARE
OCH KASSÖR FÖR ÅR 2019

31,7

