ÅRSBERÄTTELSE 2019
Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
DET NITTIOFEMTE VERKSAMHETSÅRET

Förbundets medlemmar 2019
• 16 lokalavdelningar, av vilka 4 landsbygdsföreningar
• Kyrkslätt lokalavdelning gick under året samman med Kyrkslätt
lantmannagille och Kyrkslätt Landsbygd till Kyrkslätt
landsbygdsförening
• Sammanlagt 1.319 lantbruks- och trädgårdslägenheter som
medlemmar (-2,4 %)
• 305 stödande medlemmar (-2,9 %)
• Totalt 3.003 personmedlemmar (- 2,3 %)
• Medlemsgårdarnas sammanlagda areal 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
• 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)

Stödande företagsmedlemmar
•
•
•
•
•
•
•

Andelsmejeriet Länsi Maito
Andelsmejeriet Tuottajain Maito
Arla Oy
LSO Andelslag
Svenska Småbruk och Egna Hem
Södra skogsreviret
Folksam skadeförsäkring -> Fennia

Ny styrelseledamot 2019
• Oskar Tallberg, Raseborg

Förbundets ordinarie möten
• Vårmötet 4 april 2019 i Sibbo.
• Närvarande var ca 60 personer av vilka 37 st. var valda ombud
för lokalavdelningarna
• Karhinens rapport, klimatdebatten och CAP 27 var aktuella
frågor
• Bokslut -101 437,56 euro
• Motion från Sjundeå lbf om oro för kvaliteten på
lantbruksutbildningen och utbildningens attraktionskraft
• Lantbrukspolitisk översikt av SLC:s fullmäktigeordförande
Thomas Blomqvist
• SLC:s skogsvaldebatt
• Uttalande om frågor för kommande regeringsprogram och
budget

Nyländsk Bondedag
• Höstmötet hölls i form av Nyländsk Bondedag tillsammans med NSL på
•
•
•
•
•

•

Saga Congress Center i Vanda den 19 november.
I mötet deltog ca 115 personer. Av dessa var 53 personer valda ombud för
lokalavdelningarna.
Thomas Antas återvaldes till förbundsordförande för 2020
Till första viceordförande återvaldes Erik Perklén och till andra
viceordförande Peter Österman
Grundavgiften höjdes med 10 €, i övrigt oförändrade medlemsavgifter
Joel Rappe, Tenala-Bromarf och Erik Eklund, Helsinge, nya i styrelsen för
2020
Kristian Westerholm ny i SLCs fullmäktige 2020, Kristoffer Nilsson ny suppl.
(för Jesse Mårtenson)

Ordförandetrion omvaldes

• Peter Österman II:a viceordf., Thomas Antas förbundsordförande och Erik
Perklén, I:a viceordf.

Nya styrelseledamöter 2020:
Joel Rappe, Tenala-Bromarf och Erik Eklund, Helsinge

Nyländsk Bondedag forts…
• Tema för Bondedagen: Faktarestistens i samhällsdebatten
• Projekttorg
• Lantbrukspolitiska diskussionen inleddes av SLC:s ordf. Mats Nylund,, bl.a.
rsegeringsprogrammet, CAP 27, egendomsskyddet och kolbindning
• Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör vid Svenska Yle talade om
”Vetenskapens roll i dagens samhällsdebatt”.
• Diskussion om CO2 och klimatförändringen
• Motioner från Ingå l.a. om åtgärder för att förbättra lönsamheten: a)
marknadsföring och skapandet av ett arktiskt brand, b) handelsgödselns
marknadspris
• I uttalandet från mötet framhölls de gröna näringarnas roll för att uppnå
klimatmålen. 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
• Den disponibla jordbruksarealen var drygt 181 000 ha och
medelarealen per gård 58,8 ha.
• Ca 78 % (2.414) av gårdarna hade växtodling som
huvudproduktionsinriktning.
• Av totalarealen i Nyland år 2019 var den ekologiska åkerarealen
15,1 % (2018 14,5 %).
• Ekogårdarnas antal i Nyland var 302, varav 49 djurgårdar.
Medelstorlek per gård år 2019 var 68,1 ha/gård (+2,2 ha).

Allmänt om lantbruket i Nyland
• Vårbruket inleddes i västra Nyland redan vid påsken och många fick
allt sått före kylan och nederbörden avbröt vårbruket i början av
maj.
• Speciellt vallarnas återväxt led av torkan.
• Spannmålskörden blev överraskande stor. Höstgrödorna gav överlag
rätt bra skörd, medan vårsäden led mer av för liten nederbörd. För
oljeväxtodlingen var säsongen rätt katastrofal.
• De finländska priserna var under början av året till och med klart
högre än på den europeiska spannmålsbörsen, vilket hör till
ovanligheterna. Priserna fölll då skörden blev stor. Överskottet av
råg blev ett verkligt problem i och med en stor rågareal och en hög
skörd.
• Mjölk- och köttpriserna var rätt stabila.
• Stock- och massapriserna sjönk mot slutet av året.
• Gallringsskulden stor i de nylänndska skogarna.

SLC Nylands budskap
1) MERVÄRDE
-vi skapar mervärde för våra medlemmar och våra medlemmar och gröna näringarna skapar mervärde för samhället

2) FÖRVALTA
–skog och mark sköts så att det skapar fortsatt samhällsnytta, tillväxt, mat, skogsråvaror och energi, samt bidrar till
klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet

3) ANSVAR
–vi

står för en ansvarsfull och hållbar produktion, livsmedelsförsörjning och levande landsbygd

• Visionen, strategin och budskapen skall utgöra en röd
tråd som skapar grunden för förbundets verksamhet
och kommunikation
• Handlingsplanen utformas på basen av dessa
”byggstenar”

SLC Nylands verksamhet
• Medlemsresa till Grüne Woche 17-20.1
• Styrelsemöten på Lantmännen Agro, Aktia och
Avena. På agendan bl.a. spannmåls- och
oljeväxtmarknaden och prisutvecklingen, samt
aktuella jord- och skogsbrukspolitiska frågor.

SLC Nylands verksamhet
• De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen
för 2019 följde strategins tyngdpunktsområden:
• A. Marknad
• B. Politik
• C. Sociala frågor
• D. Kompetens
• E. Ungdomsverksamhet

A. Marknad
• Förbundet arbetade för att medlemmarna skall kunna bedriva lönsam
företagsverksamhet inom de gröna näringarna och på landsbygden. Inom
Greppa Marknaden projektet fortsatte satsningen på att öka
marknadskunnandet bland odlarna.
• Förbundet jobbade för att förbättra jordbrukarnas position på
livsmedelsmarknaden
• 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.
• 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.

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.
• Skogs- och övriga markägarintressen bevakades på olika nivåer.
Uppgörandet av en ny landskapsplan, Nylandsplanen 2050, bevakades
aktivt under året.
• Problem gällande dragningar av ledningar påtalades fortsättningsvis.
• Problematiken med vitkindade gäss påtalades och önskades att SLC
aktivt försöker driva på åtgärder. Principerna för avskjutningen av
älgstammen och licensfördelningen bevakades .

Politik forts…
• 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.
• 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 Raseborgs å.

C. Sociala frågor
• SLC Nyland har verkat för utvecklandet av lantbrukarnas socialskydd
inklusive avbytarservicen, samt för anslutningen till lantbrukarnas
företagshälsovård
• En enkät om avbytarservicen genomfördes. Producentförbunden i Nyland
och Åboland har tagit upp att avbytarservicen fungerar dåligt i
Saloenheten och krävt åtgärder.
• Oss bönder emellan träffar med livliga diskussioner.
• 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
att ta hand om sin hälsa och välmående lyftes fram på möten och i
artiklar i Landsbygdens Folk, samt i medlemsbrev

D. Kompetens (Information & konsumentupplysning)
• Information om marknads-, samt markägar- och planläggningsfrågor
erbjöds medlemmarna.
• Det ordnades även utbildning och info om stödfrågor, samt seminarium
om ägoreglering och generation sväxling.
• Man jobbade även aktivt för att det erbjuds yrkeskompetenshöjande
utbildning på svenska
• Kampanj med åkerskyltar som lokalavdelningarna satte upp längs med
åkerkanter på skiften längs huvudvägar med växande grödor. God Jul
banderoller sattes upp inför jul.
• Deltog i happening där man hämtade kossor till H:fors centrum.

E. Ungdomsverksamhet
• Ungdomsverksamheten ordnades även 2019i tätt samarbete med
MTK-Uusimaa och MTK- Häme
• Emmi Nurmi och Pia Franzén fungerade som ungdomsombud
• SLC Nylands traditionella Oktoberfest hölls i västra Nyland
• BOOSTI-projektets verksamhet fortsatte med kurser och träffar

Projektverksamhet

Tack!
Förbundsstyrelsen vill slutligen uttala ett tack till alla medlemmar,
lokalavdelningar och personalen samt organisationer och företag för gott
samarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret.

