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Förbundets medlemmar 2020
• 16 lokalavdelningar, av vilka 4 landsbygdsföreningar 
• Sammanlagt 1.289 lantbruks- och 

trädgårdslägenheter som medlemmar  (-2,3 %)
• 312 stödande medlemmar (+2,2 %)
• Totalt 2.886 personmedlemmar (- 2,4 %)
• Medlemsgårdarnas sammanlagda areal 57.751 ha 

åker (- 0,3%) och 72.605 ha skog (- 0,2 %)
• Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 45,6 ha 

åker (+ 1,7 ha jmf. med 2019) och 56,3 ha skog (+ 1,2 
ha)

• 285 lägenheter hade enbart skog
• Om man beaktar endast aktiva gårdar som hade 

åkermark i besittning blir åkerns medelareal ca 11,9 
hektar större, d.v.s. 57,5 ha (+ 0,7 ha)



Stödande företagsmedlemmar
• Andelsmejeriet Länsi Maito
• Andelsmejeriet Tuottajain Maito 
• Arla Oy 
• LSO Andelslag
• Svenska Småbruk och Egna Hem
• Södra skogsreviret
• Fennia

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



Förbundets ordinarie möten
• Vårmötet planerades hållas 7.4 i Tenala, men p.g.a. 

undantagsförhållanden förorsakade av Covid-19 
pandemin hölls vårmötet  i stället 25 juni 2020 på Vanda 
Lantbruksmuseum / distans 

• Närvarande var ca 30 personer av vilka 22 st. var valda 
ombud för lokalavdelningarna

• Firandet av förbundets 95-årsjubileum ställdes in
• Cornavåren, CAP 27, landskapsplan  och medlemsavgifter 

var aktuella frågor
• Bokslut -95.034,97 euro
• Inga motioner och inget extra program
• Uttalande om att klimatneutralt Nyland förutsätter utfasning 

av fossila bränslen, ökad kolbindning i skog och mark samt 
satsningar på småskaliga biogasanläggningar



Förbundets ordinarie möten, forts…
• Höstmötet hölls på Vanda Lantbruksmuseum och på distans den 

17 november. 
• I mötet deltog ca 60 personer. Av dessa var 43 personer valda 

ombud för lokalavdelningarna.
• Thomas Antas återvaldes till förbundsordförande för 2021
• Till första viceordförande valdes Peter Österman och till andra 

viceordförande Joel Rappe.
• Medlemsavgifteroförändrade.
• Inga motioner.



Val av förbundsledning och övriga 
förtroendevalda för 2021

• Thomas Antas återvaldes till förbundsordförande, Joel Rappe valdes till ny II:a 
viceordf. och Peter Österman till ny I:a viceordf. då Erik Perklén avsagt sig att 
fortsätta som I:a viceordf.

• Kristoffer Nilsson, ny i styrelsen för 2021
• Anders Ingman ny i SLCs fullmäktige 2021, med Georg Stjernberg som ny suppl.



Förbundets ordinarie möten,forts…
• Lantbrukspolitiska diskussionen inleddes av SLC:s ordf. Mats 

Nylund,, bl.a. EU:s framtidsbudget och återhämtningspaket, SLC:s 
linjedragningarför kommande programperiod och redskap för att 
möta klimat-, miljö- och biodiversitetskrav. 

• Minstern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas 
Blomqvist redogjorde för regeringens linjedragningar för CAP27 
och återhämtningspaketet p.g.a. coronapandemin samt åtgärder 
för att säkra tillgången på säsongsarbetskraft. 

• Diskussion om övergångsreglerna fram till 2023.
• I uttalandet från mötet framhölls att de gröna näringarna är 

centrala för satsningar på återhämntning och klimat. Covid 19-
pandemin visat lisvmedelsproduktionens vikt för samhället. 
Återhämtningspaketet bör andvändas för att utveckla bioenergin. 



Förbundets verksamhet
• Allmänt om lantbruket i Nyland:

• År 2020 fanns det 2.996 gårdar i Nyland (-2,9 %)
• Den disponibla jordbruksarealen var drygt 181 000 ha och 

medelarealen per gård 61 ha. 
• Av totalarealen i Nyland år 2020 var den ekologiska 

åkerarealen 15,7 % (2019 15,1 %).
• Ekogårdarnas antal i Nyland var 419, varav 58 djurgårdar. 

Medelstorlek per gård år 2020 var 67,9 ha/gård. 



Allmänt om lantbruket i Nyland
• Vintern var varm och snöfattig, men rikligt med nederbörd och 

översvämningar 
• Vårbruket inleddes ca en vecka tidigare än vanligt, men stod stilla i 

början av maj.
• Broddskjutningen långsam p.g.a. det kyliga vädret i maj
• Värme och torka i juni, regn i juoi. Bra andra grässkörd
• Ojämn mognad, varierande skördar men i medeltal något lägre än 

normalt. Bra sockerbetsskörd.
• Rysk spannmålstransit via hamnen i Lovisa medförde oro för 

flaskhalsar i leveranserna under skörden, frågan togs upp med 
Suomen Viljava, som lovade vidta utveckingsåtgärder.

• Spannmålspriserna låga, men steg mot slutet av året.
• Efterfrågan av sågråvara ökade mot slutet av året. 

Avverkningsmängderna lägre än året innan.
• Gallringsskulden fortsättningsvis stor i de nylänndska skogarna.



SLC Nylands verksamhet
• Förbundet fyllde 95 år 22.2.2020.
• Coronapandemin och undantagsförhållade som utlystes av 

regeringen medförde att en del  möten och evenemang på våren 
flyttades fram.

• Nylands gränser stängdes 28 mars till 15 april.
• Kartläggning av behov av produktionsinsatseroch 

säsongsarbetskraft samt gårdarnas beredskapsläge gjordes. 
Checklista för gårdarna inför odlingssäsongen.

• Styrelsemöten på Yara i januari där faktorer som påverkar 
priserna på gödsel diskuterades. På agendan även bl.a. 
beredningen av jordbruksstöden och CAP27 samt 
avbytarservicen.



Borgå lokalavdelnings vårmöte hölls p.g.a. vårens 
undantagsförhållanden i sommarvärmen på 

Peders gård i samband med Greppa Marknaden 
fältvandring



SLC Nylands verksamhet
• Vårens styrelsemöte flyttades fram till början av juni och hölls 

delvis på distans. Aktuella lantbrukspolitiska frågor och förslaget 
till EU-budget diskuterades. Påtalades att små arealförändringar 
vid omdigitering kräver mycket tilläggsarbete i onödan. Uttalande 
om skyddsområden i landskapsplanen.

• Även höstens styrelsemöte i oktober delvis på distans. Beslös att 
lämna in bevär mot landskapsplanen. Redogjordes för Valios 
beslut att övergå till kontraktsproduktion. Framhölls att kvoterna 
bör hållas inom mejerierna så att produktionsmängder som frigörs 
kan kanaliseras till andra gårdar inom samma område.

• De flesta AU-möten på distans efter början av året. Lyckades 
hållas sommarmöte i Sjundeå i början av augusti gemensamt med 
ungdoms- och PRutskottet samt utskottsordföranden och SLC-
representanter 

• Stadgearbetsgruppen utarbetade förslag till nya stadgar.



Sommarmöte på Fanjunkars med besök 
vid våtmark på Karuby gård i Sjundeå



SLC Nylands verksamhet
• De centralaste målsättningarna i 

verksamhetsplanen för 2020 följde 
strategins tyngdpunktsområden: 

• A. Marknad  
• B. Politik
• C. Sociala frågor
• D. Kompetens
• E. Ungdomsverksamhet



A. Marknad 
• Förbundet arbetade fo ̈r att medlemmarna skall kunna bedriva 

lo ̈nsam fo ̈retagsverksamhet inom de gro ̈na näringarna och på
landsbygden. Inom Greppa Marknaden projektet fortsatte 
satsningen på att öka marknadskunnandet bland odlarna. 

• Förbundet jobbade fo ̈r att förbä̈ttra jordbrukarnas position på 
livsmedelsmarknaden och kostnadssänkande åtgärder. 
Diskussioner fördes med gödselbolag.

• 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 odlarstyrd export av spannmål och nya 
exportkanaler.

• Förbundet deltog vidare i marknadsföringen av den nya digitala 
marknadsplatsen Spannmålstorget, Viljatori.fi som skall betjäna 
såväl spannmåls- som husdjursgårdar.



Spannmålsutskottet diskuterade gödselmarknaden med 
Juhani Muhonen (t.h.) på Cemagro. Gödselpriserna var på 

sjunkande. Fr.v. Stefan Bäckman, Kim Rosqvist, Erik 
Oljemark och ordf. Bengt Nyman.



B.  Politik (inklusive markägar- och miljöfrågor)

• Beredningen av nästa programperiod och CAP 27 och 
återhämtningsanslagen till jordbruket var centrala under året. 

• Coronapandemin överskuggade allt annat under året. Tillfälligt stöd, 
säsongsarbetskraft, checklista för gårdarnas beredskap var några 
frågor som det jobbades med i anslutning till denna.

• 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 och besvär lämnades in till Helsingfors 
förvaltningsdomstol.

• Markägarnas rättsskydd kräver aktiv bevakning. Förbundet framhöll 
bl.a. i olika sammanhang att utnyttjande av allemansrätten för 
företagsverksamhet inte är acceptabelt utan avtal eller lov av 
markägaren.



Politik forts…
• Problematiken med vitkindade gäss påtalades och önskades att 

SLC aktivt försöker driva på åtgärder. Principerna för 
avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen bevakades .

• 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. 



Viltkväll på Vanda Lantbruksmuseum för 
markägarrepresentanter i jvf styrelse

Ingå lokalavdelningsvårmöte 2 mars 2020



C. Sociala frågor

• SLC Nyland har verkat för utvecklandet av lantbrukarnas 
socialskydd inklusive avbytarservicen, samt för 
anslutningen till lantbrukarnas företagshälsovård

• Producentförbundet har poängterat betydelsen av ett 
fungerande avbytarsystem och gett utlåtande om 
planerna på att slå samman avbytarenheter.

• LPA-infomaterial ingick i ”Min Gård”-minnesstickan som 
delades ut till nya lantbrukare. 

• Vikten av att ta hand om sin hälsa och välmående lyftes 
fram på möten och i artiklar i Landsbygdens Folk, samt i 
medlemsbrev. 

• Ta hand om bonden träff ordnades på distans i samarbete 
med LPA och Må bra dag ordnades på Lohja Spa. 



Diskussion om avbytarservicen tillsammans med representanter för 
MTK-Uusimaa och avbytarenheten i Lovisa samt samarbetsgruppen. 



D. Kompetens (Information & konsumentupplysning)
• Medlemsbrev och e-infobrev sändes ut samt uppdateringar på FB 

och instagram. LF viktig informationskanal.
• Information om marknads-, samt markägar- och 

planläggningsfrågor erbjöds medlemmarna. 
• Utbildning och info om stödfrågor via inspelningar och material på 

nätet via Nylandsbygd.fi.
• Man jobbade även aktivt för att det erbjuds 

yrkeskompetenshöjande utbildning på svenska
• Konsumentupplysning i samarbete med SLC och andra aktörer 

(kampanjer och poddar). God Jul banderoller sattes upp inför jul.

SLC filmnings dag på Bisa gård. Här berättar 
våra unga bönder Eva-Linn Sahl och Joel Rappe 
varför de valt att ta över sina gårdar



E.  Ungdomsverksamhet 

• Ungdomsverksamheten ordnades även 2020                                  i  
tätt samarbete med MTK-Uusimaa och MTK- Häme

• Pia Franzén fungerade som ungdomsombud 
• BOOSTI-projektets verksamhet fortsatte i Nyland med 

kurser och träffar



Ungdomsverksamhet



Projektverksamhet

Fältvandring i Lovisa med EkoNu vid 
ekosor6örsöken



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.


