
Coronaviruset (Covid-19) och gårdens beredskap

Det effektivaste sättet att undvika virussmitta är att minimera kontakterna till andra människor. Rör dig bort från 
gården bara när det är absolut nödvändigt. Det finns också skäl att begränsa besöken på gården till de absolut 
nödvändigaste (veterinär, seminör, entreprenörer). Vi rekommenderar att de som arbetar på gården och bor i 
separata hushåll sköter sina måltider och sin matförsörjning självständigt så länge undantagstillstånd råder. Undvik 
att besöka kommunens landsbygdskansli eller NTM-centralen. Kom överens om eventuella besök i förväg. 
Kontaktuppgifterna till kommunernas landsbygdskanslier finns på nylandsbygd.fi. 

Beträffande vårens stödansökningar rekommenderar vi att stödansökan lämnas in så tidigt som möjligt.
Kontakta rådgivare eller blankettombud omgående ifall du behöver hjälp med ansökan. 

Det är i alla situationer viktigt att se till djurens hälsa och välmående. På husdjursgårdar behöver det förutom 
avbytarsystem finnas reservpersoner, som en del av gårdens riskhanteringsplan. Reservpersoner kan sköta skötseln 
av djuren i sådana fall att lantbruksföretagaren inte kan utföra arbetet p.g.a. smitta och ifall avbytare inte finns att 
tillgå. Det är bra att diskutera via telefon och planera reservsystem tillsammans med granngårdarna. 

Produktionsinsatser finns enligt dagens information i tillräcklig mängd i vårt land eller är på kommande från övriga 
Europa. I leveranserna till gårdarna kan det dock förekomma fördröjningar. Försäkra dig om att det finns tillräcklig 
med foder och specialnäringsprodukter för husdjuren och beställ vid behov mera. 

Det finns också skäl att kontrollera tillgången på förnödenheter för vårsådden och växtsäsongen:
- Bränsle, utsäde och gödsel
- Reservdelar för traktorer och maskiner 
- Växtskyddsmedel och kemikalier

Med tanke på försörjningsberedskapen är det nu skäl att satsa extra mycket på odling av oljeväxter och 
proteingrödor! Coronakrisen har lett till störningar på världsmarknaden, vilket även påverkar tillgången till 
proteinrikt foder. Det kan löna sig för husdjursgårdar att försäkra sig om tillgången på proteinfoder genom att satsa 
på att själv odla proteingrödor eller samarbeta med växtodlingsgårdar. 

Du kan själv gå igenom gårdens grundberedskap med hjälp av den checklista för SLC-medlemmar som finns på 
https://slc.fi/material/faq/corona.
Genom att fylla i blanketten får du en överblick över gårdens beredskapssituation för eget bruk. 

Särskild vikt måste nu fästas vid gårdens arbetskraft och dess reservsystem. Det har gjorts möjligt för redan i landet 
varande utländska säsongsarbetare att byta bransch och möjligt för ett litet antal säsongsarbetare (1500 för kritiska 
arbetsuppgifter) att komma in i landet. 

Meddela om ditt arbetskraftsbehov till TE-byrån/samarbetsområdets landsbygdskansli eller via tjänsten 
töitäsuomesta.fi eller kausitöitä.fi. Under 2020 förmedlar Nordjobb finländsk arbetskraft också inom Finlands 
gränser. Nordjobb hjälper arbetsgivare även inom jord- och skogsbrukssektorn att hitta unga personer för 
säsongsjobb snabbt. Läs mer om detta samt frågor och svar om coronavirussmittan på slc.fi.  
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