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Bekanta dig med vår nya interaktiva broschyr på www.slc.fi/nyland

Aktuellt från SLC Nyland – Din intressebevakare!
ORDFÖRANDES HÄLSNING!
Jordbruket är mitt inne i en lönsamhetskris som saknar
motstycke. Inom intressebevakningen gör vi vad vi kan för
att lindra stötarna. Åtgärder inom till exempel beskattning
eller lagstiftning är dock trubbiga och deras effekter
långsamma. Den här krisen går endast att lösa på
marknaden. Vi måste få bättre betalt för våra produkter.
Vi måste var och en vara beredda att göra saker på annat
sätt än tidigare. Det behövs bättre marknadsintressebevakning. Marknadsföring via producentorganisationer kan
vara en dellösning inom en del branscher.
På gårdsnivå är det viktigare än någonsin att använda
fickräknare. Det som är lönsamt på en gård, behöver inte
vara det på en annan. Det är skäl att noggrant överväga
oljeväxter, proteinväxter eller satsningar på jordens
odlingsskick. Två saker är säkra: det kommer en sommar
också i år och vi behöver mat alla dagar.

RESULTAT 2021 (ett plock bland frågor där vi inom SLC
påverkat och nått resultat)
• Förbättringar i Finlands CAP-plan för 2023-2027 under
beredningsprocessen
• Revidering av livsmedelsmarknadslagen som stärker
producenternas ställning
• Tilläggsmedel och lönsamhetsåtgärder i statsbudgeten
2022. Accisåterbäringen på brännolja bibehålls och det
blev heller inga direkta kostnadshöjande nya avgifter
eller åtgärder
• Covid 19 åtgärder; likviditetslån och ersättning,
framtunga stödutbetalningar inom trädgårdssektorn
• Bevakat markägar- och planläggningsfrågor, fått vissa
förbättringar i aktuella landskaps- och generalplaner
• Utvecklande av avtalskulturen
• MTK Hankinnat medlemsförmåner för SLC-medlemmar
(se närmare www.mtkhankinnat.fi/sv/)

VAD VI JOBBAR FÖR
Möjligheterna att påverka marknadspriserna är begränsade.
Men vi fortsätter att trycka på och jobba för att stärka
producenternas ställning och för att handeln och industrin
skall ta ett större ansvar för att föra över de höjda
produktionskostnaderna i högre producentpriser.
Stödpolitiken och övriga verksamhetsförutsättningar
fortsätter vi givetvis påverka under 2022!
• De höjda kostnaderna måste tas från marknaden
• Kostnadssänkande åtgärder via politiska beslut, bl.a.
utreda möjligheten att slopa fastighetsskatten för
produktionsbyggnader och möjlighet att höja
bränsleaccisåterbäringen till lantbruket
• Möjligast gynnsamma villkor och tillämpning av dessa i
praktiken i CAP23, miljöersättningen och
landsbygdsutvecklingsprogrammet
• Fortsatt nationellt stöd till husdjursproduktionen och
trädgårdsnäringen i södra Finland
• Bättre alternativ tas fram för ansökningsförfarandet 2023
för de produktionskopplade EU-finansierade
husdjursstöden
• Påverka i frågor som gäller planering och
markanvändning på alla nivåer
• Granskningarna och inspektionerna för
lantbruksföretagare skall vara mer konstruktiva än
kritiska – ”från övervakare till coach”
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JORDBRUKSPOLITIK OCH STÖDINFO
För nötproducenter gäller det att vara uppmärksamma på det nya ansökningsförfarandet för de produktionskopplade EUfinansierade husdjursstöden, enligt krav från kommissionen. Villkoren har skärpts. Det är nu ännu viktigare än förr att
registeranmälningarna görs i tid. Djurbidragen ska nu sökas varje år i e-tjänsten Vipu, i år senast 3.3.
Under 2022 fortsätter stöden och villkoren i övrigt i stort sett oförändrade. Miljö- och ekoförbindelser som löper ut kan i
vårens stödansökan igen förlängas med oförändrade villkor för ett år. Notera att förbindelseperioden fortgår fram till
30.4 och även om förbindelsen inte fortsätter måste villkoren följas till och med det datumet. Enligt preliminär
info kommer man att kunna söka nya ekoförbindelser även i år. Närmare info på www.livsmedelsverket.fi och på vårens
stödinfowebbinarier. Ekostödinfo hålls gemensamt för Nyland och Egentliga Finland v. 12 som distanstillfälle och allmänt
stödinfo som distanstillfälle för nyländska odlare 31.3. Se närmare info på www.nylandsbygd.fi.
Stödrättigheterna avskaffas från och med 2023, om inget oförutsätt sker. Detta är skäl att beakta då man skaffar
tillskottsmark och vid förnyandet av arrendekontrakt.
Använd dig gärna av blankettombuden som många lokalavdelningar utsett eller rådgivarnas tjänster för att fylla i
stödansökan. På så sätt kan du försäkra dig mot onödiga dyra misstag i stödansökan. Kom ihåg att ha markkarteringen i
skick! En stor del av sanktionerna i dokumentövervakningen som utförs av Nylands NTM-central gäller avsaknad av i kraft
varande markkartering. Det är också vanligt med brister gällande växtskyddsmedel, skyddsremsor och dikesrenar.
Kontrollera även att dina kontaktuppgifter i Vipu-tjänsten är uppdaterade.
Utnyttja möjligheten till Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och ungskog. Kom även ihåg att anmäla viltskador.
BUDSKAP INFÖR ODLINGSSÄSONGEN
De radikalt höjda priserna på förnödenheter gör att det nu verkligen är skäl att ha koll på sina produktionskostnader!
Spannmålsmarknaden verkar fungera då den tydligt reagerat på den svaga skörden ifjol. Inför odlingssäsongen lönar det
sig att noga kalkylera vilka skiften och grödor som det lönar sig att odla under rådande prisförhållanden. En strategi kan
vara att koncentrera insatserna till de skiften som vanligen brukar ge bäst skörd Satsa på det du odlar för att få en bra
skörd med bra kvalitet. Oljeväxtpriset är nu relativt konkurrenskraftigt och efterfrågan på inhemsk ärt och bondböna ökar.
Likaså ökar efterfrågan på grynhavre då ny produktionskapacitet vid kvarnarna har tagits i bruk och lagren är
förhållandevis små efter fjolårets missväxt. Sträva efter att ha åkerns yta täckt med grön växtlighet så mycket och så länge
som möjligt och satsa på att förbättra jordens odlingsskick. Men utgå alltid från den egna gårdens situation och beakta
förbindelsevllkoren för bl.a. miljöersättningen!
Notera att grobarheten i utsädet från skörden i höstas i Nyland i genomsnitt är klart lägre än i de flesta andra regioner.
Använder du eget eller lokalt utsäde lönar det sig alltså att i god tid kontrollera grobarheten.
Kom med och träffa kolleger på lokalavdelningens vårmöte och ta del av aktuellt inför stödansökan på de
stödinfowebbinarier som hålls under våren. Se närmare på www.nylandsbygd.fi och i Landsbygdens Folk.
Ta gärna kontakt och kom med förslag och hälsningar om sånt som borde åtgärdas eller om du har frågor!

Tillsammans är vi SLC. Vi skapar landet!
Producenthälsningar,
SLC Nylands styrelse:

Thomas Antas (ordf.), Peter Österman, Johan Holmström, Nina Långstedt, Magnus Selenius, Artur
Hagner och Kristoffer Nilsson samt Leo Klinge (ungd.ordf.), Hanna Westman (fullm.ordf.) och Bjarne
Westerlund (v.led.)
Bilagor: Lokalavdelningarnas vårmöten 2022
Kontaktuppgifter 2022

Gilla SLC Nyland på
www.facebook.com/SLC.Nyland
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