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Aktuellt från SLC Nyland – Din intressebevakare!
ORDFÖRANDES HÄLSNING!
Fjolåret präglades av coronapandemin och den kommer också att prägla en stor del av innevarande år.
Inom intressebevakningen pågår beredning av den nya stödperiodens stödsystem. En stor intressebevakningsinsats behövs också, då riksdagen under året kommer att revidera inlösningslagen,
naturvårdslagen samt markanvändnings- och bygglagen. Alla tre mycket centrala lagar för oss som är
markägare, men de politiska beslutsfattarna ser tyvärr inte till alla delar primärt till våra behov.
SLC Nylands besvär mot bl.a. skyddsbeteckningarna i Nylandsplanen har vunnit en liten delseger. Helsingfors
förvaltningsdomstol har belagt planen med verkställighetsförbud med anledning av de besvär som har anförts.
Verkställighetsförbudet innebär att planen inte är i kraft förrän förvaltningsdomstolen avgör ärendet, troligen i höst.
Markägarfrågor är alla dagar närvarande i metropollandskapet. Det är viktigt att vi som markägarnas organisation aktivt
bevakar dessa i Nyland och de nyländska kommunerna, eftersom många förfaranden kopieras till andra landskap och
kommuner. Det behövs också sakkunniga påverkare och beslutsfattare i kommunerna. Ställ upp! Kom ihåg att rösta.
RESLUTAT 2020 (ett plock bland frågor där SLC påverkat och nått resultat)
• Tillfälligt stöd till producenter som drabbats av marknadseffekterna av coronapandemin
• Tryggande av tillgången till säsongsarbetskraft
• Övergångsår 2021 och 2022 med i stort sett oförändrade stöd och -nivåer (se närmare nedan)
• EU:s framtidsbudget med bibehållen finanseringsnivå för CAP27, 2023-2027(se närmare nedan)
• Återhämtningsanslag till jordbruket (ca 200 milj. euro) via landsbygdsprogrammet (se närmare nedan)
• Jordbrukets klimatvägkarta lanserats (se närmare på slc.fi)
• Preciseringarna i livsmedelsmarknadslagen som förbättrar producenternas ställning
• Bevakat planläggningsfrågor och fått vissa förbättringar i aktuella landskaps- och generalplaner
JORDBRUKSPOLITIK OCH STÖDINFO
Under övergångsperioden 2021-2022 fortsätter stöden och villkoren i stort sett oförändrade. Miljö- och ekoförbindelser
som löper ut kan i vårens stödansökan igen förlängas med oförändrade villkor för ett år. I miljöförbindelsen kan man
om man vill då även avstå vissa skiftesvisa åtgärder. Notera dock att den nuvarande förbindelseperioden fortgår fram till
30.4 och till och med det datumet måste de gällande villkoren följas. Närmare info om detta på www.livsmedelsverket.fi
och på vårens stödinfotillfällen (se bilaga). Även i vår är det möjligt att ingå nya ekoförbindelser, och även för
tilläggsarealer. Men beakta dock möjligheten att ekoodlingens lönsamhet även kan försämras de närmaste åren.
Prisutvecklingen för i synnerhet ekospannmål ser för närvarande ut att vara på sjunkande.
Positivt är att anslagen för 2023-2027 inte minskar enligt överenskommelsen på EU-nivå. Grundnivån på miljöskyddet
kommer dock att skärpas. Den nya termen ”villkorlighet” kommer att ersätta tvärvillkoren som alla måste uppfylla. En del
anslag måste flyttas från en åtgärd till en annan för att möta de nya kraven. Inom SLC jobbar vi för att stöden skall styras
mer till aktiv produktion från 2023 framåt. Vi vill ha aktiva jordbrukare som producerar mat lönsamt på ett hållbart sätt.
Förbundet jobbar för förbättrade möjligheter till investeringsstöd för gemensamma investeringar. Målet om att inte införa
stödtak för åkerstöden i Finland har uppnåtts. Vi har även drivit på att de nuvarande stödrättigheterna skall avskaffas
under nästa programperiod, vilket sannolikt kommer att ske. Detta är skäl att beakta då man skaffar tillskottsmark. Vid
överföring av stödrättigheter mellan odlare nu i vår så önskar förvaltningen att man lämnar in anmälan i god tid. De strävar
efter att hinna behandla de överföringar som lämnats in i god tid innan stödansökan skall lämnas in.
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 uppgifter i Vipu-tjänsten är uppdaterade.
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De gröna näringarna och grön omställning är centrala för satsningarna inom ramen för EU:s återhämtningspaket och för
att uppnå målet om ett klimatneutralt Nyland 2035. Medlen riktas till att finansiera jordbruks- och företagsinvesteringar,
bredband och digitala projekt samt för att främja biogas, cirkulär ekonomi och produktionsdjurens välbefinnande.
Jord- och skogsbruket är en del av lösningen och SLC:s klimatfärdplan visar vägen. Trots vissa hotbilder gällande
kalaverkningar och skogsskötsel gäller skogslagen fortfarande och var och en bestämmer själv hur man sköter sin skog
inom ramen för lagstiftningen. Bäst binder vi kol i skog genom god skogsskötsel som ger tillväxt. Det finns ett stort
gallringsbehov i våra nyländska skogar. Utnyttja möjligheten till Kemera-stöd för vård av ungskog.
BUDSKAP INFÖR ODLINGSSÄSONGEN
Inom jordbruket kan vi öka kolbindning och minska näringsläckage till vattendrag bl.a. genom att ha dräneringen i skick
och satsa på en god markstruktur, bördig jordmån och växttäcke så stor del av året som möjligt. Följ med marknaden, nu
kan det vara läge att göra odlingskontrakt till bra priser och prissäkra en del av kommande skörd. Oljeväxtpriset är nu
också relativt konkurrenskraftigt och efterfrågan på inhemsk ärt och bondböna ökar kraftigt då foderindustrin ökar
användningen av dessa i sina foderblandningar. Även användningen till livsmedel ökar. Det kan därför vara läge att ta in
eller öka andelen oljeväxter och proteingrödor i växtföljden.
Behöver du tömma lagren före höstens nya skörd, så gör det i god tid nu under våren. Senare försäljning kan dra ner den
nya skördens prisnivå. Är du intresserad att göra exportkontrakt för export av havre av god kvalitet i odlarregi under
våren, sommaren eller hösten? Kontakta Farmers Grain Exports exportchef Jukka Peltola, jukka.peltola@farmxport.fi, tel.
050 356 3140 för närmare information. Kom även ihåg att utnyttja de möjligheter som Spannmålstorget, www.viljatori.fi
ger. Det är lätt att registrera sig och använda det här nya digitala verktyget för spannmålshandel. Registrera dig nu och
testa!
MEDLEMSUPPGIFTER OCH BONDEN I SKICK?
Uppdatera dina medlems- och kontaktuppgifter. Under coronaåret har betydelsen av elektroniska tjänster och
möjligheter att ta del av aktuella frågor och tillfällen på distans blivit allt viktigare. Se till att e-postadress och mobilnummer
är uppdaterade. Du kan själv uppdatera dina uppgifter på slc.fi via inloggningslänken (uppe på webbsidans högra hörn) för
de låsta medlemssidorna och "visa/ändra medlemsuppgifter". Du behöver ditt medlemsnummer (finns på medlemskortet
och -fakturan) för att logga in. Du kan också kontakta kansliet, tel. 09-601 588, nsp@slc.fi. Sänd ett meddelande till
nsp@slc.fi för att prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev, om du inte redan får det!
Ta hand om bonden, du själv är ditt företags viktigaste resurs! Lantbruksföretagare som befinner sig i en utmanande
situation kan ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA för att få experthjälp. Tveka inte att kontakta
Susann Rabb, tel. 050 331 9056, susann.rabb@mela.fi, som är kontaktperson för lantbrukare i hela Svenskfinland, eller
någon i stödpersonnätverket, t.ex. Marianne Nygård, tel. 045 131 1021, Sture Nygård, tel. 050 524 2691 eller Henrik
Lindström 0400 310 220. Vi rekommenderar även alla att ansluta sig till företagshälsovården för lantbrukare.
Koppla gärna upp dig på distans till lokalavdelningens vårmöte och ta del av aktuellt inför stödansökan på de
stödinfowebbinarier som hålls under våren. Det ordnas även generationsväxlingskurs och Ekotankesmedja digitalt nu i
mars. Se närmare i bilaga, samt på www.nylandsbygd.fi och i Landsbygdens Folk.
Ta gärna kontakt och kom med förslag och hälsningar!

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

Thomas Antas (ordf.), Peter Österman, Joel Rappe, Tom Lemström, Magnus Selenius, Anders
Rosengren och Kristoffer Nilsson samt Leo Klinge (ungd.ordf.) och Bjarne Westerlund (v.led.)
Bilagor: Lokalavdelningarnas vårmöten 2021 + aktuella kurser, infon
Kontaktuppgifter 2021

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