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Kolla in slc.fi, fungerar bra även via mobilen! Där kan du också läsa detta medlemsbrev!

Aktuellt från SLC Nyland – Din intressebevakare!
ORDFÖRANDES HÄLSNING!
Då jag blickar tillbaka på det gångna året, minns jag bland annat regeringsförhandlingarna som var
framgångsrika ur jordbrukets synpunkt. Landskapsplanering och markägarens rättsskydd vid
tvångsinlösningar sysselsatte också vår organisation. Landskapsplanen har i skrivande stund inte
kommit i mål, arbetet fortsätter. Arbetet med den nya programperiodens jordbrukspolitik fortsätter
också. Fältets budskap är tydligt – vi vill ha aktiva jordbrukare som producerar mat. Det är vår uppgift i samhället.
Klimatdebatten gick på högvarv under förra året. Klimat och kolbindning kommer att ligga i fokus även framöver. Debatten
har tyvärr ibland fått rejäl slagsida. Problemet handlar i grunden om förbränning av fossila bränslen, inte om
matproduktion. De gröna näringarna är en del av lösningen för att uppnå målet om ett klimatneutralt Nyland 2035. 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. Inom jordbruket kan vi öka kolbindning och minska
näringsläckage till vattendrag bl.a. genom att satsa på en god markstruktur, bördig jordmån och växtlighet så stor del av
året som möjligt. Vi hoppas att det av SLC delfinansierade Carbon Action-projektet som startar på svenska i vår skall ge
våra medlemmar nya verktyg för att öka kolbindningen och därigenom förbättra åkerns markstruktur och bördighet.
JUBILEUMSÅR
Producentrörelsen i svenska Nyland har nu verkat i 95 år. Organisationen som vi idag kallar SLC Nyland grundades som
Allmogeförbundet 22.2.1925. Redan efter några år bytte man namn till Svenska Lantbruksproducenternas Förbund, som
år 1945 ombildades till Nylands svenska lantbruksproducentförbund NSP. Då bildade man även lokalavdelningar och
centralförbundet SLC, som i höst firar 75-årsjubileum. Med anledning av jubileumsåret bjuder förbundet på kaffe och tårta
på vårmötet den 7 april. Vi delar även ut en liten gåva till alla som deltar i lokalavdelningarnas vårmöten. Väl mött!
JORDBRUKSPOLITIK OCH STÖDINFO
De hot om nedskärningar i stödnivåerna för 2020 som förelåg lyckades man avvärja i regeringsförhandlingarna. Därmed
är stöden och villkoren i år i stort sett oförändrade. Positivt är även att det igen i vår är möjligt att ingå nya
ekoförbindelser, och även för tilläggsarealer. I dagsläget är det mycket osäkert om det kommer att vara möjligt att ingå
nya ekoförbindelser under övergångsperioden (2021->) innan den nya programperiodens regelverk är i kraft. Siktar man
på att gå över till ekologisk produktion kan det alltså löna sig att göra slag i saken i år. 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.
För många löper de fem-åriga miljö- och ekoförbindelserna ut 30.4.2020. Dessa kan i vårens stödansökan 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 stödinfo-tillfällen (se bilaga).
Vi har drivit på att de nuvarande stödrättigheterna skall avskaffas under nästa programperiod, vilket högst 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 före utgången av mars innan stödansökan skall lämnas in.
Kom ihåg att ha markkarteringen i skick! Över hälften av sanktionerna i dokumentövervakningen som utförs av Nylands
NTM-central gäller avsaknad av i kraft varande markkartering. Kontrollera även att dina uppgifter i Vipu-tjänsten är
uppdaterade.
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EXPORTFRÄMJANDE OCH BUDSKAP INFÖR ODLINGSSÄSONGEN
Arbetet med exportfrämjande fortsätter. Inom Farmers Grain Export (www.fge.fi) har tagits fram en klar strategi för hur
man framgångsrikt skall kunna genomföra odlarstyrd export av spannmål. Till en början har det varit fråga om export av
mindre mängder och specialpartier av bl.a. eko- och ren havre. För att nå framgång och ett bättre spannmålspris behövs
samarbete och att alla drar åt samma håll. Genom att organisera oss i odlarbolag (typ A-Spannmål och ViljaTavastia) kan
vi som odlare nå en bättre position med tanke på såväl export- som hemmamarknaden. Gärna kunde så mycket som
möjligt av spannmålen som produceras i Nyland exporteras. Helst genom direktleverans från gårdarna till exporthamnarna. Kontakta de odlarägda bolagen eller din spannmålshandlare för odlings- eller försäljningskontrakt för
export.
Gör odlingskontrakt till rimliga (= tillräckligt bra) priser! 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. Följ med marknaden och om det nu kan
vara läge att prissäkra en del av kommande skörd. Prissäkra dock inte mer än högst hälften av förväntad skörd. Nu kan
det även vara läge att ta in eller öka andelen oljeväxter och proteingrödor i växtföljden. Oljeväxtpriset är nu relativt
konkurrenskraftigt och efterfrågan på inhemsk ärt och bondböna ökar kraftigt då foderindustrin ökar användningen av
dessa i sina foderblandningar.
Producera inte utan att ha en adress eller marknadsföringsplan för dina produkter!
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. På Spannmålstorget kan odlare både sälja eller köpa
spannmål och övriga jordbruksgrödor direkt genom tjänstens anbudshandel eller uppgöra kontrakt med
spannmålsuppköparna. Registrera dig nu och testa!
MEDLEMSUPPGIFTER OCH BONDEN I SKICK?
Uppdatera dina medlems- och kontaktuppgifter. 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 för att logga in. Du kan också kontakta kansliet, tel. 09-601588, nsp@slc.fi. För att få info om aktuella
frågor och kommande tillfällen är det viktigt att e-postadress och mobilnummer är uppdaterade. 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. 044 238 3967, Sture Nygård, tel. 044 238 3967 eller Henrik
Lindström 0400 310 220. Vi rekommenderar även alla att ansluta sig till företagshälsovården för lantbrukare.
Kom med och diskutera bland annat riktlinjerna för den kommande jordbrukspolitiken på lokalavdelningens vårmöte och ta
del av aktuellt inför stödansökan på de regionala infotillfällen som hålls under våren. Se närmare i bilaga, samt på
www.nylandsbygd.fi och i Landsbygdens Folk.
VÄL MÖTT på lokalavdelningens och förbundets vårmöte!
Ta gärna kontakt och kom med förslag och hälsningar!

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

Thomas Antas (ordf.), Erik Perklén, Peter Österman, Tom Lemström, Magnus Selenius, Karl-Erik
Oljemark och Anders Rosengren, samt Joel Rappe (ungd.ordf.) och Bjarne Westerlund (v.led.)
Gilla SLC Nyland på

Bilagor: Lokalavdelningarnas vårmöten 2020 + aktuella kurser, infon
Kontaktuppgifter 2020

www.facebook.com/SLC.Nyland
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