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DET NITTIOTREDJE VERKSAMHETSÅRET 

 

Förbundets medlemmar 
Antalet lokalavdelningar som var anslutna till förbundet minskade vid ingången av året från 19 till 

17, då Karis och Snappertuna lokalavdelningar samt Pojo landsbygdsförening gick samman till en 

lokalavdelning, SLC Raseborg. Det betydde samtidigt att antalet medlemsföreningar i form av  

landsbygdsföreningar minskade från tre till två. Lokalavdelningarna hade vid slutet av år 2017 

sammanlagt 1.383 lantbruks- och trädgårdslägenheter som medlemmar (aktiva). Dessa minskade med 

1,1 procent från föregående år. Förbundet hade 316 stödande medlemmar (+ 0,3 %). 

Personmedlemmarnas antal uppgick till 3.149 (- 2,1 %).  

Medlemsgårdarnas sammanlagda areal utgjorde 59.045 ha åker (- 2,5 %) och 74.488 ha skog (- 0,4 

%). Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 42,7 ha åker (+ 0,4 ha jmf. med 2016) och 53,9 ha 

skog (+ 0,5 ha). 307 lägenheter hade enbart skog. Om man beaktar endast aktiva gårdar som hade 

åkermark i besittning blir åkerns medelareal ca 12,2 hektar större, d.v.s. 54,9 ha. Det här motsvarar 

rätt väl medelarealen för lantbruken i Nyland. 

 

 

Stödande företagsmedlemmar    

 
Följande företag och organisationer var stödande medlemmar 2017: 

 

Andelsmejeriet Länsi Maito 

Andelsmejeriet Tuottajain Maito  

Arla Oy  

LSO Andelslag 

Svenska Småbruk och Egna Hem 

Södra skogsreviret 

Folksam skadeförsäkring 

 

 

 

FÖRBUNDETS ORGANISATION 2017 
 

Förbundsstyrelsen  
 

Förbundsordförande och ordförande i styrelsen sedan 2004, Thomas Blomqvist. Adress: Bonäsvägen 

100 C, 10520 TENALA, tel. 050 5121776, e-post: thomas.blomqvist@riksdagen.fi. 

 

I viceordförande Thomas Antas, ledamot i styrelsen sedan 2002, viceordförande sedan 2015. Adress: 

Hindersbyvägen 622, 07850 HINDERSBY, tel. 050 3079919, e-post: thomas.antas@kolumbus.fi. 

 

II viceordförande Bengt Nyman, ledamot i styrelsen sedan 2001, viceordförande sedan 2017. Adress: 

Björkkullavägen 80, 10360 SVARTÅ, tel. 0500 348185, e-post: bengt.nyman@dnainternet.net. 

 

 

 

mailto:thomas.blomqvist@riksdagen.fi
mailto:thomas.antas@kolumbus.fi
mailto:bengt.nyman@dnainternet.net
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Ledamöter:  

Roger Lindroos, Bromarf............................................... från 1999 

John Holmberg, Tenala.................................................. från 2003 

Christian Nyholm, Ingå …............................................. från 2015 

Tom Lemström, Sjundeå................................................ från 2012 

Mats Wikner, Kyrkslätt.................................................. från 2016 

Magnus Selenius, Esbo…….......................................... från 2012 

Maria Himmanen, Vanda............................................... från 2002 

Karl-Erik Oljemark, Sibbo............................................. från 2016 

Anders Rosengren, Borgå.............................................. från 2004 

Johan Cederberg, Pernå................................................. från 2009 

Carolina Sjögård, Liljendal............................................ från 2005 

Boris Antman, Mörskom............................................... från 2015 

Johan Björklöf, Strömfors...................................…….. från 2011 

Kim Rosqvist, Pyttis...................................................... från 2013 

Kaijus Ahlberg, Trädgårdsproducentavdelningen......... från 2002 

 

Verksamhetsledare Bjarne Westerlund har fungerat som styrelsens sekreterare. 

 

 

Revisorer och verksamhetsgranskare 
 

Förbundets ordinarie revisor för verksamhetsårets räkenskaper är GRM-revisor Pehr Colérus (anlitad 

fackrevisor från år 1979) med Ossi Sopen-Luoma (GRM) som suppleant och verksamhetsgranskare 

Johan Söderberg med Kim Lindström som suppleant.  

 

 

SLC NYLANDS SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2017  

Nya ledamöter och representanter utmärkta med mörk text.  

 

Arbetsutskott: Thomas Blomqvist (ordf.), Tenala; Bengt Nyman, Raseborg; Tom Lemström, 

Sjundeå; Magnus Selenius, Esbo; Karl-Erik Oljemark, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå och Thomas 

Antas, Lappträsk.  

Till arbetsutskottets möten kallas även kvinno- och ungdomsutskottets ordförande. 

Sektoransvariga: 

- Växtodling: Bengt Nyman 

- Husdjur: Karl-Erik Oljemark 

- Skog och energi: Anders Rosengren  

- Miljö- och markpolitik: Thomas Antas 

- Socialpolitik: Johanna Wasström och Thomas Antas 

- Ekologisk produktion: Magnus Selenius 

- PR- och konsumentfrågor: Sonja Träskman 

- Näringspolitik och företagande: Tom Lemström och Johanna Wasström 

 

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, 

Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Erik Perklén, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Henrik Lindström, 

Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå, SLC:s jurist kallas till möten.  

 

Ungdoms- och PRutskottet: Sonja Träskman (ordf.), Ingå; Joel Rappe, Tenala; Thomas Lindholm, 

Raseborg; Leo Klinge, Sjundeå; Linda Fröberg, Kyrkslätt; Annika Nysten, Borgå och Jesse 
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Mårtenson, Mörskom.  

 

Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Raseborg; Johan Holmström, Tenala; Stefan Bäckman, 

Ingå; Kim Forsman, Ingå; Johan Weurlander, Sjundeå/Esbo; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik 

Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, Pyttis. 

 

Utskottet för ekologisk produktion: Mathias Weckström (ordf.), Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Magnus 

Selenius, Esbo; Gösta Lundström, Sibbo; Torbjörn Lönnfors, Pernå, Ben Silfvast, Lappträsk och Aira 

Sevon, Mörskom.  

 

Kvinnoutskott: Johanna Wasström (ordf.), Raseborg; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Anita Baarman, 

Raseborg; Gunilla Westman, Kyrkslätt; Monica Oljemark, Borgå och Camilla Nylund, Liljendal  

 

Animalie referensgrupp: Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå; Kaj Klinge, 

Sjundeå; Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom 

 

Skog referensgrupp: Henrik Himberg, Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, 

Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo; Anders Rosengren, 

Borgå och Stefan Borgman, SLC  

 

Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även 

sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i 

motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra 

sektororgan.   

 

 

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Häme, MTK-

Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott: 

 

Näringspolitik och företagande: Johanna Wasström, Raseborg och Sebastian Sohlberg, Sjundeå 

  

Södra förbundens köttutskott: Kaj Klinge, Sjundeå och Guy Broman, Liljendal 

 

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk  

 

Miljö och markanvändning: Henrik Lindström, Sibbo och Stefan Borgman, Sibbo (representant för 

Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Bromarf) 

 

Åkerväxtutskott: Bengt Nyman, Raseborg och Tom Pehkonen, Helsinge  

 

Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtenson, Mörskom 

 

Kompetens och välmående: Mats Wikner, Kyrkslätt och Monica Oljemark, Borgå  

 

Skatteutskott: Anders Rosengren, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå 

 

Ungdomsutskott: Johan Rappe, Tenala och Jesse Mårtenson, Mörskom   

 

Skogsutskott: Gösta Lundström, Sibbo och Anders Rosengren, Borgå (suppleant Stefan 

Borgman, SLC/Skogsreviret) 
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Övrig representation 

 

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig) 

 

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd 

 

Betodlarnas sockerråd: Peter Rehn, Tenala (suppleant Marcus Fagerström, Tenala) 

 

Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Potatisodlarna utser inom sig 

 

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och SLC Åboland): Roger 

Lindroos, Bromarf 

 

Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala (suppleant Anders 

Rosengren, Borgå) 

 

Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Bromarf (suppleant Peter Simberg, 

Tenala) 

 

Representant i Jordägarnas värderingscentral (SLC): Håkan Fagerström, Ingå (suppleant Henrik 

Lindström, Sibbo) 

 

Representant i NTM-centralens odlarråd: Henry Wikholm Borgå och Bjarne Westerlund, SLC 

Nyland, (suppleant Thomas Antas, Lappträsk) 

 

Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant för 

Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa) 

 

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland 

(suppleant Niklas Andersson, Novia) 

 

Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC 

Nyland (suppl. Henrik Lindström, Sibbo) 

 

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg 

(suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa) 

 

Representant i det regionala skogsrådet: Anders Wasström, Raseborg (suppl. Henrik Lindström, 

Sibbo).  

 

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo  

 

Representant i JSM:s rådgivningsdelegation (SLC): Anders Rosengren, Borgå (suppl. för Kim 

Nordling, SLF)  
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Förbundets ordinarie möten 
 

Vårmötet  

 

Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 11 april 2017 i Liljendal. Närvarande var ca 70 personer av 

vilka 36 st. var valda ombud för lokalavdelningarna och 2 representanter för stödande företagen 

 

Liljendal lokalavdelnings ordförande Lars-Johan Frondén hälsade alla välkomna till Liljendal och 

Lovisa. Frondén gav deltagarna en kort överblick av lantbruket i dagens Liljendal och lyfte fram 

betydelsen av att satsa på kvalitet. Stadsfullmäktiges viceordförande Tom Liljestrand framförde 

Lovisa stads hälsning. Han konstaterade bland annat att landsbygdsförvaltningen är inhyst i stadens 

utrymmen och man vill även i samband med landskapsreformen hålla kvar den servicepunkten för 

lantbrukarna i regionen.  

Förbundsordförande Thomas Blomqvist tog i sitt öppningsanförande bl.a. upp behovet av att i 

offentliga upphandlingar rikta allt mer uppmärksamhet på produkters och tjänsters kvalitet. Vidare 

tog han upp lönsamheten i odlingen, djurskydd och vikten av att upprätthålla konsumenternas 

förtroende.  Han meddelade även att han inte på hösten längre står till förfogande för omval till 

förbundsordförande. 

 

Vårmötet godkände förbundets årsberättelse och bokslut för år 2016 och förbundsstyrelsen beviljades 

ansvarsfrihet. Bokslutet uppvisade, trots ett ca 8.000 euro mindre underskott av den ordinarie 

verksamheten jämfört med föregående år, ett underskott om 14.287 euro och 01 cent.   

Två motioner hade inkommit, båda från Sjundeå landsbygdsförening. I den ena motionen föreslog 

man anställandet av en informatör för att förbättra informationen till allmänheten. I motionen togs 

upp att SLC Nyland och SLC borde synas och höras mer i den offentliga debatten. Vidare påtalades 

betydelsen av att de begränsade resurserna som producentorganisationen har till sitt förfogande, mer 

än för tillfället, borde användas till att upprätthålla konsumenternas förtroende för inhemska 

livsmedel. I den andra motionen påtalades fastighetsskatten, som upplevs oskälig och orättvis. 

Sjundeå landsbygdsförening anser att SLC bör verka för att fastighetsskatten blir mer rättvis och att 

man får ett slut på den ständiga förhöjningen.  

I sitt svar på motionen om informatör konstaterade styrelsen att anställandet av en informatör inom 

SLC Nyland skulle kräva en betydande höjning av medlemsavgiften. Detta anser styrelsen inte är 

ändamålsenligt, speciellt som man inom SLC den senaste tiden försökt stärka synligheten och en 

enhetlig profil mot allmänheten med nytt grafiskt utseende och gemensamma material och framför 

allt gemensamma budskap. Som ett led i detta pågår utarbetandet av en kommunikationsstrategi inom 

SLC Nyland. Styrelsen framhåller att det som efterlyses i motionen är något som ytterligare borde 

förbättras och ses över på SLC-nivå. Det vore mer ändamålsenligt att ha en informatör med hela 

Svenskfinland som arbetsfält, vilket kunde betjäna medlemsförbunden utan onödiga överlappningar. 

SLC-informatörens arbetsbild borde ses över, då SLC-informatören i dagsläget allt för lite hinner 

jobba med renodlade informationsuppgifter, eftersom en stor del av tiden går åt till mer 

organisatoriska uppgifter och projekt, samt medlemsförmåner och andra medlemsfrågor. SLC Nyland 

förväntar sig att SLC i sin verksamhet lyfter upp information och kommunikation till en ny nivå.  

Styrelse uppmanar lantbrukarna och lokalavdelningarna att själva aktivera sig mera och agera 

“informatörer” och berätta om sin vardag. Om medlemmarna är väl informerade och involverade i 

vilka målsättningar SLC jobbar för att uppnå, skulle många kaffebords- och facebook-diskussioner 

vara effektiva sätt att nå ut med ett gemensamt budskap.  

I styrelsen svar på den andra motionen framhölls att SLC Nyland anser att det inte är rätt att de som 

investerar och skapar arbetsplatser bestraffas via en hög fastighetsskatt på produktionsbyggnader. 

Den höga fastighetsskatten för nya produktionsbyggnader hämmar investeringsivern. SLC uppmanas 
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att verka för att fastighetsskatten blir mer rättvis och ej ständigt höjs. En ständigt stigande 

fastighetsskatt är inte ägnat att främja företagandet. SLC Nyland arbetar för att 

fastighetsskatteprocenten för produktionsbyggnader sänks och att underlaget inte breddas till skog 

och åker. Därtill försöker man få till stånd en förhöjning av investeringsreserveringen, så att 

etablerade jordbrukare som investerar i produktionsbyggnader skulle kunna minska på underlaget för 

fastighetsskatten (=beskattningsvärdet). Medlemmarna och lokalavdelningarna uppmanades att i 

kommunerna aktivt påtala fastighetsskatten och inför val och i debatter fråga partierna om deras syn 

på den orättvisa fastighetskatten. 

Vårmötet godkände motionerna i enlighet med styrelsens svar. 

Därefter följde utdelning av ordenstecken. Holger Falck presenterade Bengt Nymans meriter, som är 

många inte minst inom spannmålssektorn, och överräckte Finlands vita ros ordenstecken (FVR Fk) 

till Nyman, som tackade för de varma orden och för utmärkelsen, samt tackade organisationen.  

Därefter presenterade Susann Rabb kort sig och LPA:s projekt Ta hand om bonden. Hon konstaterade 

att bondens välmående, ekonomi och djurens välmående hänger ihop. Via projektet erbjuds även 

möjlighet till att få en 500 euros tjänstesedel (köptjänsteförbindelse). 

SLC:s ordförande Holger Falck inledde den lantbrukspolitiska diskussionen. Han visade 

inledningsvis prisutvecklingen för spannmål och åtgärder som ingick i regeringen krispaket till 

lantbruket hösten 2016. I paketet ingick att man anslår medel för sälj- och exportfrämjande åtgärder. 

En återbäring av fastighetsskatten är däremot inte längre aktuell, då man inte fått kommissionens 

godkännande för detta. Återbäring på basis av restvärdet på produktionsbyggnader kräver igen att 

lagen om nationellt stöd till jordbruket ändras.  

SLC-ordföranden tog vidare kort upp aktuella lantbrukspolitiska frågor, bland annat matpolitiska 

redogörelsen, ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter, offentlig upphandling och 

revideringen av djurskyddslagstiftningen. Vidare redogjorde han kort för att det är aktuellt med 

befrielse från överlåtelseskatten vid bolagisering från år 2018. 

Falck konstaterade att avbytarverksamheten blir landskapens lagstadgade uppgift 2019. Öppna frågor 

är bland annat: vilket är landskapens intresse för att producera avbytartjänster, hur säkerställa jämlika 

tjänster i hela landet och kommer LPA att ha någon roll i verksamheten? 

Vidare redogjorde Falck för vad som är på gång gällande jordbrukspolitiken efter år 2020. 

Avslutningsvis gick SLC-ordföranden igenom Finlands målsättningar för CAP 2021 och vissa 

frågeställningar, bl.a. om stöden borde riktas mer till aktiv odling, stödrätterna slopas, behövs en 

förenkling av tvärvillkoren, övre åldersgränser för stöden, om skördekravet borde återinföras och om 

miljöersättningen borde i högre grad riktas till produktion? 

I diskussionen påtalades att man borde kunna visa att miljöåtgärderna har en positiv effekt på miljön. 

Vad anser miljöorganisationerna om vi går mer över till att stöda produktionen? Falck ansåg att man 

nog bra kan kombinera produktion och miljöåtgärder. Han konstaterade att skyddszonerna idag står 

för närmare en tredjedel av de riktade ersättningarna. Han tvivlade på att deras betydelse står i 

proportion till kostnaden. Thomas Blomqvist betonade vikten av att vi har ett hållbart och 

genomskinligt system för miljöersättningarna. Gällande skördekravet visade det sig via en 

handuppräckning att en klar majoritet av mötesdeltagarna var för ett återinförande av skördekravet.   

Niklas Andersson, klusterutvecklare på YH Novia, redogjorde kort för ansökningsläget för 

lantbruksutbildningen vid Novia. Han tackade för den goda kontakten och stödet från branschen 

under de senaste åren och betonade att dialogen är viktig. Han presenterade kort projektet Pro 

Naturbruk, som har som mål att utveckla naturbruksutbildningen vid Novia, samt Bakom Maten-

projektet, som man planerat och startat tillsammans med SLC:s ungdomsutskott och HU. 

SLC:s t.f. verksamhetsledare Rikard Korkman presenterade sig även kort och lyfte fram några frågor 

som han ansåg viktiga.  
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Därefter följde en paneldebatt om ”Djurskydd inom lantbruket – hur går etik och ekonomi ihop inom 

husdjursproduktionen?” Som moderator fungerade stadsveterinär Peter Flittner, Lovisa och i panelen 

medverkade professor Anna Valros, HU; jurist Mikaela Strömberg, SLC; vd Peter Westerholm, 

Pajuniemi Oy och mjölkproducent Jesse Mårtenson, Mörskom. 

Efter att panelen presenterat sig höll Anna Valros ett kort inledningsanförande. Hon framhöll att det 

inte finns någon generell definition för djurvälfärd. Då vi talar om djurvälfärd talar vi om en 

upplevelse hos djuren. Hon redogjorde kort för skillnaden mellan djurhälsa och djurvälfärd. De 

tangerar i mångt och mycket varandra, men inte till alla delar. Välfärd är även mer än frånvaro av 

lidande. Valros konstaterade att positiva upplevelser är svårare att mäta än negativa. Hon tog även 

kort upp begreppet djurens egenvärde och framhöll att djur har ett värde i sig själv.  

Mikaela Strömberg kommenterade juridiska aspekter på detta och ansåg att begreppet egenvärde inte 

hör hemma i lagstiftningen. Peter Flittner påpekade att djurskyddslagen anger miniminivån för 

djurskyddet och att det gjorts mycket förbättringar på gårdarna utöver lagens minimikrav. Det är t.ex. 

numera vanligt att man bedövar djuren då de avhornas, djuren har fått mera utrymme och de som 

jobbar med djuren har bättre utbildning. Det förekommer mycket få fall av vanvård i det här området 

och då det förekommit har det ofta varit förknippat med andra problem, t.ex. alkohol eller 

ekonomiska problem.  

Peter Westerholm ansåg att en bonde som mår bra också sköter sina djur. Han tog upp ekonomiska 

aspekter och framhöll att en bättre ekonomi måste fås från marknaden. Jordbrukarna måste bli bättre 

på ekonomi och management. Man måste differentiera sig och skilja sig från sina konkurrenter. 

Westerholm ansåg att etiken förändras och att det därför är skillnad på moral och etik.  

Jesse Mårtenson höll med om att bonden mår bra när man får ett vettigt pris för sin produkt, vilket 

gynnar djurens välmående. Han framhöll att industrin måste branda sina produkter.  

Vem är den etiska portvakten som bestämmer vad som är etiskt och vad som är oetiskt? Skall 

ansvaret läggas på producenten, lagstiftarna eller konsumenten? Öppen diskussion behövs om etiken, 

men lagstiftningen ligger som grund.  

Panelen fick även ta ställning till att man är tvungen att ha djur ute även då vargar stryker omkring. 

Peter Flittner ansåg att det är problematiskt och motstridigt. Jesse Mårtenson ansåg att vargdebatten 

fått lite för stora proportioner. Anna Valros konstaterade att det ofta blir fråga om kompromisser, ska 

t.ex. katter hållas inomhus eller släppas ut, vilket även är en etisk fråga. Om ett produktionsdjur 

dödas av en varg är det en stor ekonomisk förlust och ett tungt ansvar för producenterna. Peter 

Flittner sammanfattade diskussionen med att man hoppas kunna utveckla djurens välmående framför 

allt på frivillig bas, genom gott samarbete med alla grupper och att bonden mår bra! 

  

Uttalande från vårmötet 

I uttalandet framhölls att djurens och bondens välmående går hand i hand och förbundet välkomnar 

en revidering av djurskyddslagen. Vi behöver en modern och tydlig djurskyddslag, där det inte tas in 

några luddiga tolkningsbara begrepp. Finland är i dag i absoluta världstoppen gällande djurskydd, det 

ska vi också vara i framtiden. Vi producerar ett mervärde i bättre djurskydd, men får tyvärr inte ut ett 

merpris för detta och de merkostnader det medför för producenten. Det finns i dagsläget inget 

utrymme för ökade kostnader som inte ger ökade inkomster. Ifall den inhemska produktionen ersätts 

med import blir djurvälfärden definitivt inte bättre, framhöll SLC Nylands vårmöte. Då har vi varken 

insyn eller påverkningsmöjligheter gällande djurskyddet.  

Bästa sättet att förbättra djurskyddet är genom frivilliga åtgärder. Till exempel systemet med 

ersättningen för djurens välbefinnande och frivilliga hälsovårdsprogram som Naseva och Sikava har 

haft en stor betydelse, som man bör fortsätta utveckla och satsa på. Husdjursproducenterna har ett 

stort ansvar och strävar efter att varje dag ta väl hand om sina djur. Men för att djuren skall må bra 
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måste även bonden må bra, orka med arbetet och klara ekonomin. Ett fungerande avbytarsystem är 

ytterst viktigt för såväl bondens som djurens välmående. 

SLC Nylands vårmöte krävde vidare att det vid all offentlig upphandling av livsmedel ställs lika 

stränga produktionskrav som för vår inhemska produktion.  

 

Höstmötet 

Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag tillsammans med Nylands Svenska 

Lantbrukssällskap på Saga Congress Center i Vanda den 21 november. I mötet deltog ca 140 personer. 

Av dessa var 67 personer valda ombud för lokalavdelningarna.  

I sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Thomas Blomqvist att det varit utmanande 

att även hösten fortsatt med regn och åter regn efter den rätt svala och regniga sommaren. Kostnaderna 

för t.ex. torkningen av spannmålen har i år varit höga och tillsammans med en annars ansträngd 

ekonomi kämpar många nu med stora ekonomiska svårigheter. I Nyland fick vi efter många prövningar 

det allra mesta skördat, men också här blev en del av skörden obärgad. Variationer i väderleken och 

besvärliga skördeår måste vi räkna med, och det kan vi också hantera om bara verksamheten annars är 

lönsam, framhöll Blomqvist. Det stora problemet för oss är att lönsamheten i jordbruket är svag. Det 

har den varit under flera år. Utvecklingen har varit alarmerande. Alla aktörer i kedjan måste ta sitt 

ansvar och se till att också bonden får en rättvis del av slutproduktens pris, en andel som gör också 

primärproduktionen lönsam. Det gör man inte genom att importera spannmål i syfte att hålla priset 

nere, och definitivt inte heller genom att framföra tankar om att föra ut inhemskt brödvete från 

säkerhetslagren på den inhemska marknaden och i stället för en tid fylla lagringsskyldigheten med 

importerat vete. 

För att komma vidare i processen där alla aktörer tar sitt ansvar så behövs det enligt 

förbundsordföranden helt uppenbart en livsmedelsombudsman med tillräckliga befogenheter. Det är 

välkommet att regeringen nu har planer på att inrätta en sådan tjänst. 

Ett annat sätt att förbättra jordbrukets lönsamhet är våra ansträngningar att få igång en fungerande 

spannmålsexport. Det som fick sin start här på Bondedagen för ett par år sen fortsätter. inte utan 

problem och inte så stora mängder som vi först tänkte, men i alla fall ett genombrott. Viktig signal att 

vi inte godkänner hur låga priser som helst, att vi är beredda att agera. Tycker vi ska försöka få en 

fortsättning, vilket kräver vilja och solidaritet från oss alla. Vi kan vara stolta över vår 

livsmedelssäkerhet, och borde kunna utnyttja den bättre och få ut ett mervärde från marknaden för 

våra rena produkter. Förbundsordföranden ansåg att bönderna, med intresseorganisationerna i 

spetsen, måste bli ännu bättre på att bearbeta den allmänna opinionen. Vi ska synas, höras och ta 

plats. Vi ska berätta vad vi gör och att vi gör det bra. Som avslutning höll Blomqvist ett mer 

personligt avskedstal som förbundsordförande, där han bl.a. läste några dikter och konstaterade: ”Jag 

har känt mig privilegierad varje dag av de 14 år jag fått fungera som ordförande och föra de 

nyländska böndernas talan. Det har varit ett fint uppdrag, ett hedersuppdrag. Jag har trivts med 

uppdraget och erkänner att jag har lite svårt att slita mig, men tänker på dikten ord ´bryt upp, bryt 

upp! Den nya dagen gryr, oändligt är vårt stora äventyr´ och då inser jag att det är dags nu, det 

måste hela tiden finnas nya mål och organisationen måste hållas i rörelse också genom byte på olika 

poster”. 

 

Vid mötet behandlades medlemsavgifter och budget för år 2018. I enlighet med styrelsens förslag 

beslöts om följande oförändrade medlemsavgifter, per aktiv och stödande medlem i 

lokalavdelningarna, för år 2018: 

 

Grundavgift         65.00 euro 



 10 

Studerandemedlemskap (stödande)  10,00 euro 

Arealavgift; åker          1,95 euro/ha 

  skog          0.48 euro/ha upp till 200 ha/medlem    

    för överstig. areal 0,00 euro/ha  

  växthus         0,02 euro/m2 

  friland           4,00 euro/ha    

 

Medlemsavgifterna för stödande företag och organisationer fastställdes till 700 euro. 

Förbundsordförande Thomas Blomqvist meddelade på vårmötet att han inte längre ställer upp för 

omval på höstmötet. Valberedningens ordförande Anders Rosengren konstaterade att valberedningen 

vaskat fram tre kandidater som ställer upp i ordförandevalet. Dessa var Thomas Antas, Lappträsk, 

Erik Perklén, Sjundeå och Peter Österman, Ingå. Inga andra kandidater föreslogs. Kandidaterna 

presenterade sig och svarade på frågor från mötesdeltagarna, varefter det var dags för röstning. I den 

första röstningen avgavs 67 röster, varav Peter Österman erhöll 13, Erik Perklén 14 och Thomas 

Antas 40 röster. Därmed konstaterades att Thomas Antas valts till ny förbundsordförande för 2018. 

Thomas Antas tackade för förtroendet. Han betonade vikten av gemenskap och att alla bönder är i 

samma båt oberoende av produktionsinriktning eller om man odlar konventionellt eller ekologiskt. 

Vidare betonade han betydelsen av att våga prata och söka hjälp, även vid psykisk ohälsa. Man skall 

även kunna avstå från gården och besluta sig för att syssla med något annat ifall man inte vill eller 

kan fortsätta med jordbruket. Antas vill medverka till att bygga en positiv bild av bonden och 

framhöll att alla jordbrukare är olika. 

Valberedningens ordförande Anders Rosengren föreslog till första viceordförande Erik Perklén och 

till andra viceordförande Peter Österman. Dessa valdes enhälligt. Avgående förbundsordförande 

Thomas Blomqvist och viceordförande Bengt Nyman, som inte ställde upp för återval tackades av 

Anders Rosengren för deras engagemang och ovärderliga insats för medlemmarnas 

intressebevakning. Båda är även beredda att fortsätta det här arbetet från en annan plattform inom 

organisationen.  

Konstaterades att John Holmberg, Tenala; Christian Nyholm, Ingå; Tom Lemström, Sjundeå; Magnus 

Selenius, Esbo; Johan Cederberg, Pernå; Carolina Sjögård, Liljendal och Boris Antman, Mörskom står 

i tur att avgå ur förbundsstyrelsen. I och med att Tenala och Bromarf lokalavdelningar vid årsskiftet 

har för avsikt att gå samman i Tenala-Bromarf landsbygdsförening så valdes ingen i stället för John 

Holmberg, som ej ställde upp för återval. I stället för Johan Cederberg som ej ställde upp för återval, 

valdes Arthur Hagner, Pernå som ny styrelseledamot.  

 

Till centralförbundets fullmäktige utsågs följande representanter för förbundet: 

 

Johan Holmström  pers. suppl. Sune Baarman  

Thomas Blomqvist (ny)   Kim Forsman   

Nina Långstedt (ny)    Håkan Nyström  

Tom Pehkonen (ny)    Jaakko Mäkelä 

Gösta Lundström    Magnus Lindberg  

Anders Rosengren    Robert Haglund  

Jesse Mårtenson    Anders Mickos 

 

Två motioner hade lämnats in till höstmötet av Ingå lokalavdelning. Den ena tar upp underhåll av 

bäckar och åar, medan den andra gäller statens säkerhetslagers påverkan på spannmålsmarknaden. 

Arbetsutskottet hade i enlighet med befullmäktigandet från styrelsen uppgjort förslag till svar på 

motionerna till höstmötet. Motionerna och svaren på dessa genomgicks och diskuterades. Bland 
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annat påtalades den långa behandlingstiden och svårigheter att få tillstånd beviljade vid NTM-

centralen i Nyland. Togs även upp användningen av avloppsslam för vägrenar och annat 

samhällsbyggande, samt översvämningars inverkan på näringsläckage till vattendragen. Svaren på 

motionerna godkändes med några små kompletteringar. 

Togs upp vad som har gjorts utgående från de två motioner som Sjundeå lokalavdelning som 

omfattades på vårmötet. Gällande fastighetsskatten svarade förbundsordföranden att regeringen 

avstått från sitt förslag att höja nedre gränsen för fastighetsskatten. Tryck på att höja fastighetsskatten 

finns dock och den övre gränsen har höjts. Behövs information till kommunala beslutsfattare om 

fastighetsskattens inverkan och betydelse för företagsverksamhet och investeringar i 

produktionsbyggnader.  

Gällande motionen om behovet av satsning på informatör och informationsverksamheten 

konstaterades att förbundet fortsatt att jobba för satsningar på informationsverksamheten. Holger 

Falck berättade att frågan nog tagits upp till diskussion inom SLC, men att han sett att man bör vänta 

med att ta ställning till tilläggsresurser tills den nya SLC-ledningen har tillträtt. Även Ingå 

lokalavdelnings motion om exportbefrämjande åtgärder togs upp. Sekreteraren redogjorde kort för 

åtgärder som vidtagits och satsningar som planeras inledas, såsom Farmers Grain Export-projektet 

och den nya digitala marknadsplatsen Spannmålstorget.  

SLC:s ordförande Holger Falck inledde den lantbrukspolitiska diskussionen. Inledningsvis 

gratulerade Falck de nya förtroendevalda, vars insatser kommer att behövas inför förestående 

utmaningar. Flera ändringar på gång även i SLC:s styrelse. SLC:s ordförande påminde i sin 

lantbrukspolitiska översikt om regeringens beslut att föreslå 25 miljoner euro i nationella medel som 

plåster på såret efter skördeläget under hösten. Avsikten är att betalningen kommer som en förhöjd 

accisåterbäring på basen av uppgifterna i fjolårets ansökan. Det här är ett sätt att försöka få ut 

pengarna snabbt till gårdarna. Men enligt regeringsprogrammet minskar LFA-stödet nästa år med 5 

euro per hektar och året efter är avsikten att stödet minskar med ytterligare 20 euro per hektar för att 

sedan hållas på den nivån också 2020. Holger Falck berörde även förhandlingarna om det brittiska 

utträdet ur EU. Det skulle kunna innebära en stödsänkning i EU-medel till Finlands jordbruk med ca 

70 miljoner euro per år, vilket motsvarar knappt 14 procent av de direkta stöden från EU. 

Den 29 november ska EU-kommissionen offentliggöra sina tankar om utformningen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken under följande programperiod, som borde inledas 2021. När det 

gäller förgröningen trodde Holger Falck att den inte längre kommer att vara en skild helhet i den 

gemensamma jordbrukspolitiken så som i dag, det vill säga 30 procent av gårdsstödet, men att 

förgröningsåtgärderna ingår som en del av de åtgärder som gårdarna måste vidta för att få stöd. 

Öppna frågor är bland andra stöden i den andra pelaren, det vill säga 

landsbygdsutvecklingsprogrammet, där bland annat LFA-ersättningen, miljöersättningarna samt 

ersättningarna för ekologisk produktion och djurvälfärd ingår. Bland de finländska särfrågorna ingår 

bland annat EU:s produktionskopplade husdjursstöd som vi betalar ut i södra Finland.  

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback var i sitt inlägg inne på beredningen av den lagstiftning 

som är förknippad med inrättandet av en livsmedelsombudsman. Han representerar SLC i den 

arbetsgrupp som har hand om beredningen. 

Han konstaterade att han har fått bra vägkost i uttalandet från mötet. Avsikten är att tjänsten ska vara 

inrättad redan 2019, vilket enligt Laxåback ändå kan bli en väl stram tidtabell. Men trycket bör nog 

sättas på den här regeringen. Handeln har hänvisat till frivilliga åtgärder och självreglering, men vi 

har ju erfarenhet av att det inte räcker, sade han. Jonas Laxåback höll också med om vad som kommit 

fram tidigare under mötet: när det gäller prisbildningen finns det för liten marginal för jordbruket. I 

fråga om framtidens stödvillkor frågade Jonas Laxåback om vi ska hålla kvar det system som byggts 

upp sedan EU-medlemskapet eller försöka bygga upp något helt nytt. Frågan blev vägkost för 

mötesdeltagarna.  
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Ordförande påminde om projektutställningen som man kunde ta del av i restaurangen och tackade 

speciellt ordförandekandidaterna samt alla deltagare för livlig diskussion, och konstaterade att det var 

ett rekordantal deltagare under hans 14 år som ordförande.  

 

Uttalande från höstmötet 

I uttalandet från mötet efterlystes rättvist pris och styrande lagstiftning. Hela kedjan måste ta ansvar 

genom att betala ett högre och rättvist pris till bonden, för att bibehålla den inhemska produktionen. 

SLC Nyland välkomnar planerna på inrättandet av en livsmedelsombudsman i Finland från och med 

ingången av 2019. Den kommande livsmedelsombudsmannen bör ges tillräckliga befogenheter för att 

vid behov kunna inleda processer för att utreda olägenheter, samt utfärda eventuella sanktioner. 

Lagstiftningen om livsmedelsmarknaden bör samtidigt ses över. Det står helt klart att frivilliga 

lösningar inte räcker för att skapa balans inom livsmedelskedjan och åtgärda ojusta handelsmetoder. 

Därför behövs nu styrande lagstiftning och en ombudsman, framhölls i uttalandet.  

SLC Nyland kräver att staten och kommunerna även tar sitt ansvar och i offentliga upphandlingar 

endast godkänner livsmedel som uppfyller kraven som ställs på vår egen livsmedelsproduktion. 

Sådant som inte är lagligt att producera i Finland skall inte hamna på tallrikarna i våra daghem, 

skolor, sjukhus och servicehem.  

Vidare påpekade höstmötet att det inte är säkerhetslagrens uppgift att balansera marknaden. Av den 

anledningen finns det ingen orsak att nu röra säkerhetslagren. Att man i detta läge skulle använda sig 

av säkerhetslagren underminerar vår strävan till en fungerande spannmålsmarknad där utbud och 

efterfrågan påverkar priset.  

 

Förbundets verksamhet 
 

Allmänt om lantbruket i Nyland 

År 2017 fanns det 3 174 gårdar i Nyland. Minskningen från föregående år var knappt 3 %. Den 

disponibla jordbruksarealen var drygt 181 000 ha och medelarealen per gård 57 ha, d.v.s. 10 ha mer 

än gårdarnas genomsnittliga disponibla areal i hela landet. Ca 77 % (2.450) av gårdarna hade 

växtodling som huvudproduktionsinriktning. På 162 gårdar var huvudproduktionsinriktningen 

mjölkproduktion och på 73 gårdar nötköttsproduktion. Svingårdarnas antal minskade till endast 11. 

Växthusproduktion var huvudinriktning på 73 gårdar. Mjölkproduktionen i Nyland minskade jämfört 

med föregående år från 68 till 66 miljoner liter. Den totala nötköttsproduktionen minskade en aning i 

Nyland och uppgick till 1,68 miljoner kg. Svinköttsproduktionen minskade likaså och uppgick till 4,6 

miljoner kg. (Källa Luke).  

Av totalarealen i Nyland år 2017 var den ekologiska åkerarealen 12,4 % (2016 11,5 %). Den 

ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) var totalt 22 585 ha (+7,9 %). Ekogårdarnas antal i 

Nyland var 349, varav 48 djurgårdar. Medelstorlek per gård år 2017 var 64,7 ha/gård (+5,8 ha). 

(Källa EkoNu!). 

Spannmålspriserna steg en aning från föregående år, men var fortsättningsvis på en ohållbart låg nivå. 

Prispressen på mjölk och kött lättade något under året och priserna stärktes en aning. En viss 

snedvridning inom landet kunde noteras med genomgående sämre gårdspriser för foderspannmål i 

södra Finland än längre norrut, där foderfabrikerna tydligt drar upp priset.  

Efterfrågan av finländska ekologiska produkter fanns, även utomlands. Brist på ekohavre. 

Ekospannmålspriserna var på en mycket bra nivå i jämförelse med konventionellt. Rätt stort intresse 

att övergå till ekologisk odling. REKO likaså fortfarande en ljuspunkt.  
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Efterfrågan på grönsaker och frilandsgrönsaker fanns och det skulle finnas utrymmer för fler odlare av 

närproducerade grönsaker. Det gjordes rätt få maskin- och byggnadsinvesteringar, men trots det 

minskade lånebördan inte. Den ansträngda lönsamheten det stora problemet på gårdarna. Behövs 

marknadsföring för att få ut ett merpris för våra högkvalitativa produkter. 

 

Vårbruket kom igång med viss fördröjning på grund av den kalla väderleken med snöfall ännu i 

början av maj. Det var stora variationer i nederbörd under odlingssäsongen i Nyland. I västra Nyland 

lyckades sådden bra och ingen försommartorka, aningen torrt i slutet av juli. Säsongen var ett par 

veckor senare än normalt på grund av den svala sommaren. På vissa områden i västra och mellersta 

Nyland led grödorna av den lokalt kraftiga nederbörden i början av juni. Mycket fuktigt hela hösten i 

hela Nyland. En del inledde skörden redan i början av augusti och skörden pågick till slutet av 

oktober. Höga torkningskostnader. I östra delarna blev mycket havre otröskad då den inte hunnit 

mogna. Höstgrödorna och oljeväxterna gav överlag en rätt bra skörd. Vallskörden utdragen, men rätt 

bra skörd. Man kunde konstatera att odlingssäsongen denna gång varit bättre i västra Nyland. I östra 

Nyland blev uppskattningsvis 3-5 % oskördat (i Pyttis ca 10%), främst vete, oljeväxter och 

bondböna. I västra Nyland fick man det mesta skördat. Det var dock stora gårdsvisa variationer. 

Närmare 10 % blev oskördat i Finland som helhet.  

Det blev även problem med att få gödseln utspridd på husdjursgårdarna. Få lyckades så höstsäd som 

planerat och det blev för många problem med höstbearbetningen och att uppfylla växttäckeskraven. 

Överlag rätt höga hektolitervikter, men i övrigt mycket varierande kvaliteter. Rätt allmänt med höga 

DON-halter. Det väntades bli en viss brist på halm. På grund av den svåra situationen betalades 

undantagsvis även år 2017 förhöjda förskott på gårdsstödet och programbaserade stöden. Det var även 

möjligt att skjuta fram sista datum för spridning av gödsel till slutet av november enligt modell från 

2015. 

Marknadssituationen för den finländska skogsindustrin var på det hela taget god. 

Drivningsförhållandena under vintern 2017 var varierande och utmanande och vintern var kort. I väster 

försvann tjälen ganska fort medan den i öster, på sina ställen, hölls kvar ända till mars. Sommaren var 

regnig och hösten exceptionellt regnig. Det var god efterfrågan på virke under hösten och det 

avverkades rätt aktivt.   

Medelpriset på grantimmer steg mest med nästan 3 €/m3 jämfört med 2016. Priset på övriga 

timmersortiment steg också men betydligt mindre. Priset på massaved hölls ganska stabilt under hela 

året. Mot slutet av året ledde den rådande virkesbristen till stigande priser på nästan alla 

virkessortiment. Massavedspriserna var dock fortsättningsvis förhållandevis låga. Finlands 

skogscentral började godkänna Kemera-stödansökningar för vård av ungskog den 20 april efter en 

paus på nästan ett år. Användningen av energived hölls ungefär på samma nivå som 2016 fastän 

temperaturen under 2017 var högre än normalt.  

Skogsfrågor var allt mer på tapeten inom EU (LULUCF och RED II). SLC har aktivt via sina 

skogssakkunniga och förtroendevalda försökt påverka utformningen av EU:s skogspolitik.  

 

SLC Nylands verksamhet 

Förbundets styrelse sammanträdde under 2017 till tre möten. Årets första möte hölls i januari på HK 

Scan i Vanda, där bland annat köttproduktionens framtidsutsikter i södra Finland, samt läget och 

prisutvecklingen på köttmarknaden diskuterades. Marknaderna fragmenteras allt mer. 

Konsumenterna vill ha renare och hälsosammare produkter. HK Scan har rätt hög andel produkter 

som inte sugits in i handelns private label utbud. Betydelsen av innovationer ökar. Diskuterades kort 

hur handelns prissänkningskampanjer märks i slakteriledet. Handelns auktionsförfarande 

(budgivning) ansågs vara på gränsen till god handels sed och en stor orsak till pressade priser. Vilka 

förändringar som önskas gällande den kommande jordbrukspolitiken togs upp. En utjämning av 
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husdjursstöden efterlystes. I övrigt behandlades på mötet främst organisatoriska frågor, ekonomi och 

verksamhet.  

Årets andra styrelsemöte hölls i mars på Viljelijän Berner i Vanda. Förutom ordinarie mötesfrågor 

behandlades aktuellt inför odlingssäsongen. Bengt Aspelin från Viljelijän Berner frågade om 

jordbrukarna längre är chaufförer eller blir passagerare om de flesta lantbruksförnödenhets- och andra 

-företag blir utländskt ägda. Styrelsen fick information om olika gödsel- och betningsmedel. SLC:s 

ordförande Holger Falck redogjorde bl.a. för hur avbytartjänsterna kan produceras i framtiden. 

Gällande sammanslagningar av lokalavdelningar efterlystes en linjedragning från förbundets sida om 

hur man skall gå framåt. Finns behov av att diskutera representation till exempel inom styrelsen. 

Höstens styrelsemöte hölls i oktober på Aktia i Helsingfors. Portföljförvaltare Christian Strömberg 

höll en ekonomisk översikt. Förslaget till ny placeringsstrategi godkändes. På mötet behandlades 

medlemsavgifter och budgetförslag för 2018 samt valberedning och övriga frågor inför höstmötet. 

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback informerade om aktuella lantbrukspolitiska frågor, bl.a. 

beredningen av CAP-reformen och förutsättningarna för inrättandet av en statlig 

livsmedelsombudsmannatjänst. I diskussionen togs upp om det är möjligt att få förlängd spridningstid 

för gödsel p.g.a. den regniga och sena hösten. Enligt Laxåback skall det vara möjligt att individuellt 

söka om förlängd tid till slutet av november på motsvarande sätt som 2015. Vidare diskuterades 

förbudet mot användning av bekämpningsmedel på EFA-arealer, som träder i kraft på EU-nivå från 

och med 2018. Laxåback tackade Kaijus Ahlberg för hans insats för strävan att få ett undantag för 

ekoväxthus i förnyelsen av EU:s ekoförordning. Vidare påtalades att ett nytt fall har framkommit där 

en gård blivit utan stöd för att den elektroniska ansökan tydligen inte gått fram. Föreslogs att det 

borde komma en förfrågan/påminnelse genast efter att ansökningstiden gått ut, samt att man inte 

borde behöva ta tillbaka hela ansökan när man gör ändringar. 

Arbetsutskottet höll sju möten under året, varav ett hölls som gemensamt sommarmöte med 

kvinnoutskottet, ungdoms- och PRutskottet samt SLC-fullmäktigegruppen hos Thomas Blomqvist med 

företagsbesök på Tenala mejeri, där Pelle Friman presenterade verksamheten. 

Arbetet med att utarbeta en handlingsplan för förbundet påbörjades efter att förbundets nya strategi 

godkänts 2016. Ett första utkast till handlingsplan uppgjordes av strategi- och 

kommunikationsarbetsgruppen. Tidtabellen föreslogs förskjutas så att SLC:s handlingsplan hinner bli 

klar först och även ge möjlighet för de nya ordförandena att vara med och utforma den slutliga 

handlingsplanen. 

 

Förbundsordföranden meddelade på vårmötet att han inte står till förfogande för omval på hösten. 

Lokalavdelningarna uppmanades sondera möjliga kandidater till ny ordförande. En 

valberedningsarbetsgrupp bestående av Anders Rosengren, Johanna Wasström, Tom Lemström, Tom 

Pehkonen och Sonja Träskman tillsattes.  Det ansågs önskvärt att det skulle finnas flera kandidater 

och att man skulle ordna ett tillfälle där man har möjlighet att känna kandidaterna på pulsen. 

Valberedningsarbetsgruppen kunde efter sonderingar under sommaren i början av hösten meddela att 

man hade tre kandidater som ställer upp i ordförandevalet. Dessa var Thomas Antas, Erik Perklén 

och Peter Österman. Kandidattent ordnades sedan i form av två ”Oss bönder emellan” tillfällen i 

början av november inför ordförandevalet på höstmötet. Thomas Blomqvist föreslogs och valdes till 

fullmäktigeordförande i SLC från och med 2018. 

Inom förbundet och SLC gjordes under 2017 mycket intressebevakning i förhandlingar med 

myndigheter, samt satsningar på att föra fram behovet av ett rättvist pris och inhemsk produktion.  

Man hade även en aktiv ungdomsverksamhet, inte minst tack vare BOOSTI-projektet tillsammans 

med MTK-Uusimaa. Företagarfrågor lyftes för övrigt fram speciellt via det gemensamma 
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företagarutskottet med MTK-förbunden och via projektverksamheten (bl.a. Ny-Urakka), men även i 

många andra olika sammanhang.  

De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen för 2017 gällde (inom parentes strategins 

tyngdpunktsområden):  

A.  Näringspolitik & landsbygdsutveckling (Marknad och Politik)  

B.  Markägar- & miljöfrågor (Politik, Kompetens) 

C.  Välmående (Sociala frågor) 

D.  Information & konsumentupplysning (Kompetens) 

E.  Ungdomsverksamhet (Marknad, Politik, Sociala frågor, Kompetens) 

 

 

Dessa förverkligades i sammanfattning i organisationens verksamhet enligt följande: 

 

A.  Näringspolitik & landsbygdsutveckling (Marknad och Politik)  

 

Under året utarbetades en konkret handlingsplan för hur stärka odlarnas position på 

spannmålsmarknaden. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta vidare med utvecklingsförslag för 

spannmålsexport och organiseringen av marknadsföringsavgift. I arbetsgruppen som sammanträdde 

aktivt under året ingick Bengt Nyman, Kim Forsman, Johan Weurlander, Rolf Johansson, Christian 

Nyholm samt Rikard Korkman och Bjarne Westerlund. Man utarbetade målsättningar för en 

organisationsmodell och eventuell marknadsföringsfond för odlarstyrd export. Framhölls vikten av 

direkt export av spannmål samt att få förädlingsledet att satsa på produktutveckling och export av 

förädlade produkter. Inom Greppa Marknaden projektet gjordes en utredning om behovet av en 

exportbefrämjande odlarorganisation och en hamnutredning. Med arbetsgruppens och utredningarnas 

resultat som grund gjordes en projektplan för exportfrämjande projektet Farmers Grain Export. SLC 

beviljades i slutet av året finansiering från Mavi för projektet, som genomförs i samarbete med MTK.  

 

Odlarna uppmanades reservera 25 % av odlingsarealen för export och 25 % i grödor som inte belastar 

den inhemska spannmålsmarknaden (marknadsorienterad odlingsplan). Köttproduktionens 

framtidsutsikter i södra Finland diskuterades med LSO Andelslag och HKScan. 

 

Målsättningar för det kommande CAP-stödet efter 2020 diskuterades på flera möten under året. Man 

ställde upp bland annat följande målsättningar: stöden bör i större grad riktas till aktiv odling, 

stödrätterna slopas, tvärvillkoren förenklas eller slopas helt, skördekravet återinföras i någon form 

och att miljöersättningen utvecklas så att pengarna bättre kan användas till att stöda produktionen.   

Förbundet bevakade beredningen av landskapsreformen i Nyland för landsbygdsfrågornas del. 

Livsmedels- och naturresursområdets uppgifter planeras övergå från regionalförvaltningen och 

kommunerna till landskapen. De uppgifter som har anknytning till jordbruksstöd, utveckling av 

landsbygden, djurens hälsa och välbefinnande, växters sundhet, naturnäringar, livsmedelslagen och 

produktionsinsatser inom jordbruket överförs i regel från närings-, trafik- och miljöcentralerna, 

regionförvaltningsverken och kommunerna till landskapen. I enlighet med regeringens riktlinjer 

kommer så gott som alla de uppgifter inom landsbygds- och lantbruksförvaltningen som för 

närvarande sköts av NTM-centralerna och kommunerna att överföras till landskapen. 

Mavi tidigarelade betalningarna av ekoersättning och kompensationsersättning från juni till maj, 

vilket i någon mån underlättade gårdarnas likviditet. Positivt var även att man fick igenom 

kompensation om 25 miljoner euro via ersättningssystemet för återbäring av bränsleskatt, som dock 

utbetalas först hösten 2018.  

Möjligheterna att utnyttja Råd 2020 -systemet för jordbruksrådgivning som är en del av programmet 
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för utveckling av landsbygden lyftes fram, liksom möjligheterna att söka investeringsstöd samt 

krisstöd och olika lättnader.  

Sortförsök och ekomentorskap samt REKO-ringar har utvecklats inom EkoNu!-projektet. Förbundet 

deltog i utvecklandet och marknadsföringen av SLC:s skräddarsydda företagarkort. Till 

medlemspriset 10 euro kan man beställa och få hemskickat ett personligt företagarkort, som fyller de 

krav på uppgifter som arbetsskyddslagen ställer på kortet. 

 
 

 

B.  Markägar- & miljöfrågor (Politik, Kompetens) 

Förbundet uppvaktade tillsammans med MTK-Uusimaa NTM-centralen om vägarnas skick och 

underhåll och påpekade brister i vägunderhållet. Påtalades att det finns risk för att mjölkbilar och 

andra tyngre transporter inte alltid längre kommer fram i glesbygden. Vidare togs upp behovet av att 

beakta framkomligheten med jordbruksmaskiner i trafikplaneringen och övriga vägfrågor. Under 

vintern och våren hade flera medlemmar tagit kontakt och påtalat vägarnas dåliga skick och 

svårigheter för mjölkbilar och andra fordon att ta sig fram på oplogade och hala vägar. Även i övrigt 

har det lägre vägnätet blivit i allt sämre skick. 

Problem gällande dragningar av ledningar påtalades fortsättningsvis. Det förekom fortsättningsvis 

brister i informationen från bolagen till markägarna (t.ex. från Caruna, enligt aktuella fall med 

nedgrävning av el-linjer) och förverkligandet av grävarbeten. Flera träffar med Caruna och de 

projektansvariga underleverantörerna gällande problem som markägare och odlare råkat ut för i 

samband med grävandet av jordkablar hölls under året. Caruna var dock tillmötesgående och 

förbättrade sina tillvägagångssätt och rutiner, men den långa underleverantörskedjan gjorde att vissa 

problem trots allt fortsättningsvis förekom. Skador som orsakas t.ex. på åkrar och i odlingar skall 

ersättas av förorsakaren. Odlaren bör meddela i stödansökan eller anmäla till landsbygdsmyndigheten 

om en del av ett skifte ej i odling under växtsäsongen.   

Skogs- och övriga markägarintressen bevakades på olika nivåer. Ändringen av markanvändnings- 

och bygglagen trädde i kraft 1.5.2017. En välkommen förändring i lagen är att det inte längre krävs 

tillstånd för miljöåtgärder då man avverkar på jord- och skogsbruksdominerade områden. 

Förändringen gäller alla områden som börjar med beteckningen M, dvs också MU- och MY-områden 

samt områden inom dessa med informativa beteckningar som t.ex. luo och geo.  

Ett gemensamt ställningstagande med MTK Uusimaa om möjligheterna till jakt på 

naturskyddsområden sändes till miljöministeriet 19.6. Inom ramen för projektet Skogsbruk och 

planläggning, som Skogscentralen administrerar, ordnades seminarier och träffar med kommunala 

tjänstemän och beslutsfattare. Lokalavdelningarna uppmanades aktivt ta kontakt med tjänstemännen 

och fullmäktigeledamöter. Planeringsprinciperna och Nyland 2050 landskapsplanen diskuterades 

med Nylands förbund.  

Principerna för avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen bevakades inom det regionala 

viltrådet och via lokalavdelningarnas markägarrepresentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelse. 

Situationen gällande utvecklingen av viltstammen diskuterades och det ordnades två regionala 

viltträffar. Påtalades att det fortfarande verkade finnas ett för stort antal hjortar på vissa områden, 

bl.a. i Bromarf och Borgå. Vid avskjutningen viktigt att skjuta mycket hondjur. Även den ökande 

vildsvinsstammen kräver uppföljning speciellt i östra Nyland. I västra Nyland väckte vargfrågan 

diskussion. Förbundsordförande riksdagsman Thomas Blomqvist ställde spörsmål i riksdagen om 

möjligheterna att lokalt åtgärda vargstammen och möjligheterna att få ersättning för rovdjursskador.  

Bevakningen av arbetet med uppgörande och tillämpningen av åtgärdsprogram för vattenvården inom 

Nylands NTM-central och vattenförvaltningsplanen för Finska vikens och Kymmene älvs 

avrinningsområde, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, fortsatte.  
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Ekokontrollen och behovet och möjligheter att digitalisera kontrollen och förenkla byråkratin 

diskuterades aktivt med Evira.  

 

 

C. Välmående (Sociala frågor) 

 

Inom ramen för LPA-samarbetsavtalet hölls olika aktiviteter för att befrämja LPA-tryggheten. SLC 

Nyland har verkat för utvecklandet av lantbrukarnas socialskydd inklusive avbytarservicen, samt för 

anslutningen till lantbrukarnas företagshälsovård. Betydelsen av ett fungerande avbytarsystem 

poängterades. Förbundet har lyft fram betydelsen av såväl fysiskt som psykiskt välmående i bl.a. 

kolumner i Landsbygdens Folk och på möten, samt i e-infobrev.  

 

Nyländska koklubben höll sitt vårmöte och diskussion med Päivi Wallin från LPA och SLC:s 

ordförande Holger Falck om avbytarservicen 21.4 på SLC. 

Producentförbunden i Nyland och Åboland har sänt en gemensam skrivelse till Salo och LPA 5.5, där 

man tog upp att avbytarservicen fungerar dåligt i Saloenheten och krävt åtgärder. 

Avbytarsystemet överförs också på landskapen i samband med den kommande landskapsreformen. Det 

gemensamma utskottet för kompetens och välmående med MTK-förbunden beredde ett gemensamt 

utlåtande från utskottets och förbundens sida om avbytarservicen och överföringen på landskapen. 

 

SLC Nyland har varit representerat i det gemensamma utskottet för kompetens och välmående med 

MTK-förbunden. Inom SLC Nyland har kvinnoutskottet ansvarat för socialpolitiska frågor, med ordf. 

Johanna Wasström som sektoransvarig inom förbundet. Lokalavdelningarna hade egna aktiviteter i form 

av ”orka i arbetet”- (Tyky) verksamhet och kondiskurser. LPA-infomaterial ingick i ”Min Gård”-

minnesstickan som delades ut till nya lantbrukare. Alla nya lantbrukare som deltog i lokalavdelningarnas 

vårmöten tilldelades dessutom en Bonden behövs T-skjorta och en liten första hjälppåse.  

 

Ta hand om bonden, tidigt ingripande träff ordnades i samarbete med LPA och vikten av att ta hand om 

sin hälsa och välmående lyftes fram på möten och i artiklar i Landsbygdens Folk, samt i medlemsbrev. 

Välmåendeträffar och olika evenemang ordnades för medlemmarna. Landsbygdens stödpersonnätverk 

erbjuder stödpersoner och samtalshjälp för den som behöver någon att tala med. 

 

D. Information & konsumentupplysning (Kompetens) 

SLC:s kampanj på sociala medier, 6 goda skäl att använda inhemska livsmedel, som inleddes i början 

av året fick ett mycket bra genomslag. SLC Nyland och medlemmarna bidrog till att sprida 

budskapet. 

 

Ett medlemsbrev med bl.a. uppnådda resultat och aktuellt inför odlingssäsongen sändes ut före 

lokalavdelningarnas vårmöten. Information bifogades även till medlemsavgiftsfakturan. Elektroniska 

medlemsbrev sändes ut regelbundet och förbundet utnyttjade även aktivt Facebook som 

informationskanal.  

För att under sommaren påminna om den finländska matens ursprung och bondens arbete upprepade 

SLC kampanjen med åkerskyltar som lokalavdelningarna satte upp vid åkrar längs landsvägar.  

 

Skyltarna hade olika budskap och var försedda med de båda inhemska ursprungsmärkena samt SLC:s 

logo. Budskapen var: Här växer din mat, Rent mjöl i påsen, Mat odlad med omsorg, Du förtjänar 

trygg mat samt Ruokasi kasvaa tässä. Eftersom kampanjen har varit omtyckt beställde SLC in 
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ytterligare en omgång nya, något större åkerskyltar med budskapen: Rent mjöl i påsen, Här växer din 

gröt, Låt oss odla din mat, Matens väg börjar här och Puhtaat jauhot pussissa. 

 

Inom förbundet och gentemot SLC framhölls att kommunikationen är otroligt viktig med tanke på att 

upprätthålla och få förtroende och förståelse för jordbruket bland allmänheten. Förbundet deltog 

tillsammans med SLC, lokalavdelningarna i Raseborg och EkoNu!-projektet i närmatsmarknaden 

Slow Food Festival i Fiskars 7-8.10. 

 

Betydelsen av att lyfta fram de människor som jobbar för att ta fram vår mat och håller landskapet 

öppet framhölls. Upplysning och information behövs i skolorna och för ungdomar. Få har idag 

kontakter och kunskap om jordbruksproduktion. Under hösten 2017 ordnade SLC Nyland en rit- och 

pysseltävling för att fira det 100 åriga Finland. Svenskspråkiga klasser i åk 1-6 i hela Nyland var 

välkomna att delta i tävlingen. Uppgiften var att på valfritt sätt pyssla en modern bondgård eller en 

dela av en sådan. SLC Nyland fick in bidrag från fyra skolor och beslöt att belöna alla deltagare med 

ett gårdsbesök under våren 2018. 

 

Även dialogen med medlemmarna betonades. Det är viktigt att stämma av organisationens verksamhet 

och bevakning med medlemmarna. I början av november hölls det medlems- och 

ordförandekandidatträffar under namnet ”Oss bönder emellan”. Avsikten med diskussionsträffarna var 

att ventilera näringens svåra läge och SLC:s intressebevakning, samt linjedragningar för framtida 

jordbrukspolitik. Uppslutningen och responsen på träffarna var god. Diskuterades bl.a. frågor om 

aktiva- och deltidsjordbrukare, samt hur jordbrukspolitiken borde utformas. Kandidaterna i 

ordförandevalet presenterade sig och debatterade under ledning av Anders Rosengren, som fungerat 

som ordförande för valberedningsarbetsgruppen.  

SLC:s upphandlingskampanj för att få mer finländsk mat i offentliga kök var igen aktuell inför och 

efter kommunalvalet. Lokalavdelningarna uppmanades att aktivera sig i kampanjen och uppvakta de 

egna kommunernas upphandlingsansvariga och beslutsfattare. Bland annat fördes diskussioner med 

Borgå om möjligheterna att öka andelen närproducerat i stadens storkök. Inom ramen för Närmat från 

Nyland projektet hölls ett upphandlingsseminarium i Hyvinge.  

 

E.  Ungdomsverksamhet (Marknad, Politik, Sociala frågor, Kompetens) 

 

Ungdomsverksamheten ordnades även 2017 i tätt samarbete med MTK-Uusimaa och MTK- Häme. 

Annika Öhberg fungerade som ungdomsombud ända till utgången av 2017. 

Fredagen 27.10 ordnade SLC Nyland sin traditionella Oktoberfest tillsammans med SLC Åboland. 

Dagen startade med att åka buss från Liljendal till mot Åboland, där första besöksmålet var Qvidja 

gård i Pargas. Efter Qvidja styrdes kosan mot Åbo hamn där deltagarna fick bekanta sig med Åbo 

stads stadsodlingsmöjligheter. Därefter var det dags för stadsorientering i Åbo centrum samt middag 

på restaurang Tårget. Sammanlagt 16 personer deltog. 

Två generationsväxlingskurser ordnades i slutet av november. Programmet bestod av föreläsningar 

om planering av generationsväxling, skattefrågor, avträdarstöd, startstöd, skogsfrågor samt sociala 

dimensioner vid generationsväxling. Andelsbanken medverkade vid arrangerandet av kurserna. 

Förbundet har under året ordnat olika andra evenemang för sina unga medlemmar, se nedan under 

”Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2017”. 

SLC Nylands ungdomsutskott sammanträdde tre gånger. Det gemensamma ungdomsutskottet för 

SLC Nyland, MTK Uusimaa och MTK Häme sammanträdde fyra gånger. Se närmare nedan under 

Utskotten. 
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BOOSTI 

Under 2017 kom BOOSTI-projektets verksamhet igång på allvar. BOOSTI är ett samarbetsprojekt 

mellan SLC Nyland, MTK Uusimaa och MTK-Häme och finns till för att stöda de unga 

lantbruksföretagarna och förbättra förutsättningarna för att kunna vara verksamma på landsbygden.  

Under året ordnades åtta olika BOOSTI-tillfällen. BOOSTI-tillfällena erbjuder unga företagare 

möjligheten att utveckla sitt kunnande, utbyta tankat och idéer samt träffa andra i avslappnad 

stämning. 

 

 

Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2017 

 

Bland annat dessa tillställningar ordnades under året, där förbundet var arrangör eller medverkade på 

något hörn eller via projektverksamheten: 

o Greppa Marknaden odlartillfälle om arrendemarknaden och skördeförsäkringar hölls på Vanda 

Lantbruksmuseum med över 60 deltagare 18.1. 

o EkoNu!-projektets seminarium om bekämpning av rotogräs hölls på Överby 24.1. 

o Skattekurs hölls inom ramen för VårNylandsbygd-projektet i Novia i Ekenäs 24.1 och i Borgå 31.1. 

o BOOSTI-projektets Start-Up Weekend hölls 27-29.1 i Helsingfors. 

o SLC och SLC Nyland medverkade i den finlandssvenska kryssningen 3-4.2. 

o Odlingsplaneringsdag ordnades av VårNylandsbygd-projektet i Ekenäs 1.3 och i Borgå 2.3. 

o SLC Nyland, Ny-Urakka-projektet och Esbo Landsbygdsförening deltog i Valtras maskindag i 

Esbo 3.3. 

o Regional viltträff hölls i Borgå 6.3 och i Ekenäs 7.3 med sammanlagt ca 80 deltagare. 

o Ny-Urakka-utbildningstillfälle ”Köp dig inte arbete” hölls på TTS i Rajamäki 8.3. 

o NyRaHa-seminarium hölls i Hyvinge 9.3. 

o BOOSTI-spannmålsmarknadstillfälle hölls på YH Novia 14.3.  

o BOOSTI: Utlandsexkursion till Österrike 18-25.3 

o Regionala stödinfon hölls i Vår Nylandsbygds-projektets regi 22.3 i Karis, 23.3 i Borgå, 6.4 i 

Kyrkslätt och 10.4 i Liljendal med sammanlagt ca 250 deltagare. För blankettombud, rådgivare 

och landsbygdsförvaltningen hölls stödutbildningsdag 29.3 i Helsingfors och för ekoproducenter 

hölls regionalt stödinfo i Kyrkslätt 6.4. 

o BOOSTI: Alternativa riskhanteringsmetoder på spannmålsmarknaden 28.3 

o Raseborgavdelningarna hade markägarträff med Caruna om dragning av jordkabel och röjning av 

ellinjer 30.3 i Ekenäs.  

o BOOSTI Madcooking-tillfälle hölls 31.3 i Borgå i samarbete med Marthaförbundet. 

o Utbildningsdag hölls 5.4 i Högfors om utnyttjande av byggnadsplatsers rena överskottsjord för 

grundförbättring och utfyllnad på jordbruksfastigheter inom projektet ”Resurseffektivt 

utnyttjande av lantbruksfastigheter”.  

o SLC:s och EkoNu!-projektets Ekotankesmedja 2017 hölls i Pargas 7.4. 

o Ingå lokalavdelning ordnade infokväll om generalplanen 11.4, där förbundet och SLC deltog. 

o SLC:s tjänstemannadagar hölls 8-9.6 i östra Nyland. 

o Greppa Marknaden fältträffar ordnades 6.6 och 27.6 på Postis i Sjundeå, 7.6 och 28.6 på 

Tjusterby i Pernå samt 8.6 och 26.6 på Broby i Snappertuna. 

o Ett tiotal nyländska markägare deltog i Carunas utvecklingsdag om dragning av jordkabel15.6. 

o Greppa Marknaden seminarium hölls på Västankvarn fältdag 6.7. 

o Sommarutfärden arrangerad av kvinnoutskottet gick till Lahtis-nejden 31.7-1.8. 

o Verksamhetsledaren deltog i MTK-Uusimaas 100-års jubileum 3.8 i Mäntsälä. 

o Ett antal medlemsgårdar deltog igen i Delikatessernas Finland som hölls på Järnvägstorget i 

Helsingfors 3-5.8. 
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o En handfull nyländska gårdar deltog i ”Köp från gården dagen” 16.9. 

o Förbundet deltog tillsammans med SLC, lokalavdelningarna i Raseborg och EkoNu!-projektet i 

närmatsmarknaden Slow Food Festival i Fiskars 7-8.10. 

o Upphandlingsseminarium ordnades av Närmat från Nyland och Motiva i samarbete med MTK 

Uusimaa och SLC Nyland i Hyvinge 11.10. 

o BOOSTI: Vandringsdag i Liesjärvi nationalpark i Tavastland 28-29.7. 

o BOOSTI: Exkursion till södra Österbotten 20-21.10 

o Oktoberfest-träff för unga hölls tillsammans med SLC Åboland i Åboregionen den 27.10.  

o I Ny-Urakka projektets studieresa till Danmark 31.10-2.11 deltog 20 personer. 

o BOOSTI: ”Mun oma yritys- johtaen läpi spv:n” 3.11. Tillfället ordnades på finska på Knehtilä 

gård i Hyvinge. Ordnades i samarbete med ProAgrias Elina-projekt. 

o BOOSTI: ”Tarinalla arvoa tuotteelle”- tillfälle 8.11 i samarbete med InnoRuoka-, Hymy- och 

Elina-projekten, med fokus i marknadsföring. Miko Heinilä från Kyrö Distillery berättade om hur 

grundandet av Kyrö Distillery Company gick till. 

o Oss bönder emellan medlemsträff med kandidattent hölls 7.11 i Karis och 9.11 i Sibbo. I träffarna 

deltog sammanlagt ca 100 personer. 

o Vår Nylandsbygd-projektet ordnade ”Bondens och djurens välmåendedag” i Vanda 

lantbruksmuseum 15.11. 

o Generationsväxlingskurs hölls 23.11 i Karis och 27.11 i Borgå, med sammanlagt ett 80-tal 

deltagare. 

o Kyrkslätt kommunstyrelse uppvaktades om förutsättningarna för landsbygdsföretagande och 

bedrivandet av lantbruk i kommunen samt case Hagelberg 27.11. 

o I Greppa Marknaden seminariekryssningen till Stockholm 29.11-1.12 deltog 80 personer. 

 

  

Projektverksamhet 

SLC Nyland deltog aktivt i olika projekt som medlemmarna kan ha intresse och nytta av. I några 

projekt deltar förbundet med en arbetsinsats via stödöverföringsavtal (Ny-Urakka, BOOSTI, Greppa 

Marknaden, Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter) och i en del andra som 

samarbetspartner. En projektutställning ordnades i samband med Nyländsk Bondedag. 

 

Ny-Urakka projektet har som målsättning att utveckla landsbygdsföretagarnas 

maskinentreprenadverksamhet och utbilda dem i företagsledning och ekonomiska frågor. I projektet 

utnyttjar man nya innovationer och verktyg inom entreprenadverksamheten. Därtill har man som 

målsättning att bygga nätverk och utveckla samarbetet mellan entreprenörerna och skapa en internet 

baserad Urakka-Forum marknadsplats för kunderna. Projektets verksamhetsområde är Nyland och 

projektet pågår under tiden 1.11.2015 – 30.6.2018. Förutom TTS deltar SLC Nyland och MTK – 

Uusimaa samt NSL som representerar rådgivningssektorn.  

 

BOOSTI- verksamheten består av tre tyngdpunktsområden; ekonomi och förvaltning av det egna 

företaget, utveckling av nya och annorlunda företagsidéer samt företagarens genomgående 

välmående som grund för företagsamheten. Tillväxtkraften i BOOSTI kommer från att förstärka 

deltagarens kunskaper i analyseringen av det egna företagets verksamhet och hjälpa företagaren att 

inse möjligheter i utvecklingen av sitt företag. BOOSTI handlar också om att erbjuda tillfällen för 

unga där man kan slappna av i gott sällskap och låta idéerna flöda.   

 

Greppa Marknaden har som målsättning att förbättra de nyländska odlarnas kännedom om 

marknaden, produktionskostnader och nya odlingsväxter. Projektet pågår 2015-2017 och förverkligas 
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i samarbete mellan SLF, SLC, NSL och SLC Nyland, med finansiering från NTM-centralen och 

stiftelsen Finlandssvenska jordfonden.  

 

Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter -samarbetsprojekt för nya användningsformer, 

införtjäningslogik och företagarlösningar för tomma produktionsbyggnader samt mark-, skogs- och 

vattenområden, som administreras av AF Innova (projekttiden 1.9.2016-30.6.2019). 

 

För att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter strävar EkoNu! till att öka intresset för 

ekologisk produktion i Svenskfinland. I projektet ingår NSL:s ekoförsök i Östnyland, 

observationsskiften på gårdar och mentorsverksamhet. Micaela Ström är projektdragare i Nyland. 

Ekotankesmedja 2017  hölls i Pargas 7.4.Ekotankesmedjan ordnades av Projekt EkoNu! i samarbete 

med SLC. EkoNu!-projektet driver aktivt även REKO, d.v.s. direkthandel mellan konsumenter och 

producenter. 

 

Skogsbruk och planläggning, administreras av Skogscentralen. Målet med projektet är att främja 

verksamhetsförutsättningarna för näringarna på landsbygden genom att öka samarbetet och kunnandet 

bland markanvändningsplanerare, kommuner, skogsbranschens aktörer och skogsägare. Genom 

projektet sprids kunskap om frågor som har med markanvändning och skogsnäringens förutsättningar 

att göra. Projektet genomförs i kommunerna i Nyland under tiden 1.3.2017 – 31.12.2018. 

 

Övrig projektverksamhet gällde bl.a. infoprojektet Vår Nylandsbygd (Hamk, Novia), NyRaHa-

fånggrödor/vattenvårdsprojekt (Luke), Bioekonomi Västnyland (Novia), Hymy Uusimaa (ProAgria), 

Plan B / Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat (SLF), samt Närmat från Nyland (Laurea) och 

Kustens mat (Novia).  

Tilläggsuppgifter om projektverksamheten på www.nylandsbygd.fi.   

 

Förbundets representanter deltog dessutom i olika utvecklings- och projektstyrgrupper, i NTM-

centralens och landskapsförbundens olika samarbetsgrupper samt i ett antal seminarier, 

arbetsgrupper, möten etc. där medlemmarnas intressen bevakades. 

 

 

Utskotten 
 

KVINNOUTSKOTTET  

Kvinnoutskottet har under året sammanträtt till tre möten. 

 

09.01.2017 

• På mötet planerades årets sommarresa. Vidare diskuterades SLC:s förslag om att slå ihop 

SLC:s kvinnoutskott med SLC:s socialpolitiska utskott. 

 

11.04.2017 

• Kvinnoutskottet sammanträdde i samband med förbundets vårmöte i Liljendal. 

• På mötet gick man igenom och godkände sommarresans program. 
 

07.11.2017 

• Utskottet sammanträdde på Broby i Snappertuna. På mötet planerades verksamheten för år 

2018 där bl.a. sommarresan diskuterades samt arrangerandet av en Kvinnoträff/Kvinnodagar i 

samband med SLC:s kongress hösten 2018. 

http://www.nylandsbygd.fi/


 22 

 

Sommarresan gick denna gång till Lahtis och Heinola trakten och samlade 31 deltagare. 

 

Ta hand om bonden träffen arrangeras på Vanda lantbruksmuseum tillsammans med LPA och 

projektet Ta hand om bonden. Tillfallet samlade 15 deltagare. 

 

UNGDOMS- OCH PR-UTSKOTTET 

13.3.2017 

• Bland annat lokala ärenden, kommunalvalet och program på lokalavdelningsnivå 

diskuterades.  

• Genomgång av aktuella saker inom förbundet samt kommande evenemang och tillställningar, 

bl.a. planering av eventuellt program under Fältdagen i Västankvarn. 

 

5.7.2017 

• Aktuella saker inom SLC Nyland och SLC på agendan. 

• Planering av Oktoberfesten i samarbete med SLC Åboland.  

• Planering av övrigt program gemensamt med svenskspråkiga studeranden. 

 

13.12.2017 

• Annika Öhberg meddelade om att hos slutar som SLC Nylands ungdomsombud och övergår 

helt och hållet till SLC 

• Genomgång av SLC:s nya styrelsesammansättning för 2018. 

• Preliminär planering av nästa års program samt diskussion kring sammansättningen av 

utskottet år 2018. 

 

MILJÖ-, SKOGS- OCH MARKPOLITISKA UTSKOTTET 

Utskottet sammanträdde inte under år 2017, men ledamöterna tog ställning till några aktuella frågor 

och utlåtanden per epost. 

 

SPANNMÅLSUTSKOTTET 

23.01.2017 

• Olika modeller för kvalitetsprissättningsuppföljningen diskuterades. 

• Möjligheterna att uppbära en marknadsföringsavgift och organiseringen av detta diskuterades. 

• Föreslogs att man tillsätter en arbetsgrupp för att arbeta vidare med utvecklingsförslag och 

organiseringen av marknadsföringsavgift. 

• Diskussion med ledningen för Polar Oats om erfarenheter och framtidsutsikter för export-

samarbete. 

 

24.11.2017 

• Erfarenheter av odlingssäsongen och skörden diskuterades. 

• Hälsningar till VYR med önskan att det inhemska grundpriset på spannmål och 

kvalitetsklassificeringen skulle följa Matif-börspriset. 

• Den digitala marknadsplatsen Spannmålstorget, viljatori.fi behandlades.  

• Aktuellt gällande Greppa Marknaden och Farmers Grain Export-projekten diskuterades. 
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• Utsädesfrågor och förhandlingsprocessen om TOS-avgiften behandlades. 

 

UTSKOTTET FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 

01.12.2017 

 

• Utskottet sammanträdde tillsammans med SLC:s ekoutskott.  

• SLC verksamhetsledare Jonas Laxåback berättade om aktuellt inom lantbrukspolitiken. 

• Tero Tolonen, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet berättade om EU:s nya 

ekoförordning. 

• Sammanslagningen av Evira och Mavi till Matverket, samt följderna av sammanslagningen för 

ekoövervakningen och kontrollen diskuterades. 

• Utskottet lyfte fram utmaningar med att försäkra kunskapen hos granskarna speciellt då det 

handlar om odling av specialgrödor som t.ex. inom trädgårdssektorn. Vidare diskuterade utskottet 

om hur man ska ordna med ett tvisteorgan- hur lösa tvister i granskning och undvika 

domstolsbehandling. 

• Ekotankesmedjan 2018 och en fortsättning för EkoNu!-projektet diskuterades. 

 

 

GEMENSAMMA UTSKOTT  

Förbundet var även representerat i gemensamma utskott med i första hand MTK-Uusimaa, MTK-

Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, samt i vissa utskott dessutom övriga producentförbund i södra 

Finland. Förbundet representerades i dessa utskott i de flesta fall av två ledamöter varav den ena 

vanligen förbundets sektoransvariga (arbetsutskottets medlemmar). 

 

• Södra förbundens köttutskott sammanträdde 13.4 och 1.11 i Helsingfors.  

• Det gemensamma ekoutskottet för SLC Nyland, MTK-Häme, -Kaakkois-Suomi och –

Uusimaa sammanträdde 10.2 och 5.12 i Helsingfors. 

• Det gemensamma åkerväxtutskottet för SLC Nyland, MTK-Häme, -Kakkois-Suomi och –

Uusimaa sammanträdde 24.3 på Avena Kantvik i Kyrkslätt och 8.12 i Tavastehus. 

• Det gemensamma miljö- och markpolitiska utskottet med MTK-förbunden sammanträdde 

13.4 i Helsingfors. 

• Mjölkutskottet sammanträdde inte under 2017. 

• Det gemensamma ungdomsutskottet sammanträdde fyra gånger år 2017: 11.1 på rådhuset i 

Loppis, 7.4 i Brasserie L’amour i Borgå, 17.10 MTK Hämes kansli i Tavastehus och via 

SLC:s distansmötesforum och 15.12 på Flamingo i Vanda 

• Utskottet för kompetens och välmående sammanträdde 11.4 i Hämeenkoski och 24.9 i 

Hausjärvi. 

• Det gemensamma skatteutskottet med MTK-förbunden sammanträdde 24.4 på MTK. 

• Näringspolitik- och företagarutskottet sammanträdde 23.3 i Tavastehus och 22.6 i 

Helsingfors. 

 

 

STRATEGI- OCH KOMMUNIKATIONSARBETSGRUPPEN 

Arbetsgruppens sammansättning: Anna Alm (ordf.), Thomas Antas, Erik Perklén, Crista Hällfors och 

Mikael Jern. Sekreterare Annika Öhberg. 
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Arbetsgruppen arbetade vidare med uppgörandet av handlingsprogram för förbundet. Man följde med 

uppgörandet av SLC:s handlingsprogram och beslöts att invänta ordförandevalet och ge den nya 

ledningen möjlighet att delta i utformandet av handlingsprogrammet och kommunikationsstrategin.  

 

SPANNMÅLSARBETSGRUPPEN 

Arbetsgrupp för att arbeta vidare med utvecklingsförslag för att stärka odlarnas ställning på 

marknaden och organiseringen av marknadsföringsavgift samt exportfrämjande åtgärder: Bengt 

Nyman (ordf.), Kim Forsman, Johan Weurlander, Rolf Johansson, Christian Nyholm samt Rikard 

Korkman (sakkunnig), Max Schulman (sakkunnig) och Bjarne Westerlund (sekreterare). 

 

 

Skrivelser, uttalanden, utlåtanden och uppvaktningar 2017 
 

Skrivelse 04.05.2017 om avbytarservicen vid Salo-enheten 

I en gemensam skrivelse till Salo stad och LPA påtalade SLC Nyland, SLC Åboland, MTK-Uusimaa 

och MTK-Varsinais-Suomi de problem som framkommit beträffande avbytarservicen som 

tillhandahålls av Salo-enheten. I skrivelsen krävde förbunden att det vidtas omedelbara åtgärder för 

att korrigera problemen, så att producenterna även på Salo-enhetens område kan garanteras en jämlik 

behandling och de avbytartjänster som husdjursföretagarna har rätt till.  

 

Skrivelse 22.05.2017 om underhåll av vägarna på glesbygden 

I skrivelsen till NTM-centralen betonas att även de lägre klassificerade vägarnas underhåll måste 

skötas. Mjölkbilar och övriga företagstransporter kan inte vänta i timtal på att vägarna skall plogas 

och sandas. De vägar där det finns sådan här regelbundet trafikeringsbehov borde prioriteras i 

underhållet. Man bör även beakta säkerställandet av virkestransporter. Vidare påtalades behovet av 

att i trafikplaneringen beakta möjligheterna till framkomlighet med stora lantbruksmaskiner. 

 

Ställningstagande 26.06.2017 om jaktmöjligheter på naturskyddsområden som grundas i 

Nyland 

I ett ställningstagande tillsammans med MTK-Uusimaa konstaterades att det är aktuellt att grunda 

nya naturskyddsområden i Nyland. Förbunden såg det som viktigt att det även i fortsättningen skall 

vara möjligt att idka jakt på områdena. All slags jakt bör vara möjlig, med vissa områdesspecifika 

undantag. Vidare framhöll MTK-Uusimaa och SLC Nyland att älgdrev och minskning av för täta 

stammar och skadliga arter skall vara tillåtet med Skogsstyrelsens lov på alla naturskyddsområden 

som grundas enligt miljöministeriets förordning.   

 

Utlåtande 26.06.2017 om regeringens utkast till ny lagstiftning om avbytarsystemet  

I ett gemensamt utlåtande med MTK Hämeen, MTK Kaakkois-Suomi och MTK Uusimaa samt 

utskottet för kompetens och välmående poängterades att avbytarservicen är en av de centralaste 

socialtjänsterna för husdjursproducenterna. Förslaget har många goda målsättningar, men den 

föreslagna gårdsvisa grunden för uträkningen av avbytartiden är orättvis. Förändringen skulle straffa 

speciellt dem som inte haft möjlighet att investera. Djuren behöver omsorg och övervakning 24/7. 

Möjligheten till kontrollbesök dygnet runt måste säkerställas inom avbytarservicen även framledes. 

Vidare framhölls att socialskyddet måste vara personligt och rätten till semester kopplad till 

pensionsförsäkringen även i fortsättningen. För att uppmuntra till att hålla semestern samtidigt 

föreslogs att man på de gårdar där företagarna förbinder sig att hålla semester samtidigt skulle få 

tilläggssemesterdagar.   

  

Uttalande 12.10.2017 
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I uttalandet påtalar SLC Nyland att den regniga hösten och utebliven skörd är en ekonomisk katastrof 

för många odlare. De stora nederbördsmängderna har medfört översvämningar på en del skiften. 

Många gårdar i Nyland, särskilt i de östra delarna, hade ännu mycket oskördat, främst vårvete, raps 

och bondböna. Skörde- och torkningskostnaderna blir höga, samtidigt som kvalitetsförlusterna blir 

stora och en del kommer att bli oskördat. Situationen har inte varit så här svår på trettio år. En stor 

del av höstsådden har fått lämnats ogjord på grund av blötan och då marken inte bär blir det problem 

även med höstbearbetningen och spridningen av gödsel. SLC Nylands arbetsutskott var ytterst orolig 

för tillgången på strö och foder på våra husdjursgårdar under den kommande vintern. Man krävde 

med hänvisning till de exceptionella väderförhållandena att vid behov kunna göra höstanmälan för 

miljöersättningen senare än 31.10 och att tiden för spridning av stallgödsel undantagsvis förlängs till 

slutet av november. 

Vidare framhölls att i det här läget är regeringens planerade beskärning av 

kompensationsersättningen (LFA) och höjningen av bränsleskatten i budgetförslaget för 2018 totalt 

oacceptabla och bör återtas. Det är det minsta regeringen kan göra för att underlätta den svåra 

situation som gårdarna oförskyllt hamnat i på grund av väderleksförhållandena.  

Då ersättningssystemet för skördeskador har slopats borde man för att i framtiden förbättra odlarnas 

möjligheter att klara av sämre skördeår genom att införa förbättrade möjligheter för odlarna att göra 

reserveringar för att kunna jämna ut inkomsterna mellan bättre och sämre år. Samtidigt borde 

skördeskadeförsäkringarna göras mer lockande genom att ta bort skatten på försäkringsavgifterna, 

något som inte finns i andra EU-länder. Odlarna uppmanas att fullt ut utnyttja de möjligheter till 

ekonomisk och annan rådgivning som finns inom Råd 2020 systemet.  

 

Uttalande från styrelsemötet 19.10.2017  

SLC Nylands styrelse välkomnade regeringens beslut att reagera på de svåra skördeförhållandena och 

ge ett tilläggsanslag på 25 miljoner euro till jordbrukets energiskatteåterbäringssystem. Det är lite 

plåster på såren för problemen med att få skörden bärgad och de högre skörde- och 

torkningskostnaderna. Kompensationen täcker dock endast cirka en tiondel av förlusterna och 

merkostnaderna den blöta hösten fört med sig för odlarna.  SLC Nyland konstaterade att beslutet i 

alla fall visar att regeringen förstått allvaret i situationen. Till den delen kan man vara tillfreds med 

att intressebevakningen har lett till resultat. Men styrelsen framhåller att det behövs ytterligare 

åtgärder och upprepar kravet om att regeringen skall återta beskärningen om 5 €/ha i 

kompensationsersättningen för 2018 och 20 € 2019.  

Regeringens åtgärder är ändå bara plåster på såren. Grundorsaken till jordbrukets lönsamhetskris är 

den låga prisnivån på jordbruksprodukter. Handeln och industrin bör även de ta ansvar för att de 

finländska jordbrukarna skall få ett rättvist pris. För att garantera att vi har inhemska och ansvarsfullt 

producerade livsmedel även i fortsättningen måste bonden få ett högre pris. 

Med nuvarande priser och med stigande kostnader lönar det sig inte att satsa på konventionell 

spannmålsproduktion. I synnerhet som Yara höjt gödselpriserna med en femtedel jämfört med förra 

hösten. Med rådande prisförhållanden kan man vänta sig en betydande ökning i de gröna arealerna 

nästa år. 

I uttalande påpekades vidare att virkespriserna likaså släpar efter och måste höjas. Många jordbrukare 

är nu tvungna att avverka för att klara ekonomin, men en stor del av skogen ägs idag av andra än 

jordbrukare. Virkespriserna bör nu höjas för att öka intresset för att sköta sin skog och göra 

virkesaffärer, för att möta industrins ökade virkesbehov.   
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Övrigt 

Förbundet tog förutom i ovanstående frågor ställning och informerade om olika frågor i ytterligare ett 

antal ställningstaganden, kolumner och artiklar. Förbundet deltog även i ett antal uppvaktningar vid 

bemärkelsedagar och dylikt.  

 

 

Skatteservice 

Skattebokföringen och skatterådgivningen har skötts av skattebokföringsföreningar och skatteutskott 

inom organisationen. Medlemmarna kan vända sig till sin lokalavdelning för närmare uppgifter om 

vilka personer som fungerar som skattebokförare. 

 

 

Förbundskansliet och personal 
 

Förbundskansliet har sedan början av november 2006 funnits inhyrt i SLC:s kansliutrymmen på 

Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors, telefon 09-601 588, fax 09-6802264, e-post nsp@slc.fi.  

 

Verksamhetsledare för förbundet fr.o.m. 1.11.1997 agronom Bjarne Westerlund (t.f. ombudsman från 

2.1.1994). Kassaförvaltare och kanslist har från 4.2.1985 varit merkonom Gunilla Grönholm. AFK 

Annika Öhberg fungerar som deltids ungdomsombud på timbasis för SLC Nyland. Hon fungerar 

även som ungdomsombud för SLC.  

 

 

Förbundets ekonomi 
 

Förbundets intäkter baserar sig i huvudsak på medlemsavgifter som lokalavdelningarna erlägger, 

samt avkastning av placerade medel. Även flera av lantbrukets ekonomiska företag och 

sammanslutningar som verkar inom förbundets område är anslutna till förbundet som stödande 

medlemmar. Bokslutet för år 2017 uppvisar ett underskott om 7.534 euro och 07 cent.  

 

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. 

 

 

Helsingfors den 26 mars 2018 

 

På förbundsstyrelsens vägnar 

 

 

 

Thomas Antas     Bjarne Westerlund 

 

 

 

 
 

mailto:nsp@slc.fi
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  MEDLEMSSTATISTIK 2017  
       

  Antal Stödande Pers.medl.      Ansluten areal 

  gårdar medl. sammanl. åker ha skog ha 

       

Bromarf  36 15 79 1 523,2 3 593,7 

Tenala  97 29 239 3 744,4 7 195,7 

Raseborg  184 36 383 7 970,6 10 614,6 

Ingå  135 33 293 6 694,3 7 875,9 

Sjundeå  84 21 198 5 892,7 5 428,8 

Kyrkslätt  69 17 161 2 770,1 3 541,0 

Esbo  30 14 75 1 327,4 1 248,2 

Helsinge  46 8 93 2 013,7 1 222,5 

Sibbo  127 26 247 4 705,5 3 578,2 

Borgå  208 38 448 6 844,4 8 608,9 

Pernå  107 15 229 5 324,5 7 008,7 

Liljendal  84 8 239 3 154,7 3 759,9 

Mörskom  22 5 91 1 226,0 1 458,3 

Lappträsk  92 16 225 4 149,9 5 470,5 

Strömfors  27 3 68 1 172,0 2 538,6 

Pyttis  17 0 26 531,8 1 345,0 

  1365 284 3094 59 045,1 74 488,5 

Studeranden  0 15 15 0,0 0,0 

Pers.medl.  0 11 11 149,3 1 124,0 

  1365 310 3120 59 194,4 75 612,5 

     växthus m2 friland ha 

Helsingforsnejd.       

trädgårdspr.avd.  18 6 29 39 522,0 31,7 

  1383 316 3149   

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRTECKNING ÖVER LOKALAVDELNINGARNAS ORDFÖRANDE, SEKRETERARE 

OCH KASSÖR FÖR ÅR 2018 


