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DET NITTIOFJÄRDE VERKSAMHETSÅRET

Förbundets medlemmar 2018
• 16 lokalavdelningar, av vilka tre landsbygdsföreningar
• Bromarf och Tenala lokalavdelningar samt de lokala
lantmannagillena gick samman till en landsbygdsförening,
Tenala-Bromarf Landsbygdsförening
• Sammanlagt 1.351 lantbruks- och trädgårdslägenheter
som medlemmar (-2,3 %)
• 314 stödande medlemmar (-0,6 %)
• Totalt 3.075 personmedlemmar (- 2,3 %)
• Medlemsgårdarnas sammanlagda areal 58.366 ha åker (1,1 %) och 73.726 ha skog (- 1,0 %)
• Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 43,2 ha åker (+
0,5 ha jmf. med 2017) och 54,6 ha skog (+ 0,7 ha)
• 303 lägenheter hade enbart skog
• Om man beaktar endast aktiva gårdar som hade åkermark
i besittning blir åkerns medelareal ca 12,5 hektar större,
d.v.s. 55,7 ha (+ 0,8 ha)

Stödande företagsmedlemmar
•
•
•
•
•
•
•

Andelsmejeriet Länsi Maito
Andelsmejeriet Tuottajain Maito
Arla Oy
LSO Andelslag
Svenska Småbruk och Egna Hem
Södra skogsreviret
Folksam skadeförsäkring

Ny ordförandetrio

Ny styrelseledamot, Artur Hagner, Pernå

Förbundets ordinarie möten
• Vårmötet

• Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 9 april 2018 i
Sjundeå. Närvarande var ca 80 personer av vilka 39 st.
var valda ombud för lokalavdelningarna
• Medlemmarna i fokus, få fram budskap
• Bokslut -7.534, 07 euro
• SLC:s kommunikation, Mia Wikström
• Att tänka positivt – ett val, Kaj Kunnas
• Lantbrukspolitik, Mats Nylund
• Uttalande om landskapsreformen för
landsbygdsnäringarnas del

Nyländsk Bondedag
• Höstmötet
•

•
•
•
•
•

Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag
tillsammans med NSL på Saga Congress Center i Vanda den 20
november. I mötet deltog ca 100 personer. Av dessa var 48
personer valda ombud för lokalavdelningarna.
Thomas Antas återvaldes till förbundsordförande för 2019
Till första viceordförande återvaldes Erik Perklén och till andra
viceordförande Peter Österman
Oförändrade medlemsavgifter
Oskar Tallberg, Raseborg, ny i styrelsen för 2019
Magnus Lindberg, suppl. Stefan Selén ny i SLCs fullmäktige 2019

Nyländsk Bondedag forts…
• Tema för Bondedagen: mark- och vattenvård
•

Projekttorg

• Lantbrukspolitik, Thomas Blomqvist och Jonas Laxåback
• Jordbrukets vattenvårdsåtgärder, miljöminister Kimmo
Tiilikainen
• Diskussion om näringsbelastning och dikning
• I uttalandet från mötet framhölls att bioekonomin i
nyckelposition för att uppnå klimat- och energimålen
• Tiilikainen bjöd in till träff om dikningsfrågor

Förbundets verksamhet
• Allmänt om lantbruket i Nyland:
• År 2018 fanns det 3 126 gårdar i Nyland
• Den disponibla jordbruksarealen var knappt 181 000 ha och
medelarealen per gård 58 ha.
• Ca 78 % (2.434) av gårdarna hade växtodling som
huvudproduktionsinriktning.
• Av totalarealen i Nyland år 2018 var den ekologiska
åkerarealen 14,5 % (2016 12,4 %).
• Ekogårdarnas antal i Nyland var 398, varav 47 djurgårdar.
Medelstorlek per gård år 2018 var 65,9 ha/gård (+1,2 ha).

Allmänt om lantbruket i Nyland
• Vårbruket framskred med fart i maj. Den torra ytan
och svagt utsäde gjorde att broddarna på många
håll var mycket brokiga och dåliga. Första och andra
vallskörden blev liten.
• Spannmålskörden blev ca hälften av normal och
mycket ojämt och grönt. Överlag var skörden dålig i
kusttrakterna i södra och sydvästra Finland, som var
värst utsatt för torkan.
• På grund av den svåra situationen betalades
undantagsvis även år 2018 förhöjda förskott på
gårdsstödet och programbaserade stöden.
• Det var bra åtgång på virke och efterfrågan speciellt
på massaved, vilket även resulterade i prishöjningar.

Medlemstemaår
• Lokalavdelningarna uppmanades till aktivitet
och medlemsvärvning.
• SLC-medlemsenkät, bra betyg för SLC och
förbundet.
• Två ”Oss bönder emellan” tillfällen i början av
november.
• På SLC kongressen som hölls i november i
Esbo premierades SLC Raseborg tillsammans
med Purmo som årets lokalavdelning inom
SLC.

SLC Nylands budskap
1) MERVÄRDE
-vi skapar mervärde för våra medlemmar och våra medlemmar och gröna näringarna skapar mervärde
för samhället

2) FÖRVALTA
–skog och mark sköts så att det skapar fortsatt samhällsnytta, tillväxt, mat, skogsråvaror och energi, samt
bidrar till klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet

3) ANSVAR
–vi står för en ansvarsfull och hållbar produktion, livsmedelsförsörjning och levande landsbygd

• Visionen, strategin och budskapen skall utgöra
en röd tråd som skapar grunden för förbundets
verksamhet och kommunikation
• Handlingsplanen utformas på basen av dessa
”byggstenar”

Handlingsplan
• Bygger på SLC Nylands fyra strategiska delmål:
1) Vi gör målstyrd politik
2) Vi identifierar och utnyttjar våra lokala resurser
3) Vi skapar den Nyländska landsbygden genom
lönsamma landsbygdsföretag
4) Vi är stolta, friska och lyckliga
• Dessa delmål bygger på SLCs strategiska
tyngdpunktsområden som är POLITIK,
KOMPETENS, MARKNAD OCH SOCIALA FRÅGOR

• Problemen och utmaningarna inom
avbytarservicen diskuterades då
styrelsen sammanträdde på LPA och
på träff med berörda parter i juni på
MTK
• SLC Nyland sände en skrivelse till
jaktvårdsföreningarna om oro över för
en tät viltstam och behovet av att hålla
en balans i viltstammen.

SLC Nylands verksamhet
• De centralaste målsättningarna i
verksamhetsplanen för 2018 följde strategins
tyngdpunktsområden:
• A. Marknad
• B. Politik
• C. Sociala frågor
• D. Kompetens
• E. Ungdomsverksamhet

A. Marknad
•
•

•
•

•

Förbundet strävade efter att uppnå en rättvisare prisbild,
mervärde och kvalitetsprissättning för lantbrukets produkter.
Framhölls vikten av direkt export av spannmål samt att få
förädlingsledet att satsa på produktutveckling och export av
förädlade produkter.
Inom Greppa Marknaden projektet fortsatte satsningen på att
öka marknadskunnandet bland odlarna.
Det exportfrämjande projektet Farmers Grain Export som drivs av
SLC, med delfinansiering från JSM, och genomförs i samarbete
med MTK startade i början av året.
Förbundet deltog vidare i utvecklandet och marknadsföringen av
den nya digitala marknadsplatsen Spannmålstorget, Viljatori.fi
som skall betjäna såväl spannmåls- som husdjursgårdar.

B. Politik (inklusive markägar- och miljöfrågor)
•

•

•
•
•

•

Förbundet framhöll att akuta krisåtgärder behövs, men att
fokus bör ligga på att förbättra lönsamheten överlag och
långsiktigt.
Producentorganisationen lyckades påverka fördelningen av
regerings krispaket, det s.k. torkpaketet, så att en något större
del än regeringen föreslagit riktades till AB-området, som
drabbats värst av torkan.
Positivt var även att man igen fick igenom kompensation via
ersättningssystemet för återbäring av bränsleskatt.
Den extra accisåterbäringen som ingår i krispaketet borde
betalas ut under hösten 2019.
Målsättningar för det kommande CAP-stödet efter 2020
diskuterades på flera möten under året.
Förbundet bevakade beredningen av landskapsreformen i
Nyland för landsbygdsfrågornas del

Politik forts…
•

•
•
•

•

•

Jordbruksbeskattningen och frågan om nettoförmögeheten på
jordbruksmark diskuterades och SLC:s styrelse uppmanades att
utreda utvecklingsbehoven i gårdsbruksbeskattningen. Har även
framförts behov av att höja utjämningsreserveringarna.
Problem gällande dragningar av ledningar påtalades fortsättningsvis.
Skogs- och övriga markägarintressen bevakades på olika nivåer
Inom ramen för projektet Skogsbruk och planläggning, som
Skogscentralen administrerar, ordnades seminarier och träffar med
kommunla tjänstemän och beslutsfattare.
Principerna för avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen
bevakades inom det regionala viltrådet och via lokalavdelningarnas
markägarrepresentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelse.
Utlåtande om planeringsprinciperna och Nyland 2050
landskapsplanen gavs till Nylands förbund.

C. Sociala frågor
•

•
•

•

SLC Nyland har verkat för utvecklandet av lantbrukarnas
socialskydd inklusive avbytarservicen, samt för anslutningen till
lantbrukarnas företagshälsovård
Producentförbunden i Nyland och Åboland har tagit upp att
avbytarservicen fungerar dåligt i Saloenheten och krävt åtgärder
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

D. Kompetens (Information & konsumentupplysning)
•

•
•
•

För att förstärka såväl den interna som den externa
kommunikationen uppgjordes och godkändes förbundets
kommunikationsstrategi
Det ordnades även utbildning och info om stödfrågor, samt
seminarier om ägoreglering och bolagisering.
Man jobbade även aktivt för att det erbjuds
yrkeskompetenshöjande utbildning på svenska
Förbundet deltog i marknadsföringen av SLC:s skräddarsydda
företagarkort

Kompetens forts…
• 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
• Förbundet deltog tillsammans med SLC,
lokalavdelningarna i Raseborg och EkoNu!projektet i närmatsmarknaden Slow Food
Festival i Fiskars

E. Ungdomsverksamhet
• Ungdomsverksamheten ordnades även 2018 i tätt
samarbete med MTK-Uusimaa och MTK- Häme
• Emmi Nurmi fungerade som ungdomsombud
• SLC Nylands traditionella Oktoberfest hölls i östra Nyland
• BOOSTI-projektets verksamhet fortsatte med kurser och
träffar

Projektverksamhet

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.

