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I. DET EKONOMISKA LÄGET 2016  
 
Allmän ekonomisk översikt
 
Året 2016 präglades fortsatt av sjunkande råvarupriser, det svaga marknadsläget 
till följd av Rysslands importstopp, svag ekonomisk tillväxt både i Finland och 
EU, global osäkerhet, och allmänt osäkra framtidsutsikter.
 

S-kedjans billighetskampanj ”halpuuttaminen” fortsat-
te under året och utvidgades till nya produkter. Konkurrenslä-
get inom detaljhandeln var spänt, vilket ledde till ytterligare prispress. 

På speciellt svin och spannmål hade Finland Europas lägsta priser. Mjöl-
kens prisutveckling var fortsatt också svag. Mycket arbete lades ner under året 
med att öppna nya exportmarknader, bland annat för svinkött till Kina, men det 
tar tid före man ser de verkliga resultaten av livsmedelsexporten.

Gällande jordbrukspolitiken riktades mest fokus på krisåtgärder för att 
lindra de akuta problemen på gårdarna. Förutom ett blygsamt EU-krisstöd rik-
tades 20 miljoner euro till jordbruket i rambudgeten på våren och 50 miljoner i 
det egentliga krispaketet på hösten.

Enligt Naturresursinstitutets (LUKE) prognos sjönk jordbrukens genom-
snittliga företagarinkomst 2016 under 10 000 euro i år. Företagarinkomsten 
täckte endast 20 procent av de målsatta ersättningarna för företagarfamiljens 
arbete och investerat eget kapital i företaget.

År 2015 sjönk producentpriserna för så gott som alla jordbruksproduk-
ter och den vikande trenden fortsatte även 2016. Enligt Naturresursinstitutets 
skördeuppskattning blev spannmålsskörden 2016 något sämre än 2015 medan 
potatis, sockerbeta och ärter gav en större skörd än året innan. År 2016 stanna-
de värdet på produktionen inom lantbruket, det vill säga den totala avkastning-
en, på 150 000 euro per gård.

Lönsamheten för spannmålsodling stannade nära noll för tredje året i rad. 
Mjölkboskapsgårdarnas lönsamhet blev något sämre än 2015. Lönsamheten för 
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svin- och fjäderfäuppfödning försämrades klart 2016 från fjolåret på grund av 
att producentpriserna sjunkit och kostnaderna ökat. 

År 2016 beräknades att 38 procent av lantbruksföretagen blev helt utan 
företagarinkomst, vilket innebär att de har en negativ lönsamhetskoefficient. Sju 
procent av företagen överskred lönsamhetskoefficienten 1, det vill säga upp-
nådde lönsamhetsmålet.  Av dem var 33 procent husdjursgårdar och 63 procent 
spannmålsgårdar, andra växtodlingsgårdar och trädgårdar.

Under året betalade slakterierna producenterna i genomsnitt 3,30 euro per 
kilo tjurkött och i genomsnitt 2,85 euro per kilo för allt nötkött sammanlagt. 
Båda priserna ligger knappt två procent lägre än året innan. För svinkött be-
talades fyra procent mindre än året innan, det vill säga 1,42 euro per kilo. För 
lammkött betalades till producenten 3,67 euro per kilo, det vill säga tre procent 
mindre än året innan. Även producentpriset för broilerkött sjönk med tre pro-
cent till 1,31 euro per kilo.

År 2016 fick odlaren för vete av baskvalitet i genomsnitt 139 euro per ton, 
vilket är sju procent mindre än året innan. Producentpriset för råg var i genom-
snitt 171 euro per ton, det vill säga tre procent mindre än året innan.

Det genomsnittliga grundpriset för korn på årsnivå var 132 euro per ton 
2016, vilket är sju procent mindre än året innan. Motsvarande grundpris för 
havre var 129 euro per ton, det vill säga tre procent mindre än året innan.

Det genomsnittliga producentpriset för ägg i klass A var 1,06 euro per 
kilo 2016. Priset sjönk med två procent. Betraktat enligt produktionsmetod fick 
producenten 1,08 euro per kilo ägg från golv- och utehöns, vilket är 17 procent 
mer än för ägg från inredda burar.

År 2016 betalade mejerierna i genomsnitt 37,75 cent per liter till mjölk-
producenterna. Siffran innehåller inte tillskott eller mjölkproduktionsstöd. Det 
genomsnittliga priset sjönk med en procent från året innan, det vill säga med 
0,39 cent per liter. Uppgifterna om tillskott som betalats ut till producenterna 
samlas in av mejerierna i mars–april. Det genomsnittliga producentpriset för 
mjölk sjönk på månadsnivå under början av året, vände uppåt i augusti, nådde 
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sin topp i november och sjönk något i december till 38,24 cent per liter.

På årsnivå var det genomsnittliga producentpriset för matpotatis 0,20 euro 
per kilo, vilket är något mera än året innan.

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom 
jordbruket med 2,7 procent 2016 jämfört med året innan. Priserna på de varor 
och tjänster som används inom produktionen sjönk med 4 procent och pri-
serna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 
0,4 procent. Prisnedgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen 
påverkades särskilt av billigare energi, djurfoder och gödselmedel.

Enligt jordbruks- och trädgårdsföretagsregistrets preliminära uppgifter 
fanns det 2016 sammanlagt cirka 50 000 jordbruks- och trädgårdsföretag i Fin-
land. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med två procent. Gårdar-
nas genomsnittliga åkerareal var 45 hektar. 

År 2016 var spannmålsodling fortfarande den vanligaste produktionsin-
riktningen och den omfattade 16 400 gårdar. Övrig växtodling ökar i snabb takt, 
och redan 15 100 gårdar har den som huvudsaklig produktionsinriktning.

Två tredjedelar av gårdarna har växtodling som produktionsinriktning 
medan 30 procent fokuserar på husdjursskötsel. De övriga gårdarna är bland-
gårdar utan en klar huvudsaklig produktionsinriktning.

 
Jordbruket i Finland
 
Husdjurssektorn  

Enligt Finlands Naturresursinstitut (LUKE) producerades under året 404 mil-
joner kilo kött, vilket är knappt två procent mer än 2015. Köttproduktionen 
slog rekord tack vare den ökade produktionen av broilerkött. Däremot minska-
de svinköttsproduktionen och nötköttsproduktionen ökade endast något jäm-
fört med ett år tidigare. Även ägg producerades mer än året tidigare medan 
mjölkproduktionen minskade.
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Produktionen av fjäderfäkött fortsatte att öka och nådde igen nytt rekord, 
drygt 125 miljoner kilo.  Broilerkött producerades sju procent mer än ett år 
tidigare. Även produktionen av kalkonkött ökade. Av fjäderfäköttet utgör drygt 
90 procent broilerkött.

Produktionen av nötkött ökade något till knappt 87 miljoner kilo. Slaktvo-
lymen för tjurar minskade medan den ökade för kor och kvigor. Som störst var 
nötköttsproduktionen i mitten av 1980-talet med cirka 125 miljoner kilo.

Svinkött producerades drygt 190 miljoner kilo, vilket är en procent mindre 
än föregående år. Svinköttsvolymen var som störst 2008, då den uppgick till 217 
miljoner kilo.

Produktion av hönsägg ökade för femte året i rad och uppgick till drygt 72 
miljoner kilo. Produktionen av ekologiska ägg och burägg ökade medan antalet 
golv- och sprättägg något minskade. Av hönsäggen produceras 63 procent av 
höns uppfödda i inredda burar, 32 procent av frigående höns inomhus och ut-
omhus samt fem procent i ekologiska hönsgårdar.

Mjölkproduktionen vände något nedåt under fjolåret och var 2 359 miljo-
ner liter. I volymen ingår också en uppskattning av den mjölk som konsume-
rades på mjölkgårdarna. Produktionen ökade med en procent under det första 
halvåret och minskade med ett par procent under det andra halvåret. Produk-
tionen av ekologisk mjölk fortsatte att öka. Ekologisk mjölk producerades 55 
miljoner liter, vilket är drygt ett par procent mer än året innan.

Minskningen av antalet mjölkproducenter accelererade ifjol. Vid utgången 
av året fanns det drygt 7 300 mjölkproducenter, vilket är sju procent färre än 
under motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Också antalet mjölkkor minskade 
och antalet kor var i början av december drygt 275 000.

Växtodlingen

Enligt skördestatistik från Naturresursinstitutet Luke täcker den totala spann-
målsskörden på 3,6 miljarder kilo hösten 2016 konsumtionen i Finland så väl 
att hela 650 miljoner kilo går på export till utlandet. Spannmålsskörden var tre 
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procent mindre än året innan. Det är 2000-talets näst minsta skörd. Den huvud-
sakliga orsaken är att såddarealen minskat. Dessutom minskade totalskörden 
till följd av en mindre hektarskörd. Endast för råg var hektarskörden större än 
normalt. Rågskörden var den fjärde största på 2000-talet, även om den minska-
de med 20 procent från fjolåret.

Hösten 2016 bärgades 1,6 miljarder kilo korn, vilket motsvarade fjolårets 
skörd (+1 procent). Mängden har varit på samma nivå under de senaste fyrtio 
åren. Kornskörden används i huvudsak som foder för husdjur. 

För den näst största spannmålsskörden stod havre, cirka en miljard kilo. 
Havreskörden har stannat på samma nivå i cirka femtio år. Havreskörden ökade 
med +6 % från året förut. Under de senaste åren har i genomsnitt 80 miljoner 
kilo av havreskörden använts som mat, medan 600 miljoner kilo har använts 
som foder och 350 miljoner kilo har gått på export. För spannmålsåret 2016/17 
är samma siffror 100 miljoner kilo (livsmedel), 600 miljoner kilo (foder) och 300 
miljoner kilo (export). Havre är den klart största exportgrödan och huvudsakli-
gen består exporten av livsmedelshavre.

Av veteskörden på dryga 800 miljoner kilo använder livsmedelsindustrin 
250 miljoner kilo medan cirka 430 miljoner kilo används på gårdarna som djur-
foder. Veteskörden minskade med 17 procent, dvs. med nästan 170 miljoner 
kilo. Den inhemska användningen ligger på 750 miljoner kilo. Av veteskörden 
2016/17 beräknas 170 miljoner kilo gå på export. Veteskörden steg till sin nu-
varande nivå först på 2000-talet.

Råg är det enda spannmålsslaget där årets produktion inte räcker till för 
den inhemska konsumtionen. Skörden hösten 2016 utgjorde cirka 87 miljo-
ner kilo (-19 procent), vilket är kalkylmässigt cirka 10 miljoner kilo mindre än 
den årliga konsumtionen. Skörden var fjärde störst på 2000-talet. Det ingående 
lagret för råg är dock så stort, 102 miljoner kilo, att slutlagret i förhållande till 
konsumtionen uppgår till nästan 100 procent. Detta innebär att vi har råg i lager 
för ett helt års konsumtion.

Potatisskörden 2016 var lika stor som för cirka hundra år sedan, nästan 600 
miljoner kilo. Potatisskörden ökade med nio procent, men var ändå bland de 
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minsta på 2000-talet. Störst var potatisskördarna på 1950-talet. En rekordskörd 
uppnåddes efter krigen år 1948, två miljarder kilo. Den nuvarande produktio-
nen är ganska väl i balans med den inhemska konsumtionen.

Odlingsarealen för raps var för första gången större än rybsarealen. Dess-
utom var hektarskörden för raps nästan 1,5 gånger större än för rybs. Rapsen 
håller på att ersätta rybs när vegetationsperioden blir längre i Finland.

Arealerna av både ärter och bondbönor har fördubblats sedan i fjol. Den 
totala skörden av bondbönor (40 miljoner kilo) var nästan 45 % större än i fjol. 
Sockerbetsskörden var något större än året innan.

Ekoproduktionen

Den totala ekologiska spannmålsskörden 2016, det vill säga 80 miljoner kilo, var 
3 procent mindre än 2015. Mängden utgör nu 2 procent av den totala spann-
målsproduktionen i Finland. Drygt hälften av spannmålsskörden, 48 miljoner 
kilo, var havre. Produktionen av vete minskade med fem miljoner kilo till 8 
miljoner kilo. Både korn och rågproduktionen var 8 miljoner kilo. Andelen eko-
logiskt odlad spannmål av hela spannmålsskörden varierar mellan en procent 
korn och tio procent råg. Ärter och bondbönor har en större ekologisk andel av 
den totala skörden än spannmål.

Trädgårdsproduktionen

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) trädgårdsstatistik var växtperioden 2016 
gynnsam för grönsaksproduktionen på friland och äpple, men besvärlig för 
jordgubbe. I växthusen fortsatte produktionen av specialtomater att öka och 
tulpaner odlades i en rekordmängd. 

Av växthusgrönsaker producerades en aning större mängd, 85 miljoner 
kilo, för försäljning. Grönsaksproduktionen på friland gav högre skörd än året 
innan. Skörden av frilandsgrönsaker uppgick till 174 miljoner kilo, vilket är 
en ökning med cirka tio procent jämfört med året innan. Odlingsarealen var 
knappt 10 400 hektar. Sett till antalet kilo var morot den viktigaste frilandsgrön-
saken och dess skörd blev nio miljoner kilo högre än föregående år, dvs. knappt 
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73 miljoner kilo.

Det varierande vädret var utmanande för produktionen på friland. Perioder 
av torka på en del områden och periodvis rikliga regn på andra områden gjorde 
att skördenivån och kvaliteten på produkterna varierade. Moroten stod fortsätt-
ningsvis för drygt 40 procent av den totala produktionen av frilandsgrönsaker. 
Störst var arealen för ärter, som på drygt 3 600 hektar gav klart bättre skörd än 
året innan. Skörden uppgick till cirka sju miljoner kilo. 

Äppelskörden slog igen nytt rekord och uppgick till 6,5 miljoner kilo och 
fortsättningsvis var det Åland som stod för den största delen, cirka 70 procent 
av produktionen. Totalproduktionen av bär uppgick till 15 miljoner kilo. Hallon 
gav en rekordskörd på 1,3 miljoner kilo medan jordgubbsskörden stannade på 
endast 12 miljoner kilo. 

2016 producerades 41 miljoner kilo tomater, varav specialtomater utgjorde 
över fyra miljoner kilo, vilket motsvarar 11 procent av den totala produktionen. 
Av växthusgurka producerades 39 miljoner kilo och 100 miljoner krukor med 
krukgrönsaker. Av tomat- och gurkproduktionen härstammar cirka 70 procent 
från Österbotten. Produktionen av kruksallad minskade och skörden uppgick 
till knappt 74 miljoner krukor, vilket är en minskning med nio procent jämfört 
med föregående år.

Prydnadsväxter i växthus odlades på en areal av 121 hektar. 38 miljoner 
sommarblommor producerades och produktionen av tulpaner uppgick till 81 
miljoner exemplar.
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II. CENTRALFÖRBUNDETS ORGANISATION 
2016

Organisation och medlemmar

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s verksamhetsområ-
de omfattar de svenska och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten, Nyland och 
Åboland samt landskapet Åland. Medlemmar av centralförbundet är Österbot-
tens svenska producentförbund r.f. (ÖSP), Nylands svenska producentförbund 
NSP rf  (SLC Nyland), Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf  (SLC 
Åboland) och Ålands producentförbund rf  (ÅPF). Inom landskapsförbunden 
är personmedlemmarna organiserade i lokalavdelningar. 

Från och med ingången av 2016 anslöt sig fem skogsvårdsföreningar 
som medlemmar i centralförbundet SLC: Skogsvårdsföreningen Österbotten 
rf, Södra skogsreviret rf, Kimitonejdens skogsvårdsförening rf, Väståbolands 
skogsvårdsförening rf  och Jeppo Skogsvårdsförening r.f.

Stödande medlemmar i SLC är Mejeriandelslaget Maitosuomi och Finlands 
Pälsdjursuppfödares Förbund.

SLC:s medlemsantal och arealförhållanden 2016
Förbund Aktiva 

gårdar
Aktiva 
träd- 
gårdar

Växthus 
m2

Stödande Åker, ha Skog, ha Med-
lemmar 
totalt

ÖSP 2 596 171 806 474 335 80 464 96 542 6 267
SLC 
Nyland

1 381 18 40 662 315 59 341 75 889 3 216

SLC 
Åboland

359 - 9 625 95 13 671 23 745 699

ÅPF 374 - 25 187 72 9 821 13 774 836
SLC 4 710 189 881 948 817 163 297 209 950 11 018

Under verksamhetsåret 2016 uppgick organisationens medlemsantal i pro-
ducentförbunden till 4 710 aktiva gårdar och 11 018 producentförbundsmed-
lemmar. I skogsvårdsföreningarna fanns 17 871 skogsägarmedlemmar, varav  
11 831 fanns i Skogsvårdsföreningen Österbotten, 4 537 i Södra skogsreviret, 
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561 i Kimitonejdens skogsvårdsförening, 727 i Väståbolands skogsvårdsfören-
ing och 223 i Jeppo Skogsvårdsförening. Det totala medlemsantalet för SLC 
uppgick därmed till 28 889 medlemmar i både producentförbunden och skogs-
vårdsföreningarna. Den sammanlagda åkerarealen uppgick till 163 297 hektar 
åker och skogsarealen till 209 950 hektar skog i producentförbunden. Utöver 
personmedlemmarna räknar centralförbundet genom sina landskapsförbund 
flera ekonomiska organisationer som medlemmar. Producentförbunden hade 
69 lokalavdelningar under året.

Från och med ingången av 2016 införde SLC möjligheten för studerande 
att ansluta sig som studerandemedlemmar i producentförbunden enligt för-
bundsfullmäktiges beslut på vårmötet 8.4.2015. Till sin form motsvarar stude-
randemedlemskapet stödandemedlemskap, men till en lägre avgift.

SLC:s förtroendevalda 2016

SLC:s förbundsfullmäktige

Centralförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. Lantbruka-
re Stefan Thölix från Korsholm fungerade som förbundsfullmäktigeordförande 
år 2016. Förbundsfullmäktiges första vice ordförande var agrolog Anders Ro-
sengren från Borgå och andra vice ordförande var jordbrukare Jan Salmén från 
Saltvik, Åland.
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Landskapsförbundens representanter i förbundsfullmäktige 2016
Ordinarie medlemmar Suppleanter
ÖSP
Robert Lillhonga, Karleby Jessica Flöjt, Kronoby
Helena Broända, Kronoby Johanna Andtbacka, Kronoby
Johannes Stenmark, Pedersöre Ronny Snellman, Larsmo
Matts Samulin, Pedersöre Jim Finell, Pedersöre
Carita Häger, Nykarleby Stefan Södergård, Vörå
Mikael Österberg, Vörå Jonas Holm, Vörå
Stefan Thölix, Korsholm Christer Kull, Korsholm
Christer Finne, Korsholm Johanna Nyman, Korsholm
Johan Holmback, Malax Roger Backholm, Korsnäs
Cindi Groop, Närpes Hans Vikstrand, Närpes
Bengt Eklund, Närpes Johanna Smith, Närpes
Mikael Hoxell, Kristinestad Mathias Holm, Kristinestad
SLC Nyland
Anna Alm, Raseborg Jaakko Mäkelä, Vanda
Anders Wasström, Raseborg Sune Baarman, Raseborg
Kaj Klinge, Sjundeå Kim Forsman, Ingå
Kim Männikkö, Kyrkslätt Mårten Malmström, Esbo
Gösta Lundström, Sibbo Magnus Lindberg, Sibbo
Anders Rosengren, Borgå Robert Haglund, Borgå
Hans Boije, Mörskom Anders Mickos, Lappträsk
SLC Åboland
Mats Hagman, Kimitoön Gustav Ekholm, Kimitoön
Bert-Ove Johansson, Pargas Markus Karlsson, Pargas
Mickel Nyström, Pargas Birgitta Rosenberg, Pargas
ÅPF
Niklas Mörn, Saltvik Hannah Nordberg, Vårdö
Leif  Hagberg, Saltvik Erik Ekström, Godby
Jan Salmén, Saltvik Adam Söderlund, Saltvik
Skogsvårdsföreningarna
Rune Käldström (Svf  Österbotten) Stig Simons (Svf  Österbotten)
Richard Hagman (Svf  Österbotten) Göran Gjäls (Svf  Österbotten)
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Otto von Frenckell (Södra Skogsreviret) Peter Simberg (Södra Skogsreviret)
Tom Norrby (Väståbolands svf) Tommy Nymalm (Väståbolands svf)

Representanter för de stödande medlemsföretagen kallas till fullmäktiges möten. 

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen består av centralförbundsordförande, första och andra vice 
ordförande samt fyra medlemmar jämte personliga suppleanter. Centralstyrel-
sen utses årligen vid förbundsfullmäktiges höstmöte. Styrelsen sammanträdde 
till tio protokollförda möten under 2016. Förbundsfullmäktigeordförande Ste-
fan Thölix kallas som sakkunnig till styrelsens möten.

Centralstyrelsens sammansättning under 2016:
Medlem Personlig suppleant
Ordförande Holger Falck, Sibbo Bengt Nyman, Raseborg
I. vice ordförande Mats Nylund, 
Pedersöre

Jonny Kronqvist, Nykarleby

II. vice ordförande Mårten Forss, 
Kimitoön

Mats Eriksson, Pargas

Tomas Långgård, Malax Tommy Ehrs, Vörå
Thomas Blomqvist, Raseborg Thomas Antas, Lappträsk
Tage Eriksson, Jomala Jonas Lundberg, Finström
Martin Westerberg, Närpes Bo Storsjö, Kristinestad

Revisor och verksamhetsgranskare 

CGR-revisor Mikael Söderlund fungerade som revisor under 2016. Lantbruks-
rådet Nils-Anders Granvik och lantbrukare Sune Eliasson fungerade som verk-
samhetsgranskare. Agronom Thomas Alm, merkant Ulla Eriksson och agrolog 
Cay Blomberg fungerade som suppleanter.

Beviljande av förtjänsttecken 

Ekojordbrukare Steve Nyholm, Nykarleby, och agrolog, jordbrukare Bengt Ny-
man, Raseborg, tilldelades Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden 2016.
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Utskottens sammansättning 2016

Arbetsutskottet
Ordförande Holger Falck, Mats Nylund, Mårten Forss, Stefan Thölix och sekr. 
Johan Åberg.

Finansrådet
Ordförande Holger Falck, Håkan Fagerström, Tage Ginström, Johan Åberg 
och sekr. Gunilla Johansson.

Ekoutskottet
Ordförande Steve Nyholm (ÖSP), Mathias Weckström (SLC Nyland), Jan-Erik 
Karlsson (SLC Åboland), Niclas Mörn (ÅPF) och sekr. Rikard Korkman.

Kvinnoutskottet
Ordförande Johanna Wasström (SLC Nyland), Carita Häger (ÖSP), Anette 
Blomberg (SLC Åboland), Yvonne Mattsson (ÅPF) och sekr. Antonia Hus-
berg/Mia Wikström.

Miljö- och markpolitiska utskottet
Ordförande Thomas Antas (SLC Nyland), Bjarne Mara (ÖSP), Martin Jakas (ÖSP), 
Mats Eriksson (SLC Åboland), Anders Jansson (ÅPF), sakkunniga Håkan Fager-
ström samt U.B. Lindström och sekr. Mikaela Strömberg-Schalin och Rikard Kork-
man.

Mjölksamarbetsgruppen
Ordförande Mikael Österberg (ÖSP), Mikael Åsvik (ÖSP), Kristian Wester-
holm (SLC Nyland), Sverker Blomberg (SLC Åboland), Tarja Blomqvist (ÅPF), 
sakkunnig Mats Nylund och sekr. Johan Åberg.

Organisationsutskottet
Ordförande Helena Fabritius (SLC Åboland), Jan-Ove Nyman (ÖSP), Fredrik 
Grannas (ÖSP), Bjarne Westerlund (SLC Nyland), Gunilla Grönholm (SLC Ny-
land), Henry Lindström (ÅPF) och sekr. Mia Wikström. 
 
Potatisutskottet
Ordförande Kaj Hemberg (ÖSP), Sören Lawast (ÖSP), Staffan Björkell (SLC 
Nyland), Roger Lindroos (SLC Nyland), Peter Karlgren (SLC Åboland), 
Lars-Johan Mattsson (ÅPF) och sekr. Rikard Korkman.
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Skatteutskottet
Ordförande Robert Juslin (SLC Nyland), Matias Ålgars (ÖSP), Nina Hoxell (ÖSP), 
Jan Lindblom (SLC Åboland), Lars-Johan Mattsson (ÅPF) och sekr. Mikaela Ström-
berg-Schalin.

Skogsutskottet
Ordförande Stefan Thölix (ÖSP), Anders Lillandt (ÖSP), Gösta Lundström 
(SLC Nyland), Kurt Ekström (SLC Åboland), Bo Storsjö (Svf  Österbotten), 
Rune Käldström (Svf  Österbotten), Otto von Frenckell (Södra skogsreviret), 
Reijo Haapa (Svf  Kimitonejden), sakkunniga Jan Salmén och Mats Nylund, 
sekr. Stefan Borgman. 

Slaktdjursutskottet
Ordförande Tomas Långgård (ÖSP), Johan Snickars (ÖSP), Guy Broman (SLC 
Nyland), Thomas Johansson (SLC Åboland), Mari Söderdahl (ÅPF) och sekr. 
Mikaela Strömberg-Schalin.

Socialpolitiska utskottet
Ordförande Tom Brors (ÖSP), Gunda Berg (ÖSP), Marjaana Sjöblom (SLC Ny-
land), Nina Lundström (SLC Åboland), Hannah Nordberg (ÅPF) och sekr. Mi-
kaela Strömberg-Schalin.
 
Sockerbetsutskottet
Ordförande Sebastian Sohlberg (SLC Nyland), Henrik Kevin (SLC Nyland), 
Fredrik Ström (ÖSP), Mikael Lundström (SLC Åboland), Tom Jansson (ÅPF) 
och sekr. Rikard Korkman.

Spannmålsutskottet
Ordförande Bengt Nyman (SLC Nyland), Kim Forsman (SLC Nyland), Anders 
Wickholm (SLC Nyland), Bengt Eklund (ÖSP), Martin Edman (ÖSP), Peter 
Lindström (SLC Åboland), Jonas Lundberg (ÅPF) och sekr. Rikard Korkman.

Trädgårdsutskottet
Ordförande Mikael Lundell (ÅPF), Martin Westerberg (ÖSP), Christer Finne 
(ÖSP), Stefan Skullbacka (ÖSP), Kaijus Ahlberg (SLC Nyland), Anders Ekholm 
(SLC Åboland) och sekr. Susanne West/Johanna Smith.

Ungdomsutskottet
Ordförande Tommy Ehrs (ÖSP), Samuel Ingves (ÖSP), Sonja Träskman (SLC 
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Nyland), Ida Fredriksson (SLC Åboland), Elina Lindroos (ÅPF) och sekr. An-
nika Öhberg.

LoA:s läsarråd
Ordförande Mats Nylund (ÖSP), Bengt Nyman (SLC Nyland), Maria Was-
ström-Sarkola (SLC Nyland), Johan Åberg och sekr. Michael Godtfredsen.

SLC:s representation 2016 

MTK:s skogsdirektion  Mats Nylund, suppl. Stefan Thölix
MTK:s sockerbetsutskott Sebastian Sohlberg
MTK:s potatisutskott Kaj Hemberg
MTK:s trädgårdsutskott Johanna Smith
– kontraktsodlingssektionen Johan Åberg
MTK:s köttutskott (samarbetsdele- 
gation)

Tomas Långgård

– svinsektionen Tomas Långgård
– nötsektionen Johan Snickars
– fårsektionen Mårten Forss
– fjäderfäsektionen Fredrik Ström
MTK:s äggutskott Tobias Dahlblom
MTK:s mjölkutskott Mikael Österberg
MTK:s handelspolitiska utskott Holger Falck
MTK:s spannmålsutskott Bengt Nyman
– maltkornsektionen Peter Lindström
– oljeväxtsektionen Kim Forsman
– utsädessektionen Anders Wickholm
MTK:s miljö- och markpolitiska utskott Mats Eriksson
MTK:s skatteutskott Mikaela Strömberg-Schalin
MTK:s utskott för naturenlig odling Steve Nyholm
MTK:s energiutskott Johanna Nyman
MTK:s landsbygdsföretagarutskott Annukka Larvio-Wikner
MTK:s kvinnoarbetsgrupp Mia Wikström
MTK:s konsumentarbetsgrupp  Mia Wikström
MTK:s delegation för kvinnliga skogs-
ägare

Nina Långstedt

 
SLC II. Centralförbundets organisation 2016



21

JSM:s beredningsgrupp för nationella 
jordbruksstöd

Johan Åberg

Mavis arbetsgrupp för verkställande av 
jordbruksstöden

Johan Åberg

Mavis samarbetsgrupp för verkställande 
av jordbruksstöden

Holger Falck

JSM:s beredningsgrupp för nationella 
jordbruksstöd

Johan Åberg

JSM:s delegation för produktions- 
djurens välmående

Johan Åberg, suppl. Tomas Långgård

JSM:s styrgrupp för revidering av djur-
skyddslagen

Mikaela Strömberg-Schalin

JSM:s arbetsgrupp för hållbar använd-
ning av växtskyddsmedel

Rikard Korkman

JSM:s EU-sektion för jordbruks- och 
livsmedelsfrågor

Johan Åberg, suppl. Rikard Korkman

JSM:s ledningsgrupp för gårds- 
brukets energiprogram

Rikard Korkman

JSM:s skördeskadedelegation Johan Åberg, suppl. Rikard Korkman
JSM:s växtskyddsdelegation Cay Blomberg, suppl. Rikard Korkman
JSM:s växtskyddsmedelsdelegation Cay Blomberg, suppl. Rikard Korkman
JSM:s växtsortsnämnd Kim Forsman, suppl. Rikard Korkman
JSM:s genresursdelegation Rikard Korkman
JSM:s rådgivningsdelegation suppl. Anders Rosengren
JSM:s strategigrupp för landsbygdsut-
veckling

Johan Åberg

JSM:s uppföljningsgrupp för Fastlands-
finlands landsbygdsutvecklingsprogram

Holger Falck

– Landsbygdsutvecklingsprogrammets 
strategiarbetsgrupp

Johan Åberg

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
YTR

Rikard Korkman

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp 
VYR

Rikard Korkman

SHM:s arbetsgrupp för utvecklandet av  
avbytarservicen

Johan Åberg

SHM:s enhet för landsbygdsnäringar Mikaela Strömberg-Schalin
Centralskattenämnden suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
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Nylands skattenämnd suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
UM:s sektion för EU/WTO-frågor Holger Falck
ETU, djurhälsovårdens ledningsgrupp Kristian Westerholm
ETT, SIKAVA-arbetsgrupp Christer Storfors
ETT, NASEVA-arbetsgrupp Ola Sandberg
Gröna Året 2016, ledningsgruppen Rikard Korkman
Direktionen för gårdsbrukets utveck-
lingsfond

Johan Åberg

Svenska lantbrukssällskapens förbund, 
styrelsen

Holger Falck

ANM:s delegation för konsument- 
ärenden

suppl. Johan Åberg

Styrgruppen för Matskolan-Ruokakoulu Mia Wikström
Styrgruppen för Faktagaffeln Mia Wikström
Styrgruppen för Delikatessernas  
Finland  

Mia Wikström

Styrgruppen för Embla Mia Wikström
Projektgruppen för Köp av bonden- 
dagen

Mia Wikström

Projektgruppen för öppna ekogårdar på 
Finska naturens dag

Mia Wikström

Föreningen Matinformation r.f.,  
styrelsen

Holger Falck

Pensionsskyddscentralens representant-
skap

Holger Falck, suppl. Mikaela  
Strömberg-Schalin

Raisio Abp, förvaltningsrådet Holger Falck
LPA:s styrelse Holger Falck, suppl. Johanna Franzen
LPA:s delegation  Stefan Thölix, suppl. Tuija Danielsson
LPA:s ersättningsnämnd Johan Åberg
LPA:s konsultativa kommission för 
avbytarärenden

Jonny Kronqvist

LPA:s konsultativa kommission för 
avträdelseärenden

Holger Falck

LPA, övervakarna av prövningsverksam-
heten

Holger Falck

FPA:s delegation Mikaela Strömberg-Schalin
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden Mikaela Strömberg-Schalin

 
SLC II. Centralförbundets organisation 2016



23

Försäkringsdomstolens sektion för pen-
sions- och olycksfallsärenden

suppl. Rikard Korkman, Johan Åberg

Inhemska trädgårdsprodukter r.f., sty-
relsen

Johanna Smith

Jordägarnas värderingscentral, styrelsen Håkan Fagerström, suppl. Henrik Lind-
ström

Svenska Studieförbundet, styrelsen Mia Wikström
Examenskommissionen inom naturbruk Mia Wikström
Walter Ehrströms stiftelse, styrelsen Holger Falck
Finlands avdelning av NBC Holger Falck, Johan Åberg, Rikard 

Korkman
Finnish agri-agency for Food and  
Forest Development, FFD

Holger Falck

Stödgruppen för husdjursombuds- 
mannen i Bryssel

Rikard Korkman

COPA:s presidium Holger Falck
COPA-COGECA:s arbetsgrupper:
– Food Chain  Johan Åberg
– Flowers and Plants Susanne West
– Fruit and Vegetables  suppl. Susanne West
– Direct Payments and Greening suppl. Johan Åberg
– Risk Management suppl. Johan Åberg
– Common Agricultural Policy suppl. Johan Åberg
– Environment suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
– Rural development suppl. Johan Åberg
– Sugar suppl. Rikard Korkman
– Bioenergy suppl. Johan Åberg
– Cereals suppl. Rikard Korkman
– Fertilisers and Pesticides suppl. Rikard Korkman
– Forestry suppl. Johan Åberg
– Oilseeds and Protein Crops suppl. Rikard Korkman
– Milk and Dairy Products suppl. Johan Åberg
– Flax and Hemp suppl. Rikard Korkman
– Honey suppl. Rikard Korkman
– Phytosanitarity Questions suppl. Rikard Korkman
– Potatoes suppl. Rikard Korkman
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– Legal and Fiscal Questions suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
– Seeds suppl. Rikard Korkman
– Pigmeat suppl. Johan Åberg
– Women’s Comittee suppl. Mia Wikström
– Organic farming suppl. Rikard Korkman
– Animal Health and Welfare suppl. Mikaela Strömberg-Schalin
– Quality Assurance in Agriculture suppl. Johan Åberg
– Competitiviness of  Agri-Food Indu-
stry

suppl. Johan Åberg

– Genetically Modified Organism suppl. Rikard Korkman
– International Aspects of  Agriculture suppl. Johan Åberg
– Fish suppl. Johan Åberg
EU:s rådgivande kommitté, trädgård Susanne West
CEJA:s styrelse Annika Öhberg, suppl. Ida Fredriksson
PEFC Finlands – Finlands skogscertifie-
ring rf, styrelsen

suppl. Stefan Borgman

Uppföljningsgruppen för Metso-pro-
grammet

Nina Långstedt

Virkesmätningsgruppen, MTK Stefan Borgman
Virkeshandelsgruppen, SVFS Stefan Borgman
Skogscertifieringsgruppen, MTK Stefan Borgman
Landskapens skogsråd, Nyland                                        Kim Männikkö, suppl. Stefan Selén
Landskapens skogsråd, Österbotten                                        Anders Lillandt, suppl. Tomas Långgård, 

Jan Slotte, suppl. Bo Storsjö, 
Mats Nylund

Landskapens skogsråd, Sydvästra Fin-
land

Reijo Haapa, suppl. Magdalena Ek

Södra skogscertifieringskommittén Stefan Borgman
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Anställda vid SLC, Landsbygdens Folk och LoA

SLC
Position Namn, titel Anställd
Verksamhetsledare Jonas Laxåback, agronom 

AFM
1.9.2010, tjänstledig 
1.8.2013 -

T.f. verksamhetsledare Johan Åberg, agronom AFM 1.9.2013
Jurist Mikaela Strömberg-Schalin 9.10.2012
Informatör Mia Wikström, PM 1.8.2008
T.f. informatör Antonia Husberg, PM 25.8.2014 - 7.4.2016 
Ombudsman (deltid) Rikard Korkman, AFM 1.10.1997
Ungdomsombud 
(deltid)

Annika Öhberg, AFM-stud. 1.11.2013

Bokförare, kassörska Gunilla Johansson, stud.merk. 1.1.1990
Kanslist Birgitta Bertell, merkonom 1.1.1993

LF & LoA
Position Namn, titel Anställd
Chefredaktör Michael Godtfredsen 1.9.1999,  

chefred.16.5.2008
Redaktionssekreterare Mikael Lampén 1.9.1999
Redaktör (deltid) Tore Snickars 10.8.2006 - 31.8.2016
Redaktör Christoffer Thomasfolk 9.5.2011
Redaktör (deltid) Andrea Bergman 1.1.2009
Redaktör Nina Colliander-Nyman 1.10.2013
Annonschef Bjarne Jansson 6.6.1995
Annonssekreterare Kiiku Behm 21.11.2001

 
SLC:s produktansvarsförsäkring

Alla medlemmar i SLC har en produktansvarsförsäkring. Den ingår i den med-
lemsavgift som årligen inbetalas till organisationen. Under år 2016 inträffade 
inga skador.
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SLC:s olycksfallsförsäkring 
 
Antalet SLC-olycksfallsförsäkringar minskade under 2016 med 104 försäkring-
ar. Vid årsskiftet uppgick det totala antalet försäkringar till 1 658 och under året 
inträffade 71 skadefall.

Antalet försäkrade 31.12.2016 och antalet skadefall år 2016
Förbund Antalet försäkrade Antalet skadefall
ÖSP 1 097 48
SLC Nyland 460 21
SLC Åboland 48 1
ÅPF 35 1
SLC 18 0
Totalt 1 658 71

  
 
SLC:s medlemsförmåner 2017
 
Media och nättjänster
• Tidningen Landsbygdens Folk & LoA
• SLC:s nättjänster http://slc.fi
• SLC:s nyhetsbrev
• Virkespriser
 
Försäkrings- och banktjänster
• Aktia Bank Abp
• Folksam Skadeförsäkring
• Nordea
• OP Gruppen
• WebWakka-bokföring och bankförbindelse

SLC:s sakkunnigtjänster
• Rådgivning
• Material
• Kursverksamhet
• Blankettombud hjälper med EU-stödansökan
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Annan sakkunnighjälp
• Jordägarnas värderingscentral
• Landsbygdens Arbetsgivareförbund
• Föreningsresursen och SFV:s kursbidrag

Energi och bränslen
• Enegia
• Neste Oil
• Q8Oils och 77 Lubricants smörjmedel (Sanup)
• St1
• Woikoski

Jordbruksnära tjänster
• Finpower starthjälpar (Agrolink)
• Gott från Finland-märket
• Grolls
• Hankkija Oy
• Hortilab
• Kärcher – maskiner för yrkesbruk
• Ramirent maskinuthyrning
• SLC:s Företagarkort
• SLF:s lantbrukspublikationer
• Valtra bonus för traktorer och Sampo-tröskor
• VV-Auto Group – Volkswagens arbetsbilar

Fritid 
• Kultajousi
• Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels
• Tallink Silja
• Viking Line

Stöd för välmående
• Semesterstöd

Förmåner för nya lantbrukare   
• Introduktionsrabatt på Folksams lantbruksförsäkring
• Hankkijas presentkort
• SLF:s Lantbrukskalender 
• Valtras arbetsoverall
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III. CENTRALFÖRBUNDETS VERKSAMHET 2016 
 
Förbundsfullmäktige 

Vårmöte
 
SLC:s förbundsfullmäktige samlades till vårmöte den 27-28 juni i Jakobstad. 
Mötet, som ägde rum på Stadshotellet, behandlade stadgeenliga ärenden. 

I sitt öppningsanförande lyfte förbundsfullmäktiges ordförande Stefan 
Thölix fram den ekonomiska krisen som särskilt hårt och akut har drabbat jord-
bruket. Thölix berörde även handelns taktiska och envisa import som sedan 
EU-inträdet har hållit prisnivån på livsmedelsråvaror på en så låg nivå, att jord-
bruket har tvingats leva under existensminimum. Även jordbrukets byråkratiska 
börda och försenade stödutbetalningar omnämndes i hälsningen till fullmäk-
tigeförsamlingen. Thölix slog fast att det så kallade krisstödet till gårdar i akut 
ekonomisk nödsituation inte kan skjutas upp till nästa år utan behövs genast för 
att mota den kris som står vid dörren. Avslutningsvis konstaterade Thölix att 
SLC är på väg in i en ny era. Dels med tanke på förestående förändringar i den 
förtroendevalda ledningen, organisationens nya strategi och med tanke på den 
synligare skogspolitiken i och med skogsvårdsföreningarnas medlemskap i SLC. 
Därav förordade han att en valberedning tillsätts. 

Årsberättelsen för 2015, som tillsammans med möteshandlingarna ut-
sänts till fullmäktige, presenterades av verksamhetsledare Johan Åberg. Året 
var marknadsmässigt svårt med historiskt svag lönsamhet. Åberg redogjorde 
för såväl den interna som utåtriktade verksamheten, stödförhandlingar och be-
vakning i aktuella lagstiftningsfrågor. Även aktivitet på ungdomssidan och den 
moderniserade kommunikationen noterades.

Bokslutet refererades av centralförbundets ordförande Holger Falck. I 
samband med bokslutet diskuterades även Landsbygdens Folk och dess utveck-
lingsplaner för vilka fullmäktigeordförande Stefan Thölix och verksamhetsle-
dare Åberg. Även den dåliga postgången och försenade, eller till och med helt 
uteblivna utdelningen av tidningen, lyftes fram i diskussionen.
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Fullmäktigeordförande Thölix redogjorde för revisionsberättelsen, varef-
ter fullmäktige fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet för kalenderår-
et 2015 åt centralstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga. Centralförbundets 
ordförande Falck framförde ett tack för förtroendet på de redovisningsskyldi-
gas vägnar.

Centralförbundets ordförande Falck gav även en redogörelse över central-
förbundets ekonomi för pågående verksamhetsår. Fullmäktige omfattade även 
centralstyrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2017. 

Till mötet hade även för behandling förts fram frågor av centralstyrelsen. 
Verksamhetsledare Åberg redogjorde för stadgarna, som av mötet godkändes 
för andra gången och således kunde antas som SLC:s nya stadgar.

Förbundsfullmäktige tillsatte även enligt styrelsens förslag en valbered-
ning inför det förestående ordförandevalet. Till valberedningen valdes sju 
personer, varav en representant per förbund förutom ÖSP, som har två re-
presentanter, en gemensam representant för skogsvårdsföreningarna. Även 
fullmäktigeordförande kallas till valberedningen som sakkunnig. Till valbe-
redningen valdes: Gösta Lundström, Johanna Smith, Anders Rosengren, Mi-
kael Österberg, Jan Salmén, Mårten Forss, Stefan Thölix. Under mötet togs 
frågan upp om det vore bra att nuvarande styrelse fortsätter ännu år 2017. 

Under vårmötet behandlade fullmäktige SLC:s strategi 2022. Strategiar-
betsgruppens ordförande Johnny Kronqvist redogjorde för strategiarbetsgrup-
pens arbete. Ledstjärnan var att skapa en kort och klar strategi för SLC. Efter 
diskussion fastställde fullmäktige slutgiltigt SLC:s nya strategi.

Fullmäktige antog även en resolution som lyfte fram att SLC vill se förut-
sättningar för de gröna näringarna och att jordbruket har förmåga att vara med 
och lyfta Finland. I resolutionen lyftes fram att SLC med hjälp av strategins 
tjugo strategiska åtgärder ska stöda det finlandssvenska jord- och skogsbru-
ket, lyfta de gröna näringarna samt stärka den samhällskraft som de finländska 
producenterna utgör till förmån för hela landet. I resolutionen noterades även 
näringens trängda läge och att Finlands matproduktion genomgår sin svåraste 
kris sedan EU-inträdet. SLC efterlyste åtgärder från regeringen för att se till att 
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vi har finländsk mat i framtiden och att det inte får vara Finlands gröna näringar 
som betalar det högsta priset för EU:s utrikespolitik. Även skogsbruket out-
nyttjade framtidspotential måste tas tillvara för att höja landets konkurrenskraft 
konstaterades det i resolutionen.

Efter mötets seminariedel diskuterade fullmäktige den praktiska imple-
menteringen av SLC:s nya strategi.

Under den fullmäktiges andra mötesdag gjorde fullmäktige studie- och 
företagsbesök till yrkesutbildningsenheten Optima i Lannäslund, lantbruksma-
skinstillverkaren Elho i Bennäs samt Jeppo Biogas.

Höstmöte

Förbundsfullmäktiges höstmöte hölls torsdagen den 1 december på Original 
Sokos Hotel Vanda i Dickursby. Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Ste-
fan Thölix som i sitt öppningsanförande lyfte fram det svåra ekonomiska läget, 
jordbrukets lönsamhetsutmaningar samt marknadens genomskinlighet och öp-
penhet. I rapporten från den av EU-kommissionen tillsatta expertarbetsgrup-
pen under ledning av professor Cees Veerman konstateras än en gång att det 
oftast är primärproducenten som utgör den svagaste länken i dagens oroliga 
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marknadsläge. Särskilt i Finland har marknadsproblematiken de senaste åren 
varit allra tydligast och de finländska jordbrukarna har, på grund av handelns 
starka koncentration och dominerande marknadsposition, en ännu svagare po-
sition än yrkesbröderna i övriga EU-länder. Thölix bedömde Veerman-rappor-
ten som behövlig för den europeiska marknaden, men närmast livsnödvändig 
för de finländska jordbrukarnas del. Avslutningsvis lyfte Thölix fram den oro 
som finns för skogsbruket med tanke på klimatavtalet och de kommande be-
räkningsgrunderna, vilka kräver särlösningar för Finlands del för att inte leda till 
stora produktionsbegränsningar.

På förslag av den på vårmötet tillsatta valberedningen valdes Stefan Thölix 
till ordförande för förbundsfullmäktige för 2017, Anders Rosengren till första 
viceordförande och Niclas Mörn till andra viceordförande. Även ett resolu-
tionsutskott tillsattes för mötet.

På valberedningens förslag återvaldes Holger Falck till centralförbunds-
ordförande med Bengt Nyman som ersättare. Till första viceordförande valdes 
Mats Nylund med Jonny Kronqvist som ersättare och till andra viceordförande 
valdes Mårten Forss med Mats Eriksson som ersättare. Till ledamöter i central-
styrelsen valdes Tomas Långgård (ersättare Tommy Ehrs), Martin Westerberg 
(ersättare Anders Lillandt), Thomas Blomqvist (ersättare Thomas Antas) och 
Tage Eriksson (ersättare Jonas Lundberg). 

Mötet fastställde SLC:s budget samt arvoden, dagtraktamenten och reseer-
sättning för kalenderåret 2017. Till revisorer valdes lantbruksrådet Nils-Anders 
Granvik, Sune Eliasson och CGR-revisor Mikael Söderlund. Till suppleanter 
valdes agronom Thomas Alm, merkant Ulla Eriksson och agrolog Cay Blom-
berg. 

Till mötet hade centralstyrelsen fört fram en teknisk stadgeförändring av § 
17 som godkändes efter diskussion och justering av fullmäktige. 

Verksamhetsledare Åberg redogjorde för verksamhetens tyngdpunktsom-
råde för år 2017 i enlighet med SLC:s nya strategi. Fullmäktige godkände verk-
samhetens tyngdpunktsområden för 2017 i enlighet med de av fullmäktigemed-
lemmarna framkomna tilläggen.
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Mötet godkände även det av resolutionsutskottet utarbetade förslaget till 
resolution från fullmäktige som lyfte fram att den inhemska matproduktionen 
bör stödas av politiska beslut. 

Åberg redogjorde även för det nationella stödpaketet för år 2017. Efter 
diskussion om terminologin i stödfrågor och hur jordbruksstöd uppfattas av 
allmänheten godkände fullmäktige det nationella stödpaketet.

Från respektive fullmäktigegrupp gavs regionala översikter över aktuella 
frågor. Mickel Nyström som representerade SLC Åboland, lyfte särskilt fram 
skärgårdstrafiken och den aviserade chockhöjningen av kostnaderna som kom-
mer att slå hårt mot all företagsamhet i skärgården ifall de införs. Vildsvinen har 
också blivit ett allt större hot mot specialgrödor i regionen. 

Jan Salmén framförde hälsningarna från ÅPF. Statsborgen beviljades inte 
för Åland, vilket är problematiskt ur rättsskyddshänsyn. Det privata avbytarsys-
temet har kollapsat, vilket har lett till en svår situation och nu väcks tankar på 
att bygga upp systemet på nytt. Den hållbara livsmedelsstrategin som håller på 
att tas fram på Åland är till positiv för jordbruket. 
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SLC Nylands hälsningar framfördes av Anna Alm. Förbundet och lokalav-
delningarna har varit aktiva och framgångsrika inom markplaneringen, till ex-
empel gällande etapplandskapsplanen. Kommunikationsfrågor är aktuella inom 
SLC Nyland. 

Mikael Österberg framförde hälsningar från ÖSP. De positiva signalerna 
gällande offentlig upphandling är bra, men det kräver fortgående arbete från 
förbundens håll. Även den nya djurskyddslagen bör bevakas aktivt. Gällande 
granskningarna önskas ett sakligt bemötande. Den kommande landskapsrefor-
men har engagerat de österbottniska jordbrukarna och särskilt avbytarverksam-
heten bör bevakas i samband med reformen.

Otto von Frenckell framförde skogsvårdsföreningarnas hälsning. Den 
omfattande strukturreformen och intressebevakningen är aktuell, bland annat 
förslagen om skogsgåvoavdrag och företagaravdrag. Det andliga klimatet på 
skogssidan är positivt, investeringsplaner och -beslut är aktuella. Dock bör för-
siktighet iakttas gällande elektroniska virkesförsäljningsplatser.

Verksamhetsledare Åberg presenterades ett utkast till SLC:s nya handlings-
program, som ska följa samma struktur som den nya strategins fyra strategiska 
fokusområdena. På vårens fullmäktigemöte presenteras ett slutgiltigt förslag till 
handlingsprogram för verkställa strategin. 

Centralstyrelseordförande Falck höll även en kort lantbrukspolitisk över-
sikt för fullmäktige. 

På frågan om fortsättningen av SLC:s kvinnodagar föreslog verksamhetsle-
dare Åberg att organisationens kvinnor och ungdomar kunde hålla en träff  med 
program i samband med nästa kongress.

SLC strategi 2022

SLC:s strategi godkändes av förbundsfullmäktiges vårmöte den 27 juni och ar-
betet med att uppgöra ett handlingsprogram utgående från den nya strategin 
inleddes under året. SLC:s strategi fram till 2022 lyder enligt följande:
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Vision: Vi skapar landet
Vi är en öppen organisation som skapar förutsättningar för att våra medlemmar 
kan livnära sig som företagare på landsbygden i generationer framöver. Vi och 
våra medlemmar har samhällets förtroende att ta hand om marken, produk-
tionsdjuren och skogen. Våra medlemmar är en samhällskraft och tillsammans 
är vi SLC!

Strategiska tyngdpunktsområden 

POLITIK
Våra medlemmar utvecklar aktivt sina näringar i samverkan med samhället och 
skapar därigenom landet. 
1. Vi verkar för en lagstiftning som stöder våra medlemmar att förverkliga och 
föra vidare sin verksamhet, vilket skapar konkurrenskraft och stärker hela lan-
dets ekonomi.
2. Vi arbetar för en finans- och skattepolitik som bidrar till en stark och konkur-
renskraftig företagsverksamhet på landsbygden. 
3. Vi arbetar för en byråkrati som är meningsfull och stöder den svenskspråkiga 
företagsverksamheten på landsbygden, dess utveckling och fortsatta verksamhet
4. Vi arbetar för att förutsättningarna för medlemmarnas företagsverksamhet 
på gårdsnivå säkerställs i samhällsplaneringen.
5. Vi arbetar för att befrämja medlemmarnas produkter och tjänster i offentliga 
upphandlingar.

MARKNAD
Våra medlemmars företagsverksamhet på landsbygden är lönsam, vilket ger 
mervärde till hela samhället.
6. Vi arbetar för att få ett mervärde för våra kvalitativa produkter och förbättrar 
marknadspositionen för våra producenter.
7. Vi samarbetar med närstående företag för att höja producenternas och pro-
duktionens profil gentemot konsumenten, även på internationella marknader.
8. Vi följer aktivt med marknaden, stöder utvecklingen av vidareförädlingen, 
inhemska konsumtionen och exportverksamheten av våra produkter.
9. Vi förbättrar förutsättningarna för lokal förädling och försäljning av våra 
medlemmars produkter.
10. Vi stärker vår image genom att aktivt skapa kontakt, utveckla mötesplatser 
och föra en öppen dialog med våra konsumenter.
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SOCIALA FRÅGOR
Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga och känner samhörighet med varan-
dra.
11. Vi arbetar för att öka våra medlemmars mentala och sociala välmående samt 
fysiska ork i samarbete med organisationer som står våra medlemmar nära. 
12. Vi arbetar för en positivare bild av jordbruket och en ökad uppskattning för 
det arbetet som våra medlemmar gör. De unga är en viktig resurs. 
13. Vi arbetar för att trygga och utveckla en smidigare avbytarservice som utgår 
ifrån den enskilda gårdens behov.
14. Vi arbetar för en aktiv och attraktiv företagshälsovård som ser individen och 
respekterar hens upplevda behov.
15. Vi arbetar för att våra medlemmars pensionssystem möjliggör en trygg pen-
sionstid med hög livskvalitet.

KOMPETENS 
Vi har kunnande och förmåga att möta framtidens behov och se utvecklings-
möjligheterna inom vår bransch.
16. Vi arbetar för kompetens och sakkunskap bland våra medlemmar, förtroen-
devalda och anställda inom vår organisation.
17. Vi satsar på att kontinuerligt utveckla och förnya vår organisation. Kommu-
nikation är nyckeln till att engagera våra medlemmar. 
18. Vi arbetar för att trygga, utveckla och öka intresset för utbildningen inom 
naturbruk på svenska samt forskning och internationellt samarbete som stöder 
våra medlemmars näringar.
19. Vi satsar på kompetenshöjande fortbildning för våra medlemmar så att de 
kan bli bättre företagare.
20. Vi förmedlar rätt information vid rätt tidpunkt och via rätt kanal för att nå 
mottagaren på bästa sätt.
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Utskottens verksamhet 2016

Ekoutskottet

Ekoutskottet sammanträdde en gång under året.

Behandlingen av EU:s ekoförordning fortsatte under året utan att någon 
överenskommelse mellan EU-länderna kunde uppnås. För Finland är bland an-
nat kravet på markkontakt inom ekologisk växthusproduktion, som vissa av de 
mera sydliga medlemsländerna kräver, mycket problematisk och därför har inte 
Finland kunnat godkänna förslaget i nuvarande form.

SLC deltar aktivt i arbetet kring Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ekosam-
arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift är att behandla frågor som anknyter till 
ekoövervakningen och den sammanträder regelbundet några gånger per år. I ja-
nuari arrangerade Evira ett ekoövervakningsforum (”luomuvalvontafoorumi”) 
och från SLC:s sida deltog utskottets medlem, ekoodlare Mathias Weckström, 
med ett anförande kring ”vad kan förenklas och utvecklas inom ekokontrollen”.  

Under året behandlades också branschorganisationen Pro Luomus skrivel-
se till minister Kimmo Tiilikainen om hur ekoövervakningen borde utvecklas 
och förenklas med tanke på framtiden. Pro Luomu hade uppgjort en lista på 
följande problempunkter: 1) Skillnader i tolkningar av regelverken mellan olika 
områden och mellan olika år, 2) de ökande bokföringskraven, 3) oklara an-
visningar, övervakningsprotokoll och -beslut, 4) oklara handlingskutymer och 
ansvarsfrågor, 5) svårigheten att besvära sig över myndigheternas beslut och 6) 
fördröjningar i erhållandet av beslut och förseningar i tidtabeller.

Marja-Riitta Kottila, verksamhetsledare för Pro Luomu, deltog på ut-
skottets möte i december och informerade utskottet om aktuella frågor inom 
ekobranschen. Försäljningen av ekoprodukter har utvecklats positivt under året. 
Tillväxten under perioden 1.7.2015–30.6.2016 uppgick till +12 procent.

Utskottet skickade i maj en skrivelse till generaldirektör Matti Aho på Evira 
om behovet av att effektivera ekokontrollen genom digitala verktyg.  Frågan var 
aktuell också inom Evira och SLC gavs en möjlighet att utse en representant 
som kan kontaktas för konsultering och eventuella arbetsgrupper då verktygen 
planeras och testas. Till SLC:s representant utsågs Mikael Jern, medlem i SLC 
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Nylands ekoutskott.

EkoNu!-projektet fortsatte under året med sin aktiva verksamhet för att nå 
ut till befintliga och nya ekoodlare i Svenskfinland för att utveckla marknaden 
och lönsamheten inom ekoproduktionen. Årets ekotankesmedja, den sjunde i 
ordningen, arrangerades i april i Vasa och samlade denna gång cirka 40 deltagare

Kvinnoutskottet

Kvinnoutskottet har under verksamhetsåret hållit två möten tillsammans 
med SLC:s socialpolitiska utskott och har aktivt diskuterat olika socialpolitiska 
frågor. Särskilda kvinnofrågor som engagerat utskottet har varit planeringen 
av SLC:s kvinnokalender, SLC:s kvinnodagar i november 2016 samt den nya 
verksamhetsidén Kvinnokraft, vars mål vore att ordna träffar med information 
och diskussion kring olika teman för att aktivera kvinnliga medlemmar och för-
troendevalda. 

SLC:s kvinnokalender, som även fick namnet Kvinnokraft, gavs ut i no-
vember 2016. Kalendern var en årskalender för 2017 med temat ”Kvinnor i 
arbete inom jordbruket” och innehöll fotografier insända på kvinnliga lantbru-
kare. Kalendern lanserades i samband med SLC:s kvinnodagar och delades ut 
som gåva till deltagarna. Kalendern fanns även till försäljning på kanslierna och 
webbshopen. Den Internationella dagen för landsbygdens kvinnor, som årligen 
firas den 15 oktober för att uppmärksamma jordbrukarkvinnors arbete, firade 
SLC 2016 genom att ordna kvinnodagar och genom att ge ut kvinnokalendern.
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Miljö- och markpolitiska utskottet

Utskottet sammanträdde i april. Aktuella ärenden som behandlades var fastig-
hetsskatten på produktionsbyggnader, processen kring etapplandskapsplan 4 
i Nyland, aktuella lagförändringar med särskild tyngdpunkt på de kommande 
ändringarna i markanvändnings- och bygglagen samt frågor som gäller ledning-
ar i luft och mark. Bjarne Mara initierade en diskussion om åkerns värde och 
utskottet hade som handlingsplan att hålla ett gemensamt miljö- och markpo-
litiskt möte med NSP med inbjudna gäster från riksdagen och/eller miljöorga-
nisationer.

Mjölksamarbetsgruppen

SLC:s mjölksamarbetsgrupp höll två möten under året. I början på året konsta-
terades att marknadsläget för mjölk är svagt och dessutom ökar produktionen, 
vilket riskerar att förvärra marknadssituationen ytterligare. Prisnivån i Finland 
var dock fortsättningsvis bättre än i övriga länder i närområdet.  I slutet av året 
förbättrades marknadsläget i Europa. Efterfrågan på smör förbättrades betyd-
ligt, men mjölkpulvermarknaden var fortsättningsvis besvärlig. Speciellt ur fin-
ländsk synvinkel är mjölkpulverexporten olönsam. Marknadsläget i Finland var 
i stort sett oförändrat under året. Mjölkproduktionen minskade en aning.

Revideringen av avbytar- och djurskyddslagstiftningen diskuterades på 
båda mötena under året. På mötet i oktober behandlades jordbrukets krispaket 
och de olika åtgärderna krispaketet innehåller. Främst gällde det EU:s minsk-
ningsstöd som pågick under hösten 2016 samt det delfinansierade anpassnings-
stödet på 15 miljoner euro som är ämnat att betalas på basen av produktions-
minskningen under perioden 1.1–31.5.2017 jämfört med samma period året 
innan. Samarbetsgruppen utgick från en minskning på 50 miljoner liter och att 
stödet riktas till producenter som ämnar att fortsätta produktionen. Ett mera 
allmänt krisstöd till mjölksektorn hade varit motiverat, men EU kommissionens 
förordning ställde sådana krav att det i praktiken visade sig vara omöjligt att 
genomföra

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet sammanträdde till åtta möten under året, varav två mö-
ten i Helsingfors och de övriga via videokonferens. Utskottet har en viktig funk-

 
SLCIII. Centralförbundets verksamhet 2016 



40

tion för att diskutera, planera och koordinera ärenden och verksamhet mellan 
centralförbundet och producentförbunden, bl.a. olika kampanjer, evenemang 
och gemensamma projekt. SLC:s skogsexpert Stefan Borgman har även kallats 
till utskottets möten med tanke på att skogsvårdsföreningarna blev medlemmar 
i SLC från och med 2016. 

 
Utskottet har under året involverats och informerats om bland annat förny-

elsen av SLC:s grafiska profil, medlemsregister, webbsida, reseräkningsprogram 
samt förnyelsen av videokonferenssystemet. Utskottet har även informerats om 
aktuella kampanjer och samarbetsprojekt, bl.a. Köp av bonden-dagen, öppna 
ekogårdar på Finska naturens dag, Den stora finlandssvenska kryssningen 2017. 
Utskottet har även självt bidragit med och förmedlat kampanjidéer från för-
bunden som SLC har verkställt under året, bland annat en åkerskyltskampanj, 
diskussionsträffarna Oss bönder emellan och en konsumentkampanj. Även be-
hovet av material, såväl broschyrer som reklamprodukter, har diskuterats inom 
utskottet, bland annat hur SLC:s t-skjortor med Bonden behövs-logon kunde 
förnyas. 

Potatisutskottet

Potatisutskottet sammanträdde två gånger under året.

I början på året diskuterades nedläggningshotet av chipsfabriken på Åland. 
På grund av omfattande sparkrav från ägaren Orklas sida, sänktes potatispriset 
och en rad andra sparåtgärder genomfördes men fabrikens framtid kunde sä-
kerställas.

En odlarträff  (SLC/MTK) med representanter för S-kedjan arrangerades 
i augusti kring de stora problemen gällande handelns agerande kring årets för-
säljning av inhemsk nypotatis. Stora mängder svensk nypotatis fanns i butikens 
lager när den inhemska nypotatisen kom ut på marknaden, vilket förstörde den 
känsliga marknaden. Odlarnas representanter konstaterade att odlingen tar slut 
om inte handeln ger den inhemska produktionen utrymme på marknaden när 
säsongen är inne. På mötet diskuterades olika åtgärder för att förbättra situa-
tionen och för att se till att samma misstag inte upprepas inkommande säsong.

Verksamheten inom ramen för den nygrundade branschorganisationen 
Potatisbranschens samarbetsgrupp (PAYR, Peruna alan yhteistyöryhmä) kom 
igång under året. Som SLC:s representant i styrelsen fungerar potatisutskot-
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tets ordförande Kaj Hemberg från ÖSP. 
I projektplanen ingår nio så kallade ar-
betspaket som enligt planerna skall ge-
nomföras under åren 2016-17. 

Verksamhetens tyngdpunkter ligger 
på 1) unga och storkök, 2) säkerställa 
resurserna för forskning, 3) nya export-
marknader och 4) intresse- och marknadsbevakning. En viktig målsättning är att 
skapa en bred medlemsbas. Om minst 50 procent av aktörerna inom potatis-
sektorn fås med är det möjligt att erhålla också EU medel för marknadsbefräm-
jande åtgärder i framtiden. Utskottet konstaterade att det är viktigt att jobba 
effektivt för att genomdriva målsättningarna i projektplan och samtidigt planera 
en fortsättning för projektet efter 2017. 

Marknadssituationen för potatis var fortsatt mycket ansträngd under 2016 
till följd av bland annat EU:s Rysslandssanktioner. Trots ett svagare utbud un-
der året var prisutvecklingen fortsatt svag. 

Skatteutskottet

Skatteutskottet sammanträdde i januari och december. Förutom en del teknis-
ka detaljer såsom förändringarna i momsredovisning, rättelser av deklaration 
diskuterades också förändringar i förskottsuppbörden då förskottskomplette-
ringen upphör. Tanken är att återbäringarna skulle tillkomma den skattskyldiga 
tidigare. Skatterättelseförfarandet ändras också och tiden för att söka ändring 
blir tre år istället för fem år, med början från 1.1.2017. Företagaravdraget och 
det så kallade skogsgåvoavdraget har också varit på agendan under skatteutskot-
tets möten.

Skogsutskottet

Skogsutskottet sammanträdde fem gånger under verksamhetsåret. Under året 
har SLC och skogsvårdsföreningarna i Svenskfinland fortsatt tilläggssatsningen 
på skoglig nationell intressebevakning. Utvecklingen inom EU har bidragit till 
att även skogsrelaterade ärenden på internationell nivå kräver en aktivare skoglig 
intressebevakning. Ett aktuellt exempel på detta är LULUCF, ett förslag på hur 
utsläpp från markanvändning och skogsbruk kan beräknas och rapporteras i 
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EU-ländernas utsläppsminskningsmål. Den intensifierade intressebevakningen 
har under året genomförts som köptjänst av Södra skogsreviret r.f. och har ut-
förts av skogsbruksingenjör Stefan Borgman.

SLC har aktivt arbetat med privatskogsbrukets organisering efter att lagen 
gällande skogsvårdsföreningarna ändrades. Skogsvårdsföreningarna anslöt sig 
till SLC vid ingången av 2016 och i samband med det har även samarbetet 
med MTK intensifierats. SLC:s skogsintressebevakare är nu en del av MTK:s 
skogslinje.

Skogsutskottet följde under året aktivt med arbeten gällande samhällspla-
nering och förändringar i skogslagstiftningen. Den viktigaste lagförändringen 
gällde skogsdatalagen, men även ändringar i markanvändnings- och bygglagen, 
lagen om skogsgåvoavdrag och lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 
(Kemera) var aktuella. Största förändringen i Kemera var att arbetsslaget för 
bekämpning av rotticka föll bort och istället blev bekämpningen obligatorisk 
för avverkningsrättens innehavare enligt den ändrade skogsskadelagen.

Föreningen för hållbart skogsbruk tillsatte under året nya certifieringskom-
mittéer för de fem regionala områdena. För det södra området valdes Stefan 
Borgman, SLC, till ordförande.
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Våren 2016 uppdaterades och undertecknades SLC:s och MTK:s samarbetsavtal om skogs-
intressebevakning. Från vänster SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, SLC:s ordförande 
Holger Falck, MTK:s ordförande Juha Marttila och MTK:s verksamhetsledare Antti Sahi.
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Under året tog SLC i bruk skogsvårdsföreningarnas virkesprisuppföljning 
på SLC:s medlemssidor och samtidigt fick också skogsvårdsföreningarnas med-
lemmar tillgång till Landsbygdens Folk online.

Slaktdjursutskottet

Utskottet sammanträdde i april och oktober.

I april var Christer Rönnqvist från A-producenter gäst och han redogjor-
de för situationen på finländska svingårdar. Förbättringen av produktivitet och 
lönsamheten i svinproduktion var temat för Rönnqvists föredrag. Industriella 
kapaciteten inom slakterierna är hög men går på lågvarv då enbart cirka halva 
kapaciteten utnyttjas. I dagsläget finns det cirka 1 300 svingårdar, det har varit 
en dramatisk nedgång i antalet gårdar de senaste åren. I europeiskt perspektiv 
har svinproduktionen särskilt i Spanien ökat. En möjlighet att komma in på den 
kinesiska marknaden skulle vara av stor betydelse för den finska svinsektorn. 

Produktiviteten för grisar per sugga har stigit stadigt sedan år 2007. Lyckad 
avelsverksamhet och bättre företagsledning ses som orsaker till detta. Utan den-
na förbättring skulle lönsamheten vara med minusförtecken. 

Hur exempelvis ökade utrymmeskrav påverkar lönsamhetssidan var ett 
problemområde som diskuterades. Utrymmeskraven ansåg såväl utskottet som 
Rönnqvist att borde göras lineär i enlighet med den svenska modellen. Rönn-
qvist redogjorde slutligen för en kalkyl han gjort kring hur nya byggbestämmel-
ser i suggstall skulle slå ut ekonomiskt för näringen. Dessutom skulle kostnad 
komma i och med sänkt grisningsprocent och ökade omlöpningar, och denna 
tilläggskostnad blir enligt Rönnqvists kalkyl upp till 3-4 euro per gris. Även ar-
betskostnader och arbetsmoment tillkommer. Denna information bör tas med 
i djurskyddslagsberedningen ansåg utskottet.

Det köttseminarium som ÖSP ordnade under våren diskuterades också.

Det tuffa marknadsläget för alla köttdjursproducenter var aktuellt på bäg-
ge mötena, likaså djurskyddslagens beredning. Sammanfattningsvis upprepade 
utskottet gällande djurskyddslagen följande redan tidigare konstaterade frågor:

• Inte ökade kostnader enligt regeringsprogrammet
• Observera att inga ersättningar för djurens välfärd om lagstadgat skydd
• Var noggrann med faktabasen (djurvälfärd, byggnation, arbetsskydds-
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frågor)
• Själva djurskyddslagen behöver inte skärpas, nästan alla förordningar för 
enskilda djurarter är redan skärpta.

Ursprungsmärkning av kött och övriga livsmedel samt regler och principer 
för offentlig upphandling har också diskuterats på utskottsmötena.

Socialpolitiska utskottet

Utskottet sammanträdde i januari och oktober, och bägge mötena hölls tillsam-
mans med kvinnoutskottet.

Avbytarfrågor, möjlighet till rehabilitering och olika möjligheter för orga-
nisationen att hjälpa de jordbrukare som råkat i svårigheter behandlades. LPA:s 
endagskurs kring Tidigt ingripande var också uppe till diskussion. Ekonomiaku-
ten eller ett motsvarande projekt är något som fortfarande i högsta grad borde 
få en fortsättning.  

Sockerbetsutskottet

Sockerbetsutskottet sammanträdde två gånger under året.

Året gick i branschavtalsförhandlingarnas tecken. Branschavtalen för 
både 2016 och 2017-2019 godkändes under året. Som SLC:s representant i 
branschavtalsförhandlingarna fungerade utskottets ordförande Sebastian Sohl-
berg. Förhandlingarna gällande avtalet för 2016 påbörjades redan på hösten 
2015 och en prismodell med stigande betpris bundet till priset på vitsocker 
lades fram i januari. Efter detta försämrades dock förhandlingsläget och Sucros 
avbröt förhandlingarna med producenterna. En förlikningsprocess under led-
ning av Heimo Hanhilahti startades. Ordförande för MTK:s betutskott Pekka 
Myllymäki godkände sen slutligen för producenternas del förlikningsmannens 
tredje omarbetade förslag i mars.

Branschavtalets innehåll i stora drag:
• Transportersättningen bibehölls på 3 miljoner euro för hela kvotmängden
• Schnitzelersättningen fastslogs till 0,75 euro per bet ton (rena betor)
• Sockerbetstilläggen minskade med 0,5 miljoner euro eller 0,9 euro per 
bet ton. 

 
SLC III. Centralförbundets verksamhet 2016 



45

Eftersom transportersättningen är mycket viktig för SLC-områdets odlare 
var det viktigt att man i förhandlingarna lyckades förhindra den under förhand-
lingarna föreslagna beskärningen på 1,4 miljoner euro från den gällande nivån 
på 3 miljoner euro. 

I december godkändes ett treårigt branschavtal för sockerbetor för åren 
2017-2019. Branschavtalets innehåll i stora drag:

• Gårdspris för betor införs. År 2017 är frakten fri till 145 km, sen dras det 
ner med 5 km årligen, till 135 km. Nytt är att bruket betalar ett gårdspris 
där pålastning och rensning ingår. Från år 2018 är det rensverkstvång på 
alla betor.
• Odlaren kan välja mellan 3 olika kontraktsmodeller: 1-årigt fastpris kon
trakt, 3-årigt fastpris kontrakt eller 1-årigt rörligt pris.

Utskottet såg positivt på att man lyckats få till stånd ett treårigt avtal trots 
att det fanns vissa frågetecken i luften gällande enskilda detaljer i avtalet. Ut-
skottet ansåg det viktigt att tillfällen ordnas i regionerna för att informera od-
larna om avtalets innehåll.

Spannmålsutskottet

Spannmålsutskottet sammanträdde två gånger under året.
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I november deltog 27 odlare i en intensivkurs i norra Frankrike i samarbete med Greppa 
Marknaden och förkovrade sig i betydelsen av prisriskhantering och marknadskunnande 
inom spannmålsodling. 
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Anslagen för miljöersättningen överskreds rejält 2015, vilket medförde 
nedskärningar inför 2016. Bland annat fånggrödor kunde inte längre anläggas 
än på högst 25 procent av arealen och saneringsgrödor på likaså högst 25 pro-
cent av arealen. Stödet för gödselspridningsarealer var högst 60 procent av od-
lingsarealen. Nya avtal om skyddszoner kunde inte ingås 2016 på grund av det 
stora intresset året innan.

Arbetet med att öka exporten av spannmål i odlarnas egen regi fortsatte 
under året. Under våren exporterades nu första gången från Österbotten 3 200 
ton foderhavre från Vasa hamn i samarbete med det odlarägda spannmålsex-
portbolaget Polar Oats. Under året startade spannmålsmarknadsutbildning 
även i Österbotten och i februari arrangerades ett spannmålsseminarium inom 
ramen för Greppa marknaden/Österbotten som samlade 120 deltagare. Grep-
pa marknaden projektet i Nyland fortsatte som tidigare och på hösten genom-
fördes en kurs om spannmålsmarknaden och en studieresa till Frankrike. Resan 
arrangerades i samarbete med det franska företaget Agritel som specialiserat sig 
på marknadsinformation, utbildning och rådgivning om spannmålsmarknaden.
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Den 27 januari träffades växtskyddsgruppen för specialgrödor på SLC:s kansli för att dis-
kutera aktuella växtskyddsfrågor inför odlingssäsongen. I gruppen ingår representanter för 
odlarna, rådgivningen, växtskyddsmedelsindustrin, jord- och skogsbruksministeriet och säker-
hets- och kemikalieverket TUKES. 
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Exportmöjligheterna från Kaskö hamn utreddes också under året tillsam-
mans med ÖSP:s spannmålsutskott. I början på juli genomfördes pilotlastning 
av havre för containerexport till Kina i Närpes. De öppna tillfällena väckte stort 
intresse bland odlarna. På sommaren uppgjordes också exportkontrakt med 
Polar Oats på livsmedelshavre och foderkorn i Nyland, men mängderna blev 
mindre än väntat, bara cirka 1 000 ton per kontrakt. Fodervetekontraktet hösten 
2015 uppgick till 6 000 ton, vilket är betydligt mera. Situationen med de höga 
halterna mögeltoxiner (DON) innebar att kontraktsmängden för livsmedels-
havre krympte ytterligare under hösten. 

Under året startades ett samarbetsprojekt mellan SLC, MTK och före-
tag inom spannmålsindustrin med sikte på att starta en gemensam elektronisk 
marknadsplats för spannmål. Syftet med tjänsten är att underlätta och öka 
spannmålshandeln mellan gårdar och direkt mellan producent och industrin 
genom att erbjuda en plats för att bjuda ut sitt spannmål till försäljning eller 
också för köparnas anbud, fungera som en marknadsplats både för inhemska 
och exportmarknaden samt erbjuda finansieringstjänster i anslutning till spann-
målshandel genom marknadsplatsen.

Trädgårdsutskottet

SLC:s trädgårdsutskott sammanträdde två gånger under året. Vårens möte hölls 
vid andelslaget Närpes Grönsaker och efter mötet gjordes studiebesök förutom 
vid packeriet till Oy Hortilab Ab och Smiths Garden Ab. SLC:s trädgårdsom-
budsman Susanne West var moderskapsledig under året och Johanna Smith 
skötte hennes arbetsuppgifter.

SLC:s trädgårdsutskott tog ställning till de aviserade beskärningarna i lag-
ringsstödet till AB-området och förfaringssättet kring beskärningarna och in-
lämnade en skrivelse till jord- och skogsbruksministeriet. 

Arbetet med att revidera den nationella strategin för producentorgani-
sationer fortsatte under året och utskottet följde med revideringen. Utskottet 
konstaterade liksom tidigare att det är viktigt att vi jobbar med att stärka pro-
ducentorganisationerna. 

Frågan om förändringar i kraven för ekologisk odling avgjordes inte un-
der året av EU-parlamentet på grund av oenighet bland medlemsländerna. Det 
finns en efterfrågan på ekologiska växthusgrödor hos konsumenterna och målet 
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är att kunna bibehålla och utveckla den finländska produktionen. 

Under våren upptäcktes några fall av grönmosaikvirus på gurka i Finland 
och det ledde till att odlingshygienen och riskhanteringen i växthusföretagen 
fick ännu större betydelse. I och med det aktualiserades också frågan om er-
sättningssystem. SLC hade under hösten tillsammans med Handelsträdgårds-
förbundet audiens hos kanslichef  Jaana Husu-Kallio vid jord- och skogsbruks-
ministeriet för att diskutera ersättningssystem för skador till följd av virus och 
skadegörare i växthus. Gruppen begärde att ministeriet tillsätter en arbetsgrupp 
med representanter från ministeriet, producentorganisationerna och försäk-
ringsbolagen. Arbetsgruppen skulle utreda olika alternativ för ett nytt ersätt-
ningssystem.

Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet har hållit fem möten under år 2016.
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I januari inledde SLC:s ungdomsutskott ett aktivt samarbete med aktörer inom svensksprå-
kig högskoleutbildning i naturbruksfranschen för att öka intresset bland gymnasieelever att 
studera inom de gröna näringarna. Från vänster Joel Rappe, Annika Öhberg, Tommy Ehrs,  
Sonja Träskman, Daniel Klockars, Niklas Andersson, Henrik Hagman, Jessica Mann-
gård, Sara Willberg, Elina Lindroos och Ida Fredriksson.
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Till ungdomsutskottets första möte hade utskottet bjudit in representan-
ter och studeranden från Helsingfors universitet och YH Novia. Avsikten med 
mötet var att diskutera antalet svenskspråkiga studeranden i och sökande till 
i utbildningarna inom naturbruksbranschen. I träffen deltog förutom SLC:s 
ungdomsutskott även Niklas Andersson (YH Novia/projektet Pro Naturbruk), 
Jonas Lindholm (HU/projektet Campusgruppen), Sara Willberg och Jessica 
Manngård (Svenska Studenters Agro- Forstförening r.f.) och Joel Rappe och 
Henrik Hagman (Skuffis Elevkår r.f.). 

Under träffen presenterades projekten Pro Naturbruk och Campusgrup-
pen och studentorganisationernas arbete inom området. Därtill diskuterades 
den nuvarande situationen med svenska studerande och SLC:s eventuella roll i 
ärendet. Diskussionen om eventuellt samarbete resulterade i grundandet av en 
arbetsgrupp som fick till uppdrag att utforma en samarbetsform för att väcka 
intresse för lantbruksbranschen hos unga. En arbetsgrupp bestående av Jonas 
Lindholm, Niklas Andersson, Sara Willberg, Axel Lindroos (Skuffis elevkår) 
och Annika Öhberg tillsattes. Vidare diskuterade utskottet aktuella ärenden i 
förbunden, CEJA och 2016 års verksamhet.

Utskottets andra möte hölls i mars på SLC:s kansli i samband med en 
träff  med SLC:s styrelse. Ungdomsutskottet betonade vikten av en ungdoms-
representant i organisationens bestämmande organ. Samtidigt lyftes också fram 
bristen av kvinnliga representanter i organisationens ledande organ. Under ut-
skottsmötet diskuterades också bl.a. aktuella frågor i förbunden och SLC samt 
kommunikationsfrågor. Utskottet beslöt även att unga i SLC skulle grunda ett 
eget Instagram-konto där man presenterar unga lantbruksföretagares vardag.

SLC:s ungdomsutskott sammanträdde den tredje gången via utskottets 
virtuella mötesrum i april. Utskottet behandlade aktuella frågor i förbundens 
ungdomsverksamhet och CEJA-mötet i Bryssel den 19.4 där jordbrukets lön-
samhetskris skulle diskuteras. Utskottet diskuterade om de unga finländska 
producenternas situation. Vidare diskuterades gymnasiekampanjen som fick 
namnet ”Bakom Maten” och att SLC beviljats 10 000 euro bidrag från Fin-
landssvenska jordfonden för att verkställa kampanjmaterial och webbplats för 
kampanjen. Utskottet beslöt att bjuda in en SLC:s styrelsemedlem till ett ung-
domsutskottsmöte. 

På utskottets fjärde möte, som hölls på SLC:s kansli i juni, behandlades ak-
tuella ärenden i förbunden och kommande CEJA- möte i Bryssel där utskottets 
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ordförande och sekreterare skulle delta. Inför CEJA mötet framställdes SLC 
Ungas definition av aktiv jordbrukare och ung jordbrukare. Ungdomsutskottet 
kommenterade programutkastet för ungdomsutbildningens avslutande resa till 
Bryssel. Under mötet fick utskottet också användaruppgifter och konsultering 
för användningen av Instagramkontot ungabonderbehovs. 

Under utskottets femte möte i augusti i SLC:s virtuella mötesrum diskute-
rades aktuella ärenden i SLC, förbunden samt CEJA:s föregående möte och det 
kommande mötet den 31.8- 1.9 där diskussionen om aktiv jordbrukare skulle 
fortsätta. Inför det kommande CEJA-mötet försökte de nordiska organisatio-
nerna hitta en gemensam ståndpunkt som man kunde framföra och understöda 
under mötet. Vidare behandlades Bakom Maten-kampanjen, ungdomsutbild-
ningens avslutande resa och agrologseminariet. Rikard Korkman berättade om 
den rådande marknadssituationen för spannmål och spannmålsexporten i od-
larnas regi.

Jordbrukspolitiska frågor 2016

EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Året 2016 blev något av ett mellanår gällande ändringar i stödsystemen efter-
som det mesta löpte enligt 2015. EU-kommissionen fokuserade på förenkling-
ar av de nyss i bruk tagna stödsystemen. Även producentorganisationerna var 
aktiva på denna front och utarbetade fler förenklingsförslag, men resultaten 
blev beklagligt klena. Landsbygdsverket Mavi hade fortfarande vissa problem 
med stödutbetalningarna under början av året och sommaren, men till hösten 
förlöpte utbetalningarna redan enligt tidtabellen. Mycket fokus lades under året 
på olika krisåtgärder för att lindra den allt mer akuta kassakrisen på gårdarna.

Under vintern behandlade EU-ländernas jordbruksministrar flertalet gång-
er marknadskrisen för jordbruksprodukter. Ministerrådet beslöt bl.a. att den 
maximala kvantiteten för interventionsköp av mjölkpulver och smör skulle för-
dubblas och privat lagring av griskött öppnas under 2016. Dessutom beslöts 
att andelslag och producentorganisationer genom frivilliga avtal kan komma 
överens om minskad mjölkproduktion för att på ett bättre sätt få produktionen 
att motsvara konsumtionen. EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan lovade 
driva framåt frågan om sänkta produktionskostnader genom lägre tullavgifter 
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för gödselmedel, vilket Finland och Irland föreslagit. I praktiken skedde dock 
ingenting på denna front eftersom Ukrainakrisen inte visade några tecken på 
att lösa sig.

Ministerrådet föreslog även att det s.k. de minimis-stödet fördubblas till 30 
000 euro under tre års tid, vilket Finland också krävde. Förslaget förverkligades 
dock inte. Ytterligare lovade EU-kommissionen överväga möjligheten att till-
låta nationellt temporärt stöd vid kriser. Detta årliga stöd kan uppgå till högst 
15 000 euro per gård. Kommissionen lovade även att bygga upp ett likadant 
prisuppföljningssystem för nöt- och griskött som mjölk redan har. Kommis-
sionen fortsatte även arbetet med att försöka öppna marknader för unionens 
jordbruksprodukter utanför EU.

Under våren och sommaren förhandlades även om vissa ändringar i EU:s 
produktionskopplade stöd. Den mest centrala ändringen gällde totalbeloppet 
som kan betalas enligt produktionen. År 2015 godkände kommissionen Fin-
lands förslag om att betala ett stöd på högst 20 procent, det vill säga cirka 104,6 
miljoner euro, av hela maximibeloppet för direktstöd. Procentandelen i Finland 
skulle enligt kommissionens beslut ändå sänkas gradvis, så att procentandelen 
för 2020 är 18 procent. EU-kommissionen godkände dock Finlands anhållan 
om att den andel av direktstöden som gäller 2016 bibehålls fram till år 2020. 
Därmed skulle 19,6 procent betalas som produktionskopplat stöd också för 
åren 2017–2020, det vill säga dryga 102 miljoner euro per år. Genom ändringen 
skulle sammanlagt cirka 19 miljoner euro mer än vad som beslutats tidigare gå 
till stöd för nötkreatur inom stödområde C för åren 2017–2020. På detta sätt 
skulle den ekonomiska situationen i nötkreaturssektorn underlättas och bättre 
skapa balans mellan stöd i olika regioner. 

Under våren och sommaren ordnades några sammankomster mellan för-
valtningen och jordbruksorganisationerna kring anvisningarna för kontrollen 
av tvärvillkoren. Syftet med sammanträdena var att förtydliga anvisningarna 
med utgångspunkt i de kommentarer som kommit in från odlarhåll. Anvisning-
arna för kontrollen av djurens välbefinnande har förtydligades delvis och i fråga 
om kontrollen av märkningen och registreringen av djur lindrades tolkningen 
av brister i öronmärkningen till vissa delar. Vidare kom man överens om att det 
genom det nya registret för nötkreatur som kommer att inrättas inom de när-
maste åren ska skapas ett automatiskt notifieringssystem för sådana händelser 
som djurhållaren inte har rapporterat. Jord- och skogsbruksministeriet lovade 
också att börja utreda möjligheten att i samband med den landskapsreform som 
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ska träda i kraft 2019 omorganisera kontrollen av tvärvillkorskraven i syfte att få 
ner antalet kontroller och därmed också minska påföljderna.

I slutet av juli lade Europeiska kommissionen fram ett nytt stödpaket på 
500 miljoner euro i syfte att stabilisera den europeiska mjölkmarknaden. Åt-
gärderna var en fortsättning på de tidigare stödpaket som godkändes i septem-
ber 2015 och mars 2016. Stödpaketet bestod av två delar: ett stöd för frivillig 
minskning av mjölkproduktion (cirka 150 miljoner euro) och ett stöd till de 
enskilda medlemsländerna för att bistå gårdar med likviditetsproblem (cirka 350 
miljoner euro). Finlands andel av stödet till medlemsländerna uppgick till cirka 
7,5 miljoner euro. Dessutom möjliggjorde stödpaketet på samma sätt som i fjol 
beviljande av nationell tilläggsfinansiering samt förskottsutbetalningar av tidiga-
relagda och höjda normala stöd.

I november kunde den av kommissionen tillsatta så kallade Veermans 
AMTF-arbetsgrupp (Agricultural Market Task Force) för jordbruksmarknader 
presentera sina resultat. Arbetsgruppens rapport innehöll förslag som ska för-
bättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Vidare kom arbetsgruppen 
även med förslag som gäller reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
efter 2020. Arbetsgruppen föreslog bland annat åtgärder på europeisk nivå för 
att bekämpa orättvist handelsbruk och öka transparensen i kedjan. Rapporten 
innehöll också metoder som ska förbättra samarbetet mellan producenterna 
och nya verktyg för att förutse och hantera marknadsrisker. 

I slutet av året kunde sedan mjölkproducenterna ansöka om ett så kallat 
anpassningsstöd för att tillfälligt minska produktionen. Anpassningsstöd be-
talas till mjölkproducenter som i januari-maj 2017 minskar produktionen av 
mejerimjölk med minst tre procent jämfört med samma tidsperiod 2016. Stödet 
är dock begränsat till maximalt 30 procent av den minskade mängden för att 
stödet inte ska inriktas till producenter som helt slutar producera mjölk. I stöd 
betalas 30 cent per minskad liter så att målet om en minskning på högst på 50 
miljoner liter uppfylls på hela landets nivå. 

Nationella stödpaketet för 2017

Beredningen av det nationella stödpaketet för 2017 var betydligt enklare än 
under de två senaste åren tack vare att regeringen i samband med budgetrian i 
augusti beslöt om tilläggsanslag till nationella stödet som en del av det nationella 
krispaketet för att underlätta lönsamhetskrisen. Härmed blev det möjligt att i 
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stort återgå till 2015 års stödnivåer för 2017. Som en följd av detta återbördades 
bl.a. det allmänna hektarstödet på C2-området enligt SLC:s krav.

En av utgångspunkterna i förhandlingarna om stödpaketet var att skillna-
den i stödnivå inom nötproduktionen mellan AB-området och C-området bör 
bibehållas. Därför beslöts stödet för dikor höjas med 15 euro på C-området och 
stödet för tjurar med 40 euro per djurenhet på C1-C2. En annan utgångspunkt 
var att regeringen i sin budgetproposition tagit tillbaka tidigare planerade be-
skärningar. Detta medförde att summan för det nationella stödet för slaktkvigor 
på C-området kunde höjas med cirka en miljon euro, det vill säga samma sum-
ma som stödet beskars för 2016. 

I stödlösningen beslöts även att fram till hösten bibehålls literstödet för 
mjölken på samma nivå som tidigare varefter stödet höjs. Den totala litermäng-
den beräknas minska på grund av minskningsstödet, vilket ger utrymme för ett 
högre literstöd. Också på växtodlingssidan höjdes åter det nordliga hektarstödet 
för råg, olje- och proteinväxter, blandgrödor och frilandsgrönsaker.

Stödet för svin, fjäderfä och växthus beskärs emellertid 2017 på AB-om-
rådet. Det är enligt de minskande betalningsfullmakterna för Finland. Här har 
principen under några år varit att minskningen på C-området blir tre fjärdedelar 
av minskningen på AB-området. För växthusodlingen är stödet 10 cent högre 
per kvadratmeter på C-området än på AB-området.

Stöduppgörelsen innebär att den totala nationella stödsumman överskrider 
anslaget i regeringens budgetproposition med lite över 4 miljoner euro. För 
att finansiera höjningen skulle således 4 miljoner av krisstödspengarna i nästa 
års budgetförslag användas direkt i det nationella stödpaketet. Av samma kris-
stödspengar reserverades 11 miljoner för att lindra sänkningen av LFA-stödet 
2018. Dessutom beslöts det att utreda möjligheter att använda upp till 5 miljo-
ner euro för marknadsfrämjande åtgärder för att öka den inhemska efterfrågan 
och hitta nya exportmarknader för finländsk mat.

Statsrådets principbeslut om upphandling

På sommaren tog regeringen ett principbeslut om att djurens välbefinnande, 
god odlingssed med tanke på miljön samt livsmedelssäkerhet bör tillämpas som 
kriterier för offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster. De offentli-
ga mat- och måltidsupphandlingarnas sammanlagda årliga värde uppgår till över 
en halv miljard euro och upphandlingarna har en stor inverkan på efterfrågan 
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på inhemska produkter. I sitt beslut konstaterade statsrådet att Finland är en 
föregångare när det gäller många produktionsmetoder kring livsmedelssäker-
het, djurens välbefinnande och miljöåtgärder, men man har inte tagit tillräcklig 
hänsyn till dessa vid den offentliga upphandlingen.

Avsikten är att uppmuntra till upphandling av livsmedel och måltidstjänster 
som är producerade enligt ansvarsfulla produktionsmetoder, vilket innebär att 
man särskilt beaktat goda odlingsmetoder, cirkulation av näringsämnen, växt-
skydd, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerhet. Vid den of-
fentliga upphandlingen skall således tillämpas kriterier som rör t.ex. svinens 
svansar, det vill säga svansarna kuperas inte för att förhindra svansbitning. Pro-
dukter från fjäderfä ska komma från gårdar som under produktionsperioden 
har följt programmet för bekämpning av salmonella och där fåglarnas näbbar 
inte trimmas för att förhindra fjäderhackning.

I principbeslutet uppmuntrades också kommunerna och landskapen att i 
sina service- och upphandlingsstrategier inkludera mål och principer som bidrar 
till god odlingssed när det gäller miljön samt till produktionsförhållanden som 
tar hänsyn till djurens välbefinnande och hälsa.
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SLC:s styrelse träffade jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen den 18 april. 
Ärenden som behandlades var bl.a. jordbrukets ekonomiska kris, försnabbade stödutbetal-
ningar, minskandet av byråkrati, offentliga upphandlingar och bättre ursprungsmärkning. 
Från SLC deltog Holger Falck, Stefan Thölix, Thomas Blomqvist, Tomas Långgård, Jonny 
Kronqvist, Martin Westerberg samt Johan Åberg.
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Lantbrukets krispaket

I anslutning till den så kallade budgetrian kom regeringen överens om ett kris-
paket för lantbruket på sammanlagt 50 miljoner euro. Av paketet kommer 29 
miljoner att ingå i den följande tilläggsbudgeten för i år. Av den summan är 7,5 
miljoner avsedda för nationell komplettering av EU:s krispaket. Dessutom rik-
tades 20 miljoner till nationella åtgärder och 1,4 miljoner till Landsbygdsverket 
Mavi för att garantera smidiga stödutbetalningar.

Resten av krispaketet, det vill säga 21 miljoner euro, kommer att reserve-
ras i budgetpropositionen för 2017. Av dessa medel var 10 miljoner närmast 
avsedda som kompensation för fastighetsskatten för de gårdar som gjort stora 
investeringar. En lika stor summa, 10 miljoner euro, anvisades till avbytarverk-
samheten inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Dessut-
om reserverades en miljon euro för lantbrukarnas ork i arbetet via Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt, LPA.

Livsmedelspolitisk redogörelse tar sikte på 2030 

Under året utarbetades även en livsmedelspolitisk redogörelse till riksdagen 
med fokus på uppskattning och export av mat. Redogörelsen innehåller de livs-
medelspolitiska fokusområdena och målen fram till år 2030. Livsmedelspoliti-
kens främsta mål är enligt redogörelsen att öka uppskattningen av mat i vårt 
land och stärka Finlandsbilden med hjälp av högkvalitativ mat och matturism.

Livsmedelspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för den inhemska 
primärproduktionens konkurrenskraft och mångfald. Redogörelsen tar också 
upp livsmedelssäkerheten och den inhemska livsmedelsproduktionens betydel-
se för en trygg livsmedelsförsörjning samt för den finska livsmedelsindustrin. 
Ytterligare mål är att bidra till välbefinnandet i samhället, stärka livskraften regi-
onalt och lokalt samt att uppmuntra livsmedelsföretag till reformer och utveck-
ling av verksamheten. 

Redogörelsen består av sju helheter som innehåller de viktigaste åtgärderna 
för att uppnå målen. Under 2017 skall redogörelsen behandlas i riksdagen. Ut-
ifrån riksdagsdiskussionen kommer sedan jord- och skogsbruksministeriet att 
ta fram en genomförandeplan som också ska inspirera intressentgrupperna att 
vidta redogörelsens åtgärder.
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Lite livligare efterfrågan på investerings- och startstöd

Under verksamhetsåret var det möjligt att söka om investeringsstöd och start-
stöd för unga jordbrukare enligt det regelverk som trätt i kraft från början av 
året innan. Från medlet av april höjdes bidragen med fem procentenheter i vissa 
investeringar som en del av regeringen Sipiläs spetsprojekt. De investeringar i 
vilka bidraget steg var täckdikning, energiproduktion och djurens välbefinnan-
de eller miljöns tillstånd. Inga andra förändringar i stödnivåerna gjordes under 
året. I slutet av året uppdaterades jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om enhetskostnaderna för investeringar i lantbruket för att bättre motsvara de 
verkliga byggnadskostnaderna.

Stöden kunde fortfarande sökas kontinuerligt under året uppdelat i fyra pe-
rioder och största delen av ansökningarna gjordes elektroniskt med Hyrrä-sys-
temet.

Totalt beviljades 1 791 investeringar stöd, i pengar gick det åt nästan 87 
miljoner euro i bidrag och nästan 104 miljoner euro i räntestödslån. Trots fort-
satt ekonomiskt ansträngda tider inom jordbruket nästan fördubblades åtgång-
en av bidrag och räntestöd jämfört med året innan. Mest pengar gick det till 
investeringar inom mjölk- och nötköttsproduktion, hälften av bidragsmedlen 
och nästan 60 procent av räntestödslånemedlen, följt av växthusinvesteringar. 
Antalsmässigt gällde de flesta ansökningarna täckdikning, 590 projekt. De rätt 
höga bidragsnivåerna, 35 procent vid normal och 40 procent vid reglerbar drä-
nering håller säkert intresset för att söka investeringsstöd till täckdikning uppe 
även framledes. 

Även efterfrågan på startstöd var rätt livlig. Under året togs 300 beslut om 
startstöd för unga jordbrukare i NTM-centralerna. Det egentliga startstödet 
med en bidragsdel på 35 000 euro beviljades 256 unga odlare. Det lägre start-
stödet där bidraget är 10 000 euro beviljades 44 unga odlare. Totalt beviljades i 
bidrag 9,3 miljoner euro och i räntestödslån 45 miljoner euro.

Likviditetslån för jordbruket

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i april en arbetsgrupp för att utreda hur 
man genom lånearrangemang kunde underlätta den akuta likviditetskrisen inom 
näringen. Arbetsgruppen skulle vidare utreda åtgärder för att på sikt främja 
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investeringarna i jordbruket.

I arbetsgruppens mellanrapport i maj föreslogs att jordbrukarna skulle 
kunna söka om banklån med statsborgen som säkerhet för 70 % av ansökt 
lånebelopp för att underlätta likviditeten på gårdarna. En förutsättning för att 
kunna söka lånet var att jordbrukets inkomster i medeltal under de två senas-
te åren var minst 100 000 euro. Lånet kunde vara högst 30 % av jordbrukets 
omsättning och högst 110 000 euro. Återbetalningstiden var högst 7 år med 
möjlighet till två amorteringsfria år. Dessutom föreslog arbetsgruppen att det 
maximala antalet amorteringsfria och för statslån även räntefria år skulle utökas 
från fem till tio år i de senaste finansieringslagarna. Regeringen gav kort ef-
ter mellanrapporten en proposition med dessa åtgärder och efter att riksdagen 
godkänt lagförslaget trädde ändringarna i kraft på senhösten. Från ingången av 
december till slutet av januari 2017 var det möjligt att söka om likviditetslån för 
jordbruket.

Avträdelsestödet

Under året inlämnades 162 ansökningar om avträdelsestöd till LPA. Antalet var 
tre gånger större än bottenåret innan men långt ifrån de tidigare årens normala 
antal. Under året började 201 personer erhålla avträdelsestöd. De förvekligade 
generationsväxlingarna genom avträdelsestöd under året var 65 till antalet.

Djurskyddslagens revidering

Arbetet med revideringen av djurskyddslagen fortsatte som tjänstemannabe-
redning på jord- och skogsbruksministeriet under året. SLC:s jurist Mikaela 
Strömberg-Schalin har varit medlem i styrgruppen, som har sammanträtt några 
gånger under året. Aktiva husdjursproducenter har även flitigt deltagit i den 
offentliga debatten kring frågor gällande djurskydd och djurvälfärd.

Miljö- och markpolitiska frågor

Planläggning, naturskydd och linjedragningar

SLC har aktivt bevakat flera markpolitiska frågor under året. SLC har samarbe-
tat med landskapsförbunden i frågor som gäller planläggning, naturskydd, vind-
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kraft och linjedragningar för att nämna några av de viktigaste. Under året har 
SLC tillsammans med SLC Nyland och MTK Uusimaa och aktiva förtroende-
valda fört en kontinuerlig dialog med elbolaget Caruna för att stärka markägar- 
och odlarpositionen särskilt vid arbetet med att gräva ner ledningar. SLC har 
också försökt stärka markägares medvetenhet om sina rättigheter, båda genom 
skriftligt material och genom markägarmöten samt enskild rådgivning.

I Nyland kom etapplandskapsplan 4 till beslutsskede under året. Det fö-
rekom tydliga brister vad gällde markägarens rättsskydd i de tidigare utkasten.  
Planebeteckningarna LUO (områden som är synnerligen viktiga med tanke på 
naturens mångfald) avlägsnades ändå slutligen ur planen. Aktiviteten på fältet 
gav utdelning.

SLC, MTK och Kommunförbundet har under året försökt skapa riktlinjer 
för ett rekommendationsavtal för nedgrävda ledningar. Avtalet slutfördes inte 
under år 2016.

Markanvändnings- och bygglagen revideras och SLC uttalade sig om lag-
förslaget under hösten. Den reviderade lagen antas träda i kraft våren 2017 och 
är positiv för lantbruket.

Rekommendationsavtalet om bruksavgifter för enskilda vägar förnyades 
under år 2016. Det gäller alltså avtalet med Fingrid om de vägar som behövs för 
underhållsarbete på kraftledningar. 

Skattepolitiska frågor

Skogsgåvoavdrag
 
Reglerna om det nya skogsgåvoavdraget kommer att träda i kraft vid årsskiftet 
2017, och de kan tillämpas på gåvor som ges efter det. Skogsgåvoavdraget kan 
bli aktuellt vid generationsväxling av skogsfastigheter. Om det yrkas på skat-
telättnader enligt 55 § lagen om skatt på arv och gåva tillämpas inte reglerna 
om skogsgåvoavdraget. SLC förhöll sig svalt till frågan om skogsgåvoavdraget. 
Det är ett komplicerat avdrag som inte har någon nämnvärd betydelse för våra 
medlemmar.
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Under året har frågan om det finns möjligheter att få en skäligare fastig-
hetsbeskattning av till exempel nybyggda ladugårdar varit aktuell. Tyvärr har det 
varit svårt att få konkreta förbättringar, trots att olika modeller har framförts.

Överlåtelseförluster blev avdragbara från övriga kapitalinkom-
ster

Förändringen gällde för överlåtelseförluster som uppstått efter den 1.1.2016 vid 
beskattningen av fysiska personer och finländska dödsbon. 

Huvudregeln kvarstår så att överlåtelseförlusterna i första hand avdras från 
ifrågavarande överlåtelsevinst under skatteåret och under där på följande fem 
år. Om den skattskyldiga saknar överlåtelsevinst eller den är otillräcklig för att 
täcka förlusterna, avdras förlusten från övriga kapitalinkomster.

Momsgränserna ändrades

Den nedre gränsen för momspliktighet på basen av årsomsättning höjdes från 
8 000 till 10 000 euro. Även skattelättnadsgränsen för momsen höjdes så att den 
från och med ingången av 2016 blev 30 000 euro.

Fastighetsskatten skärptes år 2016

Enligt ändringarna i fastighetsskattelagen som trädde i kraft 3.11.2015 ska den 
fastighetsskattehöjning på 100 miljoner euro som ingår i regeringsprogrammet 
genomföras stegvis under regeringsperioden så att skatteinkomsterna ökar med 
cirka 25 miljoner euro per år under åren 2016–2019. 

Fastighetsskattesatserna för år 2016 innefattade tre aktuella förändringar i 
de övre gränserna. I fråga om bostadsbyggnader som används för andra ända-
mål än stadigvarande boende höjs den övre gränsen för fastighetsskatten så att 
den kan vara högst 1,0 procentenhet högre än den övre gräns som kommunen 
fastställt för byggnader som används för stadigvarande boende. För byggnader 
och konstruktioner som hör till ett kraftverk höjdes den övre gränsen från 2,85 
till 3,10 procent. För obebyggd byggplats höjdes den övre gränsen till 4,0 %.
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Socialpolitiska frågor 

Avbytarsystemet genomgick förändringar

Som en del av landskapsreformen kommer även avbytarverksamheten att om-
organiseras från och med 2019. Hur den slutgiltigt kommer att se ut är ännu 
oklart, men SLC var representerad i den arbetsgrupp som tillsattes och följde 
under året aktivt med den kommande reformen och dess konsekvenser. 

Stödpersonnätverket på svenska var i funktion under året via de nio nya 
svenskspråkiga stödpersonerna på SLC:s område. Stödpersonnätverket baserar 
sig på frivilligt arbete och stödpersonerna erbjuder kostnadsfri samtalshjälp åt 
alla invånare på landsbygden.

I samband med krispaketet till jordbruket tillkom medel för avbytarverk-
samheten, vilket innebar en sänkning av avbytaravgifterna för cirka 10 miljoner.

Tidigt ingripande 

LPA anordnade två heldagskurser på temat Tidigt ingripande varav en i Esbo 
och en i Mariehamn. SLC deltog från kansliets sida med en föreläsning om de 
rättsliga ramarna, samt med insatser av förtroendevalda. 

Ny lagstiftning om olycksfall och yrkessjukdomar

Från och med 2016 trädde den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall och 
yrkessjukdomar i kraft. Lagen gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsskydd 
och tillämpas på olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som inträffar 1.1.2016 
eller senare. Innehållet i lagen för lantbruksföretagare stämmer till stor del över-
ens med den nya allmänna lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. 

Den nya lagen kräver att ersättningsbesluten är mer begripliga och att de 
medicinska motiveringarna anges öppet. Förmånerna och nivån på ersättning-
arna blir till väsentliga delar oförändrade. Lagen medför inga ändringar i de 
grundläggande strukturerna, såsom hur systemet finansieras och verkställs. Nya 
tidsfrister införs dock för att effektivera handläggningen av ersättningsärenden.
Den nya lagstiftningen medförde att bonussystemet i OFLA-försäkringen upp-
hörde från och med början av 2016.
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Skogsbruket och virkesmarknaden i Finland 2016

Exporten av träbaserade produkter hade gynnsam utveckling 

Den ekonomiska tillväxten var fortfarande blygsam i Finland under 2016. Även 
euroområdets utveckling var blygsam, vilket reflekterades på Finland. De eko-
nomiska utsikterna försvagades ytterligare av den politiska osäkerheten i många 
europeiska länder och även utanför Europa. Effekterna av Brexit och president-
valsresultatet i USA var dock kortvariga. Den svagare euron i förhållande till 
dollarkursen stärkte å sin sida den finländska exportindustrins priskonkurrens-
kraft. Den låga räntenivån främjade både privatkonsumtion och investeringar. 
Byggandet ökade främst i huvudstadsregionen. Småhusmarknaden, som är cen-
tral för virkesanvändningen, utvecklades blygsamt.

Marknadssituationen för den finländska skogsindustrin var fortfarande 
gynnsammare än den allmänna ekonomiska utvecklingen. Skogsindustripro-
dukternas andel av Finlands exportintäkter stärktes. Atmosfären kring de fin-
ländska investeringar som ökar användningen av inhemskt virke var fortfarande 
mycket positiv. Efterfrågan på tryck- och skrivpapper minskade fortfarande.

Skogsindustrins produktion ökade i Finland under 2016. Produktionen av 
kartong ökade med nio procent jämfört med året innan till följd av nya inves-
teringar. Produktionen av massa ökade fem procent jämfört med föregående år 
och uppgick till 7,5 miljoner ton. Massaindustrins kapacitet utnyttjades i prak-
tiken fullt ut. Produktionen av sågade varor ökade sju procent och uppgick till 
11,4 miljoner kubikmeter under 2016. Produktionen av plywood var ungefär en 
procent mindre än under föregående år och för tryckpapper var minskningen 
sex procent. 

Lönsamheten för den finländska massa- och pappersindustrin var på det 
hela taget god, men betydligt sämre för träproduktindustrin. Exporten av pap-
per minskade sju procent, men de genomsnittliga exportpriserna minskade inte 
från året innan. Exportpriset för kartong sjönk fyra procent från 2015. Ex-
portvolymen ökade däremot nio procent för kartong tack vare investeringarna 
och exporten uppnådde alla tiders rekord. Det genomsnittliga exportpriset för 
massa sjönk med en dryg tiondel, men exportvolymen ökade med en dryg ti-
ondel.

 
Under 2016 exporterades det mera sågade varor från Finland än någonsin, 
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dvs. cirka nio miljoner kubikmeter. Exporten ökade över en tiondel jämfört 
med 2015. De genomsnittliga priserna för sågade varor sjönk dock fyra pro-
cent. Kinas andel av sågvaruexporten ökade fortfarande. Exportvolymen för 
plywood minskade fyra procent, medan exportpriset hölls kring samma nivå 
som ett år tidigare.

Tillväxt inom virkeshandeln och avverkningarna nästan på re-
kordnivå 

Utgående från industrins produktionsvolymer ökade virkesförbrukningen un-
der 2016 inalles tre procent, dvs. två miljoner kubikmeter från föregående år till 
66 miljoner kubikmeter. Virkeshandeln var under hela året betydligt livligare än 
under föregående år. Efterfrågan på stock var större än på massaved. Samman-
lagt köptes 40,9 miljoner kubikmeter virke från privatskogar. Det är 24 procent 
mera än under 2015. 

Virkeshandelsvolymen under 2016 motsvarar avverkning av cirka 53 mil-
joner kubikmeter virke från privatskogar. Rotaffärernas andel av virkeshandeln 
var cirka 83 procent. Försäljningen av både stock och massaved ökade 24 pro-
cent jämfört med föregående år.

Marknadsavverkningarna under 2016 uppgick enligt prognosen till 57,7 
(54,4 år 2015) miljoner kubikmeter. Marknadsavverkningarna preciserades för 

 
SLC III. Centralförbundets verksamhet 2016 

Virkeslastning i Korpo i Åbolands skärgård.

Fo
to

: M
ia

 W
ik

st
rö

m



63

2015 till 58,5 miljoner kubikmeter, så det är mycket sannolikt att den inhemska 
virkesdrivningen för första gången överskred 60 miljoner kubikmeter. Avverk-
ningen av stock ökade fyra procent och av massaved åtta procent jämfört med 
2015. Avverkningen av stock motsvarande förbrukningen, men massavedsav-
verkningarna ökade mer än förbrukningen ökade, så massa- och pappersindu-
strins lager av avverkat virke ökade jämfört med föregående år. Skillnaden mel-
lan virkeshandel och marknadsavverkningar ger vid handen att skogsindustrins 
reserver av stående virke i privatskogar var fyra miljoner kubikmeter större än 
året innan. 

Marknadsavverkningarna i privatskogar uppgick enligt prognosen till 47 
miljoner kubikmeter, dvs. sju procent mera än året innan. Leveransavverkning-
arna ökade enligt prognosen med en procent jämfört med 2015 och deras andel 
av avverkningarna i privatskogar var 16 procent. Avverkningarna i bolagens och 
Forststyrelsens skogar uppgick till 10,7 miljoner kubikmeter, vilket innebär en 
ökning med tre procent jämfört med föregående år. Enligt prognosen bestod 
marknadsavverkningarna under 2016 till 24,8 miljoner kubikmeter av stock och 
till 32,9 miljoner kubikmeter av massaved. Användningen av energived mins-
kade enligt prognosen till 7,5 miljoner kubikmeter, dvs. en minskning med sex 
procent jämfört med 2015. Marknadssituationen var fortfarande mycket svag 
för energivirke under hela året.

 
Virkets prisutveckling var fortfarande stabil 

Under 2016 var rotpriserna och deras förändring i procent för olika sortiment 
följande på riksnivå: tallstock 53,3 €/m3 (-2,1 %), granstock 55,3 €/m3 (+1,6 
%), björkstock 41,5/ €/m3 (-1,1 %), tallmassaved 15,5 €/m3 (-0,4 %), gran-
massaved 17,3 €/m3 (+1,9 %) och björkmassaved 15,2 €/m3 (-1,5 %). Under 
2016 var den nominella genomsnittliga rotprisnivån den samma som under fö-
regående år.

Importen av träråvara ökade måttligt 

Enligt utrikeshandelsstatistiken ökade importen av rundvirke tre procent jäm-
fört med föregående år. Rysslands andel av importen var 84 procent. Till och 
med slutet av november uppgick importen av rundvirke till 8,6 miljoner ku-
bikmeter. Barrträdsandelen av importen var cirka 1,6 miljoner kubikmeter och 
lövträdens andel cirka 4,7 miljoner kubikmeter. Importen av sågflis främst för 
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massaproduktion uppgick till cirka 2,3 miljoner kubikmeter. Exporten av rund-
virke minskade något och var cirka 1,1 miljoner kubikmeter. Det var överutbud 
av massaved i hela Östersjöregionen. 

Skogsbrukets lönsamhet ökade i och med större avverkningar

Bruttorotintäkterna från privatskogar ökade cirka sju procent under 2016 jäm-
fört med föregående år, främst till följd av större marknadsavverkningar och 
uppgick till drygt 1,8 miljarder euro. Luke uppskattade att totalinvesteringarna 
i virkesproduktion skulle ha uppgått till 195 miljoner euro under 2016. Skogs-
ägarnas egenfinansieringsandel uppgick uppskattningsvis till 130 miljoner euro. 
Privatskogsbrukets totalutgifter utgjorde enligt Lukes uppskattning cirka 16 
procent av bruttorotintäkterna. Det offentliga stödets andel var enligt Lukes 
uppskattning en knapp femtedel.

Privatskogsbrukets nettoresultat för 2016 före skatter och kostnader för 
främmande kapital var enligt prognosen i genomsnitt 124 euro per hektar 
skogsmark. Skogsbrukets lönsamhet förbättrades jämfört med 2015. 

Investeringarna i privatskogarnas skogsvård på fjolårsnivå, 
byggandet av skogsbilvägar minskade 

Plantskogsvård och vård av ungskog utfördes under 2016 på uppskattnings-
vis 170 000 hektar. Arealen var i stort sett den samma som föregående år. 
Skogsodling (sådd + plantering) utfördes enligt förhandsuppgifter på 70 000 
hektar. Skogsgödsling utfördes i privatskogar på cirka 18 000 hektar. Istånd-
sättningsdikning utfördes på cirka 7 000 kilometer. Nya skogsbilvägar byggdes 
och grundförbättrades på en sträcka av endast 600 kilometer. Det är endast en 
tredjedel av skogsbilvägsbygget under 2015.

Internationell verksamhet

Europeiska producentorganisationen COPA

SLC är medlem i COPA, som är takorganisationen för de europeiska jordbruks-
organisationerna. COPA har ett gemensamt sekretariat med COGECA, som är 
takorganisation för de europeiska jordbruksandelslagen. Sekretariatet leds av 
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generalsekreterare Pekka Pesonen. Sekretariatet består av cirka 50 anställda och 
sex officiella språk används.

COPA leddes under 2016 av Martin Merrild från Danmark. Merrilds ord-
förandeskap löper ut hösten 2017. Thomas Magnusson, från Sverige, var ordfö-
rande för COGECA. Hans ordförandeskap löper ut i december 2018.

COPA och COGECA har under sina möten under året diskuterat handel-
spolitik, marknadsläget för jordbruksprodukter, krissituationen, livsmedelsked-
jans funktion och klimatpolitiken. COPA-COGECA:s möten har besökts av 
representanter från kommissionen. COPA-COGECA:s presidium möten har 
beretts av en koordineringsgrupp POCC.  POCC möter upp månatligen för 
att linjera upp COPA-COGECA:s ställningstaganden i aktuella jordbruksfrågor 
och bereda presidium mötena. 

Under hösten arrangerade COPA och COGECA sin kongress i Grekland. 
Kongressen hålls vart annat år. SLC:s ordförande Holger Falck deltog i kon-
gressen. Under kongressen diskuterade deltagarna framtiden för den gemen-
samma jordbrukspolitiken. Den kommande diskussionen om EU:s jordbruks-
politik kommer att inledas under 2017. Diskussionerna kommer att påverkas av 
Storbritanniens beslut att lämna EU. Deras beslut påverkar EU:s gemensamma 
budget och utträdet sker enligt antaganden samtidigt som nuvarande linjeringar 
för EU:s jordbrukspolitik upphör.

Brysselkontoret har gemensamt med COPA-COGECA arrangerat tillfäl-
len i EU-parlamentet kring växtförädlingstekniker, EU:s växtproteinproduktion 
och nötköttsproduktionens roll i EU.

Brysselkontoret

Sedan 1991 har de finländska producenterna haft ett kontor i Bryssel som ko-
ordinerat EU-frågorna för de organisationer som finansierar verksamheten. 
Kontoret leddes under 2016 av direktör Juha Ruippo. Husdjursombudsmanna 
tjänsten sköttes av Jonas Laxåback. Husdjurombudsmannen är även ansvarig 
för frågor som berör de finländska husdjursandelsföretagen. Skogsfrågorna ko-
ordineras av Meri Siljama.

SLC:s styrelse besökte Brysselkontoret under hösten. Styrelsen träffade 
under besöket medlemmar ur jordbrukskommissionär Hogans och handels-
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kommissionär Malmströms kabinett samt EU-parlamentariker Nils Torvalds.

Marknadsläget under 2016 var fortsättningsvis svårt för kött- och mjölk-
sektorn. Mjölksektorn hade stora marknadsproblem p.g.a. överproduktion och 
effekterna av importförbudet till Ryssland. Under flera återkommande jord-
bruksministerrådsmöten och jordbruksutskottsmöten i EU-parlamentet disku-
terades vad som borde göras för att förbättra marknaden för husdjurssektorn. 
Kommissionen konstaterade att medlemsländerna har flera möjligheter att 
förbättra situationen och att medlemsländerna inte tillräckligt snabbt verkställt 
utbetalningen av krisstöden från 2015. Efter påtryckningar presenterade kom-
missionen i juli ett nytt krispaket till jordbrukssektorn. Paketet riktades främst 
till husdjurssektorn och paketets totala belopp var 500 miljoner euro. Finlands 
andel av paketet var 7,5 miljoner euro.

Kommissionen konstaterade att de nu under två års tid via två olika krispa-
ket har riktats en miljard euro för olika krisåtgärder. I det senaste paketet inklu-
derade kommissionen också en EU-baserad åtgärd för att minska mjölkproduk-
tionen i EU. Via åtgärden förväntade sig kommissionen att produktionen skulle 
minska med 1,07 miljarder kilo. För åtgärden hade kommissionen reserverat 
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150 miljoner euro av det totala krispaketet. Redan under första ansöknings-
omgången i september kom nästan hela produktionsminskningsbudgeten i an-
vändning. Mjölkproducentpriset har under hösten 2016 förbättrats, framförallt 
på grund av god efterfrågan i Kina. Samma utveckling gäller för svinsektorn 
där även bakgrunden till prisutvecklingen är Kina. Kommissionen höll möjlig-
heten till privatlagring för griskött öppen under året, ifall producentpriset skulle 
falla. För att förbättra insynen i köttmarknaden grundade kommissionen Meat 
Market Observatory, vilket är en plattform där senaste informationen om kött-
marknaden fördelas mellan olika aktörer i köttsektorn. 

De finländska EU-parlamentarikerna försökte under budgetdiskussioner-
na för 2017 få in en budgetskrivning om ett extra anslag på 100 miljoner euro 
till de medlemsländer vars mjölkproduktion märkbart har lidit av Rysslands 
embargo. Skrivningen avslogs i trepartsförhandlingar och konklusionen var att 
budgetmarginalerna ger möjligheter till krisåtgärder om krisen fortsätter.    

Under året fortsatte kommissionen processen med förenklingen av jord-
brukspolitiken. Kommissionen har presenterat ett omfattade förenklingspaket 
kallat Omnibus som korrigerar vissa detaljer i stödsystemens basförordningar. 
Korrigeringarna berör definitionen på aktiv jordbrukare, villkoren kring produ-
centorganisationer och kraven för riskhanteringsverktyg. EU-parlamentet har 
via sin egen behandling möjlighet att bredda paketet. Kommissionen har satt 
som mål att det nya regelverket träder i kraft i januari 2018.

Kommissionens förenklingsförslag för förgröningsåtgärderna i CAP har 
stött på kritik både från producenterna och miljöorganisationerna. Framförallt 
användningen av bekämpningsmedel på de ekologiska focusarealerna har kriti-
serats av båda parterna. Kommissionens förenklingsförslag har behandlats av 
medlemsländerna i rådet och ska ännu godkännas av EU-parlamentet.

Under hösten presenterade en specialarbetsgrupp tillsatt av kommissio-
när Hogan ett flertal åtgärder för att förbättra jordbrukens marknadsposition. 
Förslagen från AMTF-gruppen kommer att ligga som grund för de kommande 
diskussionerna kring EU:s jordbrukspolitik.

Kommissionen presenterade under året sitt förslag till klimatpolitik för att 
uppnå målen enligt Parisöverenskommelsen från 2015. Klimatpaketet kommer 
att behandlas under 2017 och innehåller flera utmaningar för det finländska 
jord- och skogsbruket. Framförallt skogssektorns förmåga att delta i klimatar-
betet har inte tillräckligt noterats.
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Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC

De nordiska producentorganisationerna samlades till presidiemöte för Nordens 
Bondeorganisationers Centralråd NBC i Stockholm den 25–26.8 på Sånga-Säby 
i Sverige. Finland representerades av en delegation på cirka 20 representanter 
från SLC, MTK och Pellervo. Presidiemötet leddes av MTK:s ordförande Juha 
Marttila. Finland innehar ordförandeskapet för NBC under 2015-2017.

Vid presidiemötet antogs ett gemensamt uttalande med rubriken Nord-
liga produktionsförhållanden garanterar klimatvänlig husdjursproduktion. De 
nordiska bondeorganisationerna slog fast att den nordiska hållbara husdjurs-
produktionen är helt avgörande för en klimatsmart och resurssnål produktion 
av näringsrik mat. På grund av världens ökande befolkningsmängd kommer 
det att behövas mera mat och samtidigt tampas världens jordbrukare med de 
konsekvenser som klimatuppvärmningen för med sig. Jordbrukets förmåga att 
binda kol i marken och fotosyntes är därför mycket avgörande för att stävja 
klimatförändringen.

Under året ansökte och beviljades NBC finansiering av Nordiska Minis-
terrådet/Ny Nordisk Mat III-programmet för lansering av ett nytt nordiskt 
matpris, Embla. Det samnordiska projektet koordinera av danska Landbrug & 
Fodevarer. 

NBC är ett år 1934 grundat samarbetsforum för de nordiska ländernas 
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producent- och kooperativa organisationer. Medlemmar är Centralförbundet 
för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC och Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksför-
bund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands 
(Island), Norges Bondelag ja Norsk Landbrukssamvirke (Norge). I Finlands 
avdelning för NBC medverkar SLC, MTK och Pellervo. NBC:s verkställande 
organ är presidiet och det koordinerande organ är NBC arbetsutskott med re-
presentation från respektive nordisk jordbruksorganisation. Finland represen-
teras av Seppo Kallio och Bettina Lindfors, MTK.

 

SLC Ungas verksamhet 2016

CEJA-medlemskap

Från och med 2016 har SLC varit observerande medlem i CEJA, takorganisatio-
nen för unga lantbruksproducenter inom EU. SLC:s ungdomsutskott slog fast 
att sekreteraren representerar utskottet på möten. SLC har deltagit i CEJA-mö-
ten 25–26.1, 19.4, 24–25.5, 18–19.7, 7.10 och 5.12. 

Före möten ordnades ofta ett nordiskt virtuellt förberedande möte tillsam-
mans med LRF, MTK och med danska bondeorganisationen Landbo Ungdom. 
CEJA har under året utarbetat följande ställningstaganden: Position paper on 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Position paper on en-
vironment, Position statement on market crisis och Definition on active farmer 
och position paper on risk management tools and insurance.

Generationsväxlingsguide

Våren 2016 förnyade SLC sin genera-
tionsväxlingsguide med information för 
de som planerar att genomföra genera-
tionsväxling i lantbruksföretag. 

Ungdomsutbildning

Ungdomsutbildningens tredje etapp 
hölls den 3-2 mars i Helsingfors med 
40 deltagare. Programmet bestod av be-
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sök på SLC:s kansli, presentation av SLC Nyland och producentförbundens 
verksamhet på lokal och landskapsnivå. Första dagen avslutades med en panel-
diskussion med deltagare från SEY, Animalia och WWF. Följande dag bestod 
programmet av studiebesök till jord- och skogsbruksministeriet, Evira, träff  
med riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Mats Nylund samt besök hos 
MTK.

Ungdomsutbildningens avslutande resa till Bryssel den 15-18 november 
samlade 15 deltagare. Programmet bestod av besök på kommissionen, de fin-
ländska producentorganisationernas gemensamma Brysselkontor, CEJA, Copa 
Cogeca, Skogsintressebevakningen, Monsanto och gårdsbesök hos en ung bon-
de med Belgian Blue- uppfödning.

Bakom Maten

Bakom Maten-kampanjen körde igång i mars 2016 då SLC:s ungdomsutskott 
sammankallade representanter från YH Novia och HU agrikultur-forstveten-
skapliga fakulteten för att diskutera problemet kring få svenskspråkiga sökande 
till lantbruksutbildningarna i Finland. Under mötet valdes en arbetsgrupp att 
arbeta vidare med ärendet och utformade idéerna från mötet till en kampanj. 

Målet med kampanjen var att väcka intresse för lantbruksutbildningar hos 
svenskspråkiga gymnasieelever i Finland. I kampanjen är strävan att besöka alla 
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svenskspråkiga gymnasier i Finland under 2016-2017. Kampanjen har delvis 
finansierats av Finlandssvenska jordfonden. Under hösten 2016 besökte kam-
panjen Sibbo gymnasium, Steinerskolan i Helsingfors, Hangö gymnasium, Ki-
mitoöns gymnasium, Vasa gymnasium och Korsholms gymnasium och Lovisa 
Gymnasium. Kampanjen har en webbplats på adressen www.bakommaten.fi.

Agrologseminariet den 24–25.10

SLC ordnade det traditionella Landsbygds- och lantbrukspolitiska seminariet 
för agrologstuderanden. År 2016 deltog sammanlagt 19 första och andra års 
agrologstuderanden i seminariet som hölls på Hotelli Helka i Helsingfors.

Övriga aktiviteter som SLC ungdomar deltagit i

I mars gav SLC unga sina kommentarer till läroplanen för agrologutbildningen. 
Under våren deltog ungdomarna även i LRF ungas riksstämma i Sverige den 
9–10 mars och i workshop om Tidigt ingripande hos LPA i Esbo den 26 april. 
Under hösten deltog SLC unga i NBC:s möte i Sverige den 25–26 augusti, i 
Landsbygdsriksdagen i Karis den 22–23 september, i MTK Maaseutunuorets 
höstparlament i Seinäjoki den 11–12 november samt medverkade som utställa-
re på Högskoledagen i Novia i Ekenäs den 8 december. I september höll även 
Svenska Studenters Agro-Forstförening r.f. möte på SLC:s kansli.

Kampanjer, evenemang och projekt
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Traktormarsch samlade 700 traktorer och 5 000 bönder till Hel-
singfors 

De ekonomiska utmaningar och det trängda läge som det finländska jordbruket 
befunnit sig i redan i flera år kan milt sagt sägas ha skapat frustration bland med-
lemmarna. Gårdarna har under flera år lidit av det finländska samhällets ekono-
miska svacka samt marknadsstörningar på grund av EU:s jordbrukspolitik och 
den globala politiken. Efter Rysslands importstopp av livsmedel från Europa 
har särskilt de finländska jordbrukarna blivit tvungna att betala för världspoliti-
kens konsekvenser genom förlorade inkomster på uppemot 400 miljoner euro 
på årsnivå sedan augusti 2014. 

För att få gehör för de finländska matproducenternas ekonomiska trång-
mål, och till och med akuta kassakris till följd av försenade stödutbetalningar, 
väcktes under vårvintern på fältet tankar om aktioner gentemot beslutsfattarna. 
Den 1 mars tog MTK:s styrelse och den 2 mars tog SLC:s styrelse beslut om 
att stöda arrangemangen av en traktormarsch den 11 mars till Senatstorget i 
Helsingfors.

SLC deltog aktivt tillsammans med MTK och med stöd av SLC Nyland 

Statsminister Juha Sipilä och finansminister Alexander Stubb tog emot böndernas vädjan  
på Senatstorget. 
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i förberedelserna av traktormarschen. Dels gjordes ett noggrant arbete till-
sammans med ordningsmakten i planeringen av bland annat samlingsplatser 
i huvudstadsregionen och körrutter för traktorer till Senatstorget. Dels kräv-
des även noggranna arrangemang för programmet och demonstrationen på 
Senatstorget. Organisationernas strävan var att traktormarschen och demon-
strationen skulle genomföras snyggt och städat utan att pruta på att få igenom 
jordbrukarkårens budskap.   

SLC uppmanade medlemmar att delta i demonstrationen med eller utan 
traktor. Producentförbunden och SLC gjorde ett stort arbete i att uppmana 
samt stöda medlemmars möjligheter att delta i stordemonstrationen. Från Öst-
erbotten och Åboland ordnades busstransport till Helsingfors.

Stordemonstrationen på Senatstorget samlade totalt över 700 traktorer 
samt 5 000 jordbrukare och sympatisörer för att få regeringens uppmärksam-
het och kräva omedelbara krisåtgärder. Från SLC:s medlemskår deltog upp-
skattningsvis cirka 200 jordbrukare samt cirka 100 traktorer från i första hand 
Nyland. Från statsmaktens sida tog statsminister Juha Sipilä, finansminister 
Alexander Stubb och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen på plats 
emot jordbrukarnas vädjan.

Traktormarschen, som blev ett konkret uttryck för de finländska matpro-

SLC:s ordförande Holger Falck kom till traktormarschen med traktor från Sibbo.
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ducenternas akuta situation och frustration, gav resultat i form av ett krispaket 
från regeringen till de mest utsatta gårdarna.

Vädjan för att bevara Orklas chipsfabrik

Den 24 februari gjorde SLC tillsammans med MTK, Livsmedelsarbetareför-
bund SEL, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Fackför-
bundet Pro en vädjan till norska Orkla-koncernen om att inte stänga sin potatis-
förädlingsfabrik som tillverkar Taffel-chips och Oolannin-fryspotatisprodukter 
på i Haraldsby Åland. Organisationerna uppmanade konsumenter att påverka 
Orkla genom att underteckna organisationernas vädjan för att bevara den in-
hemska produktionen och fabriken. 

I vädjan, som fick mycket medial uppmärksamhet, lyftes fram vilka konse-
kvenser en eventuell stängning av fabriken skulle få för den åländska sysselsätt-
ningen, jordbruket och potatisproduktionen samt transportsektorn. Orkla, som 
tillverkar chips och andra potatisprodukter, är en av Ålands största arbetsgivare 
med över hundra anställda. En nedläggning av fabriken skulle dock få ännu mer 
vidsträckta konsekvenser eftersom fabrikens hela produktionskedja från jord till 
butik ger utkomst åt närmare 300 personer. Nästan hela Ålands potatisskörd, 
ca 28 miljoner kg, används till potatischips och pommes frites. Även i Nyland 
och Egentliga Finland finns det kontraktsodlare, som levererar hela sin skörd till 

Anna Alm från Raseborg fick med publiken i slagordsrop som dundrade över Senatstorget.
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potatisförädlaren. Genom fabriksdörrarna kör det in ca 1 000 lastbilslass med 
potatis varje år. På www.adressit.com/sips kunde konsumenter underteckna or-
ganisationernas vädjan som samlade 5 640 underskrifter.

Efter ett digert politiskt arbete och aktiv intressebevakning från många 
håll kom den 19 maj det glädjande beskedet att chipsfabriken bevaras på Åland, 
dock med en något mindre personalstyrka. 

TYK-rehabiliteringskurs för medlemmar 

Under året förverkligades en egen TYK-kurs för SLC-medlemmar på Härmä 
Rehab i Ylihärmä. TYK-kursen innehöll fyra kursperioder och avslutas i no-
vember 2017 med en utvärderingsperiod. TYK är en yrkesinriktad individuell 
rehabilitering, som riktar sig till att förbättra både den fysiska och psykiska ar-
bets- och funktionsförmågan. TYK-rehabiliteringen finansieras av FPA och är 
kostnadsfri för deltagaren. 

Nordiskt juristmöte i  Borgå 

SLC arrangerade en dubbelkonferens för nordiska jurister inom dels skattefrå-
gor och dels markägarfrågor den 13-15 juni i Haiko, Borgå. Mötet samlade ett 
trettiotal deltagare från de nordiska ländernas bondeorganisationer. SLC:s jurist 
stod för den sakmässiga programdelen och Gunilla Grönholm, SLC Nyland, 
bistod i de praktiska arrangemangen.

Åkerskyltar 

Från ÖSP:s PR- och organisationsutskott riktades en kampanjidé till SLC:s or-
ganisationsutskott om att genomföra en konsumentinriktad kampanj med skyl-
tar med jordbrukarnas budskap på åkrar invid trafikleder på SLC:s verksam-
hetsområde. SLC införskaffade totalt 200 skyltar med fem olika budskap: Här 
växer din mat, Rent mjöl i påsen, Mat odlad med omsorg, Du förtjänar trygg 
mat samt Ruokasi kasvaa tässä. 

Skyltarna, som var 120 cm breda och 80 cm höga, försågs även med ur-
sprungsmärkena Rent inhemsk och Gott från Finland samt SLC:s logo. Skyltar-
na distribuerades och fördelades från förbunden till lokalavdelningarna tillsam-
mans med anvisningar för uppsättning av skyltarna. Åkerskyltskampanjen, som 
kunde ses runt om i Svenskfinland under sommaren 2016, uppskattades och 
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skyltarnas enklar, korta budskap fick positiv respons.

Öppna ekogårdar på Finska naturens dag

År 2016 deltog SLC för första gången som medarrangör av öppna ekogårdar 
på Finska naturens dag tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, Pro 
Luomo ry, Förbundet för Ekologisk Odling rf, Centralförbundet för lant- och 
skogsbruksproducenter MTK. Dagen firades 2016 för fjärde gången och totalt 
deltog 15 ekogårdar runt om i landet med öppen gård och gav besökare infor-
mation om ekologisk produktion, gårdens verksamhet samt ekoproduktionens 
betydelse med tanke på den biologiska mångfalden. Många av ekogårdarna ord-
nade även annat program, till exempel guidade åker- och skogspromenader, 
tävlingar, vandringar till traditionella betesmarker och många husdjursgårdar 
besökarna på djurupplevelser. På många gårdar fanns också pop up-caféer och 
försäljning av ekoprodukter.

Från SLC:s område medverkade fem gårdar: Mara mjölkgård, Koskis gård, 
Ahlbergs trädgård, Majvik gård samt Malmgård. SLC bistod i att informera 
medierna och allmänheten om dagen och möjligheterna att besöka en öppen 
ekogård.

Öppna gårdar med försäljning på Köp av bonden!-dagen 10.9

Den 10 september ordnades för första gången den nationella Köp av bon-

Under växtperioden prydde SLC:s åkerskyltar åkrar i Svenskfinland.
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den!-dagen. Under dagsevenemanget, som fått 
inspiration av restaurangdagen, var det fritt för 
gårdar att inom ramen för dagskonceptet utan 
deltagaravgift medverka med öppen gård och säl-
ja produkter från den egna gården eller tillsam-
mans med andra producenter. Avsikten var att ge 
producenter och konsumenter en möjlighet att 
mötas på gården kring matens ursprung. 

Dagskonceptet genomfördes som ett samarbete mellan Programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och Landsbygdsnät-
verkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo 
universitet, Äktasmak.fi, MTK och SLC. Via Programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 finansierades en tvåspråkig portal på 
adressen www.ostatilalta.fi för dagen där medverkande gårdar kunde anmäla sig 
och där konsumenter kunde hitta medverkande gårdar i sin egen närhet. Totalt 
deltog cirka 170 gårdar med öppen gård, varav en handfull SLC-medlemsgårdar.

Delikatessernas Finland ordnades för sjätte gången 

SLC:s vice ordförande Mats Nylund gav SLC:s hälsning till marknadsbesökarna.

Fo
to

: M
ia

 W
ik

st
rö

m



78

 
SLC III. Centralförbundets verksamhet 2016 

Under året medverkade SLC som medarrangör och utställare på närmatsmark-
naden Delikatessernas Finland, som ordnades för sjätte gången den 18-20 au-
gusti på Järnvägstorget i Helsingfors. Evenemanget förnyades så att utställare 
även kunde medverka som matförsäljare på Syystober-öltältets utvidgade ut-
skänkningsområde, som byggs upp kring temat finländsk streetfood. Evene-
manget besöktes av närmare 35 000 vänner av god mat och smakrika öl. 

Evenemangets besökarantal visar att de finländska konsumenterna har ta-
git närmaten till sina hjärtan. Närproducerad mat intresserar finländarna allt 
mer samtidigt som matens spårbarhet har blivit ett viktigt köpkriterium för allt 
fler konsumenter. Jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen öppnade 
evenemanget och under öppningsceremonin framförde vice ordförande Mats 
Nylund SLC:s hälsning till besökarna. 
 
SLC:s kvinnodagar hölls i Jakobstad i november

SLC:s Kvinnodagar som hölls Jakobstad samlade närmare 40 kvinnliga jord-
brukare till två innehållsrika seminariedagar. Kvinnodagarna inleddes med en 
informell middag onsdagen den 16 november i Oravais på den historiska res-
taurangen Ädelbragd och det officiella programmet pågick den 17-18 november 

Lars Losvik fick Kvinnodagarnas deltagare att tänka positivt.
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på Stadshotellet. 

Kvinnodagarnas program har två teman: Trender inom matbranschen 
och de gröna näringarna och Inspiration och kraft i vardagen. Deltagarna fick 
bland annat bekanta sig med frågor om aktuella mattrender i den finländska 
matkulturen. Deltagarna besökte även Sjöholms pälsfarm och fick bekanta sig 
med pälsnäringen, som är en av de gröna landsbygdsnäringarna i Österbotten. 
I programmet ingick även ett besök på mjölkgården Ranckens Ranch och in-
formation om mjölkprodukter. Torsdagens program avslutades med en festlig 
middag med en färgsprakande modeshow av Optimas studerande och bubblan-
de pälsmingel på Restaurang Yrkeskocken. Under kvällsprogrammet hölls även 
en minimässa med lokala utställare på plats. 

För att få inspiration och kraft i vardagen fick deltagarna även ta del av 
intressanta föreläsningar om positivt tänkande av Lars Losvik och ”familjeflyt” 
av hälsovårdare Kerstin Krook. Även aktuell LPA-information av LPA-om-
budsman Annika Grannas samt aktuella juridiska frågor av SLC:s jurist Mikaela 
Strömberg-Schalin ingick i programmet.

Oss bönder emellan-medlemsträffar

I december 2016 inledde SLC och produ-
centförbunden en serie regionala diskus-
sionsträffar för medlemmar som gick under 
namnet Oss bönder emellan. 

Träffarna ordnades för att samla med-
lemmar och under friare former diskutera 
aktuella frågor om jordbrukets situation, 
SLC:s intressebevakning och även se framåt 
– att prata av sig bönder emellan helt enkelt. 
I träffarna medverkade representanter från producentförbunden och från SLC, 
bl.a. verksamhetsledare Johan Åberg. Medlemsträffarna inleddes i Nyland i bör-
jan av december och samlade där närmare 100 lantbrukare. Medlemsträffarna 
ordnas i de övriga förbunden under 2017.

EkoNu! - För ekobranschen i Svenskfinland

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Öst-
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erbotten är projektägare till EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland. Pro-
jektet godkändes våren 2016 av NTM - centralerna i Österbotten, Nyland och 
Egentliga Finland. EkoNu!-projektets syfte är att inspirera och väcka intresse 
för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Ny-
land, Egentliga Finland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. 
En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkur-
renskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras 
och stärks. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnät-
verk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen. 

Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i 
Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan 
nämnda regioners primärproducenter, skogsägare och läroanstalter inom natur-
bruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller – 
produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter av ekologiska produkter 
och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan till exempel till livsmedelsföräd-
lare, handeln och maskinförsäljare. SLC, ÖSP, SLC Nyland och SLC Åboland 
har aktivt deltagit i projektets verksamhet.

Övriga projekt och verksamhet

Under verksamhetsåret medverkade SLC även aktivt i bl.a. projekten Greppa 
Marknaden, Matskolan-Ruokakoulu och Marthaförbundets projekt Svinnkam-
pen. Under året beviljades även de nordiska bondeorganisationerna finansie-
ring från Nordiska ministerrådet för att planera och år 2017 ordna en nordiska 
mattävling. SLC deltog tillsammans med MTK i styrgruppen och planeringen 
av den första nordiska mattävlingen någonsin. 

SLC involverades även i den första tävlingen för FM i mathantverk, som 
gick av stapeln den 10–13 oktober på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Täv-
lingen arrangeras för första gången i Finland och ordnades i samarbete med 
jord- och skogsbruksministeriet och projektet Kustens Mat. SLC:s informatör 
Mia Wikström deltog som medlem i tävlingens jury.

Kommunikations- och informationsverksamhet

Verksamhetsåret 2016 var på kommunikations- och informationsfronten ett 
mycket aktivt verksamhetsår. Fram till början av mars hade organisationen två 
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informatörer till sitt förfogande, vilket innebar att de under 2015 inledda sats-
ningarna kunde fortsättas och slutföras.

SLC tog i bruk nya webbsidor 

SLC:s nya webbsidor lanserades den 1 februari. Sidorna är skapade för att vara 
mera mångsidiga och tilltalande samtidigt som sidorna är responsiva och an-
passar sig beroende på om användaren använder sidorna via t.ex. dator, pek-
platta eller mobiltelefon. På sidorna har man även strävat till att enklare nå ut 
till de olika mottagargrupper som SLC har för sin kommunikation – allt från 
medlemmarna till konsumenter, media och skolor. Utseendemässigt avspeglar 
webbplatsen SLC:s nya grafiska identitet samt den nya strategin och dess devis 
”Vi skapar landet” är även tydligt förankrad i webbplatsen.

Aktivt kommunikativt arbete

Under året fortsatte SLC det aktiva kommunikativa arbetet och stärkte sin när-
varo och synlighet på de sociala medierna. Via de sociala medierna når SLC 
många medlemmar, men även påverkare, beslutsfattare, konsumenter och andra 
med intresse för den inhemska matproduktionen. Under året ökade antalet gil-
lare på SLC:s Facebooksida med cirka 550 och den sista december gillades sidan 
av 1 371 personer. På Twitter fördubblade SLC sitt följarantal och vid slutet av 
året hade SLC 412 följare på Twitter. 

SLC:s nya webbsidor på adressen http://slc.fi lanserade i februari 2016.
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Traktormarschen, som på de sociala medierna identifierades genom #trak-
tormarsch och #traktorimarssi, innebar den synligaste händelsen även på de 
sociala medierna under året. Den mediaanalys som gjordes med anledning av 
traktormarschen noterade 1 190 träffar för redaktionellt medialt material och 1 
981 träffar i de sociala medierna. Av de sociala mediernas träffar noterades över 
hälften på Twitter och cirka en femtedel på Instagram. Av synligheten på de 
sociala medierna var en fjärdedel positiv och enbart tre procent negativ. 

Den massmediala kontakten var aktiv under året och SLC sänder ut 28 
pressmeddelanden samt pressinbjudan under året. SLC:s förtroendevalda samt 
verksamhetsledare gav även många intervjuer till massmedierna, inklusive 
Landsbygdens Folk. 

För att sporra konsumenter att köpa finländsk mat inleddes i slutet av året 
planeringen av kampanjer riktade mot konsumenter. För dagstidningar inled-
des planeringen av en annonsserie under namnet Smaker från Finland. Ge-
nom inspirerande måltidsbilder för jul, påsk, grillsäsong och fredagsmys samt 
tilltalande beskrivning av maträtterna lyfts maten samt producenterna bakom 
råvarorna fram för att visa på att bakom varje måltid finns många finländska 
matproducenter. I slutet av årets inleddes även planeringen av en digital konsu-
mentkampanj för att via de sociala medierna lyfta fram fördelarna med att välja 
finländsk mat.

Även SLC:s t-skjort förnyades med budskapet #bondenbehövs under hösten.  
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Under året utarbetades även nytt tryckt material. Bland annat förnyades SL-
C:s generationsväxlingsbroschyr och inom ramen för kvinnoverksamheten gav 
SLC ut en årskalender med bilder av jordbrukarkvinnor i arbete. SLC medver-
kade även i olika publikationer tillsammans med samarbetsparter, bland annat 
Faktagaffeln 2016. Under året beställdes även nya magnetblock med budskap 
om den inhemska maten för att kunna användas i samband med konsumentin-
riktade evenemang.

Utlåtanden 2016

Under året gav SLC följande utlåtanden:

• Utlåtande om tredje fasen i förnyandet av miljöskyddslagen.
• Utlåtande om nationellt värdefulla landskapsområden.
• Utlåtande om fastställande av grundvattenområden och skyddsplaner.
• Utlåtande om ändring av miljöskyddslagen.
• Utlåtande om ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag.
• Utlåtande om proposition över företagaravdrag.
• Utlåtande om ändringar i lagen om skatt på arv och gåva samt inkomstlagen.
• Utlåtande om ändringar av markanvändnings- och bygglagen.
• Utlåtande om behoven av en revidering av inlösningslagstiftningen.
• Utlåtande om skärgårdstrafiken.
• Utlåtande om nordligt stöd 2016.
• Utlåtande om krav på god jordbrukshävd.
• Utlåtande om ändring av grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jord-
brukare.
• Utlåtande om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersätt-
ning för ekologisk produktion och icke-produktiva investeringar 2016.
• Utlåtande om ändring av förordning av miljöersättning.
• Utlåtande om gällande livsmedelskontroll och upphävande av förordning som 
gäller statlig köttkontrollpersonal.
• Utlåtande om god odlingssed gällande miljön, produktionsförhållanden som 
tar hänsyn till djurens välbefinnande och livsmedelssäkerhet vid offentlig upp-
handling.
• Utlåtande om förslag till ändring av jaktförordningen.
• Utlåtande om ändring av djurskyddslagen.
• Utlåtande om förslag till lag om temporär statsborgen, ändringar av struktur-
stöd och finansiering av landsbygdsnäringar.
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• Utlåtande om ändring av lagen om Finlands skogscentral och dess system för 
skoglig information.
• Utlåtande om ändring av det nordliga stödet från 2015.
• Utlåtande om redogörelse för livsmedelspolitik.
• Utlåtande om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får, getter samt för jordbruks-
grödor som betalas för 2016. 
• Utlåtande ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig in-
formation.
• Utlåtande om verksamheten vid Finlands skogscentral.
• Utlåtande om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötsel-
områden under åren 2016-2018.
• Utlåtande om ersättning för djurens välbefinnande.
• Utlåtande om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får, getter samt för jordbruks-
grödor som betalas för 2017. 
• Utlåtande om nordligt stöd år 2017. 

Utlåtanden gällande skogsfrågor

• Utlåtande om förslaget till förändring av jaktförordningen.
• Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om ändring 
av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information.
• Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information.
• Utlåtande angående förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland.
• Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomst-
skattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag.
• Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om av-
giftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral.
• Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markan-
vändnings- och bygglagen.
• Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om änd-
ring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i 
de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk.
• Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets för-
ordning om finansiering av hållbart skogsbruk.
• Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands 
skogscentral.
• Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdrag.
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• Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om bekämpning av rotticka.

Landsbygdens Folk

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogans aviserade strävan att förenkla jord-
bruksstöden och minska påföljderna för lindriga misstag tog en del utrymmen 
i LF:s spalter under början av året. LF bevakade även de sjunkande priserna på 
råvaruprodukter, exempelvis mjölk under årets första månader på EU:s inre 
marknad och världsmarknaden.

Carunas chockhöjning av överföringspriserna för el fick uppmärksamhet i 
tidningen. Konsumentombudsmannen samt arbets- och näringsministeriet sat-
te ned foten och efter förhandlingar sänkte Caruna grundavgiften för överfö-
ring i tolv månader.

Tidningen följde även med sockerindustrins försök att försämra villkoren 
kännbart för sockerbetsodlarna under odlingsåret 2016, men medlaren Heimo 
Hanhilahti lyckades snickra ihop ett förhandlingsresultat, som ganska långt 
följde odlarnas linje. Litet överraskande kunde en överenskommelse för åren 
2017–2019 presenteras i tidningen redan i december. Som bekant är 2017 första 
året då sockerkvoterna inte längre är i kraft.

I Nyland låg en del av uppmärksamheten under våren på etapplandskaps-
plan 4 på grund av beteckningen ”luo” som hade förts in i planen. Beteckning-
en står för område som är synnerligen viktigt med tanke på naturens mångfald. 
Producentkåren var mycket skeptisk till beteckningen och i maj blev det klart att 
områdena skulle tas bort från etapplandskapsplanen. 

LF intensivbevakade traktordemonstrationen 11 mars samt den något und-
anvikande responsen från regeringen. Det skulle dröja till budgetmanglingen på 
hösten innan det kunde komma loss krispengar till jordbruket. Något tidigare 
kom en arbetsgrupp visserligen ut med förslag om lättnader för bönder i likvidi-
tetssvårigheter, till exempel genom statsborgen för likviditetslån. Det visade sig 
också att det krispaket som EU sedan kom ut med under sommaren var en stor 
besvikelse. När det nationella krispaketet äntligen kom på hösten visade det sig 
dock att det kunde leva upp till förväntningarna åtminstone vid en omedelbar 
anblick. LF följde skeendet under den aktuella perioden.
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Mot slutet av året var LF med om att slå larm kring kommunikationsmi-
nisteriets planer på att införa helt oskäliga avgifter för förbindelsebåtstrafiken i 
Skärgårdshavet och Finska viken. Planerna lades senare på is.

På det allmänna politiska planet tog också LF starkt ställning på ledarplats 
för att en utvidgad jour vid sjukhuset i Vasa skulle garanteras i ändringen av 
hälso- och sjukvårdslagen. Riksdagen hörsammade emellertid inte de finlands-
svenska kraven på den punkten.

Under våren meddelade LF att SLC:s ordförande Holger Falck inte stäl-
ler upp för omval efter 2017 och att SLC:s viceordförande Mats Nylund gär-
na kandiderar. Senare, i anslutning till ÖSP:s höstmöte avgick Mats Nylund 
som ÖSP-ordförande. I hans ställe valdes den tidigare viceordföranden Tomas 
Långgård, medan Niclas Sjöskog valdes till ny viceordförande.

Försämringar i villkoren för miljöersättningarna gav en viss anledning till 
att det fanns jordbrukare som övervägde att hoppa av miljöprogrammet. LF 
uppmanade i alla fall SLC:s medlemmar att stanna kvar i programmet och för-
sökte påvisa nyttan med jämförande beräkningar.

LF publicerade sitt stödnummer senare än vanligt som en följd av att stö-
dansökan för första gången skulle lämnas in först i mitten av juni. Nyheterna i 
själva villkoren var i övrigt inte så omfattande som året före.

I och med de skärpta villkoren i miljöersättningen, passade LF på att upp-
mana läsarna att försäkra sig om att arealen med växttäcke vintertid skulle räcka 
i anmälan som görs senast sista oktober.

I anslutning till SLC:s höstfullmäktigemöte hann LF även publicera inne-
hållet i det nationella stödpaketet för 2017.

Under augusti upptog de kraftiga regnen i Österbotten en del av tidningens 
utrymme. På ledarplats krävde LF politiska åtgärder för att underlätta vatten-
reglering i området.

På skogssidan bevakade LF beredningen av utkastet till proposition om 
skattelättnader vid generationsväxlingar i skogsbruket. Producent- och skogs-
ägarkårens linje var att lättnaderna ska gynna också små skogsägare. Dessutom 
riktade LF uppmärksamhet vid att förslaget skulle minska på rätten att dra av 
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skogsbrukets utgifter i beskattningen, vilket inte förverkligades.

Ansökningsstoppet för skogsförbättringspengar för vård av ungskog be-
vakades också i LF. Det gäller även lagändringen som gjorde det obligatoriskt 
att bekämpa rotticka, varför stödet för ändamålet föll bort. Tidningen försökte 
bland annat på ledarplats trycka på att privata skogsägare skulle få använda urea 
mot rotticka utan att behöva växtskyddsexamen, men utan resultat.

Under hösten bevakade LF även fullmäktigevalen i SLC:s skogsvårdsför-
eningar.

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för att bereda en revidering av 
konkurrenslagen kom ut med en mellanrapport där inga kännbara förbättringar 
för jordbruket eller livsmedelsindustrin föreslogs. Det var en stor besvikelse för 
producentrörelsen.

Däremot gav jord- och skogsbruksministeriets utkast till principer för den 
offentliga upphandlingen, som fick offentlighet kort efter, anledning till positiva 
förväntningar. LF refererade och kommenterade innehållet i utkasten.

Stängningshotet som låg över den åländska chipsfabriken kunde avvärjas. 
Det blev klart under maj månad och blev en stor lättnad för jordbrukarkåren i 
hela Finland, även om odlingsvillkoren försämrades. Beslutet hade också bety-
delse för fastlandet, där många odlare levererar potatis till fabriken. LF bevaka-
de skeendet.

På det europeiska planet kom resultatet av den brittiska folkomröstningen 
i slutet på juni som en stor chock. LF följde med och rapporterade om läget.

Leni Sundman jobbade som sommarvikarie på redaktionen. Det är viktigt 
att erbjuda praktikplats åt intresserade studerande, så att de den vägen får en 
inblick i näringen. Det kan vara nyttigt, också om de senare får jobb inom andra 
medier eller på annat håll.

På hösten blev det klart att LF ändrar format vid årsskiftet och att LoA 
upphör som skild bilaga. En del av hösten gick till att bereda förändringen. 

I årets nästsista nummer drabbades LF, antagligen första gången av missö-
det, att fel tryckplåt satts i tryckpressen så att två sidor i LF var från en annan 
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tidning. Tryckeriet Botniaprint tog på sig skulden och vidtog nödvändiga åtgär-
der.

Lantmän och Andelsfolk, LoA

LoA fortsatte med de traditionella tema-
numren under sitt sista år, till exempel 
byggtema, spannmål, lantbruksmaskiner 
och energi.

LoA:s bevakning koncentrerades 
framför allt på den enskilda gårdens 
strävanden att få och hålla ekonomin i 
balans samt på nya idéer med exempelvis 
nischproduktion och alternativ verksam-
het för jordbrukaren.

LoA rapporterade bland annat från 
KoneAgria som i år hölls i Tammerfors. 
Där var i övrigt LoA representerad till-
sammans med Landsbygdens Folk och SLC.

Reformarbetet med Landsbygdens Folk berör också LoA och arbetet fort-
satte under året.

LoA:s läsarråd samlades till ett möte under våren och ett under hösten. 
Rådet tog del av reformplanerna och var överens om att de bör fortsätta. Rå-
dets linje var att LoA:s fokus även i fortsättningen bör vara inriktad på gårdens 
ekonomi och på nya verksamhetsformer.







VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2016
Österbottens svenska  
producentförbund r.f.
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Medlemmar                                                 
AKTIVA 2015 2016
- gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker och skog) 2 069 1 997
- gårdar med endast skog 610 599
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 186 171
- Aktiva gårdar sammanlagt 2 865 2 767

Personmedlemmar (aktiva gårdar)
- vanliga avdelningar 5 817 5 619
- trädgårdsavdelningar 311 284
Personmedlemmar till aktiva gårdar totalt 6 128 5 903

Ansluten åkerareal, ha 80 902,90 80 463,78
- i medeltal per gård 39,10 40,29

Ansluten skogsareal, ha 98 823,80 96 542,19
- i medeltal per gård 36,89 37,19

Ansluten växthusareal, m2 855 782 806 474
- i medeltal, m2 per gård 4 650,99 4 800,44

Ansluten bärodlingsareal, ha 13,40 13,40
- i medeltal per gård 4,77 4,47

STÖDANDE  (alla avdelningar)
- stödande gårdar 338 335
- antal personmedlemmar 503 496

Personmedlemmar i hela förbundet 6 631 6 399

Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 34 stycken
- förbundets stödande samfund 8 8

Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2016 Osuuskunta Mai-
tosuomi, Andelslaget Österbottens Kött, Andelslaget Närpes Grönsaker, 
Skogsvårdsföreningen Österbotten, Österbottens svenska fårklubb, Svenska 
Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) samt Närpes Äggpackeri.
_________________
Medlemsavgifterna baserar sig på betalda medlemsavgifter den 31.12.2016.
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Förbundsmöten

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och består av lokalav-
delningarnas och de stödande medlemmarnas valda representanter. Förbundet 
höll under året stadgeenliga förbundsmöten på våren och hösten.. 

Vårmötet

Förbundets vårmöte hölls måndagen den 11 april i Norrvalla i Vörå. Förbunds-
ordförande Mats Nylund hälsade välkommen och konstaterade bland annat i 
öppningsanförandet att läget är mycket besvärligt för jordbrukarna. Handelns 
koncentration och priser äventyrar hela den inhemska matproduktionen. 

Under vårmötet behandlades nio motioner. 

Jeppo Biogas Ab:s VD Kurt Stenvall höll ett anförande om biogas. 

SLC:s ordförande Holger Falck höll ett anförande om aktuell lantbrukspo-
litik och redogjorde för motionsuppföljning för de motioner som sänds vidare 
till SLC.

Vårmötet gav en resolution var man lyfte fram dubbelmoralen med att 
man inom offentlig upphandling handlar mat som producerats på ett sätt som 
vore olagligt i Finland, handelns ansvar för att jordbrukarna ska kunna få ut ett 
skäligt pris för sina produkter och lagstiftning som höjer kostnaderna för att 
producera mat. 

 
Höstmötet

Förbundets höstmöte hölls vid Norrvalla i Vörå måndagen den 12 december. 
I hälsningstalet framförde Nylund att år 2016 har varit ett mycket tungt år för 
jordbruket, många producenter får inte någon ersättning alls för sitt arbete. 
Nylund framförde att det nu finns ljusningar för en uppgång i ekonomin.  
Nylund tog upp om social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen 
som innebär förändringar i servicen framförallt för jordbrukarna. ÖSP och SLC 
kommer att sätta stor uppmärksamhet vid att myndighetsservice på svenska 
garanteras.

Under höstmötet behandlades sex motioner.
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Verksamhetsledare för ETT, Pirjo Kortesniemi, höll ett anförande om ak-
tuellt inom djurhälsan och berättade bland annat om afrikansk svinpest och 
fågelinfluensa. 

SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg berättade om aktuellt inom lant-
brukspolitiken.

Mötet beslutade enligt styrelsens och fullmäktiges förslag att behålla med-
lemsavgifterna på nuvarande nivå. Under mötet skedde den första officiella be-
handlingen av förbundets förnyade stadgar.

Höstmötet valde Tomas Långgård (Malax) till ny ordförande och Niclas 
Sjöskog (Purmo) till ny viceordförande. 

Vid val av ledamöter och suppleanter istället för de i tur att avgå återvaldes 
Jonny Kronqvist, (Nykarleby) med suppleant Matts Samulin, (Esse) samt att 
Tommy Ehrs (Vörå) men med Ralf  Backman (Vörå) som ny suppleant.

I den resolution som höstmötet avgav konstaterade man att jordbruket i 
Finland är mitt i den svåraste lönsamhetskrisen under vår tid som EU-medlem. 
Handeln och industrin ska förse sina slutprodukter med sådana förpacknings-

Under höstmötet valdes Tomas Långgård (till vänster) till ny ordförande för ÖSP när Mats 
Nylund (mitten) undanbett sig återval. Niclas Sjöskog (till höger) valdes till ny vice ordfö-
rande för förbundet.
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märkningar så att det är lätt för konsumenterna att välja inhemska varor och 
därmed stöda vår inhemska produktion och produktionssätt. I resolutionen tog 
man även fasta på den säkra och trygga maten i Finland och statsrådets princip-
beslut om offentlig upphandling och att kommunerna borde tillämpa samma 
principer i sin upphandling. 

Förbundets höstmöte gav därtill ett separat utlåtande om behandlingen 
av de språkliga rättigheterna i social och hälsovårdsreformen och bevarande av 
fulljour vid Vasa centralsjukhus. Möte konstaterade att vi inte kräver något extra 
utan bara vår lagliga rätt. 

Motionsuppföljning

Motion om fastighetsskatt på produktionsbyggnader

Nykarleby lokalavdelning påtalar att fastighetsbeskattningen är betungande för 
de som investerat. För de jordbrukare som nyligen investerat i produktions-
anläggningar och därför har ett högt beskattningsvärde på sina byggnader kan 
denna skatt utgöra en mycket hög summa. 

ÖSP anser likt motionären att nivån för fastighetsskatten kunde vara på 
en lägre nivå för jordbrukets produktionsbyggnader. Därför fördes motionen 
också vidare till SLC..

SLCs styrelse kunde utökas med två personer

Västra Närpes lokalavdelning anser att SLCs styrelse kunde utökas med två 
personer. En som utses av SLC:s kvinnor och den andra av SLC:s unga i enlig-
het med SLCs framtidsvisioner om att inkludera mer kvinnor och ungdomar i 
organisationens verksamhet.

 
Förtroendevalda i SLC:s styrelse väljs inte idag på basis av kön eller ålder. 

Ett sådant förfarande kräver en stadgeändring. ÖSP hyser förståelse för beho-
vet av att alla medlemsgrupper känner att de är representerade i förbundets 
olika organ. De personer som väljs till centralförbundets styrelse idag har så 
gott som alltid många år som förtroendevalda bakom sig. Därför avspeglas situ-
ationen i lokalavdelningarna också i centralförbundets styrelse. Aktiva kvinnor 
och ungdomar i lokalavdelningarna är den bästa garantin för framtida represen-
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tation i SLC. 

Heltidsjordbruk i framtiden?

Esse lokalavdelning påpekade att de förändringar i stödsystemen som togs i 
bruk från år 2015 medför svårare tider för gårdarna. Stödpengar har i viss mån 
styrts över från husdjursgårdar till växtodlingsgårdar. Lokalavdelningen framför 
oro över de konsekvenser detta kommer att ha för i synnerhet djurgårdarnas 
verksamhetsförutsättningar. Lokalavdelningen vill att ÖSP uppmärksammar 
hotet och arbetar för att SLC inför översynen av stödsystemet år 2020 gör upp 
en handlingsplan för hur förutsättningarna för att på heltid driva jordbruk i 
Finland skall tryggas.

 
ÖSP arbetar för att gynna aktivt jordbruk framom passiv icke produktion. 

En sådan linje gynnar såväl heltidsjordbrukare som aktiva deltidsjordbrukare. 

Flexibilitet i LPA:s premiefakturering

Esse lokalavdelning påtalar att LPA fakturorna för LFÖPL-premien förfaller nu 
till betalning i februari, maj och september – alltså ganska nära betalningsdagar-
na för de räntestödslån som många jordbrukare har. Lokalavdelningen önskar 
att ÖSP arbetar för att det framöver skulle vara möjligt att tidsmässigt anpassa 
betalningen av LFÖPL-premierna så att det passar den enskilda gårdens kassa-
strömmar.
 

ÖSP är av samma åsikt som motionären. Fakturorna förfaller vid olämp-
liga tidpunkter när jordbrukaren har många andra fakturor som förfaller. LPA 
kommer att göra en förändring av förfallodagarna. Enligt LPA kommer det att 
införas fyra förfallodagar per år och det skall även möjliggöras att hela beloppet 
kan betalas på en gång. Denna förändring införs tidigast år 2018 eftersom data-
programmen måste förnyas.

Motion gällande Mavis framflyttade stödutbetalningar
 
Munsala lokalavdelning framförde kritik mot landsbygdsverkets förfarande och 
föreslog motreaktioner från bondehåll gällande betalning av momsen och för-
skottsskatten. 

ÖSP anser punktlighet vid stödutbetalning är viktigt. Tidtabellen för när 
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de olika stöden utbetalas skall vara samma från år till år. ÖSP kommer att kräva 
av både jord- och skogsbruksministeriet och Mavi att jordbruksstöden måste 
utbetalas tidigare på året än vad de gjorde år 2015.

Motion gällande älgstammens storlek
 
Munsala lokalavdelning motionerar om älgstammens storlek och det faktum 
att jägarna upprätthåller en större älgstam än man kommit överens om. Lo-
kalavdelningen framförde ett konkret förslag med jaktarrenden beroende av 
älgstammens storlek.

I första hand anser ÖSP att ska vi eftersträva en sådan hjortdjursstam som 
enligt alla mätare är på en acceptabel nivå. Med en större älgstam och nuvarande 
ersättningssystem för skador förorsakade av älg är det motiverat med ett arren-
de. Motionen är befogad och förslaget är intressant. Ärendet fördes vidare till 
SLC för vidare beredning.

Överföring av stödmedel inom ersättning för husdjurens välbe-
finnande
 
Munsala lokalavdelning anser att det från producenthåll finns tilläggsåtgärder i 
ersättning för husdjurens välmående som inte går att väljas varav medlen bör 
överföras till annan stöddel. Munsala lokalavdelning nämner speciellt åtgärden 
”Smärtlindring vid kastrering och alternativ till kirurgisk kastrering” eftersom 
inget slakteri i Finland tar emot svin som är kastrerade på så sett. 

Stödsystemet fungerar idag exakt på det sätt som Munsala lokalavdelning 
önskar. Om pengar blir över från en stödåtgärd överförs den till en annan. Ty-
värr är situationen under nuvarande landsbygdsprogramperiod sådan att redan 
ingångna avtal förbrukar närmare 50 miljoner euro mera per år än vad det finns 
anslag. Det innebär bland annat att LFA-stödet krymper de kommande åren.

Motion om att fastställa datum för stödutbetalningarna
 
Vörå lokalavdelning konstaterar att utbetalningarna av jordbruksstöden för 
stödåret 2015 är under all kritik. Vår trovärdighet ifrågasätts av banker, för-
nödenhetshandeln m fl. Däremot skall våra stödansökningar vara inlämnade 
ett visst datum för att kunna godkännas utan sanktioner. SLC och Mavi skall 
gemensamt tillsätta en arbetsgrupp för att fastställa överenskomna utbetal-
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ningsdatum för stöden och en överenskommen förseningsränta vid försenade 
stödutbetalningar. Detta skulle samtidigt ge en stabilitet i gårdens ekonomiska 
planering. 
 

ÖSP arbetar för att stöden skall utbetalas så tidigt det bara går. Jordbru-
karna måste kunna planera sin ekonomi och till det behövs punktlighet i utbe-
talningen av lantbruksstöden. Det är av vikt att Mavi håller vad de lovar angå-
ende tidtabellen. Det är svårt att få ett system med förseningsränta att fungera. 
Problemet är att stödutbetalningarna skjutits fram så mycket i förhållande till 
tidigare års utbetalningar och i förhållande till den planerade utbetalningstidta-
bell som Mavi publicerat på sina hemsidor och som jordbrukarna litat på. Att 
vår statsförvaltning också kan hålla tidtabeller visar bland annat vår skatteför-
valtning.

Ändring av momsprocent

Vörå lokalavdelning vill ändra på jordbruksprodukters momsprocent. I dag är 
momsen på förmedlings- och slaktdjur som säljs och köps 24 % och på foder-
produkter 14 %. Detta ger en snedvridning den sista februari när momsen skall 
betalas. Eftersom övriga produkter som producerar för livsmedelskonsumtion 
har en moms på 14 % så skall ÖSP arbeta för att momsen på förmedlings- och 
slaktdjur ändras till 14 %. Eftersom dessa produkter också används som livs-
medel så skulle momsen vara enhetlig inom livsmedelsproduktionen. Denna åt-
gärd skulle samtidigt underlätta den ekonomiska situationen på gårdarna vilket 
ligger i vårt eget intresse.

 
En högre momsprocent på livdjur innebär i praktiken att en jordbrukare 

med årsredovisning av mervärdesskatten har en högre likviditet under året än 
hen skulle ha med en skattesats på 14 procent. ÖSP är medveten om problemet. 
Mindre marginaler i verksamheten kräver noggrannare budgetering för att man 
likviditetsmässigt ska klara av momsbetalningarna. 

Inför ett användningssätt för dikokvigor i nötregistret

Esse lokalavdelning anser att ÖSP bör arbeta för att det i fortsättningen endast 
skall finnas ett användningssätt för dikokvigor och att stödet skulle vara det 
samma oberoende av om kvigan föds upp till rekrytering eller slakt. Nuvaran-
de system med två olika användningsändamål för dikokvigor medför mycket 
onödig byråkrati. Slaktbidraget kunde vidare utformas så att det utbetalas som 
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en ”bonus” för de dikokvigor som inte kalvat och slaktas före uppnådd inkalv-
ningsålder, allt baserat på uppgifter ur nötregistret.

ÖSP håller fullständigt med motionären. Djurregistret måste utvecklas i 
den riktningen att byråkratin minskar och att jordbrukaren inte skall behöva 
välja. Att i tidigt skede måsta välja om kvigan skall bli diko eller gå till slakt kan 
leda till att uppfödaren går miste om produktionsstöd.

Motionen överfördes till SLC för fortsatta åtgärder.

Växttäcke vintertid och glyfosatbehandlade vallar

I åtgärden växttäcke vintertid godkänns i dagsläget inte vallar som är glyfosat-
behandlade på hösten även fast de lämnas obearbetade under vintern. Däremot 
godkänns glyfosatbehandlad spannmålsstubb. Esse lokalavdelning anser att en 
behandlad vall inte kan vara ett sämre växttäcke än en behandlad spannmåls-
stubb och att man från ÖSP arbetar för att även den glyfosatbehandlade vallen 
godkänns som växttäcke vintertid.

ÖSP är av samma åsikt som motionären. Eftersom glyfosatbehandlad 
spannmålsstubb godkänns som äkta växttäcke i åtgärden växttäcke vintertid 
borde även behandlade vallåkrar godkännas.

Motionen överfördes till SLC.

Motion om ojämna stödutbetalningar och skattepåverkningar

Övermark lokalavdelning konstaterade att större gårdar drabbas hårt av senas-
te årens mycket varierande tidtabeller för stödutbetalningarna. Vi önskar att 
ÖSP fortsättningsvis driver på för ökad kontinuitet och långsiktighet inom lant-
brukspolitiken och dess inverkan på ekonomin på gårdsnivå. En lösning på 
årets ”dubblerade stöd” skulle också uppskattas.

ÖSP och SLC jobbar för att vi ska få möjligen jämn stödutbetalning. I och 
med att jordbrukets bokföring baserar sig på kassaprincipen kan de flesta balan-
sera den ojämna stödutbetalningen genom att betala räkningar. 
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Vad betyder det för jordbruket i landskapsreformen och Sote?

Nykarleby lokalavdelning har konstaterat att det inte finns någon planering ännu 
framlagt vad det gäller lantbruksnäringarna kan i detta skede varken kommuner 
eller branschorganisationer ta ställning till kommande förändringar. Inom andra 
sektorer finns redan detaljplaner framlagda men jordbrukssektorn är nonchale-
rad. Därför anser Nykarleby lokalavdelningen att ÖSP bör aktivt arbeta för att 
detaljplaneringen kommer igång vad det gäller jordbruksnäringarna.

Förbundets ordförande och viceordförande har tillsammans med verksam-
hetsledaren besökt landskapsdirektör Kaj Suomela och diskuterat landskapsre-
formen. Landskapsförbundet har tillsatt flera tjänstemannaarbetsgrupper och 
ÖSP har representation eller hörs som sakkunniga i de som vi ser som viktiga.

Motion om bildande av nätverk för att höja producentpriser

Munsala lokalavdelning konstaterade att producentpriset på kött är det lägsta i 
Europa. Vi klagar på K- och S-gruppens agerande men de köper in kött till det 
pris som erbjuds. Är det inte naturligare att påverka våra egna, av vilka Atria 
och HK Scan är de största, och bilda nätverk i de båda bolagens områden och 
påverka underifrån för att få till stånd högre producentpriser och följaktligen 
högre försäljningspriser för respektive slakteri.    

Förtroendevalda inom ÖSP jobbar aktivt med att vi ska få bästa möjliga 
pris för de varor vi producerar, bland annat genom att som förtroendevalda 
inom producentägda andelslag driva dessa ärenden. Tillsammans med SLC ska 
vi se över vilka nätverk som är möjliga att bilda för att befrämja prisbilden, utan 
att vi bryter mot gällande konkurrensregler.

Motion om vettig framförhållning vid nästa lantbruksstödsre-
form

Korsholms södra lokalavdelning anser att SLC bör arbeta för att kommande 
reform av lantbruksstöden skall ge jordbruket en mer vettig framförhållning än 
tidigare reformer. Dvs man har tidigare alla möjliga förgröningar och styrnings-
områden som inte har visat sig ha någon större betydelse för varken miljö eller 
jordbruk förutom en grym byråkratisk villervalla. Dessa regler skall omedelbart 
strykas och ersättas med ett enkelt system med vissa valmöjligheter.
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Motionären vill att SLC skall arbeta för att lätta upp dagens byråkratiska 
stödsystem och ger förslag på åtgärder som har positiv inverkan på klimatet.
Enligt motionärens önskan överförs motionen till SLC för fortsatta åtgärder

Förbundets organisation

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en 
representant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 
2016 hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaro antecknad inom 
parentes (närvarande/2 möten)):

Esse lokalavdelning Jim Finell (1/2)
Frilandsodlarnas lokalavdelning Christer Finne (2/2)
Jeppo lokalavdelning Glenn Strengell (1/2)
Karleby lokalavdelning Michael Hägg (1/2)
Korsholms södra lokalavdelning Bo Aura (1/2)
Korsnäs lokalavdelning Roger Backholm (2/2)
Kronoby lokalavdelning Mårten Strandvall (2/2)
Kvevlax lokalavdelning Johnny Enström (2/2)
Lappfjärd lokalavdelning Mikael Hoxell (2/2)
Larsmo lokalavdelning Ronny Snellman (0/2)
Malax lokalavdelning Christian Storm (2/2)
Maxmo lokalavdelning Bo-Stefan Rådman (2/2)
Munsala lokalavdelning Steve Nyholm (2/2)
Nedervetil lokalavdelning Mats Broända (0/2)
Nykarleby lokalavdelning Andreas Frostdahl (2/2)
Närpes Östra lokalavdelning Bengt Norrback (2/2)
Oravais lokalavdelning Johan Häggblom (1/2)
Pedersöre lokalavdelning Mats Finne (1/2)
Purmo lokalavdelning Tomas Rönnqvist (1/2)
Pörtom lokalavdelning Tobias Dahlblom (0/2)
Replot-Björköby lokalavdelning Jonas Nord (2/2)
Sideby lokalavdelning Samuel Ingves (1/2)
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Solf  lokalavdelning Niklas Sund (2/2)
Sundom lokalavdelning David Köping (2/2)
Terjärv lokalavdelning Jessica Flöjt (0/2)
Tjöck lokalavdelning Kjell Utfolk (2/2)
Västra Närpes lokalavdelning Hans Vikstrand (2/2)
Vörå lokalavdelning Michael Kamis (2/2)
Yttermark lokalavdelning Tomas Edström-Simons (2/2)
Övermark lokalavdelning Jan-Anders Lindfors (2/2)
Korsnäsnejdens trädgårdsproducentavd. Kaj Karlsson (1/2)
Lappfjärdsnejdens trädgårdsproducenta. Jonas Mannfolk (1/2)
Malaxnejdens trädgårdsproducentavd. Tore Svarvar (2/2)
Närpes trädgårdsproducentavd. Joakim Strand (2/2)
Österbottens Kött Tom Åstrand (2/2)
Mejeriandelslaget Maitosuomi Ann-Charlott Kjerp (2/2)
Närpes grönsakspackeri Stefan Skullbacka (0/2)
Närpes äggpackeri Johnny Grandell (0/2)
Skogsvårdsföreningen Österbotten Bo Storsjö (1/2)
Svenska Österbottens pälsodlarförening Ulf  Eriksson (1/2)

Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höst-
möten. På dessa har man berett ärenden till förbundsmötena samt fastslagit 
förbundets verksamhetsplan. 

Förbundsstyrelsen 2016

Ordförande (närvaro) Viceordförande (närvaro)
Mats Nylund (11/12) Tomas Långgård (12/12)
Ordinarie ledamöter (närvaro) Suppleanter (närvaro)
Tommy Ehrs (12/12) Mats Backman (0/12)
Anders Lillandt (12/12) Henrik Antfolk (0/12)
Jonny Kronqvist (7/12) Matts Samulin (3/12)
Bjarne Mara (10/12) Kjell Nyström (2/12)
Johanna Nyman (10/12) Eivor Finne (2/12)
Johanna Smith (10/12) Stefan Gulin (2/12)
Mikael Åsvik (10/12) Anna-Lena Andtbacka (1/12)
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Till förbundets styrelsemöten har även Martin Westerberg, Stefan Thölix och 
Bo Storsjö kallats som sakkunnig.

Förbundets hedersordförande är riksdagsråd Håkan Malm. Hedersmedlem 
är lantbruksråd Nils-Anders Granvik. 

Förbundets revisorer för 2016 är GR Mårten Vikberg med GRM Mårten 
Kjellman som suppleant och verksamhetsgranskare Bo Linde med Kjell Yrjans 
som suppleant.

Kommittéer och utskott

Ungdomsutskottet

Utskottet har bestått av ordförande Tommy Ehrs (Vörå), Fredrik Fors (Peder-
söre), Linda Kvist (Karleby), Samuel Ingves (Sideby), Kim Åbonde (Närpes 
Östra), Simon Ålgars (Lappfjärd), Daniel Klockars (Solf), Sören Stenroos (Ma-
lax) och sekreterare ombudsman Fredrik Grannas.

Utskottet har hållit fyra (4) möten under året. Ett möte hölls på Atrias 
slakteri i Nurmo och de övriga på ÖSP:s kansli. Under alla möten har utskot-
tet diskuterat ungdomsklubbarnas verksamhet och planerat olika aktiviteter för 
unga jordbrukare i förbundet. 

Utskottet arrangerade i oktober en ungdomsresa till Elmia lantbruksutställ-
ning i Sverige. I november deltog utskottet på MTK Syysparlamentti i Seinäjoki. 
Det var en givande tillställning och ÖSP:arna togs väl emot av MTK:arna och 
fick nya bekanta från hela Finland.

Under julen hade alla ungdomsklubbar upp banderoller för att önska alla 
en god jul.

Plock ur ÖSP:s tre ungdomsklubbars verksamhet

Mellis ungdomsklubb

Klubben arrangerade i mars ”Mellis på Ollis”. Årsmötet hölls på Smedsby UF 
där Valtra deltog och ungdomarna hade möjlighet att provköra både Valtra och 
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Fendt Klubben återvalde Sören Stenroos till ordförande. Under sommaren ar-
rangerade klubben en sommarträff  på Åminne folkpark.

Sydösterbottens ungdomsklubb 

Klubben deltog i Sydösterbottens midvinterfest för producenter. Årsmötet ar-
rangerades i juni i Fagerö på Seaside café. Klubbens valde Patrik Lindblad (Pö-
rtom) till ny ordförande. I november arrangerade klubben skördefest i Närpes, 
25 producenter deltog.

Norrans Ungdomsklubb

Klubben började året med att arrangera midvinterfest. Under årsmötet valdes 
Linda Kvist (Karleby) till klubbens nya ordförande. I december arrangerade 
klubben julfest för unga producenter.

Utskottet för jordbrukarkvinnor

Utskottet har bestått av ordförande Carita Häger (Nykarleby), Åsa Norrvik 
(Lappfjärd), Anna-Lena Andtbacka (Kronoby), Eivor Finne (Solf), Lilian Ves-
terlund (Oravais) och Anna-Lena Eklund (Närpes östra) och sekreterare om-
budsman Fredrik Grannas. 

Inför julen tillönskade Mellis unga producenter i Österbotten alla en god jul genom sina 
julhälsningar som var uppsatta invid vägar. 
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Utskottet har hållit två möten under året. Det första mötet på kansliet, 

medan utskottets andra möte hölls hemma hos Åsa Norrvik i Dagsmark.

Utskottet har under mötena planerat SLC:s kvinnodagar som arrangerades 
den 16-18.11. Den 16.11 samlades kvinnorna till en middag på furirbostället i 
Oravais. Själva kvinnodagarna hölls sen den 17-18.11 i Jakobstad med studiebe-
sök till Ranckens Ranch och Sjöholms pälsfarm i Nykarleby. 

Utskottet har arbetat med att få in bilder till SLC:s kvinnokalender genom 
att uppmana jordbrukare att sända in bilder på jordbrukarkvinnor i arbete. 

Sommarteaterresa till Närpes var planerad av utskottet, men resan blev 
inhiberad på grund av bristande intresse.

I lokalavdelningar har verksamhet för jordbrukarkvinnor arrangerats. Ut-
skottet har varit aktiv med att puffa med att jordbrukarkvinnor skall känna sig 
välkomna att delta i den verksamhet som förbundet och lokalavdelningarna 
arrangerar. Utskottet ser gärna att fler kvinnor är med i lokalavdelningarnas 
styrelser. 

Den 22 september bekantade sig knappa 20 barnträdgårdslärarstuderande med det 
finländska jorbruket i praktiken. Gruppen besökte Mats Björklunds och Jonas Kackurs 
potatisodling i Pedersöre samt bekantade sig med mjölkproduktionen på Ranckens Ranch i 
Nykarleby.
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Äggproducentutskottet 

Utskottet har bestått av ordförande Tobias Dahlblom (Pörtom), Mikael Fors-
man (Korsholms södra), Kaj Hannus (Närpes östra), Hans Vikstrand (Västra 
Närpes) och Jan-Ove Nyman sekreterare. Till utskottets möten har Johnny 
Grandell kallats som sakkunnig. 

Äggproducentutskottet har samlats till ett möte under året. Vid mötet dis-
kuterades bland annat den utmanande marknadssituationen och hotet som få-
gelinfluensan medför.

Fårproducentutskottet 

Utskottet har bestått av ordförande Christer Ollqvist (Vörå), Ulla Enlund (Lars-
mo), Anders Norrback (Övermark) samt Jan-Erik Revahl (Malax). Österbot-
tens fårklubbs tre representanter i utskottet är Tor-Egil Berg, Magnus Berg och 
Bengt Ek. Jan-Ove Nyman sekreterare.

Utskottet samlade inte till något fysiskt möte under året. Utskottsmedlem-
marna har aktivt framfört åsikter om förbundets verksamhet via direkt kontakt 
med förbundets verksamhetsledare.

Trädgårdsutskottet

Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fyra trädgårds-
avdelningarna. Utskottet bestod 2016 av ordförande Johanna Smith, Kaj Karls-
son (Korsnäsnejden), Jonas Mannfolk (Lappfjärdsnejden), Tore Svarvar (Ma-
laxnejden), Joakim Strand (Närpes), Stefan Skullbacka (producentägda företag) 
och Martin Westerberg (förbundsstyrelsens representant). Utskottets verksam-
het presenteras i ett skilt kapitel.

Spannmålsutskottet 

Utskottet har bestått av ordförande Martin Edman (Malax), Mårten Krokfors 
(Kronoby), Bengt Eklund (Närpes Östra), Torolf  Sjögård (Närpes Östra), 
Torolf  Bonäs (Nykarleby), Mikael Bergfors (Kvevlax, Bjarne Pada (Korsholms 
södra) och sekreterare ombudsman Fredrik Grannas.
    

Utskottet har hållit fyra utskottsmöten under året. Tre av mötena har hållits 
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på kansliet och ”sommarmötet” hölls hos på ordförande Edmans gård i Malax. 
På utskottsmötena har marknadsläget diskuterats flitigt och vilka åtgärder som 
bör utföras. 

År 2016 var väderleksmässigt ett mycket besvärligt växtodlingsår. För an-
dra året i följd gick spannmålsskörden till största del förlorad i den norra delen 
av Österbotten på grund av mycket regn under hela sommaren. Övriga delar 
i Österbotten drabbades även av regn, vilket gjorde att kvaliteten tog skada. I 
Vasaområdet har havren innehållit mycket DON vilket lett till avdrag. För höst-
grödorna var vintern mycket svår med en köldknäpp i januari på under -30 när 
marken var bar. Detta ledde till att största delen av höstoljeväxterna frös bort 
och höstspannmålen var mycket glesare än normalt. De bästa skördarna 2016 
hade Sydösterbotten.

Spannmålsmarknaden har varit en stor utmaning med låga priser och med 
ett överutbud av spannmål i världen och i Finland. Priserna har varit alltför 
låga och hållits så under hela 2016. Utskottet har arbetat med att få upp priset 
på spannmål genom olika åtgärder. Under vintern genomfördes i odlarnas regi 
export av foderhavre från Vasa hamn i samarbete med PolarOats. Totalt expor-

ÖSP:s spannmålsutskott samlades till möte den 10 augusti i Malax för att diskutera 
aktuella ärenden, bland annat hur handeln mellan gårdar kan förbättras. Från vänster 
Mårten Krokfors, Martin Edman, Bengt Ekman och Bjarne Pada.
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terades i odlarnas regi 3000 ton och det visade sig att exporten hade en positiv 
inverkan på havrepriset i Österbotten.

Spannmålsutskottet startade under år 2016 upp Greppa Marknaden Öst-
erbotten som har till målsättning att förbättra odlarnas ekonomi genom träffar 
och seminarier. Greppa marknaden fokuserar på att förbättra odlarnas kun-
skaper att följa med marknaden, göra upp försäljningsplaner och odla grödor 
som har en efterfrågan på marknaden. Greppa marknaden arrangerade under 
år 2016 ett spannmålsseminarium i februari med fokus på marknaden och fält-
träffar i juni med fokus på odlingen. Samarbetspartners i Greppa marknaden 
är YA!:s projekt kursgården och ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Agro-
Tillväxt.

Mjölkutskottet

Utskottet har bestått av ordförande Mikael Åsvik (Terjärv), Henrik Biskop 
(Kronoby), Henrik Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Vörå), Mikael 
Österberg (Oravais), Christian Björknäs (Lappfjärd), Niclas Sjöskog (Purmo) 
och Jan-Ove Nyman sekreterare.

Många jorbrukare deltog när Greppa marknaden Österbotten i Närpes den 4 juli arrange-
rade demolastning av havre för export till Kina i container.
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Utskottet höll under 2016 två möten. Utskottet har behandlat och framfört 
respons till SLC gällande arbetet med revideringen av djurskyddslagen. Djur-
skyddslagen diskuterades vid utskottets båda möten och efter mötet under hös-
ten gav utskottet ett utlåtande till pressen om djurskyddslagen. Vid utskottets 
möten har även bland annat avbytarverksamheten diskuterats men den eko-
nomiska situationen inklusive statens krisåtgärder och EU:s stöd för minskad 
produktion har varit det heta diskussionsämnet. 

Köttutskottet

Köttutskottet består av två sektioner, sektionen för nöt och sektionen för en-
magade djur. Tomas Långgård (Malax) har fungerat som ordförande för kött-
utskottet. 

Nötsektionen ordförande Johan Snickars (Malax), Mårten Strandvall (Kro-
noby), Tom Snårbacka (Esse), Ola Sandberg (Esse) och Samuel Ingves (Sideby). 
Jan-Ove Nyman har fungerat som sekreterare. 

Sektionen för enmagade djur: ordförande Tomas Långgård (Malax), John-
ny Enström (Kvevlax), Kenneth Dalkarl (Vörå), Fredrik Ström (Solf), Henrik 
Holm (Munsala), Michael Kamis (Vörå), Jan-Ove Nyman sekreterare. 

På ÖSP:s köttseminarium den 8 april samlades många intresserade för att diskutera hur 
köttsektorn och lönsamheten kan utvecklas.
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Hela utskottet samlades inte till något möte under året men enmagade sek-
tionen samlades till ett möte. Vid sektionens möte deltog ÖK och presenterade 
aktuella marknadsutsikter. Samtidigt framförde sektionen åsikter och åtgärds-
förslag till ÖK. Utöver lantbrukspolitiken och marknadssituationen diskutera-
des afrikansk svinpest och gårdens biosäkerhet vid sektionens möte. 

Utskottet ordnade ett uppskattat köttseminarium vid Yrkesakademin i april 
2016. Under seminariet hade man inbjudna föreläsare från bl.a. Atria, Snellman 
och husdjursombudsman Jonas Laxåback från Bryssel.

Sockerbetsutskottet

Utskottet har bestått av ordförande Fredrik Ström (Solf), Bo-Erik Nyman (Ora-
vais), Leif  Rönnholm (Övermark), Sami Koski (Malax) och sekreterare om-
budsman Fredrik Grannas.

Utskottet har hållit två utskottsmöten under året. Utskottets verksamhet 
har varit att se till att det även framledes är möjligt att bedriva sockerbetsodling i 
Österbotten. Branschavtalet för 2016 och avtalen för kommande års odling har 
diskuterats flitigt och utskottet har fört fram odlarnas åsikter. 

Utskottet för ekologisk odling

Utskottet har bestått av ordförande Bjarne Mara (Korsholms södra), Ann-Ka-
trin Norrback (Övermark), Peter Back (Vörå), Sven Ek (Munsala), Jussi Mur-
to-Koivisto (Närpes östra) och Jan-Ove Nyman (sekreterare). Steve Nyholm 
och Ann-Sofi Ljungqvist har kallats som sakkunniga till utskottens möten. 

Utskottet har hållit två möten under året. Konsumenternas efterfrågan av 
ekoprodukter och den ökande direkthandeln samt offentliga upphandlingen av 
mat diskuterades under möten. Utskottet har även behandlat Eko.Nu projektets 
verksamhet och planeringen av ekotankesmedjan. 

Potatisutskottet

Utskottet har bestått av ordförande Kaj Hemberg (Lappfjärd), Peter Norr-
back (Malax), Sören Lawast (Jeppo), Kjell Nyström (Malax) och Mikael Hoxell 
(Lappfjärd). Matias Ålgars har varit sekreterare.
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Utskottet har under året hållit tre möten. Ett av dessa möten var utloka-
liserat till Petalax, där utskottet bekantade sig med Kjell Nyströms och Peter 
Norrbacks potatisodlingar.

Utskottet har på sina möten bland annat behandlat potatismarknaden och 
stödpolitiken. Kaj Hemberg har valts till styrelsemedlem i PAYR (potatissek-
torns samarbetsgrupp). Nya metoder skall introduceras för att öka konsumtio-
nen.

Organisations och PR-arbetsgruppens utskott

Utskottet har bestått av ordförande Jonny Kronqvist (Nykarleby), Johanna Ny-
man (Kvevlax), Bjarne Mara (Korsholm södra) samt tjänstemän Fredrik Gran-
nas, Johanna Smith och Jan-Ove Nyman som sekreterare.

Utskottet bereder aktivt ärenden till förbundsstyrelsen och åläggs uppdrag 
av förbundsstyrelsen. Därmed samlas utskottet till möten förhållandevis ofta 
och utskottet har hållit sju möten under året. Vid möten har bland annat för-
bundets synlighet och medlemmarnas mediala skolning behandlats. SLC:s skylt-
kampanj och ÖSP:s lokalavdelningsskolning är konkreta resultat av utskottets 
arbete.
 
Socialpolitiska utskottet

Utskottet har bestått av ordförande Tom Brors (Vörå), Gunda Berg (Malax 
trädg.), David Köping (Sundom), och Patrik Fors (Jeppo), Annika Grannas 
(LPA), ombudsman Fredrik Grannas har varit sekreterare.

Utskottet har hållit två möten under året. Utskottet har arbetat främst med 
frågor som berör LPA, avbytarverksamhet, jordbrukarnas rehabilitering samt 
jordbrukarnas möjligheter till arbetshälsovård. 

Utskottet har diskuterat övervakningsveterinärernas beteende vid inspek-
tioner. Jordbrukaren är väldigt utsatt vid en inspektion varför utskottet nu vill 
att alla veterinärer som utför inspektioner skall ha kompetens i djurskötsel samt 
känna till hur ett modernt djurstall fungerar. 

Utskottet arrangerade den 2.2 en MåBra dag på Norrvalla i Vörå i nära 
samarbete med LPA.
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Företagarutskottet

Utskottet har bestått av ordförande Kjell-Göran Paxal (Solf), Börje Ivars (När-
pes trädg), Lotta Storfors (Malax), Mats Broända, (Nedervetil), Kristian Bengts 
(Övermark). Jan-Ove Nyman har fungerat som sekreterare.

Utskottet samlades till två möten under året. Utskottet har som arbetssätt 
att hålla möten ute på fältet och kombinera mötet med ett intressant företagsbe-
sök. Under året hölls möte vid Börje Ivars växthus i Närpes och Ulf  Erikssons 
pälsfarm i Socklot. Bland annat bolagisering av företagsverksamheten har dis-
kuterat vid utskottets möten. 

Valutskottet

Utskottet har bestått av Ordförande Michael Kamis (Vörå), Jan-Anders Lind-
fors (Övermark), Mårten Strandvall (Kronoby) och sekreterare ombudsman 
Fredrik Grannas.

Valutskottet väljs årligen på vårens fullmäktigemöte av ÖSP:s fullmäktige. 
Valutskottet samlades för ett möte där höstens val gicks igenom. Valutskottet 
arbete är att föreslå ÖSP:s ledamöter till SLC:s fullmäktige och SLC:s styrel-
se som behandlas under ÖSP:s höstfullmäktigemöte. Valutskottets arbete till 
förbundets höstmöte är att föreslå ledamöter till ÖSP förbundsstyrelse samt 
revisor och verksamhetsgranskare. 

Finansråd

Finansrådet behandlar förbundets placeringar och ger råd utgående från sin syn 
på finansmarknaden samt de premisser som styrelsen fastställt. Finansrådet är 
inget beslutande organ utan det ger råd om köp och försäljning av närmast vär-
depapper i förbundets placeringsportfölj och förbundsstyrelsen gör de slutliga 
besluten. Gällande trädgårdsnäringens placeringar görs det slutliga besluten i 
trädgårdsutskottet men finansrådet kommer även med råd rörande den delen av 
förbundets placeringstillgångar. Finansrådet framför även rekommendationer 
till lokalavdelningarna gällande deras placeringsverksamhet. 

Under året har finansrådet bestått av förbundets ordförande Mats Nylund, 
viceordförande Tomas Långgård, verksamhetsledare Jan-Ove Nyman, Stefan 
Thölix, Susanne West och kassören Lena Hallvar. I finansrådets möten har 
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Simo Vuorenlinna och/eller Christian Partanen från OP-Pohjola deltagit som 
sakkunnig i egenskap av förbundets portföljförvaltare. Finansrådet har sam-
manträtt till tre möten under året.

ÖSP:s och skogsvårdsföreningen Österbottens gemensamma 
bioenergiutskott

Utskottet har bestått av ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Martin Wester-
berg (Yttermark), Bengt Lövsund (Kronoby) och Stefan Thölix (Södra Kors-
holm). Skogsvårdsföreningens medlemmar har varit Göran Gjäls, Bo Storsjö 
och Jan Slotte. Patrik Majabacka (Finlands skogscentral) har fungerat som se-
kreterare. Ombudsman Fredrik Grannas (ÖSP) har deltagit i utskottets möte.

Utskottet har under året haft ett möte i juni som kombinerades med stu-
diebesök. Utskottet besökte Karleby Universitetscenter och bekantade sig med 
den forskning som där sker i bioteknik. Utskottet besökte sedan PK bioenergi 
Abs terminal i Kållby och bekantade sig med problematiken kring bekämpning 
av skadeinsekter vid bioterminaler.

Utskottet har diskuterat Kemera-stöden och anser att det nuvarande stöd-
systemet har många brister och fört fram förslag till förbättring. För att utveckla 
landsbygden har utskottet diskuterat grundandet av ett landskapscenter som 
kan ge stöd och vägledning.

ÖSP:s och skogsvårdsföreningen Österbottens skogspolitiska 
utskott

Utskottet har bestått av ordförande Anders Lillandt (Tjöck), Bjarne Mara (Kors-
holms södra), Robert Flén (Nykarleby), Rickard Hagman (svf), Göran Gjäls 
(svf), Rune Käldström (svf) och Jan Slotte som sekreterare. 

Skogsvårdsföreningens och ÖSP:s gemensamma skogsutskott höll under 
året två möten. Kemera-lagstiftningen har diskuterats på båda mötena. Vård av 
ungskog har lidit eftersom det under andra halvan av 2016 inte gått att söka Ke-
mera-stöd för den åtgärden. Skogsutskottet framförde sin oro över Kemera-la-
gens framtid och ifrågasätter den växande byråkratin och minskade stödnivåer.

NTM-centralen kom under året med nya krav på att dikningar inte får ut-
föras med en radie på 250 meter från flygekorrens möjliga förökningsområden, 
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under flygekorrens parningstid eller havsörnens häckningstid men bör utföras 
under denna torra perioden. Genomförandet av iståndsättningsdikningsprojekt 
skulle avsevärt ha försvårats, i praktiken omöjligorts. Under året diskuterades 
ärendet med NTM-centralen och kravet har därefter ändrats.

Skogsutskottet diskuterade under året det planerade skogsgåvoskatteavdra-
get. Avdraget kommer tyvärr att ha ringa betydelse i Österbotten. På utskot-
tets första möte deltog Mårten Lövdahl som informerade om skogscentralens 
generationsväxlingsprojekt ”Skogen i aktiva händer”. I övrigt har diskuterats 
skogsdatalagen, viltfrågor och virkesmarknaden.

Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott

Utskottet är gemensamt för producent- och skogsägarförbunden i Öst-
erbotten, Etelä-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa. ÖSP:s representanter i ut-
skottet har varit Bjarne Mara (Korsholms södra) med Jan-Ove Nyman som 
suppleant. 

Utskottet har under året samlats till ett möte. Vid mötet behandlades aktu-
ella markplanerings- och byggfrågor, tillståndsärenden, nitratdirektivet, aktuella 
lagändringar, m.m.

Arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen utser vid behov arbetsgrupper för att behandla specifika 
aktuella ärenden och under året har bland annat följande arbetsgrupper varit 
verksamma: Fågelskadearbetsgrupp, stadgearbetsgrupp och arbetgruppen för 
Vasa hamnväg.

Skogsfrågor 

Skogsindustrin 

Under 2016 var marknadssituationen för den finländska skogsindustrin gynn-
sammare än den allmänna ekonomiska utvecklingen. Skogsindustriprodukter-
nas andel av Finlands exportintäkter stärktes. 

Skogsindustrins produktion ökade i Finland, kartongproduktionen med 9 
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procent och massaproduktionen med 5 procent. Massaproduktionen i Finland 
uppgick till 7,5 miljoner ton. Produktionen av sågade varor ökade med sju pro-
cent och uppgick till 11,4 miljoner m3.

Lönsamheten för den finländska massa- och pappersindustrin var god, 
men sämre för träproduktindustrin. Exportpriset på massa sjönk med en dryg 
tiondel, men mängderna ökade istället med en dryg tiondel. Exporten av mäng-
den sågade varor ökade till den högsta någonsin, eller 9 miljoner m3. Export-
priserna för de sågade varorna sjönk dock med 4 procent.

Virkeshandel och avverkningar 

Utgående från industrins produktionsvolymer ökade virkesförbrukningen un-
der 2016 med tre procent. Virkesförbrukningen uppgick till 66 miljoner kubik-
meter. Virkeshandeln var under hela året betydligt livligare än under föregående 
år. Efterfrågan på stock var större än på massaved. Virkeshandeln från pri-
vatskogar uppgick till 40,9 miljoner m3. Det är 24 procent mera än under 2015. 
Rotaffärernas andel av virkeshandeln var cirka 83 procent. 

Avverkningen av stock motsvarade förbrukningen, men massavedsavverk-
ningarna ökade mer än förbrukningen ökade, så massaindustrins lager av avver-
kat virke ökade jämfört med 2015. Skogsindustrins rotlager uppskattas vara fyra 
miljoner kubikmeter större än föregående år. Marknadssituationen för energi-
ved var fortfarande mycket svag under fjolåret. 

Plantskogsvård

Plantskogsvård och vård av ungskog utfördes under 2016 på uppskattningsvis 
170 000 ha. Arealen var i stort sett den samma som föregående år. Skogsodling 
utfördes enligt förhandsuppgifter på 70 000 ha. Skogsgödsling utfördes i pri-
vatskogar på cirka 18 000 ha. Iståndsättningsdikning utfördes på cirka 7 000 km. 
Nya skogsbilvägar byggdes och grund-förbättrades på en sträcka av endast 600 
km. Det är endast en tredjedel av skogsbilvägsbygget under 2015

Virkespriser

Under 2016 betalades följande medelpriser i hela landet för rotposter: tallstock 
53,3 €/m3, granstock 55,3 €/m3, björkstock 41,5/ €/m3, tallmassaved 15,5 €/
m3, granmassaved 17,3 €/m3 och björkmassaved 15,2 €/m3. Under 2016 var 
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den nominella genomsnittliga rotprisnivån den samma som under föregående 
år. 

Export och import av träråvara 

Enligt utrikeshandelsstatistiken ökade importen av råvirke tre procent jämfört 
med föregående år. Rysslands andel av importen var 84 %. Till och med slutet 
av november uppgick importen av råvirke till 8,6 miljoner m3.

Exporten av råvirke minskade något och var cirka 1,1 miljoner m3. Det var 
överutbud av massaved i hela Östersjöregionen. 

Skogsbrukets lönsamhet 

Bruttorotintäkterna från privatskogar ökade cirka 7 procent under 2016 jäm-
fört med föregående år, tack vare större marknadsavverkningar och uppgick till 
drygt 1,8 miljarder euro. Privatskogsbrukets nettoresultat för 2016 före skat-
ter och kostnader för främmande kapital var enligt prognosen i genomsnitt 
124 euro/hektar skogsmark. Skogsbrukets lönsamhet förbättrades jämfört med 
2015. 

Representation

Förbundets representation i SLC: s och MTK: s organ framgår av SLC: s års-
berättelse.

Övrig representation

ÖSP:s representation i olika arbetsgrupper, styrelser och andra instanser är en 
viktig del av intressebevakningen av jord- och skogsbruket. ÖSP har tillsam-
mans med skogsvårdsföreningen markägarrepresentation i nejdens jaktvårds-
föreningar. Förbundet har genom förtroendemän eller tjänstemän deltagit bl.a. 
i följande organ:

ÖSP har deltagit i ÖSP har representerats av
Delegationen för Esse å Per-Ole Mård, medlem
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Delegationen och arbetsgruppen för Kyro älv Johanna Nyman
Jan-Ove Nyman, suppleant

Delegationen för Perho å Mats Brandt, medlem
Delegationen och arbetsgruppen för Lappo å Tom Cederström, medlem
Arbetsgruppen för Närpes å Martin Vesterberg, medlem

Bengt Eklund, suppleant
Kvarkens Världsarvsdelegation Jonas Nord
Delegationen för Tjöck och Lappfjärds å Matias Ålgars, medlem

Christian Björknäs, suppleant
Södra-Österbottens ELY-centrals delegation för 
svensk service

Jan-Ove Nyman

Österbottens förbunds samarbetsgrupp Jan-Ove Nyman, medlem
Österbottens förbunds landsbygdsdelegation Jan-Ove Nyman
Österbottens Förbund, arbetsgr. för integrerad 
förvaltning av skärgårds- och kustområdena i 
Österbotten

Jan-Ove Nyman,  
Susanne West suppleant

Österbottens ELY-centrals delegation för svensk 
service

Jan-Ove Nyman

Österbottens ELY-centrals beredskapskommitté Matias Ålgars, medlem
Anders Lillandt

Österbottens skogsråd Jan-Ove Nyman, 
Fredrik Grannas suppleant

Regionala skarvarbetsgruppen Tomas Långgård och Jan-Ove 
Nyman 

Kust-Österbottens regionala vildvårds intres-
segrupp
Apetits bolagsstämma Fredrik Ström
LPA:s kontaktperson Fredrik Grannas
Avfallsdelegationen för västra Finland Fredrik Grannas
Yrkesteamet för naturbruksutbildning vid Yr-
kesakademin i Österbotten

Johanna Nyman ordförande,  
Bjarne Mara medlem

Tomatek Johanna Smith, ordförande
Tomatek:s bolagsstämma Tore Svarvar
Agrolink Ab Jan-Ove Nyman, styrelseordfö-

rande
Agrolink Ab:s bolagsstämma Jan-Ove Nyman
Hortilab Ab Bo Linde, ordförande
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Hortilab Ab:s bolagsstämma Johanna Smith
Spannmålshandelsgranskning Martin Edman, Bengt Eklund 

och Fredrik Grannas
Nötslakterikontroll Erik Lybäck
Svinslakterikontroll Tommy Ehrs, Mikael Vidlund
Spannmålshandelsgranskning Martin Edman, Bengt Eklund 

och Fredrik Grannas
Styrgruppen för skyddsplanen för grundvatten-
område i Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad

Henrik Strandberg,  
Fredrik Sandström suppl.

Bostads Ab Bondegården Jan-Ove Nyman, styrelsemedlem
Arbetsgrupp för skogsägarnas organisering Stefan Thölix
Regionala viltrådet, markägarnas repr. Stig Simons
Skogscentralens representant Stefan Thölix
Forumet för gårdstillsyn och tillstånd Mats Nylund,  

Jan-Ove Nyman suppleant
Projektet kursgårdens referensgrupp Tomas Långgård, 

Jan-Ove Nyman suppleant
Projektet Boden styrgrupp Fredrik Grannas, 

Jan-Ove Nyman suppleant
ÖF:s delegation för stora rovdjur Jan-Ove Nyman,  

Stefan Thölix suppl.
Österbottens vindandelslag Johanna Nyman och Fredrik 

Grannas
Vindkraftföreningen Fredrik Grannas suppleant
Styrgruppen för WindCoE Johanna Nyman, Fredrik Gran-

nas suppleant
Projekt NP balans referensgrupp Fredrik Grannas medlem
LRF Västerbottens regionstämma Johanna Nyman och Fredrik 

Grannas

 
Förbundskansliet

Förbundets anställda har under året varit:

Agronom Jan-Ove Nyman har verkat som förbundets verksamhetsledare 
och förbundsstyrelsens sekreterare. Verksamhetsledaren fungerar som sekre-



119

 
ÖSPÖsterbottens svenska producentförbund ÖSP

terare i ägg-, får-, mjölk-, kött-, företagarutskottet och utskottet för ekologisk 
odling.

Agrolog Fredrik Grannas har verkat som ombudsman. Ombudsmannen 
handhar kontakten till lokalavdelningar och ungdomsklubbar. Sekreterare i 
ungdoms-, jordbrukarkvinnor, socialpolitiska-, spannmåls-, sockerbetor- och 
valutskottet. Ombudsmannen svarar på frågor om lantbruksstöden.

YH-agrolog Johanna Smith har verkat som t.f. trädgårdsombudsman och 
Antonia Hoxell som sekreterare för trädgårdsutskottet. 

EM Lena Hallvar är kassör. Tjänsten är på deltid.

Kansliet har skötts av merkant Gun Boström.

Irene Vänninen har under året verkat som projektchef  för projektet 
InnoVäxthus.

Skatteavdelningen

YH-agrolog Matias Ålgars verkade som avdelningschef  till 31.10.2016 varefter 
YH-agrolog Johannes Nylund verkat som avdelningschef. Han har även hand-
lett lokalavdelningarnas skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är på del-
tid. 

I november 2016 tog Johannes Nylund (till höger) över som skatteavdelningens avdelnings-
chef  efter Matias Ålgars (till vänster).
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ADB-merkonom Maria Ström har handhaft skattebokföringen. 

Antonia Hoxell har under året arbetat för ÖSP:s skatteavdelning som topp-
hjälp. 

Förbundets verksamhet

Förbundsstyrelsen har under året bevakat de jordbrukspolitiska intressena på 
ett regionalt, nationellt samt även på ett internationellt plan. Förbundsstyrel-
sen har sammanträtt 12 gånger. Till förbundsstyrelsens möten har också kallats 
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, SLC-styrelsemedlemmen Martin 
Vesterberg och ordförande för skogsvårdsföreningen Österbotten Bo Storsjö. 
Förbundsstyrelsen har berett de ärenden som stadgeenligt behandlats vid för-
bundsmötena samt haft det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet.

Året 2016 var för många det ekonomiskt tyngsta året som jordbrukare 
under EU-tid. Den bekymmersamma situationen resulterade i att jordbrukarna 
i Finland samlades till en stor demonstration i Helsingfors. I samband med de-
monstrationen arrangerades en traktormarsch med över 700 traktorer och i de-
monstrationen uppskattas deltagarantalet uppgå till över 5 000 personer. ÖSP 
deltog i demonstrationen genom att arrangera busstransport från Österbotten. 
Vi åkte ned med två bussar från Österbotten för att delta i demonstrationen vid 
senatstorget 11 mars.

ÖSP deltog i jordbrukarnas traktormarsch den 11 mars på Senatstorget i Helsingfors.
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Förbundet aktiverade sig i KPO:s fullmäktigeval under 2016. Resultatet 
blev att vi fick fyra ÖSP-medlemmar invalda i KPO:s fullmäktige. Förbundet 
aktiverade sig även i skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktigeval och av 
de kandidater som ÖSP nominerade invaldes 18 stycken. 

Revideringen av förbundets stadgar har framskridit under året och i sam-
band med höstmötet förrättades den första officiella behandlingen av stad-
gaförnyelsen. 

Förbundsstyrelsen höll fösta mötet i januari i Vasa vid förbundets kansli. 
Meira-Pia Lohiluoma från ÖSL deltog i det mötet och informerade om Råd2020 
samt övrigt aktuellt från Lantbrukssällskapet. Förbundsstyrelsen diskuterade 
bland annat greppa marknaden projektet med Lohiluoma. 

Förbundsstyrelsen brukar traditionellt arrangera ett tvådagars seminarium 
i början av året. I år arrangerades styrelseseminariet i februari vid hotell Sor-
sanpesä i Seinäjoki. Vid seminariets andra dag höll Åke Finne ett anförande 
om marknadskommunikation, han är lektor vid Hanken i Helsingfors. I sam-
band med seminariet överlämnande förbundet en skrivelse till Mavi och att 
uppenbara fel i jordbrukarnas stödansökningar måste rättas. Förbundet erhöll  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ÖSP:s uppvaktning av Mavi i februari 2016 deltog (från vänster) förbundsordförande 
Mats Nylund, verksamhetsledare Jan-Ove Nyman och vice ordförande Tomas Långgård.
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sen ett svar från Mavi där de redogjorde för svårigheterna med att genomföra 
de rättelser förbundet framförde samt redogjorde för de förbättringar de kan 
genomföra.

Landskapsreformen har behandlats i flera repriser i förbundsstyrelsen un-
der året. ÖSP har aktiverat sig gällande landskapsreformen och presidiet be-
sökte landskapsdirektör Kaj Suomela för att säkerställa våra påverkningsmöjlig-
heter i reformen. Förbundets verksamhetsledare är med som representant i en 
arbetsgrupp och därtill hörd förbundet som sakkunniga i två andra arbetsgrup-
per. Totalt har Österbottens förbund tillsatt sju olika arbetsgrupper.

Skogsfrågor har diskuterats under varje styrelsemöte. Anders Lillandt och 
Stefan Thölix har ansvarat för skogsärenden på ÖSP. I samband med skogsä-
renden har förbundet även behandlat jaktfrågor. Jaktfrågor har diskuterats i fle-
ra organ utöver förbundsstyrelsen. Lukes uppskattning av älgstammens storlek 
väckte en hel del kritik och forskare Pusenius från Luke deltog i en tillställning i 
Korsholm där han förklarade hur stamuppskattningen går till. 

Förbundet har även under året kallat markägarrepresentanterna i jakt-
vårdsföreningarnas styrelser till gemensamt möte vid ÖSP och aktiverat sig i 
älglicenstilldelningsproblematiken i Böle. Verksamhetsledaren deltog i ett stu-
diebesök till drabbade markområden i Böle tillsammans med Stefan Thölix. 
Till hösten erhöll jaktklubben den mängd älglicenser man sökt om och anser 
sig behöva. Verksamhetsledaren har hållit aktiv kontakt med Stefan Pellas från 
Finlands viltcentral och Pellas har även besökt ÖSP för att diskutera aktuella 
viltfrågor med olika förtroendevalda inom förbundet. 

Förbundsstyrelsen har sökt lösningar till den ekonomiska kassakrisen inom 
jordbruket och bland annat utrett möjligheten till att erbjuda medlemmarna 
möjligheter till förmåner i samband med lyftande av lån från olika kreditinstitut. 
Eric Storsved från Fixura deltog i ett styrelsemöte och informerade om möjlig-
heterna till finansiering via Fixura. Även om styrelsen konstaterade att detta inte 
var en medlemsförmån man ville gå in för visar det att styrelsen fördomsfritt 
sökt lösningar för likviditetsproblemen på gårdarna. Förbundet har via SLC 
arbetat för att statens krispaket med likviditetslån för krisgårdar förverkligats. 

Lantbrukspolitiken behandlas under alla styrelsemöten och styrelsen har 
diskuterat och kommit överens om förbundets linjedragningar, vilka framförts 
till SLC. Årets lantbrukspolitiska diskussion har kännetecknats av diskussion 
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om olika krisåtgärder. De låga producentprisen och haltande stödutbetalningen 
har lett till ekonomiska svårigheter hos många gårdar. Det finns betydligt mera 
obetalda medlemsavgifter inom medlemskåren för 2016 än för tidigare år. För-
bundsstyrelsen har även behandlat denna fråga speciellt ur den synvinkel hur 
det påverkar lokalavdelningarnas ekonomi. 

Kravet om ursprungsmärkning av mat har medvind. ÖSP försöker få kom-
munerna att ta efter statens linjedragningar gällande offentlig upphandling ge-
nom bland annat kontakt till kommunala tjänstemän och förtroendevalda samt 
genom att uppmana kommunalt invalda lokalavdelningsaktiva att lämna in full-
mäktigemotioner om ärendet. 

I januari arrangerade förbundet utbildning för lokalavdelningsaktiva. Ut-
bildningen arrangerades på tre olika platser och i utbildningen deltog ca 90 
personer. Under utbildningen informerade förtroendevalda från ÖSP och SLC 
om intressebevakningen.

Informationsspridning är en av förbundets viktigaste uppgifter. Förbundet 
har under året arrangerat flera kurser. Bland annat kurs för förbundets stödom-
bud. Förbundet har även fortsatt med arrangerandet av olika branschspecifika 
seminarier inom ramen för projektet kursgården.

Under november ordnade ÖSP:s lokalavdelningar Bondesnack-diskussionstillfällen som 
samlade många medlemmar till diskussion om aktuella jordbruksfrågor.
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För att få en snabb kanal för behandling av ärenden från fältet har styrelsen 
vid varje möte en punkt för ärenden framförda av lokalavdelningar och ut-
skott. Allt fler lokalavdelningar har tagit till sig denna möjlighet. Under höstens 
fullmäktigemöte redogjorde verksamhetsledaren för medlemmarna över vilka 
ärenden som behandlats och vilka åtgärder de lett till. 

ÖSP:s förbundsordförande Mats Nylund har under 2016 representerat 
SLC i MTK:s skogsdirektion och bevakar skogspolitiken på den nationella ni-
vån. 

I januari arrangerade förbundet skolning för lokalavdelningsaktiva. Ut-
bildningen arrangerades på tre olika platser och i utbildningen deltog gästande 
föreläsare från LRF Västerbotten. De berättade om hur man aktiverat lokalav-
delningarnas verksamhet i Sverige. Ett ledord med tanke på verksamheten är 
samverkan.

Ann-Charlott Kjerp och Reima Luomala från Maitosuomi deltog i ett sty-
relsemöte under hösten. I och med att Milka fusionerades med Maitosuomi 
blev Maitosuomi medlemsföretag i ÖSP. Det är viktigt med ett bra samarbete 
med medlemsföretagen.

Under året arrangerades en del konsumentevenemang. ÖSP deltog under 
våren i Kosläpp som arrangerades av Valio hos Susanna och Ulf  Kvikant i Såka. 
i Under sommaren deltog förbundet i SLC:s konsumentkampanj genom att 
sätta ut banderoller inom Landskapet Österbotten. Tjänstemän och förtroende-
valda inom förbundet har deltagit i SLC:s skolkampanj och besökt skolor under 
året för att informera om näringarna. Förbundet arrangerade även gårdsbesök 
för lärarstuderanden i Vasa och informerade om näringen. 27 april arrangerade 
SLC tillsammans med MTK ett nationellt evenemang där man sålde pyttipanna 
till det pris som producenten får av råvarorna. Tjänstemän och förtroendevalda 
stos för arrangemanget i Vasa och under dagens evenemang såldes drygt 300 
portioner av pyttipanna gjort av lokala råvaror på torget i Vasa.

Förbundet hade tre år arrangerat Bondegårdens marknad men i år flyttade 
vi ut till Torget i Vasa. Tillsammans med Vasa shopping arrangerades Farmers 
Market i samband med evenemanget Vasa City Storm. 

Informationsspridning är en av förbundets viktigaste uppgifter. Förbundet 
har under året arrangerat flera kurser. Bland annat generationsväxlingskurser 
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under våren och kurs för våra stödombud. 

För att få en snabb kanal för behandling av ärenden från fältet har styrelsen 
vid varje möte en punkt för ärenden framförda av lokalavdelningar och ut-
skott. Allt fler lokalavdelningar har tagit till sig denna möjlighet. Under höstens 
fullmäktigemöte redogjorde verksamhetsledaren för medlemmarna över vilka 
ärenden som behandlats och vilka åtgärder de lett till. 

Trädgårdssektionen

Växthus

Trädgårdsutskottet har under året sammanträtt till 8 utskottsmöten och 2 ge-
mensamma möten med områdets större packerier.

Marknadssituationen har varit speciellt utmanade för traditionell rund to-
mat där framförallt inledningen på säsongproduktionen blev prismässigt myck-
et svag.  Prisnivån på försommaren låg betydligt under långtidsmedeltal och på-
verkade medelpriserna för hela året negativ trots ett lite bättre medelpris under 
perioden vecka 33-42 men å andra sidan var skördenivåerna relativt svaga under 
senare hälften av säsongproduktionen. Belysningssäsongen för tomat inleddes 
med en mycket kraftig nedgång i prisnivån under perioden vecka 45-49. Totalt 
sett blev 2016 års medelpriser för traditionell rund tomat betydligt svagare än 
under långtidsmedeltal. 

Konsumtionstrenden tycks missgynna traditionell rund tomat. Specialto-
mater av både inhemsk och framförallt utländska produkter tar marknadsande-
lar av rund tomat. För specialtomaterna var året en aning stabilare med något 
svagare priser på våren och försommaren, men med stabilare utveckling andra 
halvan av året och medelpriserna låg något över de två senaste årens årsmed-
eltal. 

På växthusgurkan var prisbilden en aning bättre i jämförelse med året inn-
an, men några rejäla prisfall i februari, april och september påverkad prisbilden 
negativt speciellt för odling i lång kultur och belysta odlingar. Däremot var sä-
songen för kortkultur relativt stabil och betydligt bättre än året innan. Paprika 
hade en relativt stabil säsong prismässigt och något högre medelpriser än året 
innan.
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Året inleddes med att starta upp 
trädgårdssektionens utvecklingspro-
jekt, Från tomatrike till innovativt 
växthuskluster, ”InnoVäxthus”.

Projektet är treårigt och har fått 
stöd från Österbottens NTM-cen-
tral. Med hjälp av projektet skapas 
en ny modell för att organisera det 
österbottniska växthusklustrets inn-
ovationsverksamhet. Modellen skall 
resultera i en smidig och lätt organi-
sation som snabbt reagerar på före-
tagens behov och som effektivt kan 
dra nytta av nätverk och fungera 
som innovationsförmedlare. Irene 
Vänninen har anställts som pro-
jektledare och hon fungerar som en 
sammanbindande länk mellan växt-
husföretagen och forskningen och 
styr innovations- och utvecklingsarbetet. Projektledaren skapar, testar och be-
fäster den regionala modellen, innovationsförmedlaren, så att den blir en bestå-
ende del av växthusklustrets innovationsverksamhet också efter att projekttiden 
tagit slut. 

Under våren upptäcktes inom vårt område några fall av grönmosaikvirus 
på gurka vilket ledde till ett ökat fokus på odlingshygienen i växthusföretagen. 
För att uppmärksamma våra medlemmar om hur de med enkla medel kan för-
bättra odlingshygienen i växthusen skickades en broschyr ut till alla medlemmar 
samt till flesta förnödenhetsfirmorna. Frågan om ersättningssystem eller för-
säkring för skördeskador till följd av skadedjur och växtsjukdomar väcktes igen 
i och med fallen av grönmosaikvirus. I oktober hade SLC och ÖSP audiens hos 
kanslichef  Jaana Husu-Kallio vid jord- och skogsbruksministeriet och begärde 
att ministeriet tillsätter en arbetsgrupp med representanter från JSM, produ-
centorganisationerna och försäkringsbolagen. Arbetsgruppen skall utreda vilka 
ersättnings- eller försäkringsmodeller som kunde vara lämpliga. En rikshante-
ringsdag för aktiva inom växthusbranschen med föreläsare från Holland arrang-
erades inom ramen för projektet InnoVäxthus i november.
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Den traditionella trädgårdsdagen i riksdagen i slutet av maj fick i år igen ge 
vika för de pågående renoveringarna av riksdagens utrymmen. För att inte tra-
ditionen skall falla i glömska fick alla riksdagsledamöter en kasse med grönsaker 
och en hälsning från växthusproducenterna.

Årets största marknadsföringssatsning för trädgårdsavdelningens del vad 
gäller direkt konsumentupplysning var deltagandet i Delikatessernas Finland 
på järnvägstorget i Helsingfors 18-20 augusti. Under ledning av Johanna Smith 
ställde en grupp växthusproducenter upp och sålde specialtomater i dagarna tre 
under temat ”Med kärlek” och ”Rent inhemskt”. Finländsk växthusproduktion 
och speciellt specialtomater lyftes fram. Besökarna som uppgick till uppskatt-
ningsvis 50 000 personer gav fin respons. 

ÖSP:s trädgårdsproducenter har även detta år deltagit i finansieringen av 
den nationella reklamkampanj som bedrivs i samarbete med Handelsträdgårds-
förbundet och som pågått oavbrutet ända sedan 1972. Årets kampanj har förts 
främst i sociala medier och kvällstidningar.  

Under året har det uppmärksammats på olika sett att det har gått 100 år 
sedan växthusodlingen fick sin början i Närpes. Lokalavdelningen i Närpes  

Under närmatsmarknaden Delikatessernas Finland i augusti i Helsingfors medverkade 
ÖSP:s trädgårdsavdelning och lyfte fram finländska specialtomater. På bilden odlaren 
Maaria Rantala.
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ordnade i samarbete med trädgårdsutskottet en jubileumsfest i oktober och i 
samband med den gav lokalavdelningen också ut en jubileumshistorik, ” 100 år 
av rött guld”.

Martin Vesterberg, Stefan Skullbacka och Christer Finne har representerat 
ÖSP i SLC:s trädgårdsutskott. Johanna Smith, Stefan Skullbacka och Thomas 
Edström-Simons har suttit i Ab Tomatek:s styrelse. Stefan Skullbacka, Rosita 
Langels och Johanna Smith har suttit med i ÖSP:s och HTF:s gemensamma 
reklamkommitté. Susanne West har deltagit i COPA:s arbetsgrupp för blommor 
och plantor, arbetsgruppen för frukt och grönt och i Civil Dialogue Group for 
Horticulture, Spirits and Olives. Susanne West har också fungerat som supple-
ant i styrelsen för Stiftelsen Aspegrens Trädgård. Johanna Smith har varit SLC:s 
representant i Inhemska Trädgårdsprodukters styrelse samt SLC:s representant 
i MTK:s trädgårdsutskott.

Frilandsodling

Lokalavdelningens tjugonde verksamhetsår. Liksom inom de andra sektorerna 
inom primärproduktion så minskar antalet utövare också inom frilandsodlingen 
och som en följd av detta medlemsantalet. Lokalavdelningen hade under året 28 

I oktober 2016 firades att det gått 100 sedan växthusnäringen fick sin början i Närpes. 
Festligheterna ordnades av lokalavdelningen i Närpes i samarbete med ÖSP:s trädgårds-
utskott.
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personmedlemmar från 18 företag (varav 2 stödande) med tillsammans 107,2 
hektar frilands-/bärodling.

Efter den besvärliga odlingssäsongen 2015 fick vi under 2016 säsong nå-
got bättre odlingsförhållanden även om det också bjöds på prövningar detta år. 
Främst kom det rikliga regn som drabbade de norra delarna av lokalavdelning-
ens verksamhetsområde under försommaren och de södra delarna under augus-
ti månad. I Solf  regnade det i augusti 209 mm regn och bäckar och åar fylldes 
till brädden, till och med så att en del åkrar översvämmades. I Tjöck regnade det 
inte lika mycket men i och med de rikliga regnen uppströms översvämmades 
också en hel del åkrar där då ån inte mäktade svälja de stora vattenvolymerna.

Liksom de senaste åren gick den ringa tjälen tidigt ur jorden och vårbruket 
kunde inledas i goda förhållanden i månadsskiftet april-maj. Till skolavslutning-
en kom en riktig värmebölja med temperaturer närmare 30 grader så de flesta 
grödor fick en riktig pangstart.

Frilandsskörden kunde inledas enligt normal tidtabell och marknadsläget 
var normalt för tidpunkten förutom för isbergssallatens del där växthussek-
torns midsommarkampanj på kruksallat störde prisbilden, man kunde önska ett 
lite bättre samarbete mellan de olika sektorerna inom näringen.

Under sommaren hölls det fuktigt så bevattningsbehovet var litet, det var 
närmast i slutet av juli som det var lite torrare. Skadeinsekterna var det rikligare 
av i år, värmen i maj medförde en invasion av kålmal och det verkar som om 
de milda vintrarna i kombination med ökad oljeväxtodling eventuellt har gett 
oss en lokal övervintrande stam eftersom de nu kommer så tidigt på säsongen. 
Också kålflugeangreppen upplevdes större i år än under de senaste åren. Kan 
man söka orsak till det i den minskade användningen av effektiva betnings- och 
bekämpningsmedel? Det fuktiga vädret ledde också till större problem med 
sniglar och en kraftig storm till villaavslutningen, sista veckoslutet i augusti, 
fällde lökblasten så att tillväxten avstannade för deras del.

Om nu augusti var rekordvåt så blev september och oktober i det närmaste 
rekordtorra och skörden till lager kunde bärgas under goda förhållanden. La-
gerskörden blev också till kvantiteten god men det kan komma att visa sig ett 
lite större svinn för rotsakernas del i och med att de stod i vatten under augusti 
månad.
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Årets nederbördssumma tangerade på många orter fjolårets rekord vilket 
bekräftar årets vädernoteringar, hade inte årets avslutning varit så torr som den 
var hade nya rekord kommit till. November inleddes med kallt väder och mar-
ken frös till men sen blev det åter varmt och höstplöjningarna kunde återupptas 
och slutföras i goda förhållanden.

Inför förhandlingarna om nästa års stöd hade föreslagits en sänkning för 
lagerstödets del om 4 euro per m³ vilket motiverades med att medel för A och 
B områdets del saknades på grund av att lagren byggts ut i den utsträckningen 
där att kvoten överskridits under ett antal år med beskärningar som följd. Vi på 
C-området tyckte att en beskärning av stödet på vårt område upplevdes orätt-
vist då vi hållit oss inom kvotramarna. Dessutom medför vårt läge längre bort 
från marknaden att vi har längre lagringsperiod och därmed större kostnader 
och produktsvinn.

Representation

Frilandsodlarna har varit representerade i SLC:s trädgårdsutskott genom Chris-
ter Finne med David Björk som ersättare. Christer Finne är också medlem i 
SLC:s fullmäktige. Peter Sjöblom har innehaft styrelseplats i Juurestentuotta-
jat-Rotfruktsproducenterna ry med Christer Finne som ersättare. Peter Sjöblom 
har också suttit med som medlem i utskottet för tidig morots- och lagermorots- 
utskotten. Christer Finne har suttit med i styrelsen för Kaalintuottajat-Kålpro-
ducenterna ry med Johan Segerstam som ersättare. I föreningens blomkåls- och 
broccoliutskott och isbergssallatsutskott har Christer Finne suttit och David 
Björk har suttit som medlem i lagerkålsutskottet. Rosmarie Finne har varit Mel-
lis unga producenters representant i frilandodlarutskottet.

Utlåtanden

ÖSP:s styrelsemedlemmar och verksamhetsledaren har skrivit inslag till tidning-
ar enligt behov.

Förbundet har bland annat avgett utlåtande om handelns billighetskam-
panj, byggande av dikostall vid Yrkesakademin, de språkliga rättigheterna i soci-
al- och hälsovårdsreformen samt om den uppdaterade inventering om nationellt 
värdefulla landskapsområden. Därtill har förbundsstyrelsen avgett utlåtanden 
till pressen om aktuella ärenden berörande bland annat näringens lönsamhet, 
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stödgranskningar och byråkratin.  

Skatteservice

Skatteservicen har fortsatt i samma omfattning som tidigare.

Avdelning Skattebokförare Telefon
Karleby May Smeds 06 822 6547
Lappfjärd Nina Hoxell 040 741 7480
Nedervetil Ab Cefem, Elisabeth Hagström 040 419 8028
Nedervetil Nedervetil Bokföringsbyrå Ab, 

Teija Bexar
06 864 8521

Nykarleby Nykarleby redovisningstjänst 06 722 4373
Närpes Kanto Bokföring 06 224 1836
Närpes Best Bokföring Ab 06 224 1665
Purmo Janne Liljedahl 06 727 2140
Pörtom Håkan Ulfvens 06 366 1228
Korsholm - Vasa ÖSP 06 318 9228
Tjöck JHE-Consulting Kb 0400 163 290
Yttermark Stefan Guldén 06 225 6556
Vörå Norlic 010 400 4202
Vasa ÖSP 06 318 9228

Lantbrukspensionen

Följande LPA-ombudsmän verkade för olika distrikt inom ÖSP till vilka med-
lemmarna kan vända sig i pensionsfrågor:

LPA-ombud Ort Telefon Område (kommun)
Annika Grannas Vörå 029 435 2615 Karleby, Kronoby, Jakobstad, Larsmo, 

Pedersöre, Nykarleby, Vörå
Nina Hemberg Lapp-

fjärd
029 435 2619 Korsholm, Vasa, Korsnäs, Malax, 

Närpes, Kaskö, Kristinestad
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Medlems- och arealredovisning 2016
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.2016)
Lokalavdelning Aktiva Stödande Ansluten areal

gårdar personer gårdar personer åker ha skog ha
Esse 126 286 3 4 3624,49 6975,73
Frilandsodlarna 16 26 3 3 108,50 -
Jeppo 69 145 5 10 2747,71 3934,41
Karleby 81 232 7 10 2476,41 3688,90
Korsholm södra 159 284 8 10 4405,79 3586,60
Korsnäs 70 123 5 6 1449,12 2077,53
Kronoby 89 331 10 13 3400,91 3943,65
Kvevlax 123 195 13 18 3194,66 3197,84
Lappfjärd 99 206 6 11 2634,67 4066,12
Larsmo 33 73 6 10 606,06 1786,04
Malax 162 266 27 40 4797,92 4167,31
Maxmo 22 40 1 1 408,16 825,80
Munsala 118 237 12 17 4298,16 4176,79
Nedervetil 55 162 3 4 2028,58 1885,60
Nykarleby 101 252 12 16 3185,86 5629,69
Närpes östra 118 201 10 12 3591,00 3725,02
Oravais 80 222 3 3 3086,89 3114,88
Pedersöre 138 345 19 31 4519,73 4872,80
Purmo 105 228 10 13 4292,70 5105,15
Pörtom 77 140 2 3 2107,74 3251,92
Replot-Björköby 27 39 9 12 368,36 968,73
Sideby 29 48 9 16 827,80 1829,59
Solf 97 184 12 19 2693,23 2241,58
Sundom 41 63 1 1 492,79 849,60
Terjärv 74 197 8 13 3145,39 2446,24
Tjöck 43 83 2 2 994,56 2483,06
Västra Närpes 76 152 3 5 2361,59 2514,63
Vörå 187 446 22 30 6798,68 7570,04
Yttermark 88 217 10 16 2998,02 2774,54
Övermark 93 196 9 15 2818,30 2852,40
Summa 2596 5619 250 364 80463,78 96542,19
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Medlemmarnas fördelning enligt åkerareal 2016
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.2016)
 
Lokalavdelning

0,0- 
9,9

10- 
19,9

20- 
29,9

30- 
49,9

50- Enbart 
skog

Summa

Esse 9 17 15 25 29 31 126
Frilandsodlarna 11 5 0 0 0 0 16
Jeppo 5 4 2 12 24 22 69
Karleby 6 12 14 12 19 18 81
Korsholm södra 24 33 13 23 30 36 159
Korsnäs 23 17 6 8 7 9 70
Kronoby 6 9 15 28 21 10 89
Kvevlax 16 20 13 21 22 31 123
Lappfjärd 11 17 19 28 10 14 99
Larsmo 8 3 1 2 4 15 33
Malax 27 27 10 18 39 41 162
Maxmo 5 5 4 3 1 4 22
Munsala 20 20 12 24 30 12 118
Nedervetil 4 11 11 10 11 8 55
Nykarleby 8 20 9 13 26 25 101
Närpes östra 9 18 20 18 22 31 118
Oravais 7 4 14 16 24 15 80
Pedersöre 10 20 14 21 39 34 138
Purmo 8 12 7 26 29 23 105
Pörtom 5 14 11 15 14 18 77
Replot-Björköby 9 5 4 3 0 6 27
Sideby 3 3 5 4 5 9 29
Solf 7 12 12 19 21 26 97
Sundom 4 8 3 7 0 19 41
Terjärv 7 11 6 13 20 17 74
Tjöck 1 8 6 9 3 16 43
Västra Närpes 4 14 10 16 12 20 76
Vörå 3 19 22 34 50 59 187
Yttermark 7 20 13 18 19 11 88
Övermark 9 13 18 16 18 19 93
Summa 276 401 309 462 549 599 2596
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Trädgårdsproducentavdelningar
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.2016)

Lokalavdelning Växthus/bärodlare Areal m2/ha Stödande
gårdar personer gårdar personer

Korsnäsnejden 33 46 117 603    20 27
Lappfjärdsnejden 12 15 28 043    1 2
Malaxnejden 21 44 62 239    30 57
-bärodlare 2 2 11,70
Närpes 103 177 598 589    34 46
Frilandsodlarna
-bärodlare 1 2 1,70
Summa 171 284 806 474    85 132
-bärodlare, ha 13,40
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ÖSP:s lokalavdelningar 2017 
 
Esse lokalavdelning
Ordf.: Ola Sandberg, Bäckbyvägen 499, 68830 Bäckby, tfn. 040 573 8653 
Sekr. Sebastian Kjellman, Lillbackav. 77, 68820 Esse, tfn 050 382 9258 
Kassör: Tom Söderman, Södermansv. 15, 68820 Esse, tfn 050 591 3974

Jeppo lokalavdelning
Ordf.: Glenn Strengell, Jungarvägen 262, 66850 Jeppo, tfn. 050 522 5442                            
Sekr.: Patrik Fors, Bangårdsvägen 88, 66850 Jeppo, tfn 040 556 1972
Kassör: Glen Jakobsson, Jungarvägen 486, 66850 Jeppo, 050 559 7775
 
Karleby lokalavdelning
Ordf.: Michael Hägg, Såkavägen 629, 67500 Karleby, tfn. 040 757 4998
Sekr.: Benny Tjäru, Tjäruvägen 112, 68550 Öja, tfn. 050 525 4689
Kassör: Mats Holmqvist, Linnusperäv. 103, 67600 Karleby, tfn. 0400 598 254

Korsholms södra lokalavdelning
Ordf.: Christoffer Ingo, Staversbyvägen 187 B, 66520 Veikars, tfn 040 545 5472
Sekr.: Bo-Erik Klemets, Storhagav. 40, 65520 Helsingby, tfn. 050 511 5786
Kassör: Jan Flemming, Veikarsvägen 714, 66520 Veikars, tfn. 050 526 1119

Korsnäs lokalavdelning
Ordf. Roger Backholm, Korsbäckvägen 356, 66230 Korsbäck, tfn. 050 553 1799 
Sekr.: Tomas Juthman, Träskbölev. 628, 66295 Töjby, tfn. 050 547 0948
Kassör: Kennet Enlund, Storåsvägen 16, 66290 Harrström, tfn 0400 293 929
 
Kronoby lokalavdelning
Ordf.: Mårten Strandvall, Skrubbackav. 4, 68500 Kronoby, tfn. 050 412 6679
Sekr.: Johan Drycksbäck, Söderbyv. 59, 68500 Kronoby, tfn. 050 303 1392
Kassör: Tony Vestö, Holmanv. 373, 68500 Kronoby, tfn. 040 533 2216
 
Kvevlax lokalavdelning
Ordf.: Johnny Enström, Veikarsv. 85 B, 66530 Kvevlax, tfn 0500 380 241
Sekr och kassör: Alf  Burman, Kosköv. 692, 65650 Koskö, tfn 050 565 9916

Lappfjärd lokalavdelning                                                                                                            
Ordf.: Mikael Hoxell, Korsbäcksvägen 84, 64320 Dagsmark, tfn. 0400 560 365
Sekr.: Inga-Britt Lillhannus, Perusv. 293, 64300 Lappfjärd, tfn. 0400 752 228
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Kassör: Bo-Gustav af  Hällström, Södra Lappfjärdsv. 35, 64300 Lappfjärd, 
tfn 040 742 5141
  
Larsmo lokalavdelning
Ordf.: Ronny Snellman, Västerbyv. 106, 68560 Eugmo, tfn. 050 339 2113
Sekr.: Jenny Sundkvist, Kalvholmsv. 124, 68560 Eugmo, tfn. 050 5310437
Kassör: Marlene Fagerholm, Sonamovägen 13, 68560 Eugmo, tfn. (06) 728 
2539

Malax lokalavdelning
Ordf.: Joakim Smeds, Nämndesbackv. 70, 66140 Övermalax, tfn. 041 446 8728
Sekr.: Mikael Asp, Björneborgsv. 2621 B, 66260 Svarvar, tfn. 050 581 1917
Kassör: Johan Holmback, Långmossav. 480, 66140 Övermalax, tfn. 0500 879 
026

Maxmo lokalavdelning
Ordf.: Bo-Stefan Rådman, Kvimovägen 188, 66640 Maxmo, tfn. 044 557 3121
Sekr.: Jonas Holm, Kvimovägen 223, 66640 Maxmo, tfn. 050 561 0700
Kassör: Karita Henriksson, Rexholmsv. 6, 66640 Maxmo, tfn. 050 307 6089
 
Munsala lokalavdelning
Ordf. Steve Nyholm, Uddenvägen 94, 66950 Munsala 0400 562 850
Sekr.: Magnus Berg, Nedranvägen 29, 66840 Pensala, tfn. 040 545 7826
Kassör: Lars Solvin, Näsibackavägen 190, 66950 Munsala, tfn. 044 973 6159
 
Nedervetil lokalavdelning
Ordf.: Dick Kainberg, Kainbergsvägen 20, 68410 Nedervetil, tfn. 050 523 6949
Sekr.: Per Sandbacka, Storkärrvägen 7, 68410 Nedervetil, tfn. 050 347 7853
Kassör: Elisabet Hagström, Sandbackav. 45, 68410 Nedervetil, tfn. 040 419 
8028
 
Nykarleby lokalavdelning
Ordf.: Andreas Frostdahl, Jakobstadsv. 602, 66900 Nykarleby, tfn 050 349 2866
Sekr.: Tom Cederström, Ytterjeppov. 780,  66900 Nykarleby, tfn. 050 561 6875
Kassör: Boel Sandnabba, Rijfsv. 31, 66900 Nykarleby, tfn. (06) 722 4373

Närpes östra lokalavdelning
Ordf.: David Nyman, Svartbäck östra 50, 64200 Närpes, tfn 050 359 5611
Sekr.: Robert Kuuttinen, Kaskövägen 104, 64200 Närpes, tfn. 050 557 0074
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Kassör: Inger Malm, Finbyvägen 13, 64230 Närpes st, tfn. 040 832 9964 
 
Oravais lokalavdelning
Ordf.: Johan Häggblom, Rauskv. 12, 66840 Pensala, tfn. 050 592 5188
Sekr.: Ulf  Nykvist-Wester, Öurvägen 79, 66800 Oravais, tfn. 050 525 7224
Kassör.: Helena Nyman, Brännarsv. 70, 66820 Komossa, tfn. (06) 384 1639
 
Pedersöre lokalavdelning
Ordf. Mats Finne, Norrsidansv. 204, 68920 Forsby, tfn. 040 505 0481
Sekr.: Jonas Kackur, Skolvägen 101, 68910 Bennäs, tfn 050 302 5161
Kassör: Conny Englund, Skolvägen 21, 68620 Jakobstad, tfn. 050 548 6208

Purmo lokalavdelning
Ordf., kassör: Fredrik Sandström, Bondsv. 25, 68930 Purmo, tfn. 050 593 9048             
Sekr.: Ove Lönnqvist, Åvistv. 4, 68970 Överpurmo, tfn. 050 527 4272

Pörtom lokalavdelning
Ordf.: Tobias Dahlblom, Österlandsv. 152, 66270 Pörtom, tfn. 050 344 3181
Sekr.: Thomas Ekman, Sjettpottsv. 108, 66270 Pörtom, tfn. 050 575 9702
Kassör: Mats Nordman, Åbackavägen 5, 66270 Pörtom, tfn. 041 434 1981

Replot-Björköby lokalavdelning
Ordf.: Jonas Nord, Uppbyggted 69, 65870 Bjököby tfn. 0500 774 681 
Sekr. o. kassör: Tor-Egil Berg, Torparhagav. 31, 65920 Norra Vallgrund, tfn. 
050 331 6407
 
Sideby lokalavdelning
Ordf.: Samuel Ingves, Frivilasv. 49, 64480 Skaftung. tfn. 040 839 8370  
Sekr.: Tommy Dahlgren, Kärrvägen 83, 64460 Härkmeri, tfn 0400 665 586
Kassör: Fredrik Andtfolk, Henriksdalsv. 458, 64460 Härkmeri, tfn 040 504 0102
 
Solf lokalavdelning
Ordf.: Eivor Finne, Långmossv. 419, 65450 Solf, tfn. 050 533 3430
Sekr.: Fredrik Ström, Västersolfvägen 65, 65450 Solf, tfn. 050 592 0685
Kassör: Tom Backlund, Västersolfvägen 154, 65450 Solf, tfn. 044 373 0741

Sundom lokalavdelning
Ordf. David Köping, Söderfjärdsv. 346 B, 65410 Sundom, tfn. 040 595 9029
Sekr.: Glenn Ahlnäs. Ahlnäsvägen 7, 65410 Sundom. tfn. 050 343 66244
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Kassör: Håkan Svarvar, Jåfsbackvägen 7, 65410 Sundom, tfn. 040 484 0073
 
Terjärv lokalavdelning
Ordf.: Marcus Skullbacka, Skullbackav. 111, 68700 Terjärv, tfn 040 724 4043
Sekr.: Klaus Wistbacka, Ollasmossv. 429, 68750 Småbönders, tfn 0400 211 356
Kassör: Terjärv Servicecentral, Södra Terjärvv. 9,  68700 Terjärv, tfn. (06) 867 
5192
 
Tjöck lokalavdelning
Ordf.: Anders Lillandt, Björndalsvägen 140, 64140 Tjöck. tfn. 050 463 2196
Sekr.: Ronny Lillmals, Mellangårdsv. 289, 64140 Tjöck, tfn. 050 557 5110
Kassör: Peter Sjöblom, Mörtmarkv. 245, 64140 Tjöck, tel, 0400 367 329
 
Västra Närpes lokalavdelning
Ordf.: Hans Vikstrand, Sandhedv. 147, 64510 Nämpnäs, tfn. 050 516 9439
Sekr.: Stefan Engman, Bäckängsv. 190, 64210 Kalax, tfn. 050 571 1957
Kassör: Thomas Granborg, Södertåget 19, 64210 Kalax, tfn. 050 523 5465
 
Vörå lokalavdelning
Ordf. Michael Kamis, Larvvägen 807, 66600 Vörå, tfn. 050 350 7233 
Sekr.: Kenneth Dalkarl, Staffasbackv. 48, 66600 Vörå, tfn. 050 542 6670
Kassör: Hannah Kastus, Rejpeltv. 76, 66600 Vörå, tfn 050 527 5864
 
Yttermark lokalavdelning
Ordf.: Bengt Dahlin, Östralinjen 1304, 64220 Yttermark, tfn. 040 848 9461
Sekr.: Kalle Svedjebäck, Östralinjen 1240, 64220 Yttermark, tfn 040 026 8540
Kassör: Stefan Guldén. Orrgärdsåsv. 205, 64220 Yttermark, tfn. 050 561 1713
 
Övermark lokalavdelning
Ordf.: Jan-Anders Lindfors, Valsbergsv. 686, 64610 Övermark, tfn. 040 722 
3791
Sekr.: Dan Kjällberg, Vasav. 2000, 64610 Övermark, tfn. 050 444 0524
Kassör: Camilla Ågren, Dermossv. 25, 64610 Övermark, tfn. 040 760 2188
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Trädgårdsproducentavdelningar

Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter
Ordf.: Kaj Karlsson, Gamla Strandvägen 147, 66290 Harrström, tfn. 050 592 
5885
Sekr.: Susanne Tuure, Edsvikv. 50, 66200 Korsnäs, tfn. 050 596 3615
Kassör: Jens Ekström, N. Inderfjrädsv. 100, 66200 Korsnäs, tfn. 050 572 4081
 
Lappfjärdsnejdens trädgårdsproducenter
Ordf.: Jonas Mannfolk, Lantmätartåget 9, 64300 Lappfjärd, tfn. 040 720 2284
Sekr.: Kim Rönnberg, Mossbväckv. 39, 64460 Härkmeri, tfn. 040 708 8114
Kassör: Peter Lindedahl, Västra Härkmeriv. 175, 64460 Härkmeri, tfn. 050 564 
4384
 
Malaxnejdens trädgårdsproducenter
Ordf.: Tore Svarvar, Björneborgsv. 2621 D, 66260 Svarvar, tfn. 050 518 1935
Sekr: Birgitta Nyström, Nybondvägen 50, 66240 Petalax, tfn. 040 964 559
Kassör: Kristina Vesterback, Västerv. 58, 66240 Petalax, tfn. 050 595 374
 
Närpes trädgårdsproducenter
Ordf. Joakim Strand, Skrattnäsvägen 926, 64250 Pjelax, tfn. 050 562 1296
Sekr.: Ulf  Harf, Kristinestadsv. 611, 64240 Böle, tfn. 044 516 4825 
Kassör: Fredrik Sandgren, Industrivägen 17 C, 64230 Närpes st, tfn. 050 493 
3695
 
Frilandsodlarnas lokalavdelning
Ordf. Christer Finne, Långmossv. 419, 65450 Solf, tfn. (06) 344 7736, 0500 108 
091
Sekr.: David Björk, Danilssidv. 3, 66560 Österhankmo, tfn. (06) 346 8809, 0500 
160 757
Kassör: Lena Hallvar, ÖSP, Handelsespl. 16 B, 65100 Vasa, tfn. (06) 318 9230
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Förbundets medlemmar

19 lokalavdelningar var anslutna till förbundet, av vilka tre landsbygdsfören-
ingar. Lokalavdelningarna hade vid slutet av år 2016 sammanlagt 1.399 lant-
bruks- och trädgårdslägenheter som medlemmar (aktiva). Dessa minskade med 
2,4 procent från föregående år. Förbundet hade 315 stödande medlemmar (+ 
3,6 %). Personmedlemmarnas antal uppgick till 3.216 (- 1,8 %).

Medlemsgårdarnas sammanlagda areal utgjorde 59.191 ha åker (- 0,5 %) 
och 74.765 ha skog (- 1,2 %). Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 42,3 
ha åker (+ 0,8 ha jmf. med 2015) och 53,4 ha skog (+ 0,6 ha). 320 lägenheter 
hade enbart skog. Om man beaktar endast aktiva gårdar som hade åkermark i 
besittning blir åkerns medelareal ca 12,6 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 2016:

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

Förbundets organisation

Förbundsstyrelsen 2016 

Förbundsordförande och ordförande i styrelsen sedan 2004, Thomas Blom-
qvist. Adress: Bonäsvägen 100 C, 10520 TENALA, tel. 050 5121776, e-post: 
thomas.blomqvist@riksdagen.fi.

I viceordförande Thomas Antas, ledamot i styrelsen sedan 2002, viceordfö-
rande sedan 2015. Adress: Hindersbyvägen 622, 07850 HINDERSBY, tel. 050 
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3079919, e-post: thomas.antas@kolumbus.fi.

II viceordförande Anna Alm, ledamot i styrelsen sedan 2008. Viceordförande 
sedan 2015. Adress: Mörbygårdsväg 80, 10620 HÖGBACKA, tel. 040 5646092, 
e-post: anna.alm@morby.fi..

Ledamöter: 
Roger Lindroos, Bromarf från 1999
John Holmberg, Tenala från 2003
Anders Wasström, Snappertuna från 1999
Bengt Nyman, Karis från 2001
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.

Hedersordförande

Riksdagsrådet Henrik Westerlund, Pernå, från år 1996. Henrik Westerlund avled 
i juni 2016 i en ålder av 89 år.

In memoriam: 
Henrik Westerlund 18.8.1926-22.06.2016

Mitt i sommarens grönska nåddes vi av sorgebudet att riksdagsrådet Henrik Westerlund av-
lidit den 22 juni lugnt och stilla hemma på Hagaböle i Pernå. Han föddes 18 augusti 1926 
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och skulle alltså ha fyllt 90 år i augusti 2016.

Med Henrik Westerlund är en av 1900-talets stora bondehövdingar borta. Som riks-
dagsman för Svenska Folkpartiet 1966-95 och ordförande för Nylands Svenska Produ-
centförbund 1971-87 var han i flera decennier de nyländska böndernas och den nyländska 
landsbygdens främsta förkämpe.

Efter att ha avlagt agrologexamen vid Högre Svenska Lantbruksläroverket i Åbo 
1946 blev han jordbrukare på hemgården Hagaböle i Pernå. Hans intresse och passion för 
lantbruksnäringen och dess framtid, som kom att prägla hela hans liv, bottnade naturligtvis 
dels i hans utbildning och dels i hans värv på hemgården.

Redan tidigt engagerade han sig i olika samhällsfrågor. Han blev invald i Pernå kom-
munfullmäktige 1956 och där verkade han fram till 1975. Han ställde upp i riksdagsvalet 
1966 och blev invald. Han kom att sitta i riksdagen i 29 år ända fram till 1995 då han 
inte längre ställde upp för återval. Ordförande för Svenska riksdagsgruppen var han 1974-
83. Förutom jord- och skogsbruksfrågor stod försvarspolitik högt på Henriks agenda. Han 
profilerade sig också som en stark kärnkraftsmotståndare. Han var elektor i flera president-
val och hade dessutom ett stort antal andra förtroendeuppdrag inom rikspolitiken. För sin 
riksdagsmannagärning förlänades han hederstiteln riksdagsråd 1995.

Henrik Westerlund aktiverade sig tidigt också inom producentorganisationen. Han 
fungerade som ordförande för Pernå NSP 1962-74. I NSP:s förbundsstyrelse satt han 
1962-87. År 1971 blev han vald till ordförande för förbundet och det uppdraget skötte han 
med framgång i 17 år till utgången av 1987. Han utsågs till hedersordförande för NSP år 
1996.

I Henrik Westerlund hade de nyländska bönderna en energisk och handlingskraftig 
företrädare. De samtida förtroendevalda och aktiva medlemmar jag talat med vittnar alla om 
att Henrik Westerlund eller ”Hagaböle Heikki” som han ofta kallades, hade en stark vilja, 
var principfast, lättillgänglig, kunnig, arbetsvillig och vältalig. Han åtog sig gärna och ofta 
att driva enskilda medlemmars och lokalavdelningars ärenden. Det kunde handla om broar 
och vägar som skulle byggas, tillstånd för diken som skulle grävas eller generationsskiften som 
skulle genomföras. Han drev de här frågorna med energi, vilja och kunskap och oftast med 
framgång. Han hade en avgörande roll i att Statens Spannmålsförråd byggde ett lager i Val-
kom och i att regleringen av Tessjö å kom till. Han var genuint intresserad av jordbrukarnas 
angelägenheter, stora som små, och han brann verkligen för sin sak att vara lantbrukets och 
landsbygdens talesman.
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Henrik Westerlund kunde också se och förstå de stora skeendena. Redan 1975 i sam-
band med NSP:s 50-årsjubileumsmöte sade han: ”Vad framtiden för med sig kan vi bara 
ana oss till. Miljöproblematiken, liksom världens starka folkökning och u-ländernas mot 
västvärlden allt kraftigare kontrasterande försörjningsproblem kommer sannolikt att leda 
till svårigheter som ställer hela vår kultur inför svåra och allvarliga problem. Att den jord-
brukande befolkningen här kommer att stå i en nyckelställning är självfallet, och vissa drag 
i denna riktning kan redan nu allt tydligare skönjas.” I dag kan vi konstatera att han blev 
sannspådd.

Henrik Westerlund fick ett långt och händelserikt liv. Han fick se hur modernäringen 
utvecklades under nästan ett sekel. Hans intresse för jordbruket och samhällsfrågor höll i sig 
ända till slutet. Det vittnar inte minst hans närvaro i den stora bondedemonstrationen på 
Senatstorget i mars 2016 om. Han liksom vi andra var oroad över de exceptionellt svåra tider 
som jordbruket nu upplever.

De nyländska och finlandssvenska bönderna är tacksamma för hans insatser för vår 
näring och hedrar hans minne.

Thomas Blomqvist

Henrik Westerlund tog del av jordbrukarnas traktormarsch den 11 mars 2016 tillsam-
mans med Carolina Sjögård.

Fo
to

: M
ic

ke
 G

od
tfr

ed
se

n



146

 
NSP Nylands svenska producentförbund NSP

Revisorer

Förbundets ordinarie revisorer för verksamhetsårets räkenskaper är GRM-re-
visor Pehr Colérus (anlitad fackrevisor från år 1979) med Ossi Sopen-Luoma 
(GRM) som suppleant och Johan Söderberg med Kim Lindström som supp-
leant. 

Specialutskott och utsedda representanter för 2016

Arbetsutskottet:
Thomas Blomqvist (ordf.), Tenala; Anna Alm, Pojo; Bengt Nyman, Karis; 
Magnus Selenius, Esbo; Karl-Erik Oljemark, Sibbo (ny); Anders Rosengren, 
Borgå och Thomas Antas, Lappträsk. Till arbetsutskottets möten kallas även 
kvinno- och ungdomsutskottets ordförande.

Sektoransvariga:
• Växtodling: Bengt Nyman
• Husdjur: Anna Alm och Karl-Erik Oljemark
• Skog och energi: Anna Alm och Anders Rosengren 
• Miljö- och markpolitik: Thomas Antas
• Socialpolitik: Johanna Wasström 
• Ekologisk produktion: Magnus Selenius
• PR- och konsumentfrågor: Anna Alm och Sonja Träskman
• Landsbygdsföretagande: Anders Rosengren

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet: 
Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Snappertuna; Nina Lång-
stedt, Ingå (ny); Gustav Rehnberg, 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 (ny); Thomas Lindholm, 
Snappertuna; Erik Perklén, Sjundeå, Annika Nysten, Borgå; Jesse Mårtenson, 
Mörskom och Crista Hällfors, Lappträsk. 

Spannmålsutskottet: 
Bengt Nyman (ordf.), Karis; Johan Holmström, Tenala (ny); Stefan Bäckman, 
Ingå; Kim Forsman, Ingå; Johan Weurlander, Sjundeå/Esbo; Tom Pehkonen, 
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Helsinge; Erik Oljemark, Borgå och Erik Brinkas, 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 (ny). 

Kvinnoutskott:
Johanna Wasström (ordf.), Snappertuna; Margareta Lönnfeldt, Pojo;  Anita 
Baarman, Karis; Gunilla Westman, Kyrkslätt; Monica Oljemark, Borgå och Ca-
milla Nylund, Liljendal.

Animalie referensgrupp: 
Anna Alm, Pojo; Johan Wasström, Karis; Kristian Westerholm, Ingå; Kaj 
Klinge, Sjundeå; Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Guy Broman, Liljendal och Jesse 
Mårtenson, Mörskom.

Skog referensgrupp: 
Henrik Himberg, Bromarf; Anders Wasström, Snappertuna; Anna Alm, Pojo; 
Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Henrik Lindström, Sibbo, Gös-
ta 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 sekto-
ransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemen-
samma utskotten med MTK-förbunden eller andra sektororgan.  

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Häme, 
MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott:

Företagarutskottet: Sebastian Sohlberg, Sjundeå; Annukka Larvio-Wikner, 
Kyrkslätt och Staffan Björkell, Pernå.

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

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk.

Mark- och miljöpolitiskt utskott: Henrik Lindström, Sibbo och Stefan Borgman, 
Sibbo (representant för Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Bromarf) 
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Spannmålsutskott: Bengt Nyman, Karis och Tom Pehkonen, Helsinge. 

Mjölkutskott: Johan Wasström, Karis och Kse Mårtenson, Mörskom (ny). 

Socialpolitiskt utskott: Johanna Wasström, Snappertuna och Monica Oljemark, 
Borgå (suppleant Marina Lindström, Sibbo).

Skatteutskott: Robert Juslin, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå.

Ungdomsutskott: Thomas Lindholm, Snappertuna; Sonja Träskman, Ingå och 
Jesse Mårtenson, Mörskom.

Övrig representation

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig).

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd.

Betodlarnas sockerråd: Peter Rehn, Tenala (suppleant Marcus Fagerström, Te-
nala).

Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Staffan Björkell, 
Pernå

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och ÅSP): Ro-
ger 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 (suppleant 
Thomas Antas, Lappträsk) och Bjarne Westerlund, SLC Nyland
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Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Ny-
land (suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa)

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, 
NSP (suppleant Johanna Wasström, Snappertuna)

Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Wes-
terlund, SLC Nyland (suppl. Henrik Lindström, Sibbo)

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Tho-
mas Antas, Lappträsk (suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa)

Representant i det regionala skogsrådet: Anders Wasström, Snappertuna (suppl. 
Henrik Lindström, Sibbo). 

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo 
(suppl. för Seppo Lepola, MTK-Uusimaa)

Representant i JSM:s rådgivningsdelegation (SLC): Anders Rosengren, Borgå

Förbundets representanter i SLC:s fullmäktige, i SLC:s och MTK:s utskott, 
samt i övrig SLC-representation framgår ur SLC:s årsberättelse.

Förbundets ordinarie möten

Vårmötet 

Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 4 april 2016 i Ingå. Närvarande var ca 
60 personer av vilka 30 st. var valda ombud för lokalavdelningarna.

Ingå lokalavdelnings ordförande Karl Åberg hälsade alla välkomna och 
gav deltagarna en kort överblick av lantbruket i dagens Ingå. Agronom Bern-
dt Gottberg berättade om hur området såg ut efter att Porkala återlämnades 
för 60 år sedan. Degerby hörde även till det av ryssarna arrenderade området. 
Gottberg lyfte fram det arbete som jordbrukarna i området gjorde för att åter-
upprätta jordbruket i området efter den förödelse som ryssarna lämnat efter sig. 
Röjkroken kom väl till pass efter återlämnandet.
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Därefter följde en presentation av landskapsplanearkitekt Heli Vauhko-
nen och Lasse Rekola, sakkunnig i miljöärenden, från Nylands förbund om 
”Inverkan av värdefulla landskaps- och kulturområden, samt LUO- och an-
dra skyddsbeteckningar i etapplandskapsplanen för markägaren och markan-
vändningen?”. Vauhkonen redogjorde inledningsvis för planeringssystemet och 
landskapsplanesituationen i Nyland. Just nu är etapplandskapsplan 4 aktuell och 
viktiga teman där är bl.a. grönstrukturer och kulturmiljöer. I dessa ingår även 
de s.k. LUO-områdena med särskilda naturvärden som väckt mycket debatt. 
Rekola konstaterade att i en stor del av de utlåtanden som lämnats i februari 
av bl.a. organisationer och kommuner krävdes att LUO-områden stryks eller 
flyttas till planens bilagor. På basen av myrskyddsinventeringens resultat anvisas 
i planen sammanlagt 57 områden om mer än 5 hektar. Enligt Rekola bygger 
landskapsplanen på lagstiftning, varför planerarna anser att ställningstagandet i 
bl.a. SLC Nylands utlåtande om att skydd skall basera sig på lag uppfylls. Reko-
la och Vauhkonen tackade för samarbetet och aktiviteten under beredningen, 
markägarnas oro och synpunkter har kommit väl fram.

I diskussionen togs bl.a. upp hur man skall agera om t.ex. en större bäck 
går igenom ett myrskyddsområde. Planerarna svarade att man kan agera nor-
malt i enlighet med skogslagen och naturskyddlagen. Vidare frågades om det 
finns en skyddsbeteckning i landskapsplanen, i vems intresse är det då att föra 
saken vidare? Det ställer markägaren i en svag position då området i princip är 
skyddat, trots att det inte är ett officiellt skyddsområde för vilket markägaren 
kunde få ersättning. Skogscentralens direktör Karen Wik-Portin konstaterade 
att skogslagen inte gäller på SL-områden i generalplanen och dessa områden 
kan därmed inte beviljas Kemera-stöd. Gäller definitivt inte heller på LUO-om-
råden i landskapsplaner. Riksdagsledamot Mats Nylund framhöll att när man 
skyddar områden så skall det så långt som möjligt göras på frivillig basis. Han 
undrade om det nu är så att miljöministeriet använder landskapsförbunden som 
bulvan för att sakta få igenom det som inte gick igenom i regeringen. Rekola 
svarade att han inte upplever att landskapsförbundet fungerar som bulvan, trots 
att materialet kommit från ministeriet. SLC:s jurist Mikaela Strömberg tyckte att 
den politiska viljan att stärka egendomsskyddet och gynna näringsverksamhet 
inte tillräckligt har beaktats. Hon påpekade att det är genom jord- och skogs-
bruk som våra kulturlandskap hålls levande.

Förbundsordförande Thomas Blomqvist framhöll i sitt öppningsanföran-
de att skydd skall baseras på lag och att han inte kan godta Rekolas tolkning. Det 
som är skyddat skall beaktas i landskapsplanen och inte så att områden skyddas 
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via landskapsplanen betonade Blomqvist. Han konstaterade vidare att Porkala 
är ett bra exempel på vad som krävs för att skapa ett värdefullt kulturlandskap. 
Det föds inte av sig självt utan kräver långvarigt och kontinuerligt arbete.

Han tog även upp jordbrukets svåra ekonomiska situation som synliggjor-
des via den lyckade traktormarschen och demonstrationen. På en kort tid lyck-
ades vi mobilisera våra medlemmar till en demonstration och manifestation 
som blev en stor framgång, konstaterade Blomqvist. Min bedömning är att vi 
uppnådde tre saker med den här aktionen. För det första, och det kanske allra 
viktigaste på sikt, så fick vi bekräftat att den breda allmänheten alltså konsu-
menterna, inklusive massmedierna som rapporterade stort och aktivt, visade 
att de har förståelse för vår svåra situation och att de sympatiserar med oss. För 
det andra så vidtogs en del åtgärder från regeringens sida med anledning av vår 
aktion. Jord- och skogsbruksministern meddelade att ministeriet tar ett starkare 
grepp om Landsbygdsverket och högsta chefen sätts åt sidan. Dessutom med-
delade man från regeringens håll att de planerade nedskärningarna inom vår 
sektor uteblir. För det tredje så var det här bra för oss, för alla våra medlemmar. 
Jag är övertygad om att det stärkte samhörigheten. Känslan av att vi är trots allt 
ganska många, vi har kraft och tillsammans kan vi klara det här var påtaglig och 
fin.

Förbundsordföranden framhöll att spannmålsexporten i egen regi ifjol var 
ett viktigt genombrott. Nu är det viktigt att den kan få en fortsättning, teckna 
därför kontrakt, uppmanade han.

Vårmötet godkände förbundets årsberättelse och bokslut för år 2015 och 
förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Bokslutet uppvisade ett överskott 
om 18.261 euro och 72 cent.

I en motionen inlämnad av några odlare med Christian Nyholm från Ingå 
som första undertecknare yrkade man på åtgärder för att förbättra spannmål-
sodlingens lönsamhet. I motionen togs upp tre förslag på konkreta åtgärder 
för förbättrandet av lönsamheten: 1) avskaffandet av importtullar på gödsel, 
2) effektiverad hanterings- och lastningsverksamhet i exporthamnarna och 3) 
slopade farledsavgifter vid spannmålsexport. Vidare påtalades betydelsen av 
spannmålsexport i odlarregi. 

Vårmötet godkände motionen i enlighet med styrelsens svar:
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1. Även på gödselmarknaden behövs konkurrens. Den finländska mineral-
gödselmarknaden i synnerhet, men även den europeiska, är för koncentrerad 
och priserna följaktligen höga. Odlarna kan påverka genom att följa med mark-
naden och diskutera gödselpriserna med olika aktörer och via konkurrensutsätt-
ning före inköp av gödsel. SLC Nyland tar initiativ gentemot SLC om att arbeta 
för att EU:s tullar på import av mineralgödsel slopas, vilket skulle innebära ökad 
konkurrens och lägre gödselpriser.

2. För att spannmålsexport i större skala skall vara möjlig, bör lastningska-
paciteten effektiviseras, som det sägs i skrivelsen. SLC Nyland uppmanar SLC 
att utreda möjligheterna för effektiverad lastningskapacitet och möjligheter för 
eventuella lagerhusföreningar vid våra hamnar. Ingå hamn kunde vara ett pilot-
projekt i samråd med statsägda Suomen Viljava.

3. Farleds- och hamnavgifterna bör även sättas under lupp, för de påverkar 
oss mångdubbelt. Förutom att de ger högre exportkostnad höjer de även priser-
na på produktionsinsatserna, såsom gödsel och försämrar vår konkurrenskraft. 
SLC bör jobba för att få en bestående sänkning av farleds- och hamnavgifterna 
för lantbruksprodukter för att förbättra konkurrenskraften.

Därefter följde utdelning av ordenstecken. Holger Falck presenterade Peter 
Simbergs och Robert Juslins meriter och överräckte Finlands vita ros ordens-
tecken till Juslin. Simberg hade tyvärr förhinder att delta i mötet. Juslin tackade 
för de varma orden och för utmärkelsen.

SLC:s ordförande Holger Falck inledde den lantbrukspolitiska diskussio-
nen. Falck berörde bl.a. förändringarna inom miljöersättningarna för 2016. Han 
befarade att det kan finnas behov av nya nedskärningar efter årets stödansökan. 
Den enklaste sparåtgärden skulle vara att godkänna max 60 % som växttäcke 
i fortsättningen. Grundstödet stiger till 121 euro/ha på AB-området då alla 
andra tilläggsdelar än för sockerbetor faller bort i år. Gällande kraven på god 
jordbrukssed har en skärpning skett i förordningen då det gäller kraven på att 
erhålla en marknadsduglig skörd. Falck redogjorde kort för ändringar i investe-
rings- och avträdelsestöd. Han påminde om att överlåtelsen till alla delar skall 
vara klar under 2017 för att få avträdelsestöd under sista året avträdelsestödet 
är i kraft 2018.

SLC-ordföranden tog vidare upp vissa marknadsåtgärder och producenter-
nas krav inför regeringens budgetramsförhandlingar. Avslutningsvis uppmana-
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de Falck lantbrukarna att utnyttja möjligheterna att sänka sina elkostnader t.ex. 
genom konkurrensutsättning och köp av el direkt från den nordiska elbörsen 
Nord Pool.

I diskussion togs närmast upp frågan om hur man skall stöda produktionen 
av inhemsk energi. Lokal energiproduktion borde stödas, ansåg Falck. Thomas 
Antas berättade att man i Lappträsk har ersatt en miljon liter brännolja med flis 
från närområdet som bränns i små fjärrvärmeverk. Då stannar också pengarna 
kvar i regionen. Vidare påtalades behovet av att investera i förädlingen av våra 
råvaror för att kunna exportera förädlade råvaror. Mats Nylund redogjorde kort 
för beredningen av underlättandet av generationsväxling på skogsfastigheter. 

Uttalande från vårmötet

I uttalandet efterlystes snabba åtgärder för att förbättra lönsamheten inom lant-
bruket i Finland. I samband med traktormarschen i mars visade såväl regering-
en som allmänheten sin förståelse för lantbrukarnas situation. Men förståelse 
löser inte lönsamhetskrisen. Nu måste regeringen snabbt vidta åtgärder! Krisfi-
nansiering och kostnadslättnader behövs. Sänkta gödseltullar och en bestående 
sänkning av farleds- och hamnavgifterna är några åtgärder som kunde förbättra 
lantbrukets konkurrenskraft. Exportintäkter från våra högklassiga råvaror lig-
ger i hela nationens intresse, framhöll vårmötet.

Primärproducenterna måste få en starkare ställning på marknaden. SLC 
Nylands vårmöte efterlyste nödvändiga lagändringar som stärker producenter-
nas ställning i livsmedelskedjan. Vidare krävde mötet att det vid all offentliga 
upphandling av livsmedel ställs lika stränga produktionskrav som för vår in-
hemska produktion, t.ex. gällande miljökrav, djurens välbefinnande och använd-
ning av antibiotika.

Spannmålsexport i odlarregi är ett sätt för odlarna att själv aktivt påverka 
marknaden. De nyländska odlarna uppmanas därför att ingå exportkontrakt 
för fodervete, foderkorn och livsmedelshavre med det odlarägda bolaget Polar 
Oats Ab.

Vidare påtalades att allt skydd skall basera sig på lag och ersättas, inte på 
diffusa beteckningar i landskapsplaner. SLC Nyland förutsätter att markägarnas 
rättigheter och beslutanderätt över sin egendom, samt jord- och skogsbrukets 
verksamhetsförutsättningar och utvecklandet av bioekonomin ges tillräcklig 
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tyngd vid samhällsplaneringen. Kulturmiljöer, skydd av värdefulla landskap 
eller landskapsplaner får inte utan vägande skäl begränsa t.ex. byggandet av 
moderna ekonomibyggnader och utvecklingen av gårdarna. Detsamma gäller 
möjligheterna att utnyttja potentialen för förnyelsebar energi i Nyland. Det är 
framför allt jordbruket och markägarna som genom sin verksamhet har förval-
tat landskapet och skapat det mervärde som man nu ser som värdefullt. Det vill 
vi fortsätta att värna om, betonade vårmötet. 

Höstmötet

Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag tillsammans med 
Nylands Svenska Lantbrukssällskap på Saga Congress Center i Vanda den 22 
november. I mötet deltog ca 115 personer. Av dessa var 51 personer valda om-
bud för lokalavdelningarna.

Med anledning av hedersordförande Henrik Westerlunds frånfälle i juni 
inledde förbundsordföranden med några minnesord om Henrik Westerlund, 
och hans minne hedras med en tyst minut.

I sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Thomas 
Blomqvist att skogen är ryggraden i den gröna bioekonomin. Skogssektorn står 
för nästan 40 procent av bioekonomin och en betydande del av exportinkom-
sterna kommer därmed från skogsindustrin. Vid sidan av skogen bör även åker-
resurserna utnyttjas effektivt. Utnyttjande av biprodukter och sidoflöden inom 
bioekonomin utgör en källa med stor potential till mervärde och tillväxt. Han 
framhöll att det är viktigt att vi inte enbart producerar mera av det vi producerar 
idag, utan även att vi skapar mervärde och utvecklar nya produkter.

Förbundsordföranden konstaterade att med det pris vi i dag får för bröd- 
och fodersäd finns det ingen lönsamhet i odlingen. Han framhöll att också de 
andra aktörerna i livsmedelskedjan har ett ansvar för att vi i framtiden har en 
inhemsk spannmålsproduktion. Situationen är nu verkligt allvarlig.

Vid mötet behandlades medlemsavgifter och budget för år 2017. Ordfö-
randen konstaterade att förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 
2017 bibehålls oförändrade. Sekreteraren presenterade hur medlemsavgifterna 
fördelas mellan lokalavdelningar, förbundet och SLC.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts om följande medlemsavgifter, per 
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aktiv och stödande medlem i lokalavdelningarna, för år 2017:

Grundavgift 65,00 euro
Studerandemedlemskap (stödande) 10,00 euro
Arealavgift åker 1,95 euro/ha

skog 0,48 euro/ha upp till 200 ha/med-
lem, 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.

Thomas Blomqvist återvaldes enhälligt till förbundsordförande. Till första 
viceordförande återvaldes enhälligt Thomas Antas. Till andra viceordförande 
valdes enhälligt Bengt Nyman. Han efterträder Anna Alm, som undanbett sig 
omval.

Under höstmötet avtackades Anna Alm för insatserna i förbundet, bl.a. som andra vice 
ordförande. Bengt Nyman valdes enhälligt till nya andra vice ordförande för SLC Nyland.

Fo
to

: M
ic

ke
 G

od
tfr

ed
se

n



156

 
NSP Nylands svenska producentförbund NSP

Konstaterades att Roger Lindroos, Bromarf; Anna Alm, Pojo; Anders Was-
ström, Snappertuna; Maria Himmanen, Helsinge; Thomas Antas, Lappträsk och 
Johan Björklöf, Strömfors står i tur att avgå ur förbundsstyrelsen. I och med att 
Pojo och Snappertuna lokalavdelningar upphör vid årsskiftet och uppgår i SLC 
Raseborg tillsammans med Karis lokalavdelning valdes ingen egen representant 
för Pojo respektive Snappertuna. Crista Hällfors, Lappträsk, valdes enhälligt in 
i styrelsen i stället för Thomas Antas (som ingår i styrelsen som viceordföran-
de). Alla övriga ledamöter, förutom Alm och Wasström som alltså inte stod till 
förfogande, återvaldes enhälligt. 

Till centralförbundets fullmäktige utsågs följande representanter för för-
bundet:

Ordinarie Personlig suppleant
Johan Holmström (ny) Jaakko Mäkelä
Anders Wasström Sune Baarman
Kaj Klinge  Kim Forsman
Kim Männikkö Håkan Nyström (ny)
Gösta Lundström Magnus Lindberg
Anders Rosengren Robert Haglund
Jesse Mårtenson (ny) Anders Mickos

Kommunikations- och strategiarbetsgruppens ordförande Anna Alm pre-
senterade förbundets nya Strategi 2022. Strategin fastställdes av styrelsen den 
24.10.2016. Alm hoppades att medlemmarna tar strategin till sig och känner 
igen sig. Hon framhöll att strategiarbetet ännu inte är färdigt, utan nu skall stra-
tegin tillämpas i ett nytt handlingsprogram.

Framfördes ett tack till förbundet för att man engagerat sig i bevakningen 
av Etapplandskapsplan 4 och tillsammans med andra lyckats avvärja de värsta 
hotbilderna i förslaget särskilt gällande LUO- och SL-beteckningarna.

Centralförbundsordförande Holger Falck överräckte Finlands vita ros or-
denstecken till Peter Simberg. Han tackade för utmärkelsen och tackade produ-
centorganisationen för intressebevakningsarbetet man gör på olika plan. Han 
framhöll särskilt att den skogliga bevakningen stärkts via skogsvårdsföreningar-
nas medlemskap i SLC.
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Mötesföredraget hölls av Vaasan Oy:s vd Thomas Isaksson. Han konstate-
rade att efter att ha fått delta och ta del av mötet är han än mer övertygad om att 
Vaasan Oy och nyländska producenterna har mycket gemensamma intressen. 
Han presenterade kort sig och Vaasans ägare Lantmännen, som tog vid som 
ägare i början av 2015. Isaksson presenterade kort Vaasans verksamhet och hur 
man från jord till bord försöker skapa mervärde av finländsk spannmål. Låg-
priskedjornas marknadsandel har ökat och förväntas fortsätta öka, vilket även 
sätter press på bagerierna. Man har mindre resurser till produktutveckling och 
marknadsföring. Man måste bli bättre på att ta fram och marknadsföra mervär-
den, såsom inhemskt, spårbarhet och ansvarsfull produktion.

Isaksson berättade att han stöder SLC:s tanke om krav på ursprungsmärk-
ning för spannmålsprodukter. Tidigare har ca 80 % av rågen i Vaasans pro-
dukter varit inhemsk. Nu har man givit ett råglöfte: med start från 2017 är allt 
bröd bakat i Finland av inhemskt ursprung. För att uppnå detta lanserar man 
kontraktsodling i samarbete med RaisioAgro. Detaljerade avtalsvillkor ingår i en 
bilaga till Raisios kontrakt.

I diskussionen påtalades erfarenheterna av Fazers rågsatsning, som var po-
sitiv i början men nu har prisbilden försämrat. Frågades om intresset för vete 
och havre. Långsiktighet och samarbete betonades. Vidare togs upp att Raisios 
kvarn finns i Nokia dit det är långt från Nyland. Vidare påtalades att Vaasans 
bröd som bakas i Estland säljs i Finland, samt att bröd som bakas i butikerna 
är av utländsk deg, men konsumenterna tror det är inhemskt. Ansågs att berät-
telser som vi har som bönder borde backas upp och koordineras av bagerier-
na i marknadsföringen. Man bör föra fram ansikten för produktionen och det 
spetskunnande som finns. Lyfta fram att det ej används glyfosat före skörd, som 
i vissa andra länder. Mat från eget land-svanmärket är en garanti för inhemskt. 
Isaksson efterlyste rågambassadörer, d.v.s. bönder som är villiga att lägga sitt 
namn till den inhemska värdekedjan. Ansågs att Vaasan kunde ta efter Valio och 
ha en så tydlig varumärkesstrategi att kunderna vet att produkten är garanterat 
finländsk. Vidare påpekades att t.ex. Viking Malt inte tar emot spannmål från 
åkrar där det spritts samhällsslam. S-gruppens ”halpuutus” (billighetskampanj) 
och hur den påverkar bagerierna diskuterades kort.

SLC:s ordförande Holger Falck, som inledde den lantbrukspolitiska dis-
kussionen, visade prisutvecklingen för spannmål under de senaste åren. Vi 
har nu haft flera år med låga priser. Gällande stödpolitiken ansåg han att det 
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knappast blir någon mellangranskning av EU:s jordbrukspolitik, så några större 
förändringar är ej att vänta. Vi skall heller inte räkna med fler krispaket från 
EU. Han redogjorde kort för landsbygdsutvecklingsprogrammet. Regeringen 
har dragit tillbaka nedskärningen av LFA-stödet, som skulle ha inneburit en 
sänkning av stödet med 10 €/ha 2017. Fortfarande finns dock kvar hot om ned-
skärningar 2018-2020. Miljöersättningarna slukar trots åtstramade villkor fort-
farande betydligt mer medel än budgeterat. Utan tilläggsfinansiering tar medlen 
slut i slutet av programperioden. En positiv sak är att det gårdsvisa taket för 
rådgivningstjänsten RÅD 2020 från och med nästa år fördubblas fram till 2021. 
Var femte gård har redan utnyttjat RÅD 2020, som nu utvidgas att gälla även 
ekonomirådgivning.

SLC:s ordförande redogjorde kort för det nationella stödpaketet för 2017 
och för fördelningen av det nationella krispaketet till lantbruket. En del går till 
socialpolitiska åtgärder, så som sänkningen av kostnaderna för vikariehjälp och 
för subventionerad avbytarhjälp samt beredskap under nästa år. Han redogjor-
de även för skatteändringar 2017, bl.a. företagaravdrag och skogsgåvoavdrag. 
Vidare avvecklas troligtvis överlåtelseskatten på 4 procent vid bolagisering från 
början av 2018. Han berörde även kort landskapsreformen, enligt vilken bl.a. 
avbytarverksamheten och veterinärtjänsterna övergår till de nya landskapen. 
Avslutningsvis konstaterade han att det inför kommunalvalet är viktigt att få 
bra kandidater uppställda och även föra fram budskapet om upphandling av 
inhemska produkter i kommuner och samkommuner.

I diskussion frågades hur de frågor som togs upp i en motion till vårmö-
tet och till SLC kongressen om utvecklandet av spannmålssektorn och spann-
målsexporten framskridit. Falck presenterade vad som gjorts inom SLC och 
konstaterade att mycket av arbetstiden inom SLC och SLC Nyland sätts på 
spannmålsfrågor. Ansågs att det borde utredas hur sektionsavgifterna används 
inom MTK, nu då man gör en utskottsreform och sektionerna ersätts med nät-
verksgrupper. Konstaterades att MTK kör hårt på utvecklandet av elektronisk 
handelsplats. Vidare diskuterade kort om hur finansieringen och stödnivåerna 
kan se ut i framtiden. Sjunkande stödnivåer måste kompenseras från markna-
den. 

Uttalande från höstmötet

I uttalandet från mötet framhölls att bioekonomin har en nyckelposition för 
landets ekonomiska tillväxt, för vår export och för att uppnå de uppställda 
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klimat- och energimålen. Skogen är ryggraden i den gröna bioekonomin. Vid 
sidan av skogen bör även åkerresurserna utnyttjas effektivt, framhöll SLC Ny-
lands höstmöte. Våra åkrar kan utnyttjas effektivare än idag för att producera 
såväl mat, foder som energi. Utnyttjande av biprodukter och sidoflöden inom 
bioekonomin är likaså en stor potentiell källa till mervärde och tillväxt. På lant-
bruken finns goda möjligheter att producera biomassa även för biogasproduk-
tion.

I uttalandet framhölls vidare att bonden måste få ett klart högre pris än 
idag för att odlingen skall löna sig. SLC Nyland kräver obligatorisk ursprungs-
märkning av även spannmålsbaserade livsmedel, inklusive butiksgräddade bröd, 
som nästan undantagslöst bakas på utländska råvaror. All mat i restauranger 
och offentliga bespisningar borde omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning.

Finland firar 2017 100 år som självständig nation. En egen matproduktion 
är lika viktig för ett land som ett trovärdigt försvar. SLC Nylands höstmöte 
framhöll att vi genom våra val alla kan bidra till ett livskraftigt lantbruk, arbets-
platser och en hållbar livsmedels- och energiförsörjning. Genom att upphandla 
närproducerat och välja inhemska råvaror och livsmedel främjar man såväl den 
lokala som nationella ekonomin, samt sysselsättningen. Den inhemska lant-
bruksproduktionen garanterar även den fortsatta skötseln av landskapsbilden. 
Vi skapar landet!

Förbundets verksamhet

Allmänt om lantbruket

År 2016 fanns det 3.266 gårdar i Nyland. Minskningen från föregående år var 
knappt 2 %. Den disponibla jordbruksarealen var knappt 180 000 ha och mede-
larealen per gård 55 ha, d.v.s. 10 ha mer än gårdarnas genomsnittliga disponibla 
areal i hela landet. Ca 2.500 (77 %) av gårdarna hade växtodling som huvudpro-
duktionsinriktning. På 181 gårdar var huvudproduktionsinriktningen mjölkpro-
duktion och på 78 gårdar nötköttsproduktion. Svingårdarnas antal var endast 
15. Växthusproduktion var huvudinriktning på 60 gårdar. Den totala nötkötts-
produktionen ökade en aning i Nyland jämfört med de föregående åren och 
uppgick till 1,8 miljoner kg. Svinköttsproduktionen hölls på samma nivå som 
året innan och uppgick till 5,3 miljoner kg. (Källa Luke).
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Av totalarealen i Nyland år 2016 var den ekologiska åkerarealen 11,5 %. 
Den ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) var totalt 20.805 ha. Ekogårdar-
nas antal i Nyland var 353, varav 51 djurgårdar. Medelstorlek per gård år 2016 
var 58,9 ha/gård. (Källa EkoNu!).

Spannmålspriserna var fortsättningsvis på en ohållbart låg nivå under hela 
året. Prispressen på mjölk och kött fortsatte likaså 2016, eftersom den globala 
marknaden fortfarande präglades av överproduktion och stora lager som pres-
sade priserna. Under slutet av året stärktes dock efterfrågan och prispressen 
avtog. Efterfrågan på grönsaker och frilandsgrönsaker fanns, men inga direkta 
tecken på ökad odling.

Vårsådden blev gjord i gynnsamma förhållanden. Varmt och ställvis myck-
et regn efter sådden. I Mellannyland och Västnyland var det dock torrt och 
varmt under maj och försommaren och senare sådda skiften tappade i skörd. 
Kålmal och bladlöss förekom rätt rikligt. Skördesäsongen var bättre längre öst-
erut i Nyland. Mer höstsäd såddes än föregående år. Skörden av höstsäd blev 
rätt god, men i övrigt blev mängderna medelmåttiga. Stora skördevariationer 
både gällande kvantitet och kvalitet. Låga hektolitervikter och mycket mögel-
toxiner, speciellt i havre vanligt med höga DON-värden. Den låga prisnivån det 
verkligt stora problemet, i synnerhet då prisavdrag p.g.a. att kvalitetskraven inte 
uppfylldes. Ett av de ekonomiskt sämsta åren för spannmålsodlingen. Vallskör-
den blev överlag bra. Grönsakerna klarade sig rätt bra och likaså sockerbetorna. 
Oljeväxtskörden var förhållandevis bra.

Ekospannmålspriserna var på en relativt skälig nivå jämförelse med kon-
ventionellt. Det fanns efterfrågan på ren havre och råg. Efterfrågan på bondbö-
na och ärter väntades öka. Foderindustrin använder förvånansvärt lite inhemskt 
protein, en sak som borde utvecklas.

Inom virkeshandeln hade de flesta sortiment en rätt bra åtgång under året. 
Granstock gick bra, tall någorlunda, medan lövmassa och energived gick dåligt 
åt under året. Framhölls vikten av att virket skall ha en adress före det avverkas.

SLC Nylands verksamhet

Förbundets styrelse sammanträdde under 2016 till tre möten. Årets första möte 
hölls i januari på Arla i Sibbo, där bland annat läget och prisutvecklingen på 
mjölkmarknaden diskuterades. En knapp tredjedel av jordbrukets försäljnings-
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inkomster i Nyland kommer från mjölken. Trots att antalet mjölkgårdar mins-
kat kraftigt har mjölkmängderna ökat. År 2015 ökade mjölkproduktionen i Ny-
land med drygt 3 procent. I övrigt behandlades på mötet främst organisatoriska 
frågor, ekonomi och verksamhet. Styrelsen beslöt att i förbundet ta i bruk den 
nya SLC-profilen och gå in för att använda SLC Nyland i stället för Nylands 
svenska producentförbund och NSP. Den gamla logon och namnet Nylands 
svenska producentförbund NSP r.f. kvarstår i officiella sammanhang, men utåt 
tar man i bruk SLC Nyland.

Årets andra styrelsemöte hölls i mars på Vanda Lantbruksmuseum. Förut-
om ordinarie mötesfrågor behandlades marknadsläge och de nya spannmålsex-
portkontrakten för Nyland. Konstaterades att det nu är upp till bevis, alla som 
vill ha en förändring på spannmålsmarknaden borde solidariskt ställa upp och 
leverera till exportkontrakten.

SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg redogjorde för aktuella lantbruks-
politiska frågor och framförde ett tack till alla som deltog i traktormarschen 
och demonstrationen på Senatstorget den 11.3. Han redogjorde kort för den 
vädjan om vilka åtgärder statsrådet borde vidta, som MTK och SLC överräckte 
till stats- och finansministern på demonstrationen. I diskussionen togs upp hur 
man kunde följa upp diskussionen och den positiva respons som jordbrukarna 
och näringen fick i samband med demonstrationen. Poängterades betydelsen av 
att jordbrukarna och lantbruket får synlighet. Åberg framhöll vikten av att hålla 
fram de framsteg som görs, även om de kan vara rätt små steg. Han poängterade 
även betydelsen av spannmålsexport i egen regi.

Höstens styrelsemöte hölls i oktober på Aktia i Helsingfors, där Aktias 
chefsekonom Heidi Schauman höll en ekonomisk översikt. Valberedningen 
inom SLC med tanke på förestående val av ny centralförbunds- och fullmäkti-
geordförande diskuterades. Förbundsordföranden redogjorde för styrelsen för 
hur han ser på frågan för sin egen del. Kommunikations- och strategiarbets-
gruppens förslag till Strategi 2022 godkändes. Framhölls att det nu även behö-
ver satsas på en handlingsplan för genomförandet av strategin. Oklarheterna 
med utfall och vattendrag, växttäcke och odlarnas rättsskydd diskuterades och 
påtalades i ett uttalande från mötet. Önskades att det igen skulle bli möjligt att 
öppna för även växtodlingsgårdar att ta del av avbytarservicen, t.ex. i samband 
med sjukdoms- och olycksfall. Påtalades att växttäcke och ekologisk fokusareal 
förorsakar problem på många gårdar med osäkerhet om hur man fyller kriteri-
erna. Behovet av bättre demokratiska processer för övervakning av lantbruks-
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förvaltningen (Mavi, Evira) togs upp som hälsning till SLC.

Arbetsutskottet höll sju möten under året, varav ett hölls som gemensamt 
sommarmöte på Yaras försöksgård Kotkaniemi med kvinnoutskottet, ung-
doms- och PRutskottet samt SLC-fullmäktigegruppen.

Inom förbundet och SLC gjordes under 2016 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 ungdomsverk-
samhet, inte minst tack vare BOOSTI-projektet tillsammans med MTK-Uu-
simaa. BOOSTI skapar ett förmånligt mikroklimat för företagande på lands-
bygden genom att fungera som en källa för nya idéer och som en kanal för 
förmedling av ny information och uppbyggande av kontaktsnätverken. Företa-
garfrågor lyftes för övrigt fram speciellt via det gemensamma företagarutskot-
tet med MTK-förbunden och via projektverksamheten (bl.a. Ny-Urakka), men 
även i många andra olika sammanhang. Robbes Lilla Trädgård utsågs på förslag 
av SLC Nyland till årets nyländska produktionsföretag av Nylands förbund.

De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen för 2016 gällde:
A. Ekonomiska förutsättningarna för att bedriva jordbruk
- fokus speciellt på aktiva och unga, samt investerande lantbrukare

Under arbetsutskottets möte på Yaras försöksgård Kotkaniemi den 7 juni överräckte för-
bundsordförande Thomas Blomqvist en åkerskylt med anledning av SLC:s åkerskyltskam-
panj som inleddes sommaren 2016.
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B. Stödfrågor och underlättandet av byråkratin
C. Information & konsumentupplysning
D. Välmående
E. Markägar- & miljöfrågor

Dessa förverkligades i sammanfattning i organisationens verksamhet enligt 
följande:

A.Ekonomiska förutsättningarna för att bedriva jordbruk

Traktormarschen och demonstrationen den 11.3 som arrangerades av MTK 
och SLC samlade ca 700 traktorer och tusentals demonstranter till Senatstorget 
i Helsingfors. Omkring 100 traktorer och ett par hundra demonstranter från 
SLC Nyland deltog. Traktormarschen och demonstrationen var lyckad och fick 
mycket positivt gensvar från allmänheten och i media.

SLC Nyland krävde att utbetalningarna för 2016 års stöd på hösten måste 
tidigareläggas och att procenten som betalas ut på förhand måste höjas.

Under de senaste åren har man inom SLC och SLC Nyland jobbat mycket 
aktivt med spannmålsmarknadsfrågorna och export i egen regi. Bland annat 

Nyländska bönder och SLC var synligt framme på Senatstorget i samband med den stora 
demonstrationen den 11 mars 2016.
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via Greppa Marknaden-projektet har marknadskunnandet bland odlarna för-
bättrats. Odlarna uppmanades reservera 25 % av odlingsarealen för export och 
25 % i grödor som inte belastar den inhemska spannmålsmarknaden (mark-
nadsorienterad odlingsplan). Man fortsatte att jobba med marknaden och via 
export av spannmål i odlarnas egen regi söka nya möjligheter för att få bättre 
lönsamhet. Spannmålsexportsamarbetet med det odlarägda bolaget Polar Oats 
fortsatte. Denna gång erbjöds odlarna under våren tre olika kontrakt (fodervete, 
foderkorn och livsmedelshavre). Målet var att exportera minst 3 000 ton foder-
vete, 3000 ton foderkorn och 3000 ton livsmedelshavre under hösten. Fastän 
målsättningen i kontraktsmängderna i exportkontrakten för export från Lovisa 
inte uppnåddes under kontraktsteckningstiden 18.3-8.4, så beslöt man med Po-
lar Oats trots det att gå vidare med exportplanerna för alla tre kontrakt. Mäng-
derna var dock en besvikelse och exportaffären visade sig vara en utmaning för 
såväl odlarna som Polar Oats.

Möjligheterna att utnyttja Råd 2020 -systemet för jordbruksrådgivning 
som är en del av programmet 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. 

B. Stödfrågor och underlättandet av byråkratin

Sanktionerna för missar i anmälningar till djurregistret står inte i relation till 
förseelserna. Detta var något som man fortsättningsvis påtalade. Åtminstone en 
handfull husdjursproducenter i Nyland och ett tjugotal i hela landet blev utan 
djurstöd då man missat att anmäla sig till systemen med EU:s djurbidrag och 
nordliga husdjursstöd för nötkreatur, får och getter i stödansökan för 2015. Frå-
gan togs upp bl.a. via SLC med JSM och Mavi och vissa lättnader i påföljderna 
kunde retroaktivt utverkas.

Konstaterades att stödsystemet blivit för invecklat speciellt för djurpro-
ducenter. Ifrågasattes vilka register och anmälningsfunktioner som verkligen 
är motiverade. Sanktionerna borde stå i rimlig proportion till förseelsen och 
stödets storlek. Lättnader behövs även i kraven för småskalig produktion och 
försäljning, samt vissa livsmedelsregelverk.

Vid odlarrådets möte framfördes krav på att det behövs mer tid för stödan-
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sökan och att den elektroniska ansökan nästa år måste öppnas tidigare. Ekokon-
trollen och behovet och möjligheter att förenkla byråkratin diskuterades aktivt 
med Evira. På SLC Nylands utskott för ekologisk produktions initiativ sände 
SLC en skrivelse till Evira om behovet av digitalisering av ekokontrollen.

Konstaterades att det skulle vara viktigt för jordbrukarna att få närmare 
besked om tidtabellen för stödutbetalningarna. Mavi borde kunna ge besked 
om realistiskt måldatum för när man kan vänta sig att respektive stöd betalas ut 
och ett datum för när det senast skall finnas på konto. Detta framfördes som 
en hälsning till SLC:s styrelse. Spannmålsutskottets kritiska ställningstagande 
gällande ändringarna i vad som räknas som växttäcke och vad man får betalt för 
tillställdes även SLC.

Många bönder överraskades vid övervakning av ändrade klassificeringar 
av vattendrag och krav på skyddsremsor. Det konstaterades att informationen 
från myndigheterna har varit bristfällig och att man inte heller alltid kan lita 
på uppgifterna i vattendragsregistret och Vipu-tjänsten. Informationen från 
myndigheterna och odlarnas rättsskydd ifrågasattes. Uppfyllandet av kravet för 
fånggröda (t.ex. fläckar, tillräcklig växtlighet) var ett annat exempel som lyftes 
fram. Framhölls att det alltid är orsak att påtala dylika frågor och markägarnas 
rättsskydd. Vidare togs upp kommunikationen till markägarna i samband med 
ändringar av Natura 2000 i Sjundeå, där det även funnits klara brister. Även de 
av myndigheterna ensidigt förändrade villkoren för växttäcke upprörde odlarna. 
Förbundet påtalade att det principiellt kan ifrågasättas att man inte har rätt att 
frångå växttäckesåtgärden då villkoren har försämrats. Behovet av bättre de-
mokratiska processer för övervakning av lantbruksförvaltningen (Mavi, Evira) 
framfördes till SLC. Lantbrukspolitik 2020+ seminarium hölls på Vanda lant-
bruksmuseum 18.10. Seminariet som riktade sig till ledningen för de större livs-
medelsföretagen och lantbruksförvaltningen ordnades av de södra förbunden.

C. Information & konsumentupplysning

Ett medlemsbrev med bl.a. uppnådda resultat och aktuellt inför odlingssäsong-
en 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 påminna om den finländska matens ursprung och bondens arbete 
genomförde SLC och förbunden under sommaren en kampanj med åkerskyltar 
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som lokalavdelningarna satte upp längs med åkerkanter på skiften längs huvud-
vägar med växande grödor. Skyltarna hade fem 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. Inom förbundet och gentemot SLC fram-
hölls att kommunikationen är otroligt viktig med tanke på att upprätthålla och 
få förtroende och förståelse för jordbruket bland allmänheten. Förbundet och 
SLC deltog igen bl.a. i matmarknaden i Fiskars den 1-2.10.

Men även dialogen med medlemmarna betonades. Det är viktigt att stäm-
ma av organisationens verksamhet och bevakning med medlemmarna. I början 
av december hölls det medlemsträffar 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 utfor-
mas. Skenodling och det slopade skördekravet sticker många i ögonen och är 
svårt att försvara.

SLC:s upphandlingskampanj för att få mer finländsk mat i offentliga kök 
var aktuell under hösten. Lokalavdelningarna uppmanades att aktivera sig i 

Den 8 september deltog förbundet i den stafett för ansvarsfulla upphandlingar som ordna-
des av Ekocentria. Stafetten och verksamhetsledare Bjarne Westerlund cyklade i mål på 
Knehtilä i Hyvinge.  
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kampanjen och uppvakta de egna kommunernas upphandlingsansvariga och 
beslutsfattare.

D. Välmående

Inom ramen för LPA-samarbetsavtalet hölls olika aktiviteter för att befrämja 
LPA-tryggheten. SLC Nyland har verkat för utvecklandet av lantbrukarnas so-
cialskydd inklusive avbytarservicen, samt för anslutningen till lantbrukarnas fö-
retagshälsovård. Betydelsen av ett fungerande avbytarsystem poängterades och 
man fick vissa förbättringar i systemet. 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.

SLC Nyland har varit representerat i det gemensamma socialutskottet med 
MTK-förbunden. Inom SLC Nyland har kvinnoutskottet ansvarat för socialpo-
litiska frågor, med ordf. Johanna Wasström som sektoransvarig inom förbun-
det. Lokalavdelningarna hade egna aktiviteter i form av ”orka i arbetet”- (Tyky) 
verksamhet och kondiskurser. LPA-infomaterial ingick i ”Min Gård”-minness-
tickan som delades ut till nya lantbrukare. Alla nya lantbrukare som deltog i lo-
kalavdelningarnas vårmöten tilldelades dessutom en Bonden behövs T-skjorta 
och en liten första hjälppåse.

Kursdag om tidigt ingripande ordnades på 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.

E. Markägar- & miljöfrågor

Problem gällande dragningar av ledningar påtalades. Informationen från bo-
lagen till markägarna (t.ex. från Caruna, enligt aktuella fall med nedgrävning 
av ellinjer) och förverkligandet av grävarbeten har i många fall varit under all 
kritik. Frågan togs upp till diskussion med de ansvariga inom bolaget. Flera träf-
far 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 tillvä-
gagångssätt 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 stödansö-
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kan eller anmäla till landsbygdsmyndigheten om en del av ett skifte ej i odling 
under växtsäsongen.

Skogs- och övriga markägarintressen bevakats på olika nivåer. Förbundet 
arbetade aktivt med att bevaka förslaget till etapplandskapsplan 4 och lämnade 
in utlåtande till Nylands förbund om förslaget. Tillsammans med andra mark- 
och skogsägarorganisationer fördes diskussioner med tjänstemännen på Ny-
lands förbund för att få bort de nya Luo-beteckningarna (områden med särskil-
da naturvärden) från planförslaget. Detta lyckades även efter att man aktiverat 
även kommunerna och jord- och skogsbruksministeriet att kritiskt granska 
planförslaget och Luo-beteckningen. Luo-områdena och de föreslagna myr-
skyddsområdena flyttades till bilageuppgifterna, som inte har rättsverkningar.

Lokalavdelningarna uppmanades vid behov ta ställning till förslaget till na-
tionellt värdefulla landskapsområden på sina områden. Förbundet lämnade in 
utlåtande om förslaget. Konstaterades att i praktiken kan statusen som natio-
nellt värdefullt landskapsområde ofta medföra att åtgärdstillstånd automatiskt 
krävs från kommunen.

Principerna för avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen beva-
kades inom det regionala viltrådet och via lokalavdelningarnas markägarrepre-
sentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelse. Situationen gällande utvecklingen av 

I april träffade förbundet Caruna och projektansvariga underleverantörer i norra Esbo för 
att diskutera problem som markägare råkat ut för i samband med grävandet av jordkablar.
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viltstammen diskuterades. Påtalades att det fortfarande verkade finnas ett för 
stort antal hjortar på vissa områden, bl.a. i Bromarf. Vid avskjutningen viktigt 
att skjuta mycket hondjur. Även den ökande vildsvinsstammen kräver uppfölj-
ning speciellt i östra Nyland.

Bevakningen av arbetet med uppgörande och tillämpningen av åtgärds-
program för vattenvården inom Nylands NTM-central och vattenförvaltnings-
planen för Finska vikens och Kymmene älvs avrinningsområde, i enlighet med 
EU:s ramdirektiv för vatten, fortsatte. 

Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2016

Bland annat dessa tillställningar ordnades under året, där förbundet var arrang-
ör eller medverkade på något hörn eller via projektverksamheten:

• Greppa Marknaden-odlarträff  och feedback-tillfälle för deltagarna i ex-
portkontraktet med Polar Oats hölls den 1.2 i Vanda med ca 50 deltagare.

• Webb-Wakka-kurs ordnades av kvinnoutskottet den 2.2 i Helsingfors.
• Skattedeklarationskurs ordnades av kvinnoutskottet den 3.2 i Vanda.
• Raseborgs stad ordnade i samarbete med NSP-lokalavdelningarna ett info-

tillfälle om förslaget till nationellt värdefulla landskapsområden samt Luo- 
och andra skyddsområden i etapplandskapsplanen den 11.2 i Karis.

• SLC Nyland- och MTK-ungas bastukväll hålls den 13.2 i Helsingfors.
• SLC Nyland och Esbo landsbygdsförening deltog i Valtras maskindag i 

Esbo den 3.3.
• Kursdag om tidigt ingripande med drygt 10 deltagare hölls på LPA den 9.3.
• Utbildningsdag för miljöombuden i SLC Nyland och MTK-förbunden 

hålls i Lahtis den 14.3.
• Södra förbundens ungas Äggfest hölls i Mustiala den 19.3.
• Blankettombudsutbildning hölls den 23.3.
• Regionala stödinfon hölls inom ramen för Vår Nylandsbygd-informations-

projektet den 30.3 i Borgå, 5.4. i Kyrkslätt, 8.4 i Karis, 13.4 i Esbo (eko) och 
14.4 i Liljendal. Sammanlagt deltog ca 380 lantbrukare.

• Viltdag för markägarrepresentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelser och 
lokalavdelningarnas representanter i Egentliga Finland och Nyland hölls i 
Salo den 15.4.

• Företagarkvällen som ordnades i samarbete med Nylands företagare och 
Landsbygdsnätverket den 18.4 på Ridranch Wikner i Kyrkslätt samlade när-
mare 50 deltagare.
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• Södra förbundens ungas bastukväll hölls den 3.6 på MTK-Uusimaas stuga 
i Mäntsälä.

• Greppa Marknaden odlarträff  hölls på Kotkaniemi den 7.6.
• Nordiska producentorganisationernas juristers möte hölls i Haiko 13-14.6. 

Gunilla Grönholm och Bjarne Westerlund deltog från arrangören SLC:s 
sida.

• Greppa Marknaden fältvandringar hölls 13.6 (Snappertuna), 14.6 (Sjundeå) 
och 15.6 (Borgå), samt 28.6 (Sjundeå), 4.7 (Snappertuna) och 7.7 (Borgå).

• Greppa Marknaden odlarträffar hölls 10.8 i Ingå och 11.8 i Lovisa.
• EkoNu! odlarträff  tillsammans med Pargas Gård hölls i Ingå 19.8.
• SLC och SLC Nyland deltog i ansvarsstafettens sista etapp i Hyvinge 8.9, 

som ordnades av bl.a. Ekocentria 6-8.9.
• Förbundet deltog tillsammans med SLC, lokalavdelningarna i Raseborg och 

EkoNu!-projektet i Slow Food festivalen i Fiskars 1-2.10.
• BOOSTI-projektets starttillfälle hölls i Helsingfors 1.10 och första kurstill-

fälle 14.10.
• NyRaHa-och Vilkku-projektens fältträff  om fånggrödor hölls hos Magnus 

Selenius 12.10.
• Traktorn i trafiken-kurskväll med ca 45 deltagare hölls inom ramen för Ny-

Urakka-projektet på Gårdskulla i Sjundeå 12.10.
• Ungdomsträffen Oktoberfest med ca 30 deltagare hölls den 21.10 i västra 

Nyland.
• BOOSTI-projektets evenemang för unga om hälsa och välmående hölls på 

Flamingo Spa i Vanda 29.10.
• Vår Nylandsbygd-projektet ordnade finansieringsinfokvällar för företagare 

på landsbygden bl.a. 2.11 i Borgå och 22.11 i Fiskars.
• Direktförsäljningsträff  och middag ordnades av Närmat från Nyland-pro-

jektet i Laurea i Esbo 7.11.
• Maskinentreprenör, köp dig inte arbete -utbildningstillfälle ordnades av 

Ny-Urakka-projektet på TTS i Rajamäki 9.11.
• SLC Nyland unga höll sitz med Agro-Forst och Skuffis-studeranden 9.11.
• OSMO-projektet höll ett odlartillfälle om bl.a. markstruktur i Mäntsälä 9.11 

och i Lojo 10.11.
• SLC Nylands lantbrukskaffe för studerande hölls på Novia i Ekenäs 15.11.
• Ungas BOOSTI temagrupp för mångfaldiga landsbygdsföretag samlades i 

Helsingfors 19.11 där man besökte Start Up företaget HELsieni.
• Direktförsäljningskväll (på finska) för producenter och livsmedelsföretaga-

re i Borgå (Laurea) ordnades 21.11 av Närmat från Nyland-projektet och 
MTK-Uusimaa.



171

 
NSPNylands svenska producentförbund NSP

• Projektutställning ordnades i samband med Nyländsk Bondedag 22.11 på 
Saga Congress Center i Vanda.

• Greppa Marknaden studieresa och Agritel-kurs till Frankrike gick av sta-
peln 23-26.11.

• Närmatsresa till Holland ordnades av Plan B-projektet 30.11-3.12.

Ungdomsverksamhet 2016

Ungdomsverksamheten år 2016 ordnades i tätt samarbete med MTK-Uusimaa 
och MTK-Häme. Annika Öhberg fungerade som ungdomsombud.

Förbundet har under året ordnat olika evenemang för sina unga medlem-
mar, se ovan under ”Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2016”.

BOOSTI
SLC Nyland unga förtroendevalda har deltagit i planeringen av unga lands-
bygdsföretagarnas eget BOOSTI- projekt som finansieras av EU:s fond för 
utvecklingen av landsbygdsområden. Projektet startade hösten 2016 och under 
år 2016 ordnades 4 BOOSTI- tillfällen. BOOSTI förverkligas i samarbete med 
MTK-Häme och -Uusimaa. Se närmare under projektverksamhet.

Ett besök på Euronext-börsen ingick i Greppa Marknadens studieresa till Frankrike i 
november för att öka marknadskunnandet bland odlarna.

Fo
to

: B
ja

rn
e 

W
es

te
rlu

nd



172

 
NSP Nylands svenska producentförbund NSP

Träff med medlemmar från riksdagens jord- och skogsbruksutskottet
Den 12 oktober deltog unga representanter från SLC Nyland i träffen med riks-
dagens jord- och skogsbruksutskotts medlemmar. Träffen ordnades i samarbete 
med MTK-Häme och -Uusimaa. Under träffen diskuterades bl.a. lantbrukets 
lönsamhet, framtidens lantbruk och export av lantbruksprodukter.

Oktoberfest
Fredagen 21.10 samlades unga i Nyland för att fira Oktobefest i västra Nyland. 
Dagen började med ett intressant besök till Ägräs distillery i Fiskars. Under 
besöket fick deltagarna en rundtur i Rekola bryggeriet där produktionen var i 
full gång och destilleriet som ännu var under uppbyggnad. Dessutom erbjöds 
möjligheten att smaka på bryggeriets produkter. Följande besöksmål var Svartå 
Kvarn där mjölnaren Mika Merisaari berättade om verksamheten. Deltagarna 
fick bekanta sig med olika typer av kvarnar och produkterna som kvarnen fram-
ställer. Efter kvarnbesöket åkte festsällskapet iväg till Anders Wickholms utsä-
desodlingar. Besöket innefattade en grundlig genomgång av torkens funktioner 
samt en utsökt kaffebjudning. Sedan bar det av till Holken i Ingå, där ett dignan-
de middagsbord väntade. Resten av kvällen präglades av sång och trollkonster! 
25 personer deltog.

Murica- sitz med studeranden
Den 9.11 ordnade SLC Nyland i samarbete med Svenska Studenters Agro-Forst-
förening en sitz för studeranden i agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten och 
agrologstuderanden i YH Novia. Sitzen ordnades i nya studenthuset på Man-
nerheimvägen i Helsingfors. Programmet bestod av sång, vice- festpresidentval 
och info om SLC Nyland och studerandemedlemskapet. Sammanlagt deltog 32 
personer.

Lantbrukskaffe på YH Novia
Den 15.11 ordnade SLC Nyland ett ”Bondejuridik”- tillfälle för studerande i 
YH Novia. SLC:s jurist Mikaela Strömberg- Schalin höll en aktiv föreläsning där 
studeranden fick fundera kring juridiska problem som markägare kan stöta på. 
Sammanlagt deltog 20 personer.

Ungdomsutskottens möten 2016
SLC Nyland ungdoms- och PRutskott sammanträdde till fyra möten. Det ge-
mensamma ungdomsutskottet med MTK-Häme, -Kaakkois-Suomi och –Uusi-
maa sammanträdde tre gånger. Se närmare under utskotten.
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Projektverksamhet

Projektverksamheten kom igen igång på allvar under året, efter att projektan-
sökningarna blev godkända av NTM-centralen. SLC Nyland deltog aktivt i pro-
jekt som medlemmarna kan ha intresse och nytta av. I början av året erhöll 
TTS projektbeslut om finansiering av Ny-Urakka projektet från NTM-centralen 
och MTK-Uusimaa fick beslut om beviljat projektstöd för ungdomsprojektet 
BOOSTI. SLC Nyland deltar via stödöverföringsavtal i båda projekten.

Ny-Urakka projektet har som målsättning att utveckla landsbygdsföreta-
garnas 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 rådgiv-
ningssektorn.

BOOSTI- verksamheten består av tre tyngdpunktsområden; ekonomi och 
förvaltning av det egna företaget, utveckling av nya och annorlunda företagsidé-
er 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.

Det ordnades bl.a. coaching i ekonomi och spannmålsmarknaderna, av-
slappning och stresshantering i Flamingo spa, samt besök hos startup företaget 
HELsieni med odling av ostronmussling i containers.

Även Greppa Marknaden som SLF administrerar och driver i samarbete 
med SLC Nyland, NSL och SLC, som startade på egen risk redan i juni 2015, 
fick finansiering från NTM-centralen och stiftelsen Finlandssvenska jordfon-
den.

EkoNu!-projektet har även beviljats projektstöd av NTM-centralerna i Öst-
erbotten, Egentliga Finland och Nyland. För att möta den växande efterfrågan 
på ekoprodukter strävar EkoNu! till att öka intresset för ekologisk produktion 
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i Svenskfinland. I projektet ingår NSL:s ekoförsök i Östnyland, observations-
skiften på gårdar och mentorsverksamhet. Micaela Ström är projektdragare i 
Nyland. Ekotankesmedja 2016 gick av stapeln fredagen den 1 april på Campus 
Kungsgården i Gamla Vasa. Ekotankesmedjan ordnades av Projekt EkoNu! i 
samarbete med SLC. EkoNu!-projektet driver aktivt även REKO, d.v.s. direkt-
handel mellan konsumenter och producenter.

Projekten ”Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter -samarbets-
projekt 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). och ”Skogs-
bruk och planläggning”, som administreras av Skogscentralen (projekttiden 
1.1.2017-31.12.2018) erhöll positivt finansieringsbeslut från NTM-centralen för 
ansökningsomgången som slutade 31.10.2016.

Övrig projektverksamhet gällde bl.a. NyRaHa-fånggrödor/vattenvårds-
projekt (Luke), infoprojektet Vår Nylandsbygd (Hamk, Novia), Bioekonomi 
Västnyland (Novia), 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 pro-
jektstyrgrupper, i NTM-centralens och landskapsförbundens olika samarbets-
grupper samt i ett antal seminarier, arbetsgrupper, möten etc. där medlemmar-
nas intressen bevakades.

Utskotten

Kvinnoutskottet
 
Kvinnoutskottet arrangerade i februari två skattedeklarationsdagar, en s.k. van-
lig skattedag och en Web-Wakka dag, skattedagarna tillsammans samlade 35 
deltagare. Kursdagen Tidigt ingripande hölls i april på LPA och samlade 15 
deltagare. Utskottets utfärd gick denna gång till Åland och Skördefesten och 
samlade 31 deltagare. 2 nyländska damer deltog i SLC:s Kvinnodagar i Öster-
botten i november.

Kvinnoutskottet har under året sammanträtt till tre möten:
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13.01.2016
• Planerades kursdagen ”Tidigt ingripande”.
• Planerades utskottets Ålandsresa.

31.05.2016
• På mötet gick Åland resans program igenom.
• Uppläggningen av SLC:s kvinnodagars program diskuterades.

01.11.2016
• På mötet planerades verksamheten för år 2017 där bl.a. sommarresan dis-

kuterades.
• Planerades arrangerandet av en Må bra/Orka i arbetet dag under hösten 

2017.

Ungdoms- och PR-utskottet

03.02.2016
• Diskuterades hur man kunde få studerandemedlemmarna aktiverade.
• Info om SLC ungas nya CEJA medlemskap.
• Verksamheten år 2016 diskuterades.

12.04.2016
• SLC:s nya gymnasiekampanj ”Bakom Maten”, och samarbete med stude-

randen behandlades.
• Lokalavdelningarnas ungdomskontaktpersoner diskuterades. Utskottet be-

slöt att valet av en ungdomskontaktperson till varje lokalavdelning är onö-
digt eftersom medlemmarna i ungdomsutskottet väljs med tanke på att hela 
Nyland skulle vara representerat i utskottet.

• Projektplanen för ungdomsprojekt i samarbete med MTK-Uusimaa disku-
terades.

07.06.2016
• Utskottet deltog i arbetsutskottets sommarträff  på Kotkaniemi försöks-

gård där också ungdomsutskottets och kvinnoutskottets medlemmar var 
välkomna att delta.

15.09.2016
• Under mötet behandlades bl.a. BOOSTI –projektet.
• Diskuterades om en WhatsApp- grupp som skall grundas för unga i Ny-

land.
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• Möjlighet att ordna en konditionskurs för unga diskuterades.
• Föreslogs ordna med gårdsbesök och lantbruksinformation för journalis-

tik- och lärarstuderanden under våren 2017.

30.11.2016
• Mikaela Strömberg-Schalin berättade om elbolagen och andra aktuella mar-

kägarfrågor.
• Bjarne Westerlund om aktuella frågor i Nyland.
• Utskottet reflekterade också höstens evenemang och diskuterade komman-

de verksamhet våren 2017

Miljö-, skogs- och markpolitiska utskottet

02.12.2016
• Konstaterades att det är positivt att både Luo-beteckningen och myr-

skyddsområden fåtts bort från huvudkartan för etapplandskapsplan 4. Men 
svagheterna som Luo-beteckningen innebär kvarstår, trots att den endast 
är kvar i bilagorna.

• SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin presenterade den checklista för för-
bättrad elsäkerhet som SLC gjort för markägare och odlare (http://slc.fi/
medlem/markagarfragor/elledningar).

• Ansågs att SLC kunde diskutera med Lantmäteriverket om möjligheterna 
att få kabeldragningarna automatiskt registrerade. Ersättningsgrunder och 
ansvarsfördelning om man i misstag gräver av en kabel borde även klargö-
ras.

• Ansågs att enskilda markägare borde kunna flytta och ta emot mindre 
mängder jord utan orimligt stor lovprocess.

• Ansågs viktigt att få in en paragraf  i Lagen om skoglig information om att 
man kan avlägsna uppgifter som förts in om ens skog.

• Vidare diskuterades regionförvaltningen och nationella mål för områdesan-
vändningen

Spannmålsutskottet
 
09.06.2016
• Utskottet sammanträdde tillsammans med SLC Åbolands spannmåls-

utskott på Suomen Viljava i Nådendal.
• Vd Pasi Lähdetie framhöll att spannmålsexporten växer, värde 165 milj.€ 

(2014), vilket utgör 15 % av livsmedelsexporten. Exportmängderna varierar 
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mycket under året.
• Betonades vikten av att få odlarna att sälja direkt för export.
• Staffan Björkell presenterade den utredning han gjort för SLC:s räkning om 

hamnar och exportkanaler för spannmål.
• Framhölls att trots vissa problem i samband med exportkontrakten med 

Polar Oats, så bör man inte ge upp, utan fortsätta utveckla verksamheten. 
Riskerna vid containerexport små, möjligheter att få ut ett merpris via spår-
barheten.

03.10.2016
• Odlingssäsongen och marknadsläget diskuterades. Den globala spannmåls-

produktionen den största någonsin. Förekommit mycket höga mögeltoxin-
halter och DON-värden i årets spannmål.

• Ordentlig torkning och effektiv sortering minskar risken för mögeltoxiner i 
skördad och lagrad spannmål.

• Rikard Korkman informerade kort om planerna på en aktieemission för 
Polar Oats. Han poängterade vikten av att odlarna själva tar ansvar för ex-
porten och att man nu tar vara på den kunskap man samlat på sig.

• De förändrade villkoren för växttäcke i miljöersättningen som gjordes för 
i år kritiserades. Man borde kunna gå ur förbindelsen i år utan att behöva 
betala tillbaka fjolårets ersättning.

• Ansågs att växttäckesåtgärden är en av de mest effektiva för miljön, som 

Spannmålsutskottet höll gemensamt möte med SLC Åbolands spannmålsutskott på Suo-
men Viljava i Nådendal.
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borde uppmuntras till och inte bestraffas för. Rättsskyddsaspekter och fel-
aktigheter i Vipu gällande vattendrag togs upp.

• Provtagningen och dess tillförlitlighet en fråga som kunde vara bra att lyfta 
fram med spannmålsuppköparna och transportörerna.

26.11.2016
• Mötet hölls i samband med Greppa Marknaden studieresan till Frankrike
• Framhölls att ifall det inte kommer mera medel så att miljöersättningen 

kan betalas ut fullt ut i slutet av stödperioden, så måste odlarna även kunna 
frigöra sig från miljöåtgärderna.

• Förändringar i stödvillkor och stödnivåer bör meddelas i god tid så att jord-
brukarna hinner reagera.

• Läget gällande exportkontrakten med Polar Oats diskuterades. Framhölls 
att det framledes måste fås tydligare information från bolaget till odlarna 
om hur det praktiskt fungerar.

• Beslöts att kontakta Polar Oats ledning och diskutera förutsättningarna för 
export.

• Ordföranden informerade om att förhandlingarna inför nästa period för 
TOS-avgiften är på gång. Utsädessidan vill kraftigt höja avgiften per ha och 
det skulle kompenseras med lägre förädlaravgift på köpt utsäde. 

Utskottet för ekologisk produktion

12.02.2016
• Utvecklandet av ekoexporten diskuterades.
• Bör tryckas på att få fungerande smidiga elektroniska system.
• Granskningen har fungerat relativt smidigt på växtodlingsgårdar, medan 

situationen upplevs som överbyråkratisk på djurgårdar och gårdar med 
småskalig förädling.

• Utskottet beslöt vända sig med en skrivelse till Evira där man för fram sin 
oro för att granskarna börjar bli frustrerade över situationen. Även produ-
centerna är frustrerade.

• Ann-Sofi Ljungqvist redogjorde för EkoNu!-fortsättningsprojektet, som i 
likhet med tidigare är ett landskapsöverskridande projekt för Österbotten, 
Åboland och Nyland, med YA! som projektägare.

• Micaela Ström informerade kort om ekosortförsöken. Önskemål gällande 
sortförsöken diskuterades.
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16.12.2016
• Konstaterades att situationen på ekosidan pris- och lönsamhetsmässigt 

överlag är klart bättre än på konventionella sidan.
• Det har funnits en del oklarheter gällande bl.a. anteckningar ekogranskarna 

gjort i granskningsrapporten om till exempel ogräsförekomst på vissa skif-
ten och hur dessa använts som grund för stödövervakningen, med risk för 
sanktioner som påföljd. Detta och Nylands NTM-centrals tolkningar har 
väckt en hel del diskussion under hösten.

• I diskussionen i utskottet ifrågasattes om det är rätt att en ekokontroll har 
en direkt koppling till stödövervakningen.

• SLC:s skrivelse som på utskottets initiativ sändes till Evira i våras har tagits 
väl emot, trots att inget officiellt svar erhållits. Evira har nu inlett projekt för 
att satsa på att utveckla sina elektroniska tjänster inom ekoproduktionen.

• EkoNu!:s kommunikation (informationsspridning och annonsering) disku-
terades kort.

• Micaela Ström presenterade resultaten av de ekologiska sortförsöken i På-
valsby, Lovisa 2016. Sortförsöken lyckades skördemässigt i år inte lika bra 
som förra året.

• Magnus Selenius redogjorde kort för det europeiska fröseminariet, Ena-
bling Crop Biodiversity som hölls i Tusby 22-23.11, med ESVY och Eko-
logiska Producenternas Allians som arrangörer. Spelregler för gamla sorter, 
inte enbart lantsorter, behövs så att man kan odla sorter som inte ingår i 
sortlistan.

Under ekoutskottets möte diskuterades bl.a. ekokontrollen och EkoNu!-projektet.
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Gemensamma utskott
 
Förbundet var även representerat i gemensamma utskott med i första hand 
MTK-Uusimaa, MTK-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, samt i vissa utskott dess-
utom 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).

• Det gemensamma ungdomsutskottet sammanträdde tre gånger år 2016: 
13.1 i Transfarms utrymmen i Riihimäki, 11.4 i Mörskom Sparbank, 12.10 
MTK Uusimaa:s utrymmen på Simonsgatan och uppvaktade även repre-
sentanter för riksdagens jord- och skogsbruksutskott.

• Det gemensamma miljö- och markpolitiska utskottet med MTK-förbun-
den sammanträdde den 1.3 och 5.8.

• Det gemensamma socialutskottet sammanträdde den 21.3 och 28.9.
• Södra förbundens mjölkutskott sammanträdde den 23.3 och 26.9.
• Södra förbundens köttutskott sammanträdde den 29.3 och 29.11.
• Företagarutskottet sammanträdde den 31.3 på TTS. Efter mötet hölls 

Ny-Urakka-projektets utbildningstillfälle ”Traktorn i trafiken” med ett tret-
tiotal deltagare. 7.12 sammanträdde utskottet på SLC.

• Södra förbundens spannmålsutskott sammanträdde 4.7 i Lahtis och 15.12 
på Raisios foderfabrik i Kaipiainen.

• Gemensamma ekoutskottet för SLC Nyland, MTK-Häme, Kaakkois-Suo-
mi- och –Uusimaa sammanträdde på Knehtilä i Hyvinge 10.3 och på Fazer 
i Lahtis 21.11.

• Det gemensamma skatteutskottet för SLC Nyland samt MTK-Häme, 
-Kaakkois-Suomi och –Uusimaa sammanträdde 14.12.

Strategi- och kommunikationsarbetsgruppen

Arbetsgruppens sammansättning: Anna Alm (ordf.), Thomas Antas, Erik Per-
klén, Crista Hällfors och Mikael Jern. Sekreterare Annika Öhberg.

Nylands svenska producentförbunds arbetsutskott beslöt att utvidga kom-
munikationsarbetsgruppens uppdrag år 2016 att omfatta även uppgörandet av 
ny strategi för SLC Nyland. Den nya strategin skulle framställas utgående från 
SLC:s nya strategi 2022.

Strategiarbetsgruppen beslöt att utgå från samma fokusområden som SL-
C:s strategi bygger på; Politik, Marknad, Sociala frågor och Kompetens. Inom 
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varje fokusområde utarbetade arbetsgruppen skräddarsydda delmål för nyländ-
ska behov.

Delmål 1, vi gör målstyrd politik, lyfter fram bl.a. organisationens partipoli-
tiskt obundna ställning, markägarfrågor och arbetet med att garantera förutsätt-
ningarna för att alla medlemmar kan bedriva lantbruk i hela landskapet.

Delmål 2, vi skapar den nyländska landsbygden genom lönsamma lands-
bygdsföretag, fokuserar bl.a. på förbättrad lönsamhet, konsumentarbete och 
samarbete med andra aktörer för att uppnå våra målsättningar.

Delmål 3, vi identifierar och utnyttjar våra lokala resurser, framhäver bl.a. 
kommunikationen och medlemmarnas yrkeskunskap och möjlighet att höja sin 
kompentens.

Delmål 4, vi är stolta, friska och lyckliga, handlar om bl.a. medlemmarnas 
sociala förmåner, upprätthålla och stöda gemenskapen bland medlemmarna 
samt generationsväxlingsfrågor.

Den nya strategin för SLC Nyland godkändes på förbundets höstmöte den 
30.11.2016 i Vanda

Skrivelser, uttalanden, utlåtanden och uppvaktningar 2016

Utlåtande 19.02.2016 om förslag till nationellt värdefulla landskapsområden 

De nya värdefulla landskapsområdena väcker oro bland markägarna för mins-
kade möjligheter till markanvändning. Ett värdefullt landskapsområde är ändå 
inget skyddsområde, med därtill hörande rätt till ersättning för markägaren. Sta-
tusen som värdefullt landskapsområde kan dock medföra betydande begräns-
ningar, främst i anslutning till detaljplanering och tillståndsbeslut på kommunal 
nivå. SLC Nyland förutsätter att de privata markägarnas rätt att bedriva näring, 
i huvudsak jord- och skogsbruk med binäringar, inte begränsas på de värdefulla 
landskapsområdena. Betonades att man i planeringen bör försöka trygga både 
bevarandet av de värdefulla landskapen och förutsättningarna för en fortsatt 
och rationell jord- och skogsbruksproduktion och övrig näringsverksamhet. 
Framhölls att man i samband med beslut om de värdefulla områdena klart skul-
le lyfta fram åkrarnas och jord- och skogsbruksproduktionens betydelse, så att 
upprätthållandet och utvecklandet av de gröna näringarna och olika former av 
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landsbygdsföretagande, som är en grund för en livskraftig landsbygd, inte un-
dergrävs och begränsas i kommunerna och i den mer detaljerade planeringen. 
Avgränsningen av de värdefulla landskapsområdena bör preciseras med beak-
tande av markägarnas åsikter och önskemål. Införs det begränsningar eller på-
förs markägaren/näringsidkaren extra kostnader (t.ex. krav på åtgärdstillstånd) 
p.g.a. statusen som värdefullt landskapsområde så måste markägaren/näringsid-
karen ersättas för dessa.

Utlåtande 24.02.2016 om förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland

Förbundet framhöll att nya beteckningar som intas bör ge ett mervärde för att 
vara motiverade. Beteckningen får inte ha någon annan betydelse än att sty-
ra planeringen. Ansågs att Luo-planebeteckningen inte ger något mervärde åt 
områden med skyddsbehov. Nuvarande lagstiftning (skogslagen, vattenlagen, 
naturvårdslagen m.fl.) beaktar i högsta grad de skyddsbehov som finns. Försla-
get uppfyller inte kraven på en jämlik behandling och undergräver markägarnas 
rättsskydd.

Man påtalade att det är väldigt oklart vilka rättsverkningar som följer av 
Luo-beteckningen. Därför krävdes att Luo-beteckningen helt stryks ur planen. 
Naturskydd skall ske via lag. Naturskydd får inte förverkligas via planer. Då na-
turskydd förverkligas via lag utgår ersättning till markägaren. Det är problema-
tiskt ur ett rättsskydds- och demokratiperspektiv att de områden som tidigare 
föll under det s.k. myrskyddsprogrammet nu, plötsligt och utan att ge markägar-
na möjlighet till delaktighet, har överflyttats till att höra under SL-beteckningar. 
Föreslogs att med SL-beteckning intas i landskapsplanen endast de områden i 
statens ägo som i princip redan beslutats att skall skyddas, samt områden som 
markägaren på frivillig väg önskat skydda. Man lade även fram ett konkret för-
slag på hur skyddsbeteckningen SL kan användas för att markägarens rättsskydd 
inte skall hotas. Detta förslag utgår från att SL-beteckningen, förutom att den 
skall ha en noggrann faktamässig grund, även tidsbestäms. Onödig splittring av 
vita områden bör undvikas. 

Rekreationstryck och -områden bör i första hand styras till kommunal och 
statlig mark. Förbundet förutsatte att de privata markägarnas rätt att bedriva 
näring, i huvudsak jord- och skogsbruk med binäringar, inte undergrävs och 
begränsas i kommunerna och i den mer detaljerade planeringen på de värdefulla 
landskapsområdena. 
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Anmärkning 09.12.2016 angående förslaget till etapplandskapsplan 4 för 
Nyland

SLC Nyland noterade som motiverat och välkommet att, i enlighet med vår åsikt, 
har de i förslaget (som var på utlåtande i februari 2016) föreslagna Luo-område-
na strukits från planen. Det samma gäller de områden som ingick i den riksom-
fattande myrinventeringen och som inte finns på statligt ägda marker. Gällande 
SL-områdena betonade SLC Nyland att naturskydd skall ske via lag och inte ge-
nom samhällsplanering. Vidare framhölls att beteckningarna i planen inte får ha 
någon annan betydelse och följdverkningar än att styra planeringen. Påtalades 
att svagheterna som Luo-beteckningen innebär kvarstår, trots att Luo-område-
na och materialet de baserar sig på nu endast finns med som bakgrundsmaterial. 

Det finns redan signaler om att det här materialet kommer att användas vid 
detaljplaneringen i kommunerna, trots att områdena inte ingår på huvudkartan. 
Detta kommer att medföra problem i framtiden, speciellt som Zonation-ana-
lysen som Luo-områdena skapats genom inte till alla delar är tillförlitlig. SLC 
Nyland ansåg att dessa därför inte heller borde ingå i bakrundsmaterialet. Vi-
dare framhölls att informationen till markägarna borde förbättras. Detta gäller 
såväl under beredningskedet och i synnerhet då inventeringar görs på privata 
markägares marker, som när det är möjligt att ta del av planen och framlägga 
sina synpunkter.

Pressmeddelande 09.03.2016 inför traktormarschen

I pressmeddelandet förutspåddes att ett 80-tal SLC Nyland-jordbrukare kom-
mer med traktor till demonstrationen på Senatstorget 11.3. Ett hundratal jord-
brukare deltar från SLC Nyland i jordbrukarnas demonstration i Helsingfors på 
grund av det finländska jordbrukets svaga lönsamhet och det svåra ekonomiska 
läget på gårdarna. Företagarinkomsten 2015 halverades till och med i medeltal 
jämfört med föregående år. Totalt väntades närmare 500 traktorer delta i trak-
tormarschen till Helsingfors.

Deltagarna i marschen hoppades på förståelse från bilisterna och övriga 
medtrafikanter och uppmanade alla som rör sig in och ut från Helsingfors på 
morgonen och eftermiddagen till extra försiktighet och att reservera tillräcklig 
tid för resan.

– Många gårdar är i en verkligt svår nödsituation. Jordbrukarnas ställning 
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i matkedjan måste stärkas och marknaden behöver få balans, krävde SLC Ny-
lands ordförande Thomas Blomqvist.

Jordbrukarnas byråkratiska börda har nu nått en oskälig nivå samtidigt som 
odlare, som missar ett kryss i en ansökningsblankett, kan få oproportionerligt 
stora sanktioner.

– För små misstag i t.ex. stödansökan kan jordbrukaren i värsta fall gå mis-
te om hela stödet som kan vara helt avgörande för att gården ska klara sig. När 
myndigheterna däremot schabblar med t.ex. dataprogram som är avgörande för 
jordbrukarnas ekonomi kommer däremot inga konsekvenser för myndigheten. 
Det är igen bonden som får betala, sade Blomqvist.

– Alla behöver mat varje dag också i framtiden. Men vem ska odla den 
finländska maten om det inte finns jordbrukare och unga som vill ta över verk-
samheten, frågade sig viceordförande Anna Alm.

Pressmeddelande 24.03.2016 om att export i odlarregi behövs

I pressmeddelandet konstaterades att fodervetekontraktet i odlarnas egen regi 
från Nyland förra hösten nu får en uppföljning. De nyländska odlarna fortsät-
ter att jobba för att få en bättre fungerande spannmålsmarknad och söker via 
export av spannmål i odlarnas egen regi nya möjligheter för att få en bättre 
lönsamhet.

- Spannmålsodlare i Nyland, där vi ligger nära exporthamnarna, borde gå 
in för att reservera minst 25 procent av den förväntade skörden för export, 
framhöll Bengt Nyman ordförande för SLC:s spannmålsutskott och spannmål-
sodlare i Svartå, Raseborg. Speciellt för havre finns det goda exportmöjligheter. 

Uttalande LF 13.05.2016 , Mindre sanktion via gult varningskort

EU-kommissionens beslut om att införa ett gult varningskort i stödsystemet 
innebär sänkta straff  för småfel från och med i höst. Vid mindre avvikelser i 
ansökningarna kan sanktionen sänkas med 50 procent och sedan blir det en 
uppföljande kontroll på gården nästa år.

– Att få en halverad sanktion för småfel vid första förseelsen är en bra 
förändring, kommenterade SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund. 
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För små misstag har jordbrukaren idag kunnat få helt oproportionerligt stora 
sanktioner. Kravet på uppföljande kontroll året därpå får inte leda till att kon-
trollerna blir fler, då målsättningen är att förenkla byråkratin och få ned antalet 
gårdskontroller.

Tanken är att myndigheten strax efter ansökningsperiodens slut ska göra 
en snabbgranskning av blanketterna och ge lantbrukarna hjälp att rätta till up-
penbara fel.

– För små misstag i stödansökan har jordbrukaren i värsta fall kunnat gå 
miste om hela stödet som kan vara helt avgörande för att gården ska klara sig. 
Det finns t.ex. ett tiotal fall i Nyland där jordbrukaren i samband med stö-
dansökan 2015 har missat att anmäla sig djurstödsystemet och blivit helt utan 
djurstöden. Här borde jord- och skogsbruksministeriet nu absolut komma emot 
och trots allt bevilja stöden, vilket skulle vara i linje med kommissionens nya 
linjedragningar, framhöll Westerlund..

Uttalande LF 13.05.2016, Försenade stöd har satt jordbrukarna i knipa

Landsbygdsverkets agerande och uppskjutna stödutbetalningar har förvärrat 
jordbrukarnas redan trängda situation. Fortfarande halkar flera viktiga stödut-
betalningar efter i tidtabellen, konstaterades i uttalandet. SLC Nyland krävde att 
myndigheterna nu måste göra allt man kan för att skynda på stödutbetalningar-
na och ge klara besked till jordbrukarna om när de resterande delarna av 2015 
års stöd kommer att finnas på kontot.

-Många gårdar är i en verkligt svår nödsituation, pengarna är helt enkelt 
slut, konstaterade SLC Nylands ordförande Thomas Blomqvist. Osäkerheten 
om när stöden utbetalas gör det svårt för lantbrukaren att planera sin verksam-
het. Situationen är fullkomligt oacceptabel. När myndigheterna schabblar med 
dataprogrammen är det bonden som får betala, förundrade sig Blomqvist. Så 
kan det inte vara.

-Myndigheterna måste nu se till att höstens stödutbetalningar tidigareläggs 
och att jordbrukarna ges klara besked om när pengarna kommer på kontot. För 
att underlätta gårdarnas akuta ekonomiska situation måste regeringen ta beslut 
som sänker kostnaderna, samt bevilja ett krisstöd i tilläggsbudgeten i slutet av 
maj, framhöll Blomqvist.
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Pressmeddelande 08.09.2016, Mera inhemskt i upphandlingar!

I offentliga upphandlingar måste mer uppmärksamhet riktas mot produkters 
och tjänsters kvalitet vid sidan av pris. Det här är även andemeningen i regering-
ens förslag till ändringar i lagen om upphandlingar, som riksdagen diskuterade 
7.9.2016. Det nylänska producentförbundet SLC Nyland framhöll att kommun-
invånarna även behöver få veta varifrån exempelvis maten kommer.

-Den kommunala måltidsservicen har en enorm inverkan på folkhälsan, 
kulturen och regionalekonomin. Därför är det viktigt att gemensamt komma 
överens om hur och hurudan mat som upphandlas till kommunerna, konstate-
rade SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund.

Andelen inhemsk mat behöver ökas och matens ursprung behöver tydligt 
framkomma. Det är inte rätt att de kommunala kökens måltidsgäster serveras 
mat, som inte ens är laglig att producera i Finland.

Inom ramen för SLC:s kampanj för finländsk mat i offentliga upphand-
lingar kommer SLC Nyland och lokalavdelningarna på kommunal nivå att föra 
stafetten för ansvarsfulla matvals budskap vidare inom sitt verksamhetsområde. 
Kommuner utmanas att göra egna samhälleliga åtaganden.

Pressmeddelande 05.12.2016, Välj inhemskt

Inför självständighetsdagen och julfirandet påminde SLC Nyland om att vi ge-
nom våra val alla kan bidra till arbetsplatser, ett livskraftigt lantbruk och en 
hållbar livsmedelsförsörjning. Genom att upphandla närproducerat och välja 
inhemska råvaror och livsmedel främjar man såväl den lokala som nationella 
ekonomin och sysselsättningen. Finländsk mat är säker, ren och ansvarsfullt 
producerad. Genom att välja finländsk mat kan man som konsument vara trygg 
i sitt val och viss om var och hur maten är producerad.

Övrigt

Förbundet tog förutom i ovanstående frågor ställning och informerade om oli-
ka frågor i ytterligare ett antal ställningstaganden, kolumner och artiklar. För-
bundet deltog även i ett antal uppvaktningar vid bemärkelsedagar och dylikt. 
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Skatteservice

Skattebokföringen och skatterådgivningen har skötts av skattebokföringsfören-
ingar 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 Wes-
terlund (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

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 Wes-
terlund (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.

Tack!

Förbundsstyrelsen vill slutligen uttala ett tack till alla medlemmar, lokalavdel-
ningar, organisationer och företag för gott samarbete och visat förtroende un-
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der det gångna verksamhetsåret.

Helsingfors den 27 mars 2017

På förbundsstyrelsens vägnar

Thomas Blomqvist    Bjarne Westerlund
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Medlemsstatistik 2016

Antal
gårdar

Stödande
medl.

Pers.medl.
sammanl.

Ansluten areal
åker ha           skog ha

Bromarf 36 14 77 1 540,8 3 595,7
Tenala 96 30 249 3 854,1 7 326,9
Pojo 33 11 84 1 557,8 3 695,9
Snappertuna 57 11 127 2 397,9 2 859,6
Karis 94 11 176 3 873,4 4 145,7
Ingå 136 35 302 6 680,8 7 861,1
Sjundeå 84 21 198 5 784,0 5 297,4
Kyrkslätt 69 17 161 2 770,1 3 573,3
Esbo 31 14 77 1 327,4 1 371,7
Helsinge 47 8 97 2 048,1 1 224,5
Sibbo 130 28 256 4 944,9 3 583,7
Borgå 215 39 470 7 129,6 8 809,4
Pernå 107 15 229 5 336,9 6 973,4
Liljendal 84 6 238 3 134,0 3 775,3
Mörskom 22 6 94 1 147,0 1 443,2
Lappträsk 94 16 229 3 943,5 5 419,6
Strömfors 29 4 73 1 240,3 2 615,2
Pyttis 17 0 27 480,9 1 193,3

1381 286 3164 59 191,5 74 764,9
Studerande 0 12 12 0,0 0,0
Pers.medl. 0 11 11 149,3 1 124,0

1381 309 3187 59 340,8 75 888,9

Helsingforsnejd.
trädgårdspr.avd. 18 6 29

växthus m2 
40 662,0

friland ha 
31,7

1399 315 3216
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SLC Nylands lokalavdelningar 2017 
 
Bromarf lokalavdelning
Ordf.: Roger Lindroos, Vättlaxv. 1056, 10570 Bromarf, tel. 050 313 8728
Sekr.: Katarina Karlsson, Vättlaxv. 476, 10570 Bromarf, tel. (019) 244 0306
Kassör: Sture Nyman, Pålarvägen 67, 10570 Bromarf, tel. 0400 751 768

Tenala lokalavdelning
Ordf.: Martin Lindholm, Kungsv. 585 A, 10520 Tenala, tel. 040 568 1329
Sekr.: Stefan Björkqvist, Bonäsv. 242, 10520 Tenala, tel. 0400 482 526
Kassör: Kaj Nordström, Hangistgårdsv. 40, 10600 Ekenäs, tel. 050 524 6304

Raseborg lokalavdelning
Ordf.: Sune Baarman, Backgrändsv. 674, 10300 Karis, tel. 045 655 5009
Sekr. o. kassör: Johanna Wasström, Brobyvägen 25, 10600 Ekenäs, tel. 040 585 
8430

Ingå lokalavdelning
Ordf.: Christian Nyholm, Täkterv. 749, 10120 Täkter, tel. 0400 685 433
Sekr. o. kassör: Kristian Westerholm, Torpmalmsv. 214, 10210 Ingå, tel. 041 
462 2818

Sjundeå landsbygdsförening
Ordf.: Mats Lundqvist, Flytvägen 180, 02580 Sjundeå, tel 040 586 6918
Sekr.: Mikael Fröberg, Lappersv. 812, 08700 Lojo, tel. 050 300 8740
Kassör: Henrik Bardy, Siggansv. 151, 02580 Sjundeå, tel. 040 537 3861

Kyrkslätt lokalavdelning
Ordf.: Mats Wikner, Jeppashagen 52, 02400 Kyrkslätt, tel. 040 824 0447
Sekr.: Mari Lindström, Kabanovsvägen 446, 02480 Kyrkslätt, tel. 050 563 9084
Kassör: Staffan Åberg, Järsövägen 53, 02480 Kyrkslätt, tel. 050 548 5478

Esbo landsbygdsförening
Ordf.: Kim Ahlfors, Ängesgrinden 11, 02940 Esbo, tel. 040 510 8328
Sekr.: Anna Pettersson, Gammelgårdsv. 33, 02920 Esbo, tel. 040 825 6283
Kassör: Johan Weurlander, Myransv. 225, 02590 Lappers, tel. 0400 803 966
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Helsinge lokalavdelning
Ordf.: Tom Pehkonen, Kongovägen 2, 01750 Vanda, tel. 0400 709 792
Sekr.: Johan Eklund, Kungsv. 1, 01740 Vanda, tel. 050 331 4765
Kassör: Anders Juholin, Gla Nurmijärviv. 173, 01750 Vanda, tel. 050 548 1143

Sibbo lokalavdelning
Ordf.: Krister Hildén, Laggnäsvägen 30, 04130 Sibbo, tel. 040 554 3094
Sekr.: Holger Falck, Övrebackav. 44, 01150 Söderkulla, tel. 050 555 3711
Kassör: Yngve Fredriksson, ÖNAB. Krämaretorget 2, 06100 Borgå tel. 040 
5337579

Borgå lokalavdelning
Ordf.: Anders Rosengren, Jackarbyv. 578, 07320 Jackarby, tel. 0400 487 743
Sekr.: Monica Oljemark, Pedersvägen 33, 06880 Kärrby, tel. 040 568 5767
Kassör: Robert Juslin, Londbölev. 33, 06200 Borgå, tel. 0400 813 203

Pernå lokalavdelning
Ordf.: Johan Cederberg, Särklaxgård 57, 07930 Pernå, tel. 0400 717 191
Sekr.: Sara Cederberg, Särklaxgård 57, 07930 Pernå, tel. 0400 386 644
Kassör:

Liljendal lokalavdelning
Ordf.: Lars-Johan Frondén, Antasv. 66, 07870 Skinnarby, tel. 040 510 3949
Sekr.: Carolina Sjögård, Strandbergsvägen 33, 07890 Mickelspiltom, tel. 040 532 
1078
Kassör: Teresa Lindroos, Herrgårdsv. 31 C, 07880 Liljendal, tel. 040 829 7558

Mörskom lokalavdelning
Ordf.: Jesse Mårtenson, Lillåvägen 22, 07890 Mickelspiltom, tel 040 773 4453
Sekr.: Markus Tallsten, Forsbyv. 931 A, 07600 Mörskom, tel. 040 551 2917
Kassör: Mikael Tång, Forsbyvägen 763, 07600 Mörskom, tel. 0400 214 977

Lappträsk lokalavdelning
Ordf.: Thomas Antas, Karabackav. 15, 07850 Hindersby, tel. 050 307 9919
Sekr.:  Ben Silfvast, Storbacksv. 211, 07840 Lindkoski, tel. 040 566 3312
Kassör: Kaj Björkell, Labbyvägen 441, 07870 Skinnarby, tel. 050 307 9912
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Strömfors lokalavdelning
Ordf.: Johan Björklöf, Kullavägen 355, 07955 Tessjö, tel. 040 529 3866
Sekr.: Fredric Lindqvist, Knutsvägen 15, 07955 Tessjö, tel. 040 500 8324
Kassör: Patrick Ståhls, Näsbyvägen 168, 07980 Kungsböle, tel. 040 756 0249

Pyttis lokalavdelning
Ordf.: Erik Brinkas, Västerbyv. 628 A, 49220 Broby, tel. 040 547 6346
Sekr. o. kassör: Kim Rosqvist, Storkärrsv. 114, 49220 Broby, tel. 0500 551 643

Helsingforsnejdens trädgårdsproducentavdelning
Ordf.: Kaijus Ahlberg, Immersbyvägen 101, 01100 Östersundom, tel 050 341 
1911
Sekr.: Robert Jordas, Grankullavägen 1, 07850 Hindersby, tel.040 552 6442
Kassör: Pär Söderblom, Dalkärrsvägen. 45, 04130 Sibbo, tel 050 62 149







VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2016
Åbolands svenska  
lantbruksproducentförbund rf - 
SLC Åboland

Det sjuttionionde verksamhetsåret



196

 
ÅSP Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅSP

Förbundsmöten

Förbundet har stadgeenligt hållit två förbundsmöten, vår- och höst möte.

Vårmöte

Vårmöte hölls den 30 mars 2016 klockan 10.00 på Fiskeri- och miljöinstitutet i 
Pargas. Närvarande var totalt 38 medlemmar varav 17 valda ombud.

Förbundets ordförande Mårten Forss öppnade mötet och hälsade alla väl-
komna. Årsberättelsen och bokslutet godkändes och styrelsen kunde enhälligt 
beviljas ansvarsfrihet. 

Efter stadgeenliga mötes förhandlingarna höll SLC verksamhetsledare Jo-
han Åberg en lantbrukspolitisk översikt. SLC jurist Mikaela Strömberg- Schalin 
föreläste om aktuella rättsliga frågor. Mötesdagen avslutades med FHS rådgiva-
re Peter Fritzens minneslista för lantbrukarna inför våren.

Höstmöte
 
Höstmöte hölls den 29 november 2016 klockan 10:45 på Labbnäs i Dragsfjärd.
Närvarande var knappa 40 medlemmar varav 17 röstberättigade ombud.

Förbundets ordförande Mårten Forss öppnade mötet och hälsade alla väl-
komna. Till förbundsordförande år 2017 valdes Mårten Forss, till vice ordfö-
rande Mats Eriksson. Till ordinarie medlem i förbundsstyrelsen (2017-2019) 
valdes, för den som var i tur att avgå, ordinarie Gustaf  Ekholm, Dragsfjärd 
(suppleant Mats Hagman, Västanfjärd) och ordinarie Pontus Franzen, Nagu 
(suppleant Mats Eklund, Iniö). 

Till verksamhetsgranskare för år 2017 valdes Tom Jansson och Bert-Ove 
Johansson. Som verksamhetsgranskarnas suppleanter fungerar Sture Holm-
ström och Kurt Ekström.

Till ÅSP:s representanter i SLC:s fullmäktige valdes Gustav Ekholm, 
Dragsfjärd (suppl. Mats Hagman, Västanfjärd) Bert-Ove Johansson, Pargas 
(suppl. Markus Karlsson, Pargas) och Mickel Nyström, Korpo (suppl. Birgitta 
Rosenberg, Houtskär). 
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Under övriga ärenden föreslog Susanne Björkman att mötet gör ett ut-
talande angående minister Berners föreslagna avgifter på förbindelsebåtarna. 
Mötet beslöt avge uttalande. 

Efter mötet berättade SLC ordförande Holger Falck om aktuell lantbruks-
politik. Margot Wikström från projektet ”Mera närmat i Egentliga Finland” 
berättade om småskaliga produktion, vidareförädling, direktförsäljning och 
mathantverk.

Förbundet har förnyat sina stadgar från och med år 2017. I de nya stadgarna har 
alla aktiva medlemmar rösträtt. År 2016 är således sista året där lokalavdelning-
arna har utsett förbundsmötesombud till förbundets vår och höstmöte. 

År 2016 har följande personer varit valda ombud:

Dragsfjärd lokalavdelning
Stefan Lindgren, suppl Thomas Fredriksson
Carl Johan Ramberg, suppl Kenneth Ginman

SLC:s ordförande Holger Falck (i mitten) samtalar med verksamhetsledare Helena Fabri-
tius (till vänster) och förbundsordförande Mårten Forss på SLC Åbolands höstmöte den 29 
november. 
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Houtskär lokalavdelning
Niklas Fagerlund, suppl Kjell Gunnars
Iniö lokalavdelning
Lasse Lindberg, suppl Kristoffer Nygård
Kimito lokalavdelning
Reijo Haapa, suppl Glen Österås
Johan Forsman, suppl Henrik Holmen
Christian Wretdal, suppl Matias Dahlberg
Begnt Henriksson, suppl Niklas Lönnroth
Peter Lindström, Ulf  Bergström
Korpo lokalavdelning
Mickel Nyström, suppl Annika Hollmén
Raisio koncernen Abp
NN
Nagu lokalavdelning
Sten Fagerlund, suppl Pontus Franzen
Raoul Bergqvist, suppl Torolf  Karlsson
Jörgen Pettersson, suppl Sten Andersson

Pargas lokalavdelning
Karl-Johan Backman, suppl Bert Johansson
Kimmo Kaanela, suppl Nina Hermansson
Nina Lundström, suppl Sonja Ek-Johansson
Markus Karlsson, suppl Mikael Lundström
Västanfjärd lokalavdelning
Gunnar Ölander, suppl Staffan Söderström
Andreas Ölander, suppl Johan Börman
LSO Andelslag
Raoul Bergqvist, suppl Torolf  Karlsson
Länsi-Maito
Sverker Blomberg
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Förbundets organisation

Förbundsstyrelsen

Förbundets styrelse har sammankommit till 6 möten under år 2016. Styrelsens 
sammansättning har varit följande:

Mårten Forss, Kimito ordförande 2015
Mats Eriksson, Nagu vice ordförande 2015
Mats Hagman, Västanfjärd (suppl. G.Ekholm, Dragsfjärd) 14-2016
Pontus Franzen, Nagu (suppl. M.Eklund, Iniö) 14-2016
Christer Jägerskiöld, Kimito (suppl.T.Lindroth, Kimito) 15-2017
Stefan Karlgren, Houtskär (suppl. Annika Isaksson, Korpo) 16-2018
Timo Söderholm, Pargas (suppl. R-B.Willberg, Pargas) 15-2017

År 2016 av styrelsen behandlade ärenden:
• Under året 2016 har ÅSP stadgar förnyats och Styrelsen har aktivt sett över 

organisations strukturen. 
• Styrelsen har beslutat att minska antalet utskott från och med år 2017.
• Under året har styrelsen tagit beslut om att betala bort (införskaffning av 

aktier i Villa Lande)  lånet till stiftelsen Finlands svenska jordfonden.
• Styrelsen beslöt att de Åboländska lantbrukarna deltar i demonstrationen 

gällande den dåliga lönsamheten. Traktordemonstrationen hålls i Helsing-
fors den 11 mars.

• Avbytarlagstiftningen ändrade från årsskiftet, styrelsen har diskuterat avby-
tarnas beredskapsavgift – ärendet fördes vidare till SLC styrelse.

• Styrelsen har diskuterat möjlig export av spannmål från Åboland.
• Stödutbetalnings tidtabellen har kraftigt kritiserats av styrelsen.
• Möjligheten till sänkt fastighetsskatt på produktionsbyggnader har intres-

serat styrelsen.
• Under året har styrelsen följt med förnyelsen av arvs- och gåvoskattelagen. 

Den nya lagen träder i kraft 2017.
• Styrelsen har aktivt tagit del av SLC vision, följande steg är SLC handlings-

program. 
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Verksamhetsgranskare

Som förbundets verksamhetsgranskare har under år 2016 fungerat Tom Jans-
son och Bert-Ove Johansson, samt suppleanter Sture Holmström och Kurt Ek-
ström.

ÅSP:s utskott 2016

Husdjursutskottet
Dick Abrahamsson, ordförande, Rickard Norren, Andreas Johansson, Mårten 
Forss, Christel Sonntag.

Miljö- och markpolitiska utskottet
Mats Eriksson, ordförande, Ralf  Ginman, Stefan Karlgren.

Närmatsutskott
Sabina Ekholm, Kitty Hynynen, Magdalena Ek.

Skattepolitiska utskottet
Anders Backas ordförande, Torolf  Karlsson, Kristina Wanström.

Socialpolitiska utskottet
Annette Blomberg, ordförande, Tuna Bergström-Ekholm, Johanna Franzen, 
Bjarne Gröning, Nina Lundström.

Sockerbetsutskottet
Cay Blomberg, ordförande, Jan Aller, Mikael Lundström, Dan Lindroth.

Spannmålsutskottet
Peter Lindström, ordförande, Mikael Holmberg, Tom Norrby, Mårten Forss, 
Kenneth Ginman.

Ungdomsutskottet
Ida Fredriksson, ordförande, Mats Vesterlund, Kim Ekström, Robin Ström-
berg, Jan Hollsten, Kitty Hynynen.
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Utskottens verksamhet

Socialpolitiska utskottet

Spannmålsutskottet har träffats två gånger under året. 

I april bjöd utskottet in SGC för att höra om deras verksamhet, i mötet del-
tog även R.Korkman från SLC. R.Korkman presenterade SLC export av spann-
mål. Mötet konstaterade att många sorter vi odlar i Finland inte godkänns vid 
export – en sak odlarna bör vara medvetna om när export planeras. 

Spannmålsutskottet höll gemensamt möte med NSP spannmålsutskott i 
början av juni. Mötet besökte Nådendals hamn för att diskutera vilken logistik 
de kan erbjuda vid spannmåls export. Suomen viljava presenterade sin verksam-
het och de tjänster de kan erbjuda vid spannmåls export. Utvecklings förslag för 
med tanke på spannmålsexport viktiga hamnar framfördes av utskottet.

Ungdomsutskottet

ÅSP Ungdomsutskott har träffats under våren och gjort upp preliminära planer 

I samband med det gemensamma mötet för spannmålsutskotten i SLC Åboland och SLC 
Nyland besökte mötesdeltagarna Suomen Viljava i Nådendal.
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för året. Ungdomsutskottet deltar i Boundbirsen i början på augusti och samar-
betar med SLC ungdomsverksamhet.

Ungdomsutskottet har flexibelt skött planeringen av deltagande i Bound-
birsen via facebook chatt och e-post. Julhälsningen har varit uppsatt i Pargas.

Övrig verksamhet

På grund av de ekonomiskt kärva läget för bondekåren ordnades en traktorde-
monstration på Stortorget i Helsingfors. Från Åboland deltog dryga 40 perso-
ner i demonstrationen. Demonstrationen fick bra genomslag i alla former av 
media.

I början av augusti ordnades Boundbirs marknad i Pargas. ÅSP Ungdom-
sutskott närvarande med information om producentorganisationen, försäljning 
av de populära Bonden Behövs t-skjortorna. Dessutom ordnades en lekfull täv-
ling där man skulle namnge odlingsväxter och känna igen deras frön.

På många ställen i Åboland röjdes linjegator under sommaren. Dessutom 
påbörjades flere nedgrävningar av elkablar. Efter ett antal klagomål samman-
kallade ÅSP till ett möte mellan Caruna och dess underentreprenörer. Vid mö-
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I trakormarschen på Senatstorget i Helsingfors deltog ett fyrtiotal åboländska lantbrukare, 
bl.a. Dick Abrahamsson (i mitten).
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tet i september diskuterades öppet och alla parter var ense om att öka kommu-
nikationen för att arbetet skall löpa så smidigt som möjligt.

De väståboländska guiderna har uppdaterat sin kunskap om det Åboländ-
ska lantbruket vid en föreläsnings kväll i oktober.

I slutet av oktober har även Sarlinska skolans husligekonomi elever tagit del 
av en föreläsning om odling av spannmål och potatis. Ett 60 tal elever deltog i 
föreläsningen.

Betalar jag rätt pris – var rubriken när Peter Österman föreläste om arren-
depris och åkermarkspris. I dagens ekonomiskt strama tider är det ytterst viktigt 
att veta den egna gårdens lönsamhet för att inte betala för mycket för marken.

I julveckan ordnades ett infotillfälle om markägarens rättigheter och skyl-
digheter vid nedgrävning av kabel. SLC:s Mikaela Strömberg-Schalin föreläste 
om markägarens juridiska rättigheter. Tillfället ordnades på begäran av lantbru-
karna i Nagu och samlade dryga 40 personer.

Skrivelser 

Beredskapsersättning för avbytarna
 
I maj riktade ÅSP styrelse en skrivelse till SLC styrelsen angående beredskap-
sersättningen för avbytare. I och med den förnyade avbytarlagen betalar gårdar 
med mjölkningsorbot en beredskapsavgift till avbytarna.  Summan, 5 € / timme, 
är inte i sig hög men på grund av att en mjölkrobot kräver beredskap dygnet 
runt blir detta en extra kostnad på 560 € per vecka. I skrivelsen föreslås en års-
avgift för beredskapen.

Avbytarservicen inom Salo stad

ÅSP har riktat en skrivelse till Salo stad med anledning av sammarbetsförhand-
lingarna vid avbytarenheten. I skrivelsen uppmärksammas Salo stad de skär-
gårdsförhållanden som husdjursföretagana verkar i och de special arrangemang 
som detta medför. Att möjliggöra användingen av avbytarföretagare bör även i 
framtiden säkerställas.
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Utlåtande till ”Utkast till förordning om skärgårdstrafiken”

Minister Berners förslag om att avgiftsbelägga förbindelsebåtstrafiken i skär-
gården har mött kraftigt motstånd. Kostnaderna för den enskillda förretagaren 
i skärgården skulle bli orimlig. ÅSP anser att förordningen inte kan godkännas 
före de verkliga konsekvenserna för företagarna i skärgården noggrant utreds 
och kompenseras fullskaligt.

Representation

ÅSP har representerats av Mats Eriksson på Apetit bolagsstämman den 31.3 
och av Mårten Forss på Raisio bolagsstämman den 23.3.

Information om EU-stöden

De sedvanliga informationstillfällena om vårens stödansökningar ordnades i 
Pargas och Kimito. Vårens utbildningstillfällen var välbesökta. Över 90 % av 
gårdarna i Åboland lämnar in stödansökan elektroniskt.
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Den 5 december uppvaktade SLC Åboland samt centralförbundets representanter trafikmi-
nister Anne Berner gällande skärgårdstrafiken. Från vänster Anderas Johansson, förbunds-
ordförande Mårten Forss, minister Anne Berner samt SLC-ordförande Holger Falck.
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Projekt 

Tillsammans med MTK V-S har ÅSP det gemensamma projektet Livskraftiga 
lantbruksföretag. Projektet fokuserar på att upprätthålla lantbrukens kunskaps-
nivå och även kartlägga och stöda företag med problem. Projektet har startat 
upp i december 2016.

En fortsättning på projektet eko.nu har kört i gång från början av året 
2016. Målet är att öka den ekologiska produktions arealen i svensk Finland. Pro-
jektet erbjuder demonstrationsodlingar och ekosortförsök men även infodagar 
om aktuella frågor som berör ekologisk produktion. En viktig målgrupp är även 
konventionella odlare som söker information om ekologisk produktion.

Representanter i SLC:s organ år 2016

Styrelsen Mårten Forss II vice ordf.
Ekoutskottet Jan-Erik Karlsson
Kvinnoutskottet Annette Blomberg
Mjölksamarbetsgruppen Sverker Blomberg
Miljö- och markpol.utskottet Mats Eriksson
Organisationsutskottet Helena Fabritius
Potatisutskottet Peter Karlgren
Skatteutskottet Anders Backas
Slaktdjursutskottet Dick Abrahamsson
Skogsutskottet Reijo Haapa, Kurt Ekström
Socialpolitiska utskottet Nina Lundström
Sockerbetsutskottet Mikael Lundström
Spannmålsarbetsgruppen Peter Lindström
Trädgårdsutskottet Anders Ekholm
Ungdomsutskottet Ida Fredriksson
Fullmäktige Mats Hagman (Gustaf  Ekholm) 

Bert-Ove Johansson (Markus Karlsson)
Mickel Nyström (Birgitta Rosenberg)
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Representation i MTK-utskott 2016

Gemens. Köttutskottet * Rickard Norrén
Miljö- och markpolitiska utskottet Mats Eriksson
Spannmålsutskottet   
-maltkornssektionen       Peter Lindström
Fårutskottet Mårten Forss
MTK V-S Nypotatisutskott Torbjörn Ekblad
*) Köttutskottet är gemensamt för alla producentförbund inom LSO:s anskaffnings-
område

Representation i företag 

Raisiokoncernen Abp Mårten Forss, Mikael Holmberg (förvalt-
ningsrådet)

Länsi Maito Sverker Blomberg

Medlemmar
 
Förbundet har 8 lokalavdelningar som under året hade 557 aktiva betalande 
medlemmar fördelade på 359 gårdar. Tillsammans har förbundet en åkerareal 
på 13670,8 ha, 23744,6 ha skog och 9625 m2 växthus som varit ansluten till 
lokalavdelningarna. Dessutom har lokalavdelningarna tillsammans 95 stödande 
lägenheter med sammanlagt 142 stödande medlemmar.

Lokalavdelningarna har under året betalat medlemsavgift till förbundet enligt 
följande:

Grundavgift 70,00 €/gård
Åkeravgift 2,50 € /ha
Skogsavgift 0,53 € /ha
Växthusavgift 0,05 € /m2
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Kansli & personal

Förbundets kansli är beläget i Villa Lande, Kimito, Engelsbyvägen 8, telefon: 
02-423720, e-post: asp@slc.fi.
 
Verksamhetsledare för förbundet är agrolog Helena Fabritius. Verksamhetsle-
daren fungerar även som LPA ombud i Kimitöns kommun och Pargas stad.

Statistikuppgifter

Lokal- 
avdelning

Aktiva
gårdar   medl.

Stödande
fam.        medl.

Ansluten areal
åker ha       skog ha

Växthus 
m2

Dragsfjärd 34 57 12 17 1448,57 4654,22 1800
Houtskär 31 46 4 6 644,79 953,12 400
Iniö 9 11 3 4 117,06 282,84 0
Kimito 107 167 31 42 5157,52 7561,15 45
Korpo 21 29 2 3 514,09 1025,89 4000
Nagu 55 76 21 36 1619,39 2946,86 0
Pargas 68 120 16 25 2993,13 3620,26 3200
Västanfjärd 34 51 6 9 1176,28 2700,3 180
Totalt 359 557 95 142 13 670,8 23 744,6 9 625
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SLC Åbolands lokalavdelningar 2017 
 
Dragsfjärd lokalavdelning
Ordf.: Ekholm Gustaf, Långnäs, 25870 Dragsfjärd, tel. 040 768 5361
Sekr.: Lundell Bo, Tvärvägen 4, 25860 Björkboda, tel. 0400 744 278

Houtskär lokalavdelning
Ordf.: Rosenberg Birgitta, Själö, 21760 Houtskär, tel. 0400 617 630
Sekr.: Unger Gunne, Saverkeit, 21760 Houtskär, tel. 040 768 7113

Iniö lokalavdelning
Ordf.: Lindberg Lasse, 23390 Iniö, tel. 0400 785 106
Sekr.: Nygård Kristoffer, Norrby, 23390 Iniö, tel. 040 734 1628

Kimito lokalavdelning
Ordf.: Christer Jägerskiöld, Sjölaxvägen 295, 25700 Kimito, tel 040 7355  587
Sekr.: Niklas Lönnroth, Dalkarbyvägen 58, 25700 Kimito, tel. 040 705 2088

Korpo lokalavdelning
Ordf.: Mickel Nyström, Hväsbyvägen 58, 21710 Korpo, tel 040-775 5830
Sekr.: Johansson Thomas, Wattkast 1, 21710 Korpo, tel. 0400 893 596

Nagu lokalavdelning
Ordf.: Eriksson Mats, Finby, 21660 Nagu, tel. 040 749 7303
Sekr.: Andersson Sten, Haverö, 21660 Nagu, tel. 0400 821 652

Pargas lokalavdelning
Ordf.: Söderholm Timo, 21600 Pargas, tel. 040 580 2808
Sekr.: Kaanela Kimmo, Pölsbölevägen 159, 21610 Kirjala, tel. 0400 783 533

Västanfjärd lokalavdelning
Ordf.: Hagman Mats, 25840 Nivelax, tel. 0500 690 065
Sekr.: Börman Johan, Billböle, 25830 Västanfjärd, tel. 040 553 0541
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Årsöversikt

2015 blev det första året med det nya LBU-programmet eftersom det gamla 
stödet förlängdes att gälla även 2014. Stödnivåerna är lägre och utbetalningarna 
är förändrade jämfört med tidigare. För många gårdar blev 2016 ännu ett tufft 
år ekonomiskt eftersom prisnivåerna för många av våra produkter fortfarande 
ligger på en mycket låg nivå. En bidragande orsak till detta är Rysslands im-
portstopp från EU vilket orsakar att det fortfarande är stora volymer som skall 
avsättas på nya marknader eller pressar priserna på den inre marknaden. I syn-
nerhet mjölkgårdarna på Åland upplevde ytterligare en pressad tillvaro, medan 
priserna ute i Europa delvis började återhämta sig.

Projektet Hållbar livsmedelsstrategi som planerades under 2015 gick nu 
vidare i och med att Invenire AB med Patricia Wiklund som utredare fick i 
uppdrag att utforma strategin. VD har under året deltagit i flera seminarier vid 
KSLA i Stockholm som berör samma ämne. Arbetet inleddes under våren och 
fortlöpande under året engagerades både företag och enskilda medlemmar för 
att få så bra bredd som möjligt. Under hösten hölls workshops och utbildningar 
inom ramen för projektet och därmed ökade intresset väsentligt. Strategin blev 
inte helt färdig under året utan redovisades och godkändes i januari 2017.

Lokalavdelningarna tog under sina årsmöten det första steget mot nedlägg-
ning, men för att slutgiltigt vara godkänt enligt stadgarna skall två på varandra 
följande möten ta samma beslut. För de flesta lokalavdelningar kommer detta 
att ske under årsmötet 2017.

Landskapsregeringen hade aviserat skärpningar av nitratbeslutet och ett 
flertal möten hölls under våren där Ålands Producentförbund framförde med-
lemmarnas synpunkter. Det nya beslutet innebär en lite kortare spridningstid 
för stallgödsel på hösten. Ålands Producentförbund har även haft möjlighet att 
ta del av utredningsarbetet gällande en ny vattenlag för Åland. Vi har som mål-
sättning att minska byråkratin i samband med dikning och bevattning. Arbetet 
går nu vidare till lagberedningen. Vi har även engagerat oss i olika projekt som 
berör våra medlemmar.

Mjölkgruppen som tillsattes av Landskapsregeringen under 2015 arbetade 
vidare under 2016 och vi drev igenom en utvärdering av avbytarverksamheten, 
eftersom det finns ett utbrett missnöje med den på fältet. Sedan återstår det att 
se om Landskapsregeringen gör något åt detta.
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Kvinnoutskottet har förtjänstfullt arbetat för att lyfta fram de svårigheter 
som många gårdar har att brottas med. Ett informationstillfälle ordnades för 
rådgivare och andra som kommer i kontakt med många jordbrukare och som 
behöver se signaler när någon inte mår så bra. Ett annat tillfälle ordnades för att 
inspirera till att ta tag i sin egen situation.

Ordförande Tage Eriksson, VD Henry Lindström och Mikael Pellas deltog 
i den stordemonstration som ordnas i Helsingfors. Demonstrationen riktade sig 
mot rysslandssanktionerna och försenade stödutbetalningar som orsakat om-
fattande likviditetsproblem för många odlare.

Styrelsen tackar alla som på olika sätt bidragit i vårt arbete för våra med-
lemmars bästa.

Jomala den15 mars 2017
 
Henry Lindström, VD
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På jordbrukarnas traktormarsch den 11 mars på Senatstorget i Helsingfors representera-
des ÅPF av verksamhetsledare Henry Lindström, ordförande Tage Eriksson och Mikael 
Pellas.
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Förbundets organisation

Styrelsen
 
Ordförande för styrelsen och förbundsordförande är Tage Eriksson, Jomala 
viceordförande Jonas Lundberg, Finström och ledamöter Hannah Nordberg 
Vårdö, med Yvonne Mattsson, Sund som suppleant, Michael Perander, Fin-
ström, med Maria Karlsson, Finström som suppleant, Erik Ekström, Jomala 
med Marcus Eriksson Eckerö som suppleant och Leif  Hagberg, Saltvik, med 
Nicklas Mörn, Saltvik som suppleant.

Ledamöter i SLC:s fullmäktige 

Ledamöter i SLC:s fullmäktige är Leif  Hagberg, Saltvik med Ralf  Fagerholm, 
Hammarland, som suppleant, Jan Salmén Saltvik med Adam Söderlund, Saltvik 
som suppleant och Nicklas Mörn, Saltvik med Hanna Nordberg, Vårdö som 
suppleant. Jan Salmén är andra viceordförande i SLC:s fullmäktige.
         
SLC: styrelse    

Ledamot i SLC:s styrelse har varit Tage Eriksson med Jonas Lundberg som 
suppleant.

ÅPF:s utskott 2016

Spannmålsutskottet
Ordförande Sixten Mattsson, ledamöter Jonas Lundberg, Agneta Sviberg, Ste-
fan Sundborg.

Marknadsföringsutskottet 
Ordförande Liz Mattsson, ledamöter Adam Söderlund, Staffan Mörn, ÅCA, 
Ålands Trädgårdshall, Ålands skogsägarförbund och AB Lantbruk.

Specialodlarutskottet 
Ordförande Mikael Lundell, ledamöter Mikael Perander, Tord Sarling och 
Ann-Christin Mansén-Kalm och Pontus Grunér.
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Husdjursutskottet 
Ordförande Birgitta Eriksson-Paulson, ledamöter Mikael Pellas, Jan Eriksson, 
Ingolf  Strand, Per-Ole Mattsson, Henrik Karlsson, Maija Häggblom och Nick-
las Mörn.

Skatteutskottet
Ordförande Bo-Erik Sandell, ledamöter Klas Mörn och Lars-Johan Mattsson.

Ekologiska utskottet 
Ordförande Tage Eriksson, ledamöter Nicklas Mörn, John Mattsson och Mari 
Söderdahl och Erik Ekström.

Ungdomsutskottet 
Ordförande johan Holmqvist, ledamöter Liz Mattsson, Fredrik Söderlund, Eli-
na Lindroos, Christian Påvalls och Kristoffer Lundberg, Jon Eriksson och An-
ton Alm.

Skogs- och energiutskottet 
Ordförande Jan Salmén, ledamöter Leif  Sundberg, Nils Mörn och Ralf  Fager-
holm.

Kvinnoutskottet 
Ordförande Yvonne Mattsson, ledamöter Hanna Nordberg, Maija Häggblom 
och Annette Loumann.  

Mark- och miljöutskottet 
Ordförande Harry Ekström, ledamöter Tage Mattsson, Nils Eriksson och An-
ders Jansson.

ÅPF:s representanter i SLC:s utskott

Organisationsutskottet              Henry Lindström, Lars-Johan Mattsson
Skatteutskottet                                  Lars-Johan Mattsson, Bo-Erik Sandell 
Trädgårdsutskottet                            Mikael Lundell, Michael Perander
Slaktdjursutskottet                            Mari Söderdahl, Ingolf  Strand
Sockerbetsutskottet                           Tom Jansson
Potatisutskottet                                 Lars-Johan Mattsson, Marcus Eriksson
Miljö- och markpolitiska utskottet   Anders Jansson, Harry Ekström
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Socialpolitiska utskottet           Hannah Nordberg, Agneta Sviberg
Ungdomsutskottet                             Elina Lindroos, Fredrik Söderlund
Skogsutskottet                               Jan Salmén, Leif  Sundberg
Ekoutskottet                                     Nicklas Mörn, John Mattsson
Kvinnoutskottet                       Yvonne Mattsson, Hanna Nordberg
Spannmålsutskottet Jonas Lundberg, Sixten Mattsson
Mjölksamarbetsgruppen Tarja Blomqvist, Jan-Håkan Eriksson

Förbundets revisorer

Revisorer har varit Robert Lindfors och Sven-Anders Danielsson med Erica 
Sjölund och Trygve Sundblom som suppleanter.

Förbundets kansli

Förbundets kansli finns i Prakticum vid Ålands Landsbygdscentrum i Jomala. 
Kansliet är öppet alla vardagar kl 09.00-16.00. Henry Lindström har fungerat 
som VD. Lars-Johan Mattsson har varit kanslist t.o.m. den 31 mars. Cissi Sjölan-
der har varit anställd på prövotid från den 1 mars och är anställd som ordinarie 
kanslist fr.o.m. den 1 september 2016.

ÅPF:s skattetjänst

Skattetjänst handhar bokförings- och deklarationsuppdrag åt medlemmarna till 
självkostnadspris. Skattetjänst handhades av Lars-Johan Mattsson t.o.m. den 
sista mars 2016 och därefter av Cissie Sjölander. Deklarations- och bokförings-
hjälp har varit Klas Mörn och Bo-Erik Sandell. Skattetjänst förmedlar också 
prenumerationer av LRF:s medlemstidningar bl.a. Land, Lantmannen och ATL.

Medlemmar

Antalet medlemsgårdar har varit 374 (396) aktiva och 72 (66) stödande med 
sammanlagt 836 (866) medlemmar anslutna. Den anslutna åkerarealen har varit 
9820 ha (10.357) , skogsarealen är 13.773 ha (14.320) och växthusarealen är 
25.187 m2 (25.257).
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Medlemsavgifterna för 2016 har varit följande:
Grundavgift 69 euro
Stödande grundavgift 52 euro
Arealavgift per ha, åker 3,85 euro /ha
Arealavgift per ha, skog 0,80 euro /ha
Växthusavgift 0,05 euro /m2
Avgift per fam.medl. 1,70 euro

ÅPF har haft följande företag som förbundsmedlemmar:
Ålands Centralandelslag
Ålands Trädgårdshall
Ålands Skogsägarförbund
Ab Lantbruk

Stödande företag till ÅPF:
Andelsbanken för Åland
W.J.Dahlman AB
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Ålandsbanken AB
Bila AB 

Utskottens verksamhet 2016

Ungdomsutskottet 

Ungdomsutskottets styrelse har under 2016 bestått av ordförande Johan Holm-
qvist, sekreterare Elina Lindroos samt ledamöter Kristoffer Lundberg, Fredrik 
Söderlund, Christian Påvals, Liz Mattson, Jon Eriksson samt Anton Alm. Se-
kreterare Elina Lindroos har även under året varit Ålands representant i SLC 
ungdomsstyrelse. Under 2017 avsäger sig Kristoffer Lundberg och Liz Mattson 
sina platser i styrelsen på grund av andra uppdrag. Vi vill tacka dem för ett aktivt 
och uppskattat deltagande i ÅPF:s Ungdomsutskott!

Utskottet har under året haft fyra stycken möten. Ungdomsutskottet har 
varit aktiva i livsmedelsstrategin som hade en stor fokus under 2016 i hela ÅPF. 
Utskottet anordnade i februari 2016 en träff  för intresserade ungdomar på 
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Eventet var uppskattat av de medver-
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kande. Ungdomsutskottet har även varit bollplank för Jordbruksbyrån gällande 
vissa avbytarfrågor och flera möten har hållits med Sölve Högman och Camilla 
Gunell.

Tanken var att utskottet skulle trycka en kalender för att få in pengar till 
aktiviteter med ungdomarna, alla sponsorer är klara men projektet behöver ar-
betas med mer.

Under oktober månad anordnade SLC Ungdom en resa till Bryssel, en av 
styrelsemedlemmarna åkte som representant för Åland.

Utskottet för ekologisk odling

Ekologiska utskottet sammanträdde tillsammans med ÅPF:s Vd och Tord Sar-
ling från ÅTH den 10 november för att diskutera marknadsläget. Konstaterades 
att det finns en ökande efterfrågan på ekologiskt odlade produkter. Detta gäller 
både på Åland och i Finland. Man konstaterade att det inte går att göra nya avtal 
gällande stöd för ekologisk odling. Tord Sarling kunde konstatera att det finns 
ett ökat behov att göra kontrakt gällande ekologisk lök ock ekologiska grönsa-
ker. Det skulle vara viktigt att man kunde få stöd för detta även om arealen är 
liten. Man konstaterade att det behövs nya odlare och utbildning för dessa.

Kvinnoutskottet
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Bakom den uppskattade Må bra-dagen, som hade temat Lantbruket förändras - verktyg 
för vardagen, stod ÅPF:s kvinnoutskott.
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Kvinnoutskottet fortsatte arbetet med att engagera sig i de sociala frågorna som 
berör jordbruket. Den 6 oktober ordnades på Ålands Hotell- och restaurangs-
kola ett informationstillfälle för de som genom sina organisationer och företag 
eller på annat sätt är i kontakt med många jordbrukare. Utbildningsdagen skall 
fördjupa kunskapen om tidigt ingripande, hur man i praktiken kan ingripa och 
ta saker till tals.

För jordbrukare ordnades en ”Må bra dag” men man hade ändrat namn på 
tillfället till: Lantbruket förändras- verktyg för vardagen. Tillfället var välbesökt 
och uppskattat.

Samtliga utskottsmedlemmar var kallade till diskussioner, workshops 
och utbildningar inom ramen för projektet Hållbar livsmedelsstrategi.

Skrivelser, utlåtanden och höranden

ÅPF har lämnat följande skrivelser och utlåtanden på lagförslag, förordningar 
eller initiativ: 
• Utlåtande till Landskapsregeringen gällande marint direktiv
• Vid flera till fällen har ÅPF lämnat synpunkter på utredarnas arbete med 

den nya vattenlagen.
• ÅPF har lämnat utlåtande  angående statsrådets direktiv gällande upphand-

ling
• VD har deltagit i flera möten gällande en ny avfallslag för Åland.
• Miljöbyrån kommer att noggrant följa upp näringsläckage från jordbruket 

i två diken.
• Ålands Vatten har en uppföljning av näringsläckage till vattendragen.
• Skrivelse till Landskapsregeringen gällande avbytaruppföljningen.
• Skrivelse till Landskapsregeringen gällande nyttjandet av Naturbrukssko-

lan. 
• Brev till Landskapsregeringen gällande stöd för hjortdjursskador.
• Brev till Landskapsregeringen gällande förlängd tid för stallgödselspridning
• Brev till Lanskapsregeringen om landskapsborgen för likviditetslån.  
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Övriga särskilda aktiviteter som VD deltagit i under 
året
• Studierundtur för politiker och tjänstemän i Landskapsregering och Lag-

ting.
• Projektet Foodax, som undersökt möjligheterna för utökad export av livs-

medel.
• Generationsväxlingsdag för jordbrukare
• Deltagit i Landsbygdsforum som skall riva barriärer mellan Lr och näring-

en.
• Uppföljning och utvärdering av LBU-program.
• Deltagit i Ålands Vattens projekt för förbättring av vattenkvalitet i täkterna.
• Deltagit i Bärkrafts arbete kring Hållbart Åland
• Deltagit i projektet Fiskrens.
• Deltagit i diskussioner om minskning av användning av plastkassar i han-

deln.
• Deltagit i möte om försörjningsberedskap
• Deltagit i möte om arbetsvillkor för icke nordisk arbetskraft

Vårmötet

Vårmötet hölls på Ålands Hotell- och restaurangskola den 1 april 2016. Styrel-
seordförande Tage Eriksson hälsade alla välkomna och Lantrådet Katrin Sjö-
gren, Vicelantrådet och näringsministern Camilla Gunell, Ålands Riksdagsman 
Mats Löfström, projektledare Patricia Wiklund och Verksamhetsledare Johan 
Åberg från SLC. Styrelseordförande konstaterade att Ålands Producentförbund 
i år firar 70 årsjubileum, men att firandet går i arbetets tecken. Han relaterade 
till det gångna året och konstaterade att mjölkpriset sjönk redan under 2014 
och att priset sedan dess varit lågt. Det sänkta priset var en direkt följd av Ryss-
lands importstopp gällande livsmedel från EU. Även i övrigt har 2015 präglats 
av låga producentpriser och försenade stödutbetalningar. ÅPF genomförde en 
lyckad kampanj som hette ”Sätt Åland på tallriken” som fick ett mycket bra 
mottagande bland konsumenterna. Ordförande konstaterade att ekonomin är 
en ständig källa till oro inte bara för producenterna utan även för ÅPF eftersom 
medlemsavgifterna tenderar att minska, stödet från SLC är lägre 2015 än för 
2014 och våra kostnader stiger.
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Projektet ”Hållbar livsmedelsstrategi ” som fick sin börja redan för ca 1 
och ett halvt år sedan nu går in i ett aktivare skede i och med att Patricia Wik-
lund anlitats som projektledare. Det är viktigt att vi får ett brett engagemang i 
detta projekt, som förhoppningsvis kommer att ligga till grund för ett komman-
de LBU-program. 2015 har präglats av ett omfattande bevakningsarbete och 
remissvar gällande olika direktiv och förslag till beslut och lagstiftningar. ÅPF:s 
roll är nu ännu viktigare när inte Centern, som ofta fört jordbrukets talan inte 
sitter med i Landskapsregeringen.

Tage Eriksson förklarade vårmötet öppnat.  

Patricia Wiklund som driver företaget Invenire AB har anlitats av Ålands 
Producentförbund för att leda projektet ”Hållbar livsmedelsstrategi”. Hon kon-
staterade att jordbruket har tuffa tider och att vi bör ta tag i situationen. I sitt 
anförande hänvisade hon bl.a. till FN:s mål från september 2015 och försökte 
beskriva hållbarhet ur olika synvinklar.

Riksdagsman Mats Löfström gav en bild av hur arbetet vid riksdagen i 
Helsingfors löper.. Mats Löfström relaterade till aktuella jordbruksfrågor och 
konstaterade att Rysslands importstopp har fått stora effekter på det finländska 
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Arbetet med projektet ”Hållbar livsmedelsstrategi” fortsatte aktivt under året. På bilden 
från vänster VD Henry Lindström, projektledare Patricia Wiklund samt ordförande Tage 
Eriksson.
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jordbruket. Han berömde även SLC:s och MTK:s insatser för att hålla kvar 
Chipsfabriken på Åland. Traktormarschen blev även den en framgång med stor 
politisk närvaro och uppskattning från konsumenternas sida. Mats Löfström 
betonade vikten av att bygga relationer och för jordbruket gäller det att bygga 
relationen producent-konsument.

Johan Åberg tog upp aktuella saker inom intressebevakningen. Det eko-
nomiska läget är svårt på många gårdar och vi får hoppas att vi kan undvika 
beskärningar av stöden. 

Detaljhandelns i Finland omsättning minskade 2015 med 1,5 %, trots detta 
ökade detaljhandelns vinst.

Förverkligandet av klimatavtalet från Paris inleds i EU och i Finland. Som 
ett av resultaten från traktormarschen kan vi inom kort se ett nytt lagförslag 
om offentlig upphandling: All offentlig upphandling skall uppfylla de krav som 
gäller vid produktion i Finland. Vid traktormarschen deltog 7-800 traktorer och 
ca 5000 personer.

I riket har man bl.a. genom SLC:s insatser kommit igång med export av 
spannmål till Nordtyskland. Johan Åberg tycker att det är något vi på Åland 
också borde undersöka. Det behövs partier på ca 3-5000 ton. Vi måste bli mer 
marknadsorienterade. Vi måste ta tag i saken själva gällande export.
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ÅPF:s kanslist Lars-Johan Mattsson avtackades av ordförande Tage Eriksson för ett 
förtjänstfullt arbete.



223

 
ÅPFÅlands producentförbund ÅPF

Höstmötet

Höstmötet hölls fredagen den 2 december på Ålands Hotell- och restaurangs-
kolan. Styrelseordförande Tage Eriksson hälsade alla välkomna till höstmötet. 
Särskilt välkomna hälsade han styrelseordförande Holger Falck från SLC, pro-
jektchef  Eija Hagelberg från Salo, Jaana Höglund från Jakobstad och Alexandra 
de Haas från Leader Åland som tillsammans presenterade möjligheten till stöd 
för miljöprojekt samt Harriet Strandvik som skall klargöra REKO-försäljning-
ens och mathantverkets betydelse för hela jordbruket.

Ordförande konstaterade att Åland står i centrum för förbundsrundan i 
Landsbygdens Folk denna vecka. Gällande det som har hänt under året konsta-
terade han att Orkla-krisen fick en bra lösning. Samtidigt konstaterade han att 
vi måste få upp priserna på våra produkter. Ordförande lyfte här fram projektet 
”Hållbar livsmedelsstrategi” som syftar till att höja priserna med 20 %. Han an-
såg även att Åland har varit för dåliga på att skaffa pengar från EU och menade 
att Högskolan på Åland här kunde vara en resurs. Han konstaterade även det 
positiva i att Dahlmans fått en ny VD som förbättrat kontakterna med pro-
ducenterna. I och med projektet Hållbar livsmedelsstrategi lyfts även cirkulär 
ekonomi och cirkulation av näringsämnen fram.

Alexandra de Haas från Leader Åland informerade om möjligheterna att 
söka EU-pengar för att exempelvis rusta upp lekplatser för fisk, vård av vatten- 
och havsmiljön, starta utbildningsprojekt eller skapa nya möjligheter till natur-
upplevelser både för turister och hemmafolk. 

Projektchef  Eija Hagelberg från BSAG (Baltic Sea Action Group (Ak-
tionsgruppen för Östersjön)) berättade om östersjöprojektet och såg många 
möjligheter för Åland till projekt och samarbeten.

Jaana Höglund från Jakobstad informerade om miljöprojekt i Österbotten 
som syftar till bättra vattenmiljö. Det kan beröra bl.a. förbättring av vattendra-
gens tillstånd och aktivering av betesskötsel.

SLC:s förbundsordförande Holger Falck informerade om aktuella frågor 
inom den nationella jordbrukspolitiken. Det kommer knappast fler krispaket 
från EU, men det finns ett nationellt stödpaket på 50 miljoner euro. Det finns 
nu möjlighet att ansöka om statsborgen för likviditetslån, men staten har lämnat 
Åland utanför, vilket både Holger Falck och Landskapsagronom Sölve Högman 
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anser att är fel. Ålands Producentförbund har uppmärksammat Landskapsre-
geringen på detta. 

Mathantverksläraren och konsulten Harriet Strandvik lyfte fram den små-
skaliga och närproducerade maten i sitt anförande. REKO-handeln är en otro-
ligt viktig del av Åland som gastronomisk region. Hon påpekade att jordbru-
karna är nyckelpersoner inom livsmedelsproduktionen Både det småskaliga och 
storskaliga jordbruket är viktigt för Åland som matregion. Det gäller hela tiden 
att skapa ett mervärde på sammasätt som ÅCA:s kärnade smör som är mycket 
efterfrågat på innekrogarna i Stockholm. Åland hade mycket stora framgång-
ar vid FM i Mathantverk i Raseborg. Harriet Strandvik lyfte också fram RE-
KO-handeln, som numera finns både i Mariehamn och i Godby. På riksnivå 
finns det 160 ringar med omkring 200.000 konsumenter som omsätter ca 30 
miljoner euro. Det är ingen fjutt längre utan en möjlighet som samtidigt visar 
hur ansiktet bakom produkten ser ut.

Medlems- och arealredovisning 2016

Lokal- 
avdelning

Aktiva
gårdar    pers.

Stödande
gårdar     pers.

Ansluten areal
åker ha        skog ha

Växthus 
m2

Föglö 21 35 2 4 442,00 999,84

Hammarland       54 108 11 18 1 269,77 2 147,83

Jomala 71 135 16 24 2 254,92 2 528,66 624,0
Kökar                    3 6 1 1 113,03 0,00

Lemland 19 30 7 13 395,09 837,57

Lumparland         16 28 1 2 433,44 373,42

Norra Åland 181 364 34 49 4 755,36 6 776,74    24 563,0
Sottunga 9 19 0 0 157,28          109,72      

Totalt 374       725 72 111 9 820,89 13 773,78 25 187,0
Statistik för Ålands Producentförbund 31.12.2016
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Sum lägenheter (st): 446 Sum åker (ha): 4 781,58

Sum aktiva lägenheter (st): 374 Sum arrende (ha): 5 039,31

Sum stödande lägenheter (st): 66 Totalt åker (ha): 9 820,89
Sum medlemmar 836 Sum skog (ha): 13 773,78

Sum aktiva medlemmar (st): 725 Sum växthus (m²): 25 187,00

Sum stödande medlemmar (st): 111 Sum bärbuskar (ha): 0,07

Lägenheter skog (st): 338 Sum frilandsodl. (ha): 0,00

Lägenheter enbart skog (st): 100 Sum enbart skog. (ha): 4 039,94

Arealfördel-
ning

Aktiva
Lägeh.    Pers.

Ansluten areal
Åker + arr.   Skog        Växthus    Bärbuskar  Friland

0-9,99 46
10-24,99 77
25-49,99 78
50-99,99 61
100-149,99 8
150- 2
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ÅPF Ålands producentförbund ÅPF

ÅPF:s lokalavdelningar 2017 
 
Föglö lokalavdelning
Ordförande: Johan Helin, Granboda, 22710 Föglö
Sekreterare: Tor-Olof  Englund, Nötö, 22710 Föglö
Kassör: Alfons Boström, Flisö, 22710 Föglö

Hammarlands lokalavdelning
Ordförande och kassör: Ralf  Fagerholm, Näfsby, 22240 Hammarland
Sekreterare: Mikaela Liljegren, Kattby, 22240 Hammarland

Jomala lokalavdelning 
Ordförande: Staffan Bengtz, Vestansunda, 22130 Gottby
Sekreterare: Tommy Karlsson, Ytterby 22150 Jomala
Kassör: Tord Johansson, 22130 Gottby

Lemlands lokalavdelning
Ordförande: Joakim Sjögren, Norrby, 22610 Lemland
Sekreterare och Kassör: Egon Signell, Norrby, 22610 Lemland

Lumparlands lokalavdelning
Ordförande: Jan Eriksson, Lumparby, 22630 Lumparland
Sekreterare och Kassör: Erik Alm, Klemetsby, 22630 Lumparland

Norra Ålands Lokalavdelning
Ordförande: Henry Lindström, Tellviksvägen 32, 22320 Ödkarby
Sekreterare och kassör: Bo-Erik Sandell, Markusböle, 22310 Pålsböle

Sottunga lokalavdelning
Ordförande: Nils Eriksson, 22720 Sottunga
Sekreterare: Regina Pettersson. 22720 Sottunga
Kassör: Stig Karlsson, 22720 Sottunga





Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
Tfn (09) 586 0460
fornamn.efternamn@slc.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Denna bok är tryckt på 
PEFC-certifierat papper från 

finländska skogar.


