Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
Publikation nr 91

ÅRSBERÄTTELSE 2015

NYLANDS SVENSKA
PRODUCENTFÖRBUND
NSP

2

DET NITTIOFÖRSTA VERKSAMHETSÅRET
Förbundets medlemmar
19 lokalavdelningar var anslutna till förbundet, av vilka tre landsbygdsföreningar.
Lokalavdelningarna hade vid slutet av år 2015 sammanlagt 1.433 lantbruks- och
trädgårdslägenheter som medlemmar (aktiva). Dessa minskade med 2,0 procent från
föregående år. Förbundet hade 304 stödande medlemmar (- 2,9 %).
Personmedlemmarnas antal uppgick till 3.276 (- 2,0 %).
Medlemsgårdarnas sammanlagda areal utgjorde 59.497 ha åker (- 1,6 %) och 75.683
ha skog (- 1,2 %). Medlemsgårdarnas medelareal uppgick till 41,5 ha åker (+ 0,1 ha
jmf. med 2014) och 52,8 ha skog (+ 0,4 ha). 322 lägenheter hade enbart skog. Om man
beaktar endast aktiva gårdar som hade åkermark i besittning blir åkerns medelareal
drygt 12 hektar större, d.v.s. 53,5 ha. Det här torde väl motsvara medelarealen för
lantbruken på NSP:s område.

Stödande företagsmedlemmar
Följande företag och organisationer var stödande medlemmar 2015:
Andelsmejeriet Länsi Maito
Andelsmejeriet Tuottajain Maito
Arla
LSO Andelslag
Svenska Småbruk och Egna Hem
Södra skogsreviret
Folksam skadeförsäkring
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FÖRBUNDETS ORGANISATION
Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande och ordförande i styrelsen sedan 2004, Thomas Blomqvist. Adress: Bonäsvägen
100 C, 10520 TENALA, tel. 050 5121776, e-post: thomas.blomqvist@riksdagen.fi.
I viceordförande Thomas Antas, ledamot i styrelsen sedan 2002, viceordförande sedan 2015. Adress:
Hindersbyvägen 622, 07850 HINDERSBY, tel. 050 3079919, e-post: thomas.antas@kolumbus.fi.
II viceordförande 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 ..............................................
John Holmberg, Tenala..................................................
Anders Wasström, Snappertuna.....................................
Bengt Nyman, Karis……........................................…...
Christian Nyholm, Ingå ….............................................
Tom Lemström, Sjundeå................................................
Kim Männikkö, Kyrkslätt..............................................
Magnus Selenius, Esbo……..........................................
Maria Himmanen, Vanda...............................................
Marina Lindström, Sibbo...............................................
Anders Rosengren, Borgå..............................................
Johan Cederberg, Pernå.................................................
Carolina Sjögård, Liljendal............................................
Boris Antman, Mörskom...............................................
Johan Björklöf, Strömfors ..................................……..
Kim Rosqvist, Pyttis......................................................
Kaijus Ahlberg, Trädgårdsproducentavdelningen.........

från 1999
från 2003
från 1999
från 2001
från 2015
från 2012
från 2010
från 2012
från 2002
från 2013
från 2004
från 2009
från 2005
från 2015
från 2011
från 2013
från 2002

Verksamhetsledare Bjarne Westerlund har fungerat som styrelsens sekreterare.

Hedersordförande
Riksdagsrådet Henrik Westerlund, Pernå, från år 1996.

Revisorer
Förbundets ordinarie revisorer för verksamhetsårets räkenskaper är GRM-revisor Pehr Colérus
(anlitad fackrevisor från år 1979) med Ossi Sopen-Luoma (GRM) som suppleant och Johan
Söderberg med Kim Lindström som suppleant.
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NSP:S SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2015
Nya ledamöter och representanter utmärkta med mörk text.

NSP:s arbetsutskott: Thomas Blomqvist (ordf.), Tenala; Anna Alm, Pojo; Bengt Nyman, Karis;
Magnus Selenius, Esbo; Marina Lindström, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå och Thomas Antas,
Lappträsk.
Till arbetsutskottets möten kallas även kvinno- och ungdomsutskottets ordförande.
Sektoransvariga:
Växtodling: Bengt Nyman
Husdjur: Anna Alm och Marina Lindström
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; Gustav Rehnberg, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Henrik Lindström, Sibbo; BoJohan Johansson, Borgå och Sune Eliasson, Pernå. SLC:s jurist kallas till möten.
Ungdoms- och PRutskottet: Sonja Träskman (ordf.), Ingå; Anna Alm, Pojo; Thomas Lindholm,
Snappertuna; Erik Perklén, Sjundeå; Annika Nysten, Borgå; Jesse Mårtenson, Mörskom och Crista
Hällfors, Lappträsk.
Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Karis; Bengt Dunderfelt, Tenala; Stefan Bäckman, Ingå;
Kim Forsman, Ingå; Johan Weurlander, Sjundeå/Esbo; Tom Pehkonen, 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 och Ben Silfvast, Lappträsk
Kvinnoutskott:Johanna Wasström (ordf.), Snappertuna; Margareta Lönnfeldt, Pojo; Anita Baarman,
Karis; Gunilla Westman, Kyrkslätt; Monica Oljemark, Borgå och Camilla Nylund, Liljendal
Animalie referensgrupp: Johan Wasström, Karis; Kristian Westerholm, Ingå; Kaj Klinge, Sjundeå;
Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom
Skog referensgrupp: Anders Wasström, Snappertuna; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt,
Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mårten Malmström, Esbo; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta
Lundström, Sibbo och Sune Eliasson, Pernå samt Stefan Borgman, SLC.
Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även
sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i
motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller
andra sektororgan.
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Representanter i Södra förbundens (NSP, MTK-Uusimaa, MTK-Häme, MTK-KaakkoisSuomi) 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 Anna Lemström, Sjundeå
(representant för skogsägarförbundet Kusten / region Nyland, suppleant Stefan Borgman)
Spannmålsutskott: Bengt Nyman, Karis och Tom Pehkonen, Helsinge
Mjölkutskott: Johan Wasström, Karis och Kristian Westerholm, Ingå
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: Henrik Kevin, Tenala (suppleant Marcus Fagerström, Tenala)
Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Staffan Björkell, Pernå
Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och ÅSP): Roger Lindroos,
Bromarf
Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala (suppleant Anders
Rosengren, Borgå)
Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Bromarf (suppleant Peter
Simberg, Tenala)
Representant i Jordägarnas värderingscentral (SLC): Håkan Fagerström, Ingå (suppleant Henrik
Lindström, Sibbo)
Representant i NTM-centralens odlarråd: Henry Wikholm, Borgå (suppleant Thomas Antas,
Lappträsk) och Bjarne Westerlund, NSP
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Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, NSP (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 Westerlund, NSP (suppl.
Henrik Lindström, Sibbo)
Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Thomas Antas, Lappträsk
(suppleant för Jaakko Holsti, MTK-Uusimaa)
Representanter i skogsägarförbundets fullmäktige: Kerstin Degerth, Kyrkslätt och Mårten
Malmström, Esbo (suppleant Kristian Westerholm, Ingå)
Representant i det regionala skogsrådet: Anders Wasström, Snappertuna (suppl. Henrik Lindström,
Sibbo).
Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo
Representant i JSM:s rådgivningsdelegation (SLC): Anders Rosengren, Borgå

NSP:s representanter i SLC:s fullmäktige, i SLC:s och MTK:s utskott, samt i övrig SLCrepresentation framgår ur SLC:s årsberättelse.

Förbundets ordinarie möten
Vårmötet
Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 10 april 2015 på Vanda lantbruksmuseum. Närvarande var ca
50 personer av vilka 25 st. var valda ombud för lokalavdelningarna. Helsinge lokalavdelnings
ordförande Tom Pehkonen hälsade alla välkomna. Pehkonen gav deltagarna en kort överblick av
Vandas historia och dagsläge. Göran Härmälä, ordförande för Helsinge Lantmannagille presenterade
platsen och museiverksamheten.
Vanda stads parkchef Aino Leino redogjorde bland annat för hur Vanda ser på samarbetet med
jordbrukarna i staden, som för närvarande har en befolkningsökning på 2500 personer i året. Den
ökande befolkningen skapar i sin tur ett ökat tryck på rekreationsmöjligheter och ett vårdat landskap.
I diskussionen påpekades att lantbrukarna borde tas med i grönområdesprogrammet i fortsättningen
och att Vanda stads skogar utgörs enbart av skyddsområden och rekreationsskog. Staden har
egentligen ingen normal ekonomiskog.
Förbundsordförande Thomas Blomqvist konstaterade i sitt öppningsanförande att vi borde minska på
spannmålsarealen. Spannmålsmarknaden är i obalans, utbudet överstiger vida efterfrågan och
spannmålspriserna är i botten. Det är naturligtvis inte enbart utbud och efterfrågan på den inhemska
marknaden som bestämmer priset, men överutbudet i vårt land medverkar nog till det låga priset. Han

7

hoppades därför att så många som möjligt noga övervägt vad det lönar sig att så på den egna gården,
utgående från gårdens egna förutsättningar.
Han konstaterade att det under de senaste åren framförts önskemål om att producentorganisationerna
ska gå i bräschen för att skapa en egen exportkanal så att spannmålsöverskottet på den inhemska
marknaden ska minska. Han uppmanade alla att göra spannmålsexportkontrakt med Polar Oats, det
här är extremt viktigt för vår trovärdighet på exportmarknaden. Blomqvist påminde också att odlarna
måste vara beredda på att exportavtal som ingåtts i början av växtodlingsåret vissa år än mindre
lönsamma än hemmamarknaden, men att det inte får vara ett hinder.
Förbundsordföranden konstaterade vidare att den situation vi nu haft, där villkoren för stödsystemet
och tolkningen av reglerna sent klarnat, är fullkomligt oacceptabelt. Han framhöll att det är livsmedel
vi vill och ska producera, fast stödsystemet ibland lockar till annat. Vi är inte nöjda med att
skördekravet slopades. Blomqvist betonade att systemet med skyddszoner är bra i princip, det är
baserat på frivillighet och vi får en bra ersättning. Men det blir problem om vi sätter för stora arealer
som skyddszon. Avslutningsvis framhöll Blomqvist att lokala och regionala beslutsfattare bättre bör
beakta markägarnas rättigheter.
Därefter följde utdelning av ordenstecken. Holger Falck presenterade Henry Wikholms och Mårten
Malmströms meriter och överräckte Finlands vita ros ordenstecken till dem. Wikholm och
Malmström tackade för de varma orden och för utmärkelsen.
Vårmötet godkände förbundets årsberättelse och bokslut för år 2014 och förbundsstyrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Bokslutet uppvisade ett överskott om 42.473 euro och 33 cent.
Efter mötesförhandlingarna informerade Anna Alm, medlem i SLC:s strategiarbetsgrupp, om
förslaget till ny strategi för SLC. Hon liknade SLC vid medlemmarnas viktigaste maskin. Man kan
fråga sig om vi känner vår maskin tillräckligt bra och använder oss av den. Alla medlemmar kanske
inte förstår hur stora påverkningsmöjligheter man har. I diskussionen påpekades att strategin även
måste förankras samt skall följas och implementeras i den dagliga verksamheten.
SLC:s ordförande Holger Falck kom till vårmötet direkt från stödförhandlingar på ministeriet, där
man diskuterade skyddszoner, permanenta betesmarker, nitratförordningen och fånggrödor. Falck
kunde därmed ge deltagarna i mötet färskt besked om bland annat den gårdsvisa begränsning för
skyddszoner som man kommit överens om i förhandlingarna. Han framhöll att CAP-direktstöden är
de ”pålitligaste” under perioden fram till 2020. Nationella tilläggsfinansieringen utgör drygt hälften
av den årliga LFA-summan. LFA-förbindelsen är ett-årig, vilket medför att det är möjligt att justera
LFA-stödet årligen. Det finns därmed årligen en risk att det beskärs. Stödet till djurens välbefinnande
är däremot rätt väl tryggat. Holger Falck redogjorde vidare kort för andra aktuella frågor inom
jordbrukspolitiken och intressebevakningen. Han redogjorde bl.a. kort för den kompromiss om
ändringar i den nya nitratförordningen som nyligen uppnåtts i förhandlingar mellan jord- och
skogsbruksministeriet och miljöministeriet gällande spridning av gödsel på sluttande åkrar. I
diskussion togs närmast upp detaljer gällande villkoren för skyddszoner.
Den sista programpunkten på vårmötet var planläggningschef Sten Öhman från Ingå som talade om
markplaneringsfrågor under rubriken ”Markplanering, ett hot mot jord- och skogsbruk? Öhman
besvarade själv frågan nekande, men konstaterade att problematiken inom markplaneringen är att
lagen är en liten del, det sunda förnuftet en annan liten del - medan gråzonen där emellan är den
största delen. Mycket är alltså rätt ogripbart, vilket egentligen är ett rättsskyddsproblem.
Då det gäller byggrätter grundar sig dimensioneringen på stomlägenhetsprincipen, men här borde
man enligt Öhman kunna se den enskilda situationen - blir det rättvist eller inte? Bedömningen bör
alltid grunda sig på verkliga förhållanden. Sammanfattningsvis kan man säga att markplanering är
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bra, bara den görs på rätt sätt, konstaterade Öhman. Det är viktigt att kommunerna aktivt informerar
och samarbetar med jordbrukarna och markägarna. Det lönar sig också att själv vara på alerten i de
här frågorna.
SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin höll med om att gråzonen inom markplaneringen är stor och
hon får ofta frågor av medlemmarna i frågor som berör markplanering och markanvändning. Ett
exempel är hur man drar ellinjer och jordkablar och ersättningsfrågor kring detta. Bristen på
kommunikation drabbar markägarna, konstaterade SLC:s jurist. Hon framhöll vidare mot bakgrund
av ett aktuellt fall i Vanda, att samhället (kommunen) inte har rätt att tvångsinlösa mark om man inte
inom en relativt nära framtid har ett klart behov och användningsändamål för denna.
I diskussionen påpekades att stomlägenhetsprincipen i många fall blivit det väsentliga och inte
rättvisan, vilket leder fel. I vissa kommuner och fall kan stomlägenhetsprincipen medföra att man inte
kan bygga nära övriga fastigheter, utan endast i ”bakskogen” där byggrätten finns. Öhman
konstaterade att han anser att byggrätten nog skall gå att flytta inom samma lägenhet.
Miljöministeriets och NTM-centralens ”lära” har okritiskt börjat implementeras av de kommunala
tjänstemännen, trots att det är fel. Vidare framhölls att det inför den nya regeringsperioden
diskuterats att undantagslov i markanvändningsfrågor skall styras till kommunerna och inte till NTMcentralen.

Uttalande från vårmötet
I uttalandet framhölls att en fungerande infrastruktur är viktig för landsbygden. Bastrafiklederna,
trafikförbindelserna på landsbygden och i skärgården, samt uppkopplingsmöjligheterna till snabb
tvåvägs nätförbindelse ska fungera. Basvägnätet måste tilldelas nödvändiga resurser. I stället för att
starta nya stora infraprojekt borde man under den kommande regeringsperioden först förbinda sig att
sätta det allt sämre basvägnätet i skick. Reparationsskulden för vägnätet i Finland är för närvarande
ca 2,4 miljarder euro och ökar årligen. För att minska på reparationsskulden behövs ca 200 miljoner
euro i årliga tilläggsanslag. Dessutom behövs minst 30 miljoner till för de enskilda vägarna.
Inför vårbruket påminde NSP:s vårmöte om lantbrukarnas behov av framkomlighet med
lantbruksmaskiner på vägarna. Trafikleder bör planeras och förverkligas så att vägarna, där det är
nödvändigt, även tryggt kan användas med moderna stora lantbruks- och andra maskiner.
Grundandet av en nationalpark i Porkala bör inte förverkligas ansåg NSP:s vårmöte. Dels saknas
finansiering för skötseln och utvecklandet av befintliga nationalparker och dels skulle det innebära
betydande negativ inverkan på närliggande privata marker. Jord- och skogsbrukets
verksamhetsförutsättningar måste under alla omständigheter tryggas.
Markägarnas rättigheter och beslutanderätt om sin egendom, samt jord- och skogsbrukets
verksamhetsförutsättningar och utvecklandet av bioekonomin måste ges tillräcklig tyngd vid
samhällsplaneringen. Införande av nya skyddsbeteckningar och krav på kostsamma åtgärdstillstånd
kan inte accepteras utan goda motiveringar och grundlig konsekvensutredning. Allt skydd skall
basera sig på lag, inte till exempel via diffusa beteckningar i landskapsplaner, underströks i uttalandet
från vårmötet.
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Höstmötet
Förbundets höstmöte hölls i form av Nyländsk Bondedag tillsammans med Nylands Svenska
Lantbrukssällskap på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo den 10 november. I mötet deltog ca 110
personer. Av dessa var 40 personer valda ombud för lokalavdelningarna.
I sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Thomas Blomqvist att vi haft en speciell
odlingssäsong och allt som allt mycket utmanande år bakom oss, och vad gäller utmaningarna också
framför oss. Redan innan vi kom igång med vårarbetena var det kämpiga, ovissa tider. Nya
stödsystem, med oklara villkor in i det sista. Villkor som dessutom visat sig vara sådana för
miljöstödets del att de måste ändras inför nästa säsong.
Förbundsordföranden konstaterade att igen en gång hade lantbruksförvaltningen misslyckats med att
få stödvillkoren och reglerna klara i tid. Helt ohållbart att vi år efter år ska se samma sak. Ingen
tolerans eller flexibilitet när det gäller förseningar eller misstag från vår sida, medan myndigheterna
inte kan eller behöver hålla några tidtabeller överhuvudtaget. Han konstaterade att så här ensidiga
avtal och förbindelser skulle inte tolereras i någon annan bransch. Vi ska inte heller behöva göra det.
Blomqvist framhöll att det är beklagligt, i synnerhet som vi varnade för det här, alltså SLC och MTK,
att man nu hamnar att ändra på reglerna för miljöersättningen. Nu märker även
lantbruksförvaltningen att anslagen inte räcker till, att vi blivit ”för miljövänliga" och måste begränsa
de åtgärderna för att pengarna inte räcker.
Trots att vi nu är i en djup kris, är jordbruket en framtidsbransch. Mat behövs varje dag, finländska
konsumenten vill ha inhemskt producerade livsmedel, stor potential i de gröna näringarna när det
gäller energiproduktion, bioteknologi etc. Sittande regeringen lyfter fram den här frågan och anser att
Finland har mycket att vinna på satsningar inom jord- och skogsbruket. Ett sätt är satsningar på
spannmålsexport. Det som fick sin start här på Bondedagen ifjol har nu resulterat i att vi exporterat
fodervete. Inte enkelt, inte utan problem och inte så stora mängder som vi först tänkte, men i alla fall
ett genombrott. Viktig signal att vi inte godkänner hur låga priser som helst, att vi är beredda att
agera.
Vi har också sett ett annat genombrott. Reko-ringarna har blivit flera och större. De har helt klart en
betydelse för och påverkan på den allmänna opinionen, konsumenternas uppfattning och också en
ekonomisk betydelse för många gårdar som är med i ringarna. De kan dessutom växa ytterligare och
gör det högst antagligen också. Visar på ett växande intresse för mat och matens ursprung och
kvalitet. Det är i vårt intresse.
Avslutningsvis poängterade Blomqvist behovet av att satsa på informationsverksamhet inom
organisationen. Dessutom kan alla vi som medlemmar bli ännu bättre ambassadörer för vår näring för
det vi alla tror på och vet att gagnar hela landet. Världens viktigaste jobb; bondens.
Vid mötet behandlades medlemsavgifter och budget för år 2016. Ordföranden konstaterade att
förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 2016 bibehålls oförändrade, förutom
arealavgiften för skogsmark som sänks med 17 c/ha, d.v.s. den andel som betalats vidare till SLC.
Från år 2016 är alla medlemmar i skogsreviret automatiskt medlemmar även i SLC, varför SLC inte
längre uppbär en avgift för skogsareal från producentförbunden. Förbundets (och
lokalavdelningarnas) arealavgift för skog är att betrakta som en markpolitisk
intressebevakningsavgift. Vidare införs 2016 i SLC en ny medlemskategori, studerandemedlemskap,
för vilken medlemsavgiften föreslås bli 10 €, som går i sin helhet till SLC. Sekreteraren presenterade
hur medlemsavgifterna fördelas mellan lokalavdelningar, förbundet och SLC.
I enlighet med styrelsens förslag beslöts om följande medlemsavgifter, per aktiv och stödande
medlem i lokalavdelningarna, för år 2016:
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Grundavgift

65.00 euro

Studerandemedlemskap (stödande)

10,00 euro

Arealavgift;

åker
skog

1,95 euro/ha
0.48 euro/ha upp till 200 ha/medlem
för överstig. areal 0,00 euro/ha
växthus
0,02 euro/m2
friland
4,00 euro/ha

Medlemsavgifterna för stödande företag och organisationer fastställdes till 700 euro.
Thomas Blomqvist återvaldes enhälligt till förbundsordförande. Till första viceordförande återvaldes
enhälligt Thomas Antas och till andra viceordförande likaså enhälligt Anna Alm.
Konstaterades att Bengt Nyman, Karis; Kim Männikkö, Kyrkslätt; Marina Lindström, Sibbo; Anders
Rosengren, Borgå; Kim Rosqvist, Pyttis och Kaijus Ahlberg, Trädgårdsproducenterna står i tur att
avgå ur förbundsstyrelsen. I stället för Kim Männikkö och Marina Lindström, som ej ställde upp för
återval, valdes som nya styrelseledamöter Mats Wikner respektive Karl-Erik Oljemark. Alla övriga
återvaldes enhälligt.
Till centralförbundets fullmäktige utsågs följande representanter för förbundet:
Anna Alm
pers. suppl. Jaakko Mäkelä
Anders Wasström
Sune Baarman
Kaj Klinge
Kim Forsman
Kim Männikkö
Mårten Malmström
Gösta Lundström
Magnus Lindberg
Anders Rosengren
Robert Haglund
Hans Boije
Anders Mickos
De motioner som förbundet lämnat in till SLC:s kongress (23-24.11) presenterades. NSP hade lämnat
in tre motioner som tar upp 1) informationsverksamhet, 2) markpolitiska frågor och 3)
sockerbetsodlingens framtid. Vidare hade Ingå lokalavdelning lämnat in en motion om en fungerande
spannmålsmarknad. Motionerna och svaren på dem framgår närmare i SLC:s årsberättelse.
Ordföranden konstaterade att NSP 2015 fyller 90 år, vilket firades på höstmötet dels genom utdelning
av förtjänsttecken och dels genom att bjuda på lunch med kaffe och kaka.
Förbundstyrelsen hade tilldelat förtjänsttecken till följande personer:
SLC:s medlemsmärke i silver: Annette Sjöblom, Karis; Sune Baarman, Karis och Anna Pettersson,
Esbo.
SLC:s förtjänstmärke i silver: Henrik Kevin, Tenala; Hedvig Lindholm, Karis; Rainer Wiman, Karis;
Gunilla Westman, Kyrkslätt; Tuula Juslin, Esbo; Kim Ahlfors, Esbo; Johan Ahlgren, Sibbo; Magnus
Lindberg, Sibbo; Håkan Haglund, Borgå; Martin Veit, Borgå; Sam Johansson, Borgå och Erik
Oljemark, Borgå.
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, som inledde den lantbrukspolitiska diskussionen tog
inledningsvis upp aktuellt inom jordbrukspolitiken. Han konstaterade att minskandet av byråkratin
har hittills varit ett stort fiasko. Vill man göra stora ingrepp måste man sikta på EU:s nästa
jordbruksreform. Finland borde nu sätta ner foten gentemot kommissionen ansåg Åberg. Men han
konstaterade att lantbruksförvaltningen här hemma nog också krånglat till saker och ting i onödan.
Bioekonomin har lyfts fram i regeringsprogrammet och spetsprojekten medför tilläggsfinansiering
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för investeringar i miljön, djurens välbefinnande och energiproduktionen. De lägsta stödnivåerna
höjs från 30 till 35 %. Rådgivningsåtgärden Råd 2020 utvidgas att omfatta modernisering av gårdar
och förbättring av konkurrenskraften. Möjligtvis stöd för export av jordbruksprodukter och livsmedel
i form av t.ex. marknadsanalyser och snabbare byråkrati.
Åberg redogjorde kort för krispaketet 2016 om totalt 20 miljoner nationella och 9 miljoner EUpengar, som riktas främst till mjölk- och köttgårdar samt svinnäringen. Dessutom kan skuldsatta
gårdar få krisstöd enligt likanande modell som 2010.
Åberg konstaterade att det egentligen var SLC som på vårvintern varnade för att det behövs
begränsningar i en del av miljöersättningsåtgärderna. Lantbruksförvaltningen var inte särskilt
intresserade av att begränsa åtgärderna vilket nu resulterat i att penningåtgången är betydligt högre än
budgeterat. 260 miljoner euro, då hållbar nivå 210 miljoner. Skyddszoner, fånggrödor och vintertida
växttäcke de åtgärder där överskridningarna störst och där förvaltningen nu vill införa skärpningar.
Ursprung, närhet och etik är viktiga argument för finländsk mat. Det vi borde göra är att bli bättre på
att branda oss och hela kedjan bör dra åt samma håll från jord till bord.
I diskussionen togs upp bioekonomins möjligheter speciellt inom bioenergi och biobränslen.
Potentialen stor, men Åberg ansåg att det största problemet att Finlands energipolitik gynnar
storskalig produktion. Möjligt att ta ut betydligt mer ur våra skogar för t.ex. energiproduktion. Den
globala osäkerheten och att man just nu minskar försörjningsberedskapen i Finland påtalades.
Nedkörningen av säkerhetslagren av spannmål förverkligas vid en olycklig tidpunkt.
SLC:s ombudsman Rikard Korkman framhöll i sitt anförande att det är fint att det är NSP som kan
stå i spetsen för utvecklandet av spannmålsexporten. Han ansåg att vi kan vara stolta över den insats
som gjorts och de resultat som nåtts. Förra höstmötets initiativ där odlarna även satte tryck på sig
själva har lett till resultat. Odlarna avgör hur det kommer att gå i framtiden, hur exportsatsningen
fortsätter och utfaller.
Korkman redogjorde kort för spannmålsexportkontraktet och lastningen av spannmålet i hamnen i
Valkom, Lovisa. I en krissituation måste odlarna själva aktivt söka nya lösningar, inte vänta på att
någon annan gör det. Närheten till exporthamnarna möjliggör specialisering på export. Man kunde
sälja kanske 25 % av sin kommande skörd på förhand redan på våren för export.
I diskussionen togs upp om man borde satsa på export av foderkorn i stället för vete, då det kunde
vara lättare att få ihop mängder för foderkorn. Möjlighet att samla ihop spannmålen via
anskaffningsbolag och bjuda ut för export till högstbjudande aktörer inom spannmålshandeln ett
alternativ.
Anna Alm tackade i egenskap av nyss återvald viceordförande för det arbete som gjorts och
uppmuntrade alla att tala med sina grannar och fundera på om man kan vara med igen och delta i
kommande exportkontrakt. Ordföranden tackade för anförandena och diskussionen. Han tolkade
stämningarna så att mötet gärna ser att ansträngningarna fortsätter.
Uttalande från höstmötet
I uttalandet från mötet framhölls att lantbruksbranschen, trots att det finländska jordbruket befinner
sig i sin djupaste ekonomiska kris under hela vår EU-tid, är en framtidsbransch.
Byråkratibördan måste minska och dessutom borde man inom offentliga upphandlingar framöver
kräva att alla upphandlade produkter uppfyller samma krav som Finlands lagstiftning ställer på
inhemska bönder och livsmedelsförädlare.
Då gårdarna nu är i ett verkligt pressat ekonomiskt läge är det fullständigt ohållbart med förseningar i
stödutbetalningarna. Likaså är det inte acceptabelt att jordbrukarna blir lidande av att förvaltningen
och speciellt Landsbygdsverket (Mavi) inte klarar av att sköta sina uppgifter och att inledandet av
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investeringar måste skjutas fram p.g.a. halvfärdiga dataprogram och oflexibelt regelverk. Att jordoch skogsbruksministeriet dessutom nu aviserar skärpta villkor och beskärningar i
miljöersättningarna 2016 och den vägen straffar jordbrukare som förbundit sig till frivilliga
miljöåtgärder skadar ytterligare jordbrukarnas förtroende för lantbruksförvaltningen, betonar NSP:s
höstmöte.
I uttalandet framhölls vidare att genom att utnyttja närheten till exporthamnarna i Nyland kan odlarna
själva medverka till att få ut ett bättre pris och förbättrad lönsamhet. Det finns goda marknadsutsikter
t.ex. för finländsk havre, såväl konventionellt odlad som ekologisk. Speciellt ren glutenfri havre är
efterfrågad. Produktutveckling och vidareförädling kan även skapa betydande mervärde och
exportintäkter. REKO-ringar där konsumenter köper närproducerad mat direkt av producenter utan
mellanhänder är ett annat exempel på nya försäljningskanaler som skapar mervärde för såväl
producenter som konsumenter.

Förbundets verksamhet
Allmänt om lantbruket
År 2015 fanns det 50 999 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Jämfört med året innan
minskade antalet gårdar med tre procent. År 2015 var gårdarnas genomsnittliga åkerareal 44 hektar.
Producentpriserna på mjölk och kött sjönk år 2015 jämfört med året innan. Minskningen av
producentpriserna på spannmål stannade däremot av, och producentpriserna på ägg och potatis
uppvisade en ökning. År 2015 betalade mejerierna i genomsnitt 38 cent per liter till
mjölkproducenterna. Siffran innehåller inte tillskott eller mjölkproduktionsstöd. Priset sjönk från året
innan med drygt sex cent per liter (-14 procent). De genomsnittliga producentpriserna på nöt-, svinoch fjäderfäkött fortsatte att sjunka år 2015 under det andra året i rad. Även det genomsnittliga
producentpriset på fårkött började sjunka.
Den totala spannmålsskörden i Finland uppgick 2015 till 3,7 miljoner ton och var cirka 0,3 miljoner
ton lägre än 2014. Spannmålsåret 2014/15 kännetecknades av att en rekordmängd spannmål
exporterades från Finland, cirka 1 miljard kg eller 1 miljon ton. Priset för brödvete var i genomsnitt
167 euro/ton och för fodervete 138 euro/ton. Priset på brödvete låg på samma nivå som året innan
medan priset på fodervete var tre procent lägre än 2014. (Källa: LUKE).
Betpriset sjönk från 40 euro till 30,1 euro per bet-ton, d.v.s. med 25 % jämfört med 2014. Som tillägg
till betpriset utbetalades 2,1 miljoner euro som är 5,2 miljoner euro mindre än året förut.
Tranportersättningen för sockerbetor sjönk från 4,2 miljoner euro till 3 miljoner euro.
Vårbruket kom igång redan i mitten av april, men en längre period med kallt och regnigt väder gjorde
att vårbruket drog ut på tiden och var rekordlångt, en del var ännu osått i mitten av juni. Främst i
östra Nyland där man kom senare igång med vårbruket. Speciellt kornet led av vårens och
sommarens väta. Ensilagevallarna och första skörden utvecklades bra under den våta och kalla
försommaren och vallskörden blev rätt stor och kvalitativt hygglig. Spannmålsskörden blev tack vare
en förhållandevis fin höst överraskande bra, men stora områdesvisa variationer. Växtsäsongen var 24 veckor försenad, men det soliga och varma vädret i augusti förbättrade situationen. På grönsaksidan
hade man problem p.g.a. den kalla början av sommaren och stora temperaturväxlingar.
År 2015 köpte skogsindustrin 32,85 miljoner kubikmeter råvirke från de privata
skogarna. Virkeshandelsvolymerna sjönk med 3 procent jämfört med föregående år. Skogsindustrin
köpte 14,49 miljoner kubikmeter timmer och 17,18 miljoner kubikmeter massaved. Mängden av
timmer var 6 procent mindre än året innan. Mängden av massaved var nästan samma som året innan.
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Andel av rotköp var 27,16 miljoner kubikmeter (-2 % från året innan) och andel av leveransköp 5,40
miljoner kubikmeter (-9 % från året innan). År 2015 betalades för tallstock 54,4 euro per kubikmeter
och för granstock 54,5 euro per kubikmeter vid rotförsäljning. Rotpriset på tallmassaved var 15,7
euro per kubikmeter och på granmassaved 16,9 euro per kubikmeter. (Källa: LUKE).
Totalvolymen av energivedshandeln i Finland minskade jämfört med året innan med nästan en
femtedel. Virkesvolymen vid leveransförsäljning ökade med några procent, medan mängden virke
som köptes på rot minskade med till och med en fjärdedel. Minskningen av stödnivån för energived
en orsak till nedgången i virkeshandeln. Även den milda vintern och nedgången i pris på fossila
bränslen bidrog till att handeln med energived minskade.

NSP:s verksamhet
Förbundets styrelse sammanträdde till tre möten under 2015. Årets första möte hölls på K-Lantbruk,
där man diskuterade bl.a. spannmålsmarknaden, odlingsrekommendationer och export. Åtgärder
inom SLC gällande frågan om befrämjande av spannmålsexport diskuterades. Sammanfattningsvis
konstaterades att man skall satsa på följande åtgärder: 1. Mot statsmakten, trycka på för allmänt
bättre förutsättningar för export. 2. Mot handeln och industrin kräva bättre betalningsvillkor och
kvalitetskriterier. Inhemska kvalitetskriterierna ändras så att de bättre motsvarar internationella
villkor och har en tydlig kvalitetsprissättning. 3. Satsa på utveckla exportkontrakt och försäljning av
spannmål på export via odlarägt bolag.
Slopandet av skördekravet, som jord- och skogsbruksministeriet ensidigt beslutat om var en fråga
som väckte diskussion. Ansågs att det kan ge upphov till ökad skenodling och försvåra aktiva odlares
möjligheter att få tillskottsmark och höja arrendenivån. Med tanke på bilden utåt kan ett slopat
skördekrav slå tillbaka mot bondekåren. NSP:s linje att skördekravet inte borde slopas.
Årets andra styrelsemöte hölls i mars på Naturcentret Haltia i Noux. SLC:s verksamhetsledare Johan
Åberg redogjorde på mötet bl.a. för stödsystemet och –villkoren för 2015. Även regeringens
budgetramar, samt nitratförordningen och förbudet mot spridning av gödsel på sluttande åkrar (över
15 % lutning) diskuterades. SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin redogjorde för naturvårdslagens
revidering och konstaterade att ersättningströskeln är problematisk. Ersättningarna för dragning av
ledningar över privata markägares marker ansågs vara för låga. Till de politiska beslutsfattarna borde
föras fram behovet av att stärka markägarnas ställning i lagstiftningen.
Höstens styrelsemöte hölls på Jordägarnas Värderingscentral. Helena Ålgars redogjorde för
Värderingscentralens verksamhet och markägarfrågor. SLC:s skogsexpert Stefan Borgman
redogjorde för aktuella skogsfrågor. Bl.a. Luo-beteckningen i utkastet till landskapsplan togs upp.
Frågan har bevakats aktivt från både producent- och skogsorganisationerna. Förslag till motioner till
SLC-kongressen och SLC:s strategiutkast behandlades. Gällande förslaget om nedskärningar i
avbytarservicen framhölls att nedskärningarna inte kan accepteras då de innebär att villkoren
försämras drastiskt och på ett orättvist sätt som försätter olika produktionsinriktningar i olika
ställning. Här hade man sedan även framgång i intressebevakningen då en stor del av de aviserade
försämringarna under hösten drogs tillbaka.
Arbetsutskottet höll åtta möten under året, varav två hölls som e-post möten.
Inom NSP och SLC gjordes under 2015 mycket intressebevakning i förhandlingar med myndigheter,
samt satsningar på att föra fram behovet av ett rättvist pris och inhemsk produktion samt en aktiv
ungdomsverksamhet.
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Från NSP:s håll kritiserades det slopade skördekravet. Påpekades att då både ålders- och
skördekravet slopats minskar det intresset bland äldre odlare för att arrendera ut eller sälja sin
åkermark. Istället fortsätter man kanske som passiva odlare. Intresset för t.ex. skyddszon kan i viss
mån dämpas av att skyddszonerna måste skördas. Risken för att vallar börjar klassificeras som
permanent vall inverkar också. NSP:s linje var att man från SLC:s sida bör arbeta för att återinför
skördekravet i någon form, åtminstone för vallen. Den ohållbara situationen där mycket ännu två
veckor före stödansökan öppnar var öppet gällande villkoren för stödsystemet påtalades. Framhölls
att det är synnerligen dålig förvaltning. 85 % av stödansökningarna lämnades in elektroniskt, i
Nyland ca 80 %. Påtalades att stödvillkoren blivit så pass invecklade att det börjar vara omöjligt för
producenterna att ta till sig informationen och klara av att fylla i stödansökan på traditionellt sätt och
uppfylla villkoren. Vid odlarrådets möte framfördes krav på att det behövs mer tid för stödansökan
och att den elektroniska ansökan nästa år måste öppnas tidigare. Ekokontrollen och behovet och
möjligheter att förenkla byråkratin diskuterades aktivt med Evira.
De centralaste målsättningarna i verksamhetsplanen för 2015 gällde:
A. Bättre pris från marknaden via marknadsbevakning
B. Information & konsumentupplysning
C. Välmående
D. Markägar- & skogsfrågor
E. Miljö- & vattenvårdsfrågor
Dessa förverkligades i sammanfattning i organisationens verksamhet enligt följande:
A. Bättre pris från marknaden via marknadsbevakning
NSP och SLC arbetade under 2015 speciellt aktivt med att främja spannmålsexport för att balansera
spannmålsmarknaden. Åtgärder vidtogs bl.a. för att få igång odlarstyrd export. Initiativet till att
genomföra spannmålsexport i odlarnas egen regi framfördes i en skrivelse till SLC, som
undertecknades av cirka 60 odlare, på NSP:s höstmöte 2014. En arbetsgrupp med representanter från
NSP, SLC, MTK, anskaffningsföretagen A-spannmål och Nyländska spannmålskompaniet samt
köparen det odlarägda spannmålsexportbolaget Polar Oats utarbetade ett helt nytt exportkontrakt
under vårvintern.
Målsättningen för kontraktet fastslogs till att samla ihop en kontraktsmängd på 10 000 ton fodervete
till minimipriset 140 euro per ton (min 10,5 % protein) och 145 euro per ton (min 12 % protein) för
export från Valkom, Lovisa.
Avtalet innehöll 3 villkorliga skeden; 1) tiden för uppgörandet av kontraktet (16.3-15.4.2015), 2) tid
för Polar Oats Oy att sälja partiet på exportmarknaden (fram till 30.6. 2015) och 3) flexibel leverans
av avtalad mängd och kvalitet till hamnlagret i augusti-oktober.
Spannmålsexportkontraktet togs emot med intresse på lokalavdelningsmötena. Teckningen av
fodervetekontraktet startade ändå trögt trots en bred marknadsföring förutom på NSP
lokalavdelningarnas vårmöten, även i Landsbygdens Folk och genom personliga brev. När
kontraktstiden var slut hade ändå cirka 110 odlare tecknat ett parti på totalt 6000 ton fodervete, vilket
konstaterades vara en tillräckligt stor mängd för att gå vidare med exportplanerna. Odlarna var
huvudsakligen från NSP:s område. Försäljningen visade sig vara mera utmanande än väntat och
försäljningstiden måste förlängas in i juli före en köpare i Tyskland hittades och affären slutligen
kunde genomföras.
Utskeppningen av spannmålet till köparen skedde i två etapper, i slutet av oktober och i början av
november. Affären fick ett positivt mottagande bland odlarna.
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Det slutliga försäljningspriset som odlaren erhöll översteg inte minimipriset på grund av det svåra
marknadsläget. Priset som erhölls på exportmarknaden och kostnaderna redovisades i sin helhet till
säljaren i samband med spannmålslikviden.
Bland annat via Greppa Marknaden-projektet har marknadskunnande bland odlarna förbättrats.
Förbundet deltog i Västankvarn Fältdag i Greppa Marknaden seminarietältet den 9.7. Greppa
Marknaden exkursion till Estland ordnades den 23.10 med ett 40-tal deltagare.
Sortförsök och ekomentorskap samt REKO-ringar har utvecklats inom EkoNu!-projektet.
B. Information & konsumentupplysning
Ett medlemsbrev med bl.a. uppnådda resultat och aktuellt inför odlingssäsongen sändes ut av
lokalavdelningarna före lokalavdelningarnas vårmöten. Information bifogades även till
medlemsavgiftsfakturan.
Kommunikationen mot allmänheten viktig, även med tanke på intressebevakningen. Förbundets
kommunikationsarbetsgrupp med uppdrag att utveckla NSP:s kommunikationsstrategi och ge
synpunkter och önskemål för SLC:s kommunikation fortsatte sitt arbete.
Kommunikationsarbetsgruppen sammanfattade tre huvudbudskap: mervärde, ansvarstagande och
förvaltande. SLC gjorde även under året upp en kommunikationsstrategi. NSP:s åsikt att man bör
satsa mer på kommunikation. Framhölls att kommunikationen är otroligt viktig med tanke på att
upprätthålla och få förtroende och förståelse för jordbruket bland allmänheten.
Kommunikationsutbildning ordnades av SLC, såväl för tjänstemän som skilda regionala tillfällen för
förtroendevalda under hösten. På organisationsutbildningen för förbundets förtroendevalda och
lokalavdelningarnas styrelseledamöter den 4.11 i östra Nyland och den 5.11 i västra Nyland,
informerade K-Lantbruk om spannmålsmarknaden och exportmöjligheter och från SLC medverkade
Mia Wikström och Antonia Husberg. På programmet stod förutom information och kommunikation,
även SLC:s strategi och lokalvdelningarnas roll (eventuella sammanslagningar eller nya
samarbetsmöjligheter).
Producentorganisationen har arbetat för en bättre livsmedels- och ursprungsmärkning och enklare
regelverk för närmat och lokala upphandlingar. Varför får den minst som gör mest? - kampanjen från
2012 upprepades på Narinkens torg i Helsingfors och i regionerna den 27.4.2015. Bondens
pyttipanna samt mjölk såldes till producentpriset 30 cent per portion. Nylands förbunds temavecka
”Urbant och landsbygds möts” hölls den 4-9.5, där producentförbunden hade delansvar för
arrangemangen med närmat och välmående som tema.
NSP och SLC deltog i matmarknaden ”Vi möts på landet” på Mangs gård i Ingå den 26-27.9 och
deltog även i matmarknaden i Fiskars den 3-4.10. NSP hade en annons och sponsorerade
medlemmars annonsering i VN:s annonsuppslag före matmarknaden.
C. Välmående
Inom ramen för LPA-samarbetsavtalet hölls olika aktiviteter för att befrämja LPA-tryggheten.
Lokalavdelningarna hade egna aktiviteter i form av ”orka i arbetet”- (Tyky) verksamhet och
kondiskurser. LPA-infomaterial ingick i ”Min Gård”-minnesstickan som delades ut till nya lantbrukare.
Alla nya lantbrukare som deltog i lokalavdelningarnas vårmöten tilldelades dessutom en liten första
hjälppåse.
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Vikten av att ta hand om sin hälsa och välmående lyftes fram på möten och i artiklar i Landsbygdens
Folk, samt i medlemsbrev. Betydelsen av ett fungerande avbytarsystem poängterades och betydande
försämringar i systemet kunde avvärjas.
Må bra-dag ordnades tillsammans med LPA och Aktia den 27.10 på Spahotell Rantasipi Siuntio i
Sjundeå. En Må bra- resa till Tallinn ordnades för unga producenter i samarbete med MTK Uusimaa och
MTK Häme. 40 personer deltog i evenemanget som ordnades den 28-29.11. Programmet bestod av
expertföreläsningar, fototävling för grupper, tid för avslappnande spabesök och besök på julmarknaden i
Tallinn.
D. Markägar- & skogsfrågor
Skogs- och övriga markägarintressen bevakats aktivt på olika nivåer. NSP lämnade in utlåtande till
Nylands förbund om utkastet för etapplandskapsplan 2 och 4. Förbundet arbetade aktivt med att
bevaka beredningen av etapplandskapsplan 4. Tillsammans med andra mark- och
skogsägarorganisationer fördes diskussioner med tjänstemännen på Nylands förbund för att få bort de
nya luo-beteckningarna (områden med särskilda naturvärden) från planutkastet. Förbundet bevakade
och deltog även i uppgörandet av en guide för nationellt värdefulla landskapsområden med Porkala
som pilotprojekt. Porkala var vidare på förslag som ny nationalpark. De lokala markägarna och NSP
motsatte sig förslaget.
Problem gällande dragningar av ledningar påtalades. Informationen till markägarna (t.ex. från
Caruna, enligt aktuellt 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.
Principerna för avskjutningen av älgstammen och licensfördelningen bevakades inom det regionala
viltrådet och via lokalavdelningarnas markägarrepresentanter i jaktvårdsföreningarnas styrelse.
Situationen gällande utvecklingen av viltstammen diskuterades. Påtalades att det fortfarande verkar
det 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 uppföljning speciellt i östra
Nyland.
E. Miljö- & vattenvårdsfrågor
Det nya miljöersättningsprogrammet medförde en del utmaningar för jordbrukarna och
organisationen. Skyddszoner var enligt de nya reglerna lönsamhetsmässigt ett attraktivt alternativ.
Det ifrågasattes bland jordbrukarna om man kan lita på att de utlovade nivåerna på stöden kommer
att betalas ut och om det faktiskt är rätt att man kan sätta en stor del av arealen som ickeproduktiv
areal (NVÅ, skyddszon, inget skördekrav på produktionsvall etc.). Eftersom skyddszoner och en del
andra åtgärder inom miljöersättningsprogrammet blev populärare än myndigheterna väntat sig
infördes senare begränsningar i åtgärderna för kommande år.
Bevakningen av arbetet med uppgörande och tillämpningen av åtgärdsprogram för vattenvården inom
Nylands ELY-central och vattenförvaltningsplanen för Finska vikens och Kymmene älvs
avrinningsområde, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, fortsatte. Förbundet lämnade in
utlåtande till NTM-centralen om förslag till vattenskyddsåtgärder för perioden 2016 – 2021. NSP
arbetade även för en fortsättning av RaHa-projektet (Näringsurlakningen under kontroll) och fortsatte
samarbetet med några andra vattenvårdsprojekt gällande mätning av näringshalter i vattendrag m.m.
(bl.a. AINEISTO, LOHKO).
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NSP- och MTK-ungas bastukväll hölls den 30.1 i Helsingfors. Bastukvällen verkställdes i
samarbete med S-banken och LokalTapiola. 25 personer deltog.
Skattedeklarationskurs hölls på Vanda lantbruksmuseum den 4.2
SLC:s och EkoNu!-projektets Ekotankesmedja 2015 hölls den 10.2 på YH Laurea i Alberga.
NSP medverkade i ordnandet av en vändagsdans den 14.2 för unga producenter och
landsbygdsintresserade från de södra producentförbundens verksamhetsområden.
Vändagsdansen ordnades i Kytäjän Maapirtti i Hyvinge, ca.110 personer deltog.
SLC, NSP och Esbo landsbygdsförening deltog i Valtras maskindag i Esbo den 3.3.
Utbildning för blankettombuden, rådgivarna och kommunernas landsbygdsombud hölls den 17.3
i Helsingfors.
MTK och SLC arrangerade ett evenemang om rättvist pris den 27.4 på Narinken i Helsingfors
27.4, där man sålde pyttipanna och mjölk till producentpris.
Nylands förbunds temavecka ”Urbant och landsbygds möts” hölls den 4-9.5, där
producentförbunden hade delansvar för arrangemangen med närmat och välmående som tema.
NSP deltog med närmatsinfo i Kyrkslätt Prisma och S-market Näse den 5.5 och med info om
bl.a. allemansrätten vid det avslutande evenemanget på Haltia i Noux den 9.5.
Regionala stödinfon hölls inom ramen för informationsprojektet som NSL administrerade den
18.3 i Borgå, 26.3 i Liljendal, 30.3 i Karis och 1.4 i Kyrkslätt. Dessutom hölls ett skilt tillfälle
med videoförevisning för ekologiska odlare i Borgå den 18.3 samt ett stödinfo för
blankettombud, tjänstemän och rådgivare den 17.3 i Helsingfors. Infotillfällena samlade
sammanlagt hela 724 deltagare.
Bastukväll för NSP- och MTK-unga hölls på MTK-Uusimaas stuga Koivuniemi i Mäntsälä den
22.5. Ca 30 personer deltog.
Förbundet deltog i Västankvarn Fältdag i Greppa Marknaden seminarietältet den 9.7. I samband
med Fältdagen ordnades ytterligare en bastukväll för unga NSP:are i samarbete med Nylands
Agrologklubb. 35 personer deltog.
I kvinnoutskottets sommarresa till Estland den 27-29.7 deltog 30 personer.
Minister Tiilikainen uppvaktades på Helsingfors-Vanda flygstation den 6.9 av MTK och SLC
inför jordbruksministermötet i Bryssel den 7.9. Ett tiotal NSP-medlemmar från närområdet
deltog.
NSP- och MTK-unga besökte Skördefesten på Åland den 18-20.9. 40 personer deltog i resan.
NSP och SLC deltog i matmarknaden ”Vi möts på landet” på Mangs gård i Ingå den 26-27.9 och
i matmarknaden i Fiskars den 3-4.10.
Greppa Marknaden studieresa till Estland 23.10.
Må bra-dag hölls på Sjundeå bad den 27.10.
Odlarträff och pressinfo hölls i Valkom den 4.11 då den sista spannmålen i exportkontraktet med
Polar Oats lastades på fartyg för export till Tyskland.
SLC ordnade ungdoms- och kvinnoträff i Nådendal den 22.11 före SLC-kongressen den 2324.11.
NSP och MTK-unga åkte till Estland på välmåenderesa den 28-29.11. 40 personer deltog.
Generationsväxlingskurs ordnades tillsammans med LPA och Aktia den 2.12 i Ingå och den 3.12
i Borgå. Sammanlagt deltog ca 110 personer.

Ungdomsverksamhet 2015
Ungdomsverksamheten år 2015 ordnades i tätt samarbete med MTK-Uusimaa och MTK-Häme.
Annika Öhberg fungerade som ungdomsombud. Under året sammanträdde NSP ungdomsutskottet
två gånger under Sonja Träskmans ledning. Södra förbundens gemensamma ungdomsutskott
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sammanträdde 6 gånger med Olli Cavén från MTK-Häme som ordförande. Inför lokalavdelningarnas
vårmöten sammanställdes i samarbete med NSP:s samarbetspartners Min Gård 2015 infohelhet i
form av ett USB- minne för nyblivna lantbrukare i Nyland. Minnesstickan utdelades sammanlagt åt
28 företagare.
Den ovanliga växtperioden ställde till med oväntade svårigheter även för de unga producenterna, den
traditionella ungdomsträffen som tidigare år gått under namnet ”Oktoberfest” måste inhiberas p.g.a.
det goda tröskningsvädret den 3.10. NSP har under året ordnat olika evenemang för sina unga
medlemmar, se ovan under ”Kampanjverksamhet, evenemang och kurser 2015”.
Den 3.11 träffade NSP unga De Grönas riksdagsledamot Hanna Halmeenpää tillsammans med södra
förbundens gemensamma ungdomsutskott.
NSP unga deltog i ungdomsträffen som ordnades den 22.11 i samband med SLC kongressen i
Nådendal. 60 personer deltog i ungdomsträffen.

Projektverksamhet
På grund av bytet av programperiod och i väntan på öppnandet av projektansökan för den nya
programperioden blev 2015 något av ett mellanår i den egenliga projektverksamheten.
Projektplaneringen och koordineringen pågick dock febrilt och NSP deltog aktivt i planeringen av
projekt som medlemmarna kan ha intresse och nytta av.
De regionala stödinfotillfällena för de nyländska jordbrukarna våren 2015 ordnades via ett
informationsprojekt som administrerades av NSL. Det ordnades även ett tillfälle lokalavdelningarnas
blankettombud, rådgivarna och lantbrukssekreterarna på YH Arcada i Helsingfors i mitten av mars.
Ett fortsättningsprojekt för Greppa Marknaden - marknadskunskap, samarbete och nytänkande, som
SLF administrerar och driver i samarbete med NSP, NSL och SLC startade på egen risk genast efter
att det blev möjligt att lämna in projektansökan i mitten av juni. Projektet deltog i Fältdagen på
Västankvarn den 9 juli med ett spannmålsmarknadsseminarium. Vidare ordnades i oktober en
odlarkryssning och besök vid Muuga exporthamn i Estland. Projektet fick finansiering från NTMcentralen och stiftelsen Finlandssvenska jordfonden.
Projektet EkoNu! som genomfördes i Österbotten och Nyland i samarbete mellan SLC, NSP, ÅSP,
ÖSP och rådgivningen fick en förlängning till slutet av februari 2015. En fortsättning av projektet
planerades och projektansökan lämnades in av YA! i Österbotten i slutet av sommaren. För att möta
den växande efterfrågan på ekoprodukter strävar EkoNu! till att öka intresset för ekologisk
produktion i Svenskfinland. I projektet ingår NSL:s ekoförsök i Östnyland, observationsskiften på
gårdar och mentorsverksamhet. Micaela Ström är projektdragare i Nyland. För kompletterande
verksamhet och åtgärder som inte kan finansieras via EkoNu! –projektet för utvecklande av
ekoproduktionen i Svenskfinland erhölls även finansiering från Finlands Svenska Jordägarförbunds
stiftelse. Ekotankesmedja 2015 ordnades tillsammans med SLC den 10.2 på YH Laurea i Alberga
med ca 40 deltagare från hela Svenskfinland. Fältförsöken flyttades 2015 till Påvalsby, Lovisa.
EkoNu!-projektet driver aktivt även REKO, d.v.s. direkthandel mellan konsumenter och producenter.
REKO är en modell från Frankrike som Thomas Snellman och EkoNu! lanserade i Jakobstad och
Vasa sommaren 2013 och som spridde sig och växte lavinartat under 2015. Närmare info på
www.ekonu.fi/reko.
Tillsammans med MTK-Uusimaa planerades ett eget smågruppsprojekt för unga lantbrukare.
Projektansökan lämnades in av MTK-Uusimaa som administrerar projektet, som planeras starta
under 2016.
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Övrig projektverksamhet gällde bl.a. planering av en fortsättning av Urakka-projektet med TTS,
RaHa- och vattenvårdsprojekt (Luke, ProAgria), infoprojektet Nylandsbygd (Hamk, Novia) samt
Matregion Nyland och Kustens mat (Novia) och Närmat från Nyland (Laurea).
Tilläggsuppgifter om projektverksamheten på www.nylandsbygd.fi.
Förbundets representanter deltog dessutom i olika utvecklings- och projektstyrgrupper, i NTMcentralens och landskapsförbundens olika samarbetsgrupper samt i ett antal seminarier,
arbetsgrupper, möten etc. där medlemmarnas intressen bevakades.

Utskotten
NSP:S KVINNOUTSKOTT
Kvinnoutskottet sammanträdde under 2015 till två utskottsmöten.
På det första mötet den 10 februari 2015 planerades kommande kursverksamhet, där bl.a. en Må bra
dag ingår samt kvinnoutskottets sedvanliga sommarresa. Vidare diskuterades även stödperson
nätverket.
På mötet den 8 september 2015 diskuterade programmet för Må bra dagen som arrangeras i Sjundeå
samt SLC:s förslag att arrangera en kvinnoträff i samband med SLC kongressen i Nådendal. Vidare
beslöts att det arrangeras en kursdag i Tidigt ingripande.
Kvinnoutskottet arrangerade i februari en skattedeklarationsdag på lantbruksmuseet i Vanda, dagen
samlade 25 deltagare.
Utskottets sedvanliga sommarutfärd gick 2015 till Pärnu i Estland och samlade 31 deltagare. 25
lantbrukare deltog i Må bra dagen i Sjundeå i oktober. Två nyländska damer deltog i Kvinnoträffen i
samband med SLC:s kongress i Nådendal i november.
UNGDOMS- OCH PR-UTSKOTTET
03.03.2015
 Vårens verksamhet och kommande evenemang behandlades.
 Gemensamma aktiviteter med MTK-Unga diskuterades.
 SLC:s ungdomsutbildning diskuterades.
08.07.2015
 Oktoberfest-träffen planerades.
 Projektplanen för ungdomsprojekt i samarbete med MTK-Uusimaa diskuterades.
 Aktuell verksamhet diskuterades.
 Utbildningsfrågor behandlades.

MILJÖ-, SKOGS- OCH MARKPOLITISKA UTSKOTTET
12.03.2015
 Konstaterades att frågan om fastighetsskatt på skog nu är viktig att bevaka inför riksdagsvalet.
 Förslaget om Porkala nationalpark diskuterades. Till SLC framfördes hälsningen att man bör
diskutera vad som är syftet med nationalparker och hur områden som ligger utanför själva
nationalparken påverkas av nationalparken bl.a. via skyddsbeteckningar.
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Utkastet till etapplandskapsplan 4 behandlades och den nya luo-beteckningen i diskuterades. Ger
beteckningen ett mervärde? Utskottet anser att beteckningen inte medför något mervärde och är
onödig.
Utlåtande gällande förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens
vattenförvaltningsområde för åren 2016-2021 behandlades.
Framhölls att man bör försöka få ändringar i Nitratförordningen gällande förbudet mot spridning
av organiska gödselmedel på sluttande åkrar, eller åtminstone få en lindrigare tolkning av
förbudet.
Vidare diskuterades bl.a. de nya Kemera-bestämmelserna, samt stomlägenhetsprincipen och
byggrätter.

29.10.2015







Utskottet sammanträdde på Skogscentralen.
Information och kontakter till kommunerna gällande planeringsfrågor och skogsbrukets
verksamhetsförutsättningar betonades. Här finns intresse för ett samarbete mellan
Skogscentralen och NSP/SLC.
Karen Wik-Portin berättade om läget gällande Kemera-ansökningar. Den ökade byråkratin utgör
ett hot mot hela Kemera-stödet.
Konstaterades att regeringen fortsätter på den frivilliga linjen gällande myr- och naturskydd.
Miljöstödet till myrar kommer dock att begränsas.
SLC:s jurist redogjorde för skrivningarna i regeringsprogrammet om stärkandet av markägarnas
ställning och förenklandet av byråkratin.
Det är synnerligen aktuellt med nedgrävning av jordkablar. Ersättningsgrunder och markägarnas
rätt till att få kartor på var ledningarna dragits lyftes fram.

SPANNMÅLSUTSKOTTET
02.03.2015
 NSP:s spannmålsutskott sammanträdde på Avena i Esbo.
 Spannmålsmarknaden och utsikter inför odlingssäsongen diskuterades med representanter för
Avena. Framhölls att man borde få bättre betalt för högre protein.
 Utskottet tog del av Avenas planer på nytt lager och laboratorium i Ingå hamn.
 Glutenfri havre kunde vara en nisch för mindre gårdar. Containerexport ett alternativ.
 Exportkontrakt, marknadsföring till odlarna och projektplaner behandlades.
 Utvecklandet av modeller för export av spannmål kunde ingå i en fortsättning av Greppa
Marknaden-projektet.
15.06.2015
 Utskottet sammanträdde på Viljelijän Berner i Helsingfors, där man fick en presentation av
företagets verksamhet.
 Prissättningen för gödseln och logistiken för leveranserna till gårdarna diskuterades.
 Med tanke på export kan man välja att odla sådana sorter som har efterfrågan på
exportmarknaden.
 Diskuterades hur man kan gå till väga ifall man inte lyckas få ut minst minimipris för
exportkontraktet. Betonades vikten av att man lyckas driva igenom kontraktet.
 Solidariteten bland odlarna och möjligheterna att ta in en avgift för exportsatsningar och
främjande av spannmålsexport togs upp till diskussion.
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 Planerna för en fortsättning av Greppa Marknaden-projektet genomgicks.
09.07.2015
 Situationen på spannmålsmarknaden togs del av under förmiddagen före mötet på Greppa
Marknaden –seminariet, som hölls i samband med Fältdagen på Västankvarn.
 Ledamöterna redogjorde kort för odlingssäsongen och skördeförväntningarna.
 Tomi Virolainen berättade om hur förhandlingarna gällande exportkontraktet framskridit.
Diskuterarades olika möjligheter att få kontraktets spannmål såld, bl.a. möjligheterna att dela upp
kontraktet och möjliga alternativa köpare.
26.11.2015
 Konstaterades att huvuddelen av vetet i Nyland är av foderkvalitet enligt de analyser som hittills
gjorts.
 Möjligheterna att odla så kallad ren garanterat glutenfri havre diskuterades.
 Konstaterades att NSP:s och SLC:s spannmålsexportkontrakt med Polar Oats har fått ett mycket
positivt mottagande bland spannmålsodlare i hela landet.
 Utskottet tog del av Ingå lokalavdelnings motion till SLC-kongressen, styrelsens svar och
kongressens vägkost. Utskottet ställer sig positivt till insamlandet av en ”marknadsförings-avgift”.

UTSKOTTET FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
08.06.2015
 Konstaterades att utskotten haft en viktig roll då det gällt att påverka vissa stödvillkor och
nitratförordningens slutliga utformning.
 Diskuterades om producenterna och sektorn borde satsa mer på exporten? En stor del av
ekospannmålen går förvisso redan på export, men producenterna kunde ta en större roll.
 Ekoregler och stödfrågor diskuterades.
 Utvecklingsåtgärder och projektplaner behandlades.
18.08.2015
 Mötet hölls efter en fältträff till eko-sortförsöken på Stefan Widlunds gård i Påvalsby i Lovisa.
 Konstaterades att sortförsöken lyckats bra och såg riktigt imponerande ut. Det framkom i år
tydliga skillnader mellan olika sorter, och demorutorna var intressanta.
 Under 2015 poängsätts gårdarna (riskbedömning) i samband med ekokontrollen. I utskottet
framfördes oro för att gårdar som man fokuserar mera på kan hamna ut för betydligt besvärligare
kontroller än tidigare.
 Diskuterades hälsningar som kunde tas upp vid Evira-samarbetsgruppens nästa möte.

GEMENSAMMA UTSKOTT
Förbundet var även representerat i gemensamma utskott med i första hand MTK-Uusimaa, MTKHäme, MTK-Kaakkois-Suomi, samt i vissa utskott dessutom övriga producentförbund i södra
Finland. Förbundet representerades i dessa utskott i de flesta fall av två ledamöter varav den ena
vanligen förbundets sektoransvariga (arbetsutskottets medlemmar).


Det gemensamma företagarutskottet med MTK-förbunden sammanträdde den 23.3 på SLC och
på MTK den 20.11. Bl.a. MTK:s utskottsreform, beskattningsfrågor, möjligheterna för
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landsbygdsföretagare att anställa asylsökande, företagarnas rättsskydd och underlättandet av
byråkratin var frågor som behandlades.
Det gemensamma miljö- och markpolitiska utskottet sammanträdde den 17.3 i Tavastehus. På
mötet behandlades bl.a. MTK:s utskottsreform och myr- och andra skyddsprogram ur
markägarsynvinkel.
Det gemensamma socialutskottet med MTK-förbunden sammanträdde den 31.3 och den 9.9.
Avbytarfrågor och företagshälsovården samt orka i arbetet-frågor behandlades.
Södra förbundens köttutskott sammanträdde den 2.6. den 12.11 på MTK. På höstens möte
behandlades bl.a. krisstöd till köttproducenter, oskäliga stödsanktioner samt åtgärder för att
hindra spridning av afrikanska svinpesten.
Södra förbundens mjölkutskott sammanträdde den 22.4 och 10.9. På det första mötet behandlades
bl.a. frågor gällande inverkan av Rysslands sanktioner, upphörandet av mjölkkvotsystemet och
tolkningen av permanenta vallar. Ett ställningstagande gjordes från mötet om gårdarnas
lönsamhetskris och likviditetsproblem på grund av ändringarna i stödutbetalningarna samt om
avbytarsystemets betydelse. På det andra mötet behandlades EU:s krispaket till mjölksektorn,
marknadsfrågor och nedskärningsförslagen inom avbytarsystemet.
Det gemensamma spannmålsutskottet med MTK-förbunden sammanträdde den 27.2 på
Agrimarket i Hyvinge och på Helsingin Mylly den 28.10. På vårens möte behandlades utsikter
inför odlingssäsongen och planerna på spannmålsexport i odlarregi, samt aktuellt inom
oljeväxtodlingen. På höstens möte behandlades bl.a. MTK:s åtgärder för att utveckla
spannmålsmarknadsbevakningen, södra förbundens spannmålsmarknadsutredning och exporten i
egen regi. Utskottet sammanträdde tillsammans med övriga MTK-förbundens och MTKcentralförbundets spannmålsutskott den 11.12, där bl.a. utvecklandet av spannmålssektorns
marknadsbevakning och exportbefrämjande åtgärder diskuterades.
Södra förbundens gemensamma ungdomsutskott har sammanträtt sex gånger under år 2015: 23.1
då verksamheten för år 2015 planerades, 26.3, 22.5 Då de ungas projekt planerades, 31.7 där de
ungas projekt Boost i landsbygdsföretagsamheten godkändes, 3.11 då utskottet träffade De
Grönas riksdagsledamot Hanna Halmeenpää och 16.12 då följande året planerades. Gemensamma
ungdomsutskottet består av representanter från MTK-Häme, MTK-Uusimaa och NSP. Utskottet
behandlade bl.a. ungdomsverksamheten inom förbunden och planerade MTK:s ungdomstemaår
samt de ungas Estlandsresa.
Gemensamma ungdomsutskottet består av representanter från MTK-Häme, MTK-Uusimaa och
NSP. Utskottet behandlade bl.a. ungdomsverksamheten inom förbunden och planerade
ungdomsprojekt samt de ungas Estlandsresa.
Det gemensamma ekoutskottet för NSP och MTK-förbunden sammanträdde den 24.2 och på
Evira den 16.11. Från vårens möte gjordes ett ställningstagande om problemen med
nitratförordningens förbud mot spridning av gödsel på delar av skiften som sluttar över 15 %.
Frågan väckte efter det mycket diskussion och togs till ny behandling av myndigheterna. På
höstens möte diskuterades främst ekokontrollen och underlättandet av byråkratin.
Skatteutskottet sammanträdde inte under år 2015.

Skrivelser, uttalanden, utlåtanden och uppvaktningar 2015
Pressmeddelande om välkommen satsning på export 14.01.2015
NSP välkomnade Avena Nordic Grains satsning på spannmålslager och exportverksamhet i Ingå
hamn. Framhölls att det finns rum och behov av vidareutveckling av satsningen på export av
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spannmål. För att få en fungerande konkurrens på marknaden så finns det utrymme för
exportsatsningar även av övriga aktörer och i odlarnas egen regi. Förhoppningsvis inverkar inte
Avenas satsning hämmande på övriga aktörers möjligheter att utnyttja Ingå hamn för
spannmålsexport, framhölls i uttalandet.
Lägre kostnader och möjlighet att få ut ett bättre pris genom att sälja för direkt export gör det till ett
intressant alternativ för odlarna inom närregionen. För östnyländska odlare ligger bl.a. hamnarna i
Tolkis och Valkom bra till. Direktleveranser från gårdarna till hamnen ger lägre hanterings- och
transportkostnader, vilket bör ge odlarna ett bättre nettopris. Ökade exportintäkter är även välkomna
till regionen och Finland.
Uttalande från NSP:s styrelsemöte på K-lantbruk, Vanda 02.02.2015: Handelns prissänkningar
får inte överföras på jordbrukarna
Handeln kan och skall själv stå för den sänkning av butikspriset på vissa matvaror man stort gått ut
med under den senaste tiden. NSP betonade att sänkningarna måste tas från handelns egna
vinstmarginaler och inte överföras att betalas av jordbrukarna i form av lägre producentpriser.
Mejerierna och köttindustrin har redan tvingats sänka priserna man kan betala mjölk- och
köttproducenterna efter att handeln gick ut med sina prissänkningar. Det är fullständigt oacceptabelt
om jordbrukarna i slutändan får stå för kostnaderna för såväl Rysslands motsanktioner som handelns
prissänkningar, framhöll NSP.
Pressmeddelande 04.02.2015: Gröna näringarna kan skapa tillväxt och sysselsättning
Den ekonomiska krisen slår för tillfället speciellt hårt mot glesbygden. Fungerande basservice,
vägnät och effektiva kommunikationstjänster är helt avgörande för invånarna och företagarna på
landsbygden. Nu skulle det därför vara viktigt att satsa på att upprätthålla och förbättra dessa. Det
behövs dessutom nytänkande och satsningar för att ta till vara de utvecklingsmöjligheter, inom bl.a.
sysselsättning, småföretagande, energilösningar och närproducerad mat, som landsbygden och gröna
näringarna erbjuder, påpekade NSP.
De gröna näringarna utgör ryggraden för upprätthållandet av livskraftiga landsbygdskommuner,
betonade förbundsordförande Thomas Blomqvist.
-På landsbygden finns en stor energireserv som bör tas tillvara, t.ex. är energipotentialen i våra
skogar enorm. Prioritering av lokala förnybara energikällor gynnar en hållbar energiförsörjning,
motverkar klimatförändringen och gynnar den lokala ekonomin och sysselsättningen.
Utlåtande 20.02.2015 om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Östersundom
NSP betonade att man i planeringen bör trygga förutsättningarna för en fortsatt och rationell jord- och
skogsbruksproduktion även inom det starka tillväxtområdet i närheten av huvudstadsområdet. NSP
ser det som positivt att man i förslaget främjar verksamhetsförutsättningarna för jord- och
skogsbruksnäringarna genom att sträva till att bevara enhetliga åker- och skogsområden.
Poängterades att planeringsbestämmelsen och utvecklingsrekommendationen inte får utgöra ett
hinder för byggande som härrör sig till t.ex. lantbruket, så som byggande av nya
produktionsbyggnader eller boningshus i anslutning till gården. Glesbyggnadsrätten hör till
markägarnas grundrättigheter.
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NSP framhöll att jord- och skogsbrukets förutsättningar inte får försvåras vid utvecklingen av
nationalparken i Sibbo storskog. Rekreationstryck och -områden bör i första hand styras till
kommunal och statlig mark.
NSP ansåg att luo-beteckningen medför osäkerhet för markägaren om tillåtna åtgärder och försvårar
utövandet av jord- och skogsbruk. Införandet av luo-beteckningen strider mot markägarnas
rättsuppfattning och mot vad myndigheterna tidigare låtit påskina för markägarna. NSP föreslog
därför att luo-områdena tas bort från förslaget eller eventuellt ändras till MLY-områden.
Vädjan till Nyländska kommunerna om att öka serveringen av inhemsk och nyländsk mat i
kommunernas kök 26.02.2015
I en gemensam vädjan tillsammans med MTK-Uusimaa, som riktades till kommunerna via Nylands
förbund, utmanades kommunerna att öka användningen av närproducerat och ekologiska råvaror i
den offentliga upphandlingen samt att lyfta fram närmaten tydligt under Nylandsveckan den 4-9.5. I
vädjan togs upp bl.a. betydelsen att skapa arbete och hålla pengarna inom det egna landskapet, samt
att betona även kvalitet vid kommunernas upphandling av livsmedel.
Pressmeddelande om spannmålsexport 16.03.2015: Nyländska spannmålsodlarna tar aktivare
roll på exportmarknaden
En helt ny typ av exportkontrakt för spannmål erbjuds nu de nyländska spannmålsodlarna. Bakom
exportkontraktet står SLC, odlarägda spannmålsanskaffningsföretag i Nyland, bland annat Aspannmål och Nyländska spannmålskompaniet, samt spannmålsexportföretaget Polar Oats.
Målsättningen är att exportera det första partiet på 10 000 ton, eller 250 långtradarlass, i höst. –
Genom kontraktet vill vi förbättra lönsamheten på gårdarna, förstärka den inhemska prisnivån och få
genomskinlighet i prisbildningen. I längden vill vi balansera upp den inhemska marknaden samt
förbättra handelsbalansen, framhöll SLC:s spannmålsutskotts ordförande Bengt Nyman.
Nu kastas bollen över till odlarna. Hur väl målsättningen med exportkontraktet uppfylls beror på i
vilken grad odlarna förbinder sig till kontraktet. Avtal kan ingås fram till 15.4 så länge tills
kontraktmängden uppnås.
Uttalande 18.03.2015: Oklara regler upprör odlarna
Inom några veckor är det dags för jordbrukarna att börja fylla i vårens ansökan om jordbruksstöd. Nu
två veckor före stödansökan öppnar är mycket ännu oklart gällande villkoren för stödsystemet och
tolkningen av reglerna. NSP konstaterade att situationen är fullkomligt oacceptabel. NSP krävde att
myndigheterna måste göra allt man kan för att skynda på och ge klara besked till jordbrukarna.
-Situationen är helt ohållbar för jordbrukarna, som i god tid borde kunna sätta sig in i stödvillkoren
och vilka förbindelser man kan ingå för att kunna göra upp en förnuftig odlingsplan, framhöll NSP:s
ordförande Thomas Blomqvist. Det är synnerligen dålig förvaltning och jordbrukarnas rättsskydd är
hotat då man inte kan få klara besked om villkoren i tillräckligt god tid. Detta trots att ibruktagandet
av det nya stödsystemet sköts fram med ett år.
Utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan 4 för Nyland 20.03.2015
NSP framhöll att nya beteckningar som intas bör ge ett mervärde för att vara motiverade.
Beteckningen får inte ha någon annan betydelse än att styra planeringen. NSP ansåg att den nya luobeteckningen inte medför något mervärde och är onödig. För markägaren innebär planbeteckningen
osäkerhet i fråga om tillåtna åtgärder. Skogslagens- och naturvårdslagens bestämmelser och MLYbeteckningen tryggar i sig skyddet av den biologiska mångfalden och områdets naturvärden.
En bra planering på kommunal nivå innefattar även redan i sig det som beteckningen som sådan
anger. Det kan ses som dålig förvaltningskultur bygga upp överlappande reglering. Framhölls att
planeringsbestämmelsen och utvecklingsrekommendationen inte får utgöra ett hinder för byggande
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som härrör sig till t.ex. lantbruket, så som byggande av nya produktionsbyggnader, eller boningshus i
anslutning till gården. Glesbyggnadsrätten hör till markägarnas grundrättigheter. Den näring och
verksamhet som skapat den värdefulla kulturmiljön och/eller naturens mångfald får inte begränsas
och måste ges utvecklingsmöjligheter. På så sätt kan man även trygga framtida kulturmiljöer.
Utlåtande om förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens
vattenförvaltningsområde för åren 2016-2021 till NTM-centralen den 31.03.2015
NSP framhöll att det skulle vara viktigt att kunna hålla isär jordbrukets historiska belastning från
dagens odlingsmetoder, som styrs av lantbrukets miljöstöd, tvärvillkor, nitratdirektiv, miljölov och
andra rekommendationer. Påtalades att i materialet beskrivs de olika sektorernas andel av
belastningen med procentuella andelar. Här är det viktigt att även nämna de verkliga
belastningsmängderna. De procentuella andelarna visar ju inte på belastningens storlek och andelen
kan öka även om den verkliga belastningen minskar. Det finns annars en stor risk för att man får en
felaktig bild av jordbrukets nuvarande belastning och därmed vilka åtgärder som borde vidtas och
som är mest kostnadseffektiva. NSP framhöll att genom rådgivning kan skiftesvisa
vattenskyddsåtgärder styras till erosionskänsliga områden och sådana områden i närheten av
vattendrag där de har bästa effekten. Vidare framhölls att fosforbalanserna ligger överlag på en
mycket moderat nivå, endast några få kilogram per hektar i Nyland. Det bästa sättet att minska åkrars
höga fosforhalter och näringsläckage är att producera möjligast stor skörd, med vilken mycket näring
förs bort och kommer till bästa nytta. NSP framhöll att det är särskilt viktigt att förbättra
verksamhetssäkerheten i hanteringen av samhällens och industrins avloppsvatten för att förebygga
okontrollerade utsläpp. Via dessa utsläpp kommer det ut betydande punktbelastning av näringsämnen
och skadliga ämnen direkt i vattendragen, som relativt lätt och kostnadseffektivt skulle gå att åtgärda.
Uttalande 25.06.2015: Regelavveckling behövs, byråkratin belastar jordbrukarna
Regeringsprogrammet lyfter fram bioekonomin som ett verktyg för att skapa ett livskraftigt och
välmående Finland. Regelavveckling och minskad byråkrati är andra ledord för att styra in den
finländska ekonomin på sundare spår. NSP välkomnade detta. Inte minst inom jordbruket finns ett
stort behov att minska antalet normer och förenkla byråkratin. NSP ville fästa uppmärksamhet vid att
jordbrukarna står i en nyckelposition vad gäller bioekonomi - som primärproducent och som garant
för basen i den gröna ekonomin. Utan ett livskraftigt jord- och skogsbruk finns ingen bioekonomi.
Påpekades att den finländska jordbrukaren är i en trängd situation vad gäller kostnads- och
prisutveckling. På gräsrotsnivå handlar regelavvecklingen även om förutsättningarna för att orka
psykiskt. Inom stödförvaltningen och övervakningen finns stora brister i jordbrukarens rättsskydd,
som allt för ofta utsätts för allvarliga övertramp. ”Upplevelsen av oskälighet och vanmakt
undergräver tron på samhällstillhörighet och det kan ha allvarliga följder. Upprepade övervakningar
och oskäliga påföljder vid brister i uppfyllandet av stödvillkor kan vara sista droppen för en pressad
jordbrukare”, framhöll NSP:s viceordförande Thomas Antas. Den finländska jordbruksförvaltningen
behöver en grundlig revidering och förenkling. För mycket av jordbrukarens tid och energi sätts idag
på att försöka bemästra allt krångligare stödvillkor. NSP efterlyste en konsekvensmedvetenhet vad
gäller rättsskydd och skälighet inom jordbruksförvaltningen.
Uttalande till LF 20.08.2015: Oklara villkor och skärpta tolkningar får ej medföra oskäliga
sanktioner
Övervakningen och tolkningen av reglerna är i år utmanande såväl ur förvaltningens som ur
jordbrukarnas synvinkel. Större klarhet gällande regler och tolkningar behövs konstaterade NSP:s
arbetsutskott. I NTM-centralens övervakning har brister förekommit främst i etableringen av
fånggrödor, skyddsremsorna samt skyddszonernas ogräsförekomst och skördekrav. Nu har många
jordbrukare inte klart för sig vilka kriterier som gäller för att t.ex. fånggrödor, skyddsremsor och
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skyddszoner skall uppfylla villkoren och inte medföra sanktioner i samband med övervakning.
Dessutom har Landsbygdsverket (Mavi) gjort vissa skärpningar jämfört med tidigare år i tolkningar
som tillämpas i övervakningen och även ändrat vissa tolkningar av stödvillkoren efter att stödansökan
inlämnats. Det här och att jordbrukarna råkar ut för oskäliga sanktioner på grund av oklarheter
gällande de nya villkoren är svårt att acceptera, i synnerhet som informationen från Mavi varit
olovligt svag. Lantbruksförvaltningen borde i år, då mycket är helt nytt och det dessutom har varit en
utmanande växtperiod, visa en viss flexibilitet i tillämpningen av de nya stödvillkoren. Oskäliga
sanktioner är det som gårdarna nu minst av allt behöver. NSP:s arbetsutskott ansåg att det skulle
behövas någon form av oberoende instans dit man lätt kunde framföra frågeställningar och klagomål
gällande tolkningar, stödbeslut och övervakning.
Uttalande av NSP:s styrelse 12.10.2015: Avbytarservicen viktig
Regeringens och social- och hälsovårdsministeriets planer på nedskärningar i jordbrukets
avbytarservice innebär att villkoren försämras drastiskt och på ett orättvist sätt som försätter olika
produktionsinriktningar i olika ställning. Detta kan inte accepteras i ett läge då jordbrukarna redan är
hårt pressade och verkligen behöver avbytarhjälpen för att orka, framhöll NSP i ett uttalande inför
budgetbehandlingen. Enligt budgetförslaget ska man spara in sammanlagt 20 miljoner euro på
jordbrukets avbytarservice. Försämringarna i avbytarservicen och övriga nedskärningar som drabbar
jordbruket medför ökade problem i en redan ytterst ansträngd ekonomisk situation, påpekade NSP:s
styrelse. I förlängningen förlorar man betydligt mer än man sparar, befarade NSP.
Husdjursproducenterna är i sitt arbete bundna med djuren alla dagar, vardag som helg året runt. En
fungerande avbytarservice är viktigt för att producenterna skall orka och har i förlängningen även
stor betydelse för djurens välmående.

Övrigt
Förbundet tog förutom i ovanstående frågor ställning och informerade om olika frågor i ytterligare ett
antal pressmeddelanden, insändare och tidningsartiklar. Förbundet deltog även i ett antal
uppvaktningar vid bemärkelsedagar och dylikt.

Skatteservice
Skattebokföringen och skatterådgivningen har skötts av skattebokföringsföreningar och skatteutskott
inom organisationen. Medlemmarna kan vända sig till sin lokalavdelning för närmare uppgifter om
vilka personer som fungerar som skattebokförare.

Förbundskansliet och personal
Förbundskansliet har sedan början av november 2006 funnits inhyrt i SLC:s kansliutrymmen på
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors, telefon 09-601 588, fax 09-6802264, e-post nsp@slc.fi.
Verksamhetsledare för förbundet fr.o.m. 1.11.1997 agronom Bjarne Westerlund (t.f. ombudsman från
2.1.1994). Kassaförvaltare och kanslist har från 4.2.1985 varit merkonom Gunilla Grönholm. Annika
Öhberg fungerar som deltids ungdomsombud på timbasis för NSP. Hon fungerar även som
ungdomsombud för SLC.
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Förbundets ekonomi
Förbundets intäkter baserar sig i huvudsak på medlemsavgifter som lokalavdelningarna erlägger,
samt avkastning av placerade medel. Även flera av lantbrukets ekonomiska företag och
sammanslutningar som verkar inom förbundets område är anslutna till förbundet som stödande
medlemmar. Bokslutet för år 2015 uppvisar ett överskott om 18.261euro och 72 cent.
Förbundsstyrelsen vill slutligen uttala ett tack till alla medlemmar, lokalavdelningar, organisationer
och företag för gott samarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret.

Helsingfors den 21 mars 2016
På förbundsstyrelsens vägnar

Thomas Blomqvist

Bjarne Westerlund
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MEDLEMSSTATISTIK 2015
Antal Stödande
gårdar medl.
Bromarf
Tenala
Pojo
Snappertuna
Karis
Ingå
Sjundeå
Kyrkslätt
Esbo
Helsinge
Sibbo
Borgå
Pernå
Liljendal
Mörskom
Lappträsk
Strömfors
Pyttis

36
96
35
57
96
136
85
72
32
47
136
217
112
87
23
95
30
21
1413
1413

14
29
10
11
12
34
21
16
15
7
26
40
15
7
3
16
4
0
280
18
298

78
245
84
128
184
297
202
164
79
98
261
481
240
254
97
228
77
34
3231
15
3246

20

6

30

1433

304

3276

Pers.medl.

Helsingforsnejd.
trädgårdspr.avd.

Pers.medl.
sammanl.

Ansluten areal
åker ha
skog ha
1 531,9
3 595,7
3 872,2
7 336,2
1 522,5
3 714,5
2 381,0
2 842,4
3 899,9
4 160,8
6 629,0
7 834,4
5 775,2
5 242,5
2 882,9
3 760,5
1 331,6
1 381,7
1 983,9
1 217,6
5 120,8
3 742,3
7 305,0
8 862,2
5 161,8
7 266,8
3 196,3
3 826,3
1 137,2
1 401,3
3 978,7
5 354,0
1 196,8
2 617,9
590,0
1 525,7
59 496,7
75 682,8
117,0
1 396,0
59 613,7
77 078,8
växthus m2 friland ha
41 522,0

31,7

FÖRTECKNING ÖVER LOKALAVDELNINGARNAS ORDFÖRANDE, SEKRETERARE
OCH KASSÖR FÖR ÅR 2016

