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MEDLEMMAR1 
   
  2003 2004 
AKTIVA MEDLEMMAR 
- gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog) 3587 2982 
- gårdar med enbart skog  474 
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 465 441 
Aktiva gårdar sammanlagt 4052 3897 
 
Personmedlemmar  
- vanliga avdelningar 8306 8016 
- trädgårdsavdelningar 697 670 

Personmedlemmar sammanlagt 9003 8686 
 
 
Ansluten åkerareal, ha 79 578,2 79 567,33 
- i medeltal per gård 22,1 26,68 
 
Ansluten skogsareal, ha 121 280,7 118 352,17 
- i medeltal per gård 33,8 34,11 
 
Ansluten växthusareal, m2 905 823,0 902 830,0 
- i medeltal, m2 per gård  1 995,2 2 094,73 
 
Ansluten bärodlingsareal, ha 15,4 13,8 
- i medeltal per gård 1,4 1,38 

STÖDANDE MEDLEMMAR (alla avdelningar) 
- stödande gårdar 384 372 
-  antal personmedlemmar 584 568 
- samfund som stöder förbundet 8 8 
 
 
PERSONMEDLEMMAR TOTALT 9587 9254 
 
 
GÅRDAR TOTALT 4436 4269 
 
 
 
Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 38 stycken, d.v.s. 
oförändrat jämfört med fjolåret. 
 
Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2004 Mejeriandelslaget Milka, 
Andelslaget Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes 
Grönsaker, Österbottens skogsägarförbund, Österbottens svenska fårklubb, Svenska 
Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) samt Närpes Äggpackeri 
 
 
                                                 
1  Medlemsuppgifterna baserar sig på betalda medlemsavgifter den 31.12.2004 
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FÖRBUNDSMÖTEN 
 
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och består av 
lokalavdelningarnas och de stödande medlemmarnas valda representanter. 
Förbundet höll under året stadgeenliga förbundsmöten på våren och hösten. Dessa 
möten hölls på Svenska Yrkesinstitutet, Gamla Vasa enheten (Korsholms skolor). 
 
Vårmötet 
 
Förbundets vårmöte hölls den 19 april. Förbundsordförande Nils-Anders Granvik 
berörde i sitt inledningsanförande EU: s östutvidgning. Utvidgningen utgör ett hot 
men också en möjlighet för EU och Finland. Granvik uttryckte också sin besvikelse 
över det nationella stödbeslutet för 2004 eftersom jord- och skogsbruksministern 
anammat linjen för en enhetlig stödpolitik trots att detta innebär att näringen totalt sett 
kommer att erhålla mindre stöd. Handeln med CAP-stödrättigheter berördes också i 
öppningsanförandet. Granvik uppmärksammande även de förhöjda startstöden. 
Jordbrukets strukturutveckling har diskuterats och Granvik lyfte fram statsminister 
Vanhanens regeringsprogram i vilket man understryker familjejordbrukets roll. Beslut 
har också tagits för att trygga familjejordbruket, bl.a. genom att investeringstaket 
sänktes från 840 000 € till 550 000 €. Familjejordbruket måste dock även utvecklas. 
 
Forskare Marko Mäki-Hakola från Pellervos ekonomiska forskningsanstalt berörde i 
sitt anförande ”EU:s utvidgning: Hot eller möjligheter för det finländska näringslivet” 
de baltiska ländernas inverkan på den finländska livsmedelsmarknaden. Mäki-Hakola 
ansåg att EU: s utvidgning inte är ett så stort hot för den finländska 
livsmedelsproduktionen eftersom de av EU till baltländerna tilldelade 
produktionsrättigheterna inte är överdimensionerade i förhållande till ländernas egna 
konsumtion. Den finländska livsmedelsindustrin har också gjort omfattande 
investeringar i de Baltiska länderna och kan på detta sätt styra tillförseln av livsmedel 
från de baltiska länderna till Finland. Mäki-Hakola berörde också skogssektorn i sitt 
anförande. Trycket på att stöda skogsbruket växer som en följd av EU: s utvidgning 
och detta kan eventuellt medföra att skogssektorn får en gemensam skogspolitik i 
EU. 
 
Mötet godkände förbundets bokslut och verksamhetsberättelse och beviljade de 
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Till förbundets vårmöte hade 5 motioner 
inlämnats. Motionerna redovisas i ett skilt kapitel. 
 
På vårmötet gav SLC: s ordförande Holger Falck en lantbrukspolitisk översikt.  
 
Vårmötet gav ett uttalande i vilket mötet motsatte sig att skogsbruket skulle omfattas 
av en gemensam skogspolitik. Mötet ansåg att en gemensam skogspolitik är omöjlig 
att föra eftersom inriktningen på skogsbruket varierar kraftigt beroende på 
medlemsland. Mötet krävde också klara besked av minister Korkeaoja om hur LFA-
tillägget ska tas i bruk i landet. 
 
Höstmötet 
 
Förbundets höstmöte hölls den 13 december. På detta höstmöte uppmärksammades 
det att det gått 70 år sedan förbundets grundande möte hölls på Arbetets vänners 
lokal i Vasa. Höstmötet hedrade förbundets tidigare verksamhetsledare, 
hembygdsrådet Johannes Weegar, med en tyst minut. 
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Förbundsordförande Nils-Anders Granvik analyserade i sitt öppningsanförande 
behovet av intressebevakning och hur behovet ändrats samt de utmaningar 
jordbrukssektorn nu står inför. För förbundet har tiden som EU-medlem varit den 
mest turbulenta tiden någonsin. Förbundet har under EU-medlemskapet fått kämpa 
för medlemmarnas rättmätiga andel av stödpotten medan förbundet tidigare, innan 
EU inträdet, närmast behövde kämpa för högre produktpriser.  
 
Granvik berörde också den aktuella stödpolitiken i anförandet. LFA-tillägget fick inte 
en sådan utformning som eftersträvats och LFA-tillägget kompenserar numer inte 
tillräckligt husdjursproduktionen. Granvik uttryckte sin oro för det nationella stödets 
fortsättning i och med EU: s krav på strukturrationaliseringar. Några få EU-jordbruk 
på landsbygden räddar inte landsbygden och tryggar inte heller 
livsmedelsförsörjningen.  
 
Höstmötet godkände förbundsstyrelsen förslag till budget och medlemsavgifter för 
2005 samt förtroendemännens arvoden och reseersättningar.  
 
Höstmötet beslöt på förslag av valberedningen att enhälligt välja Mats Nylund, 
Pedersöre, till ny förbundsordförande. Till viceordförande återvaldes Bo Storsjö. I sitt 
tacktal tackade Nylund för förtroendet och nämnde att samarbetet mellan 
intresseorganisationerna bör utvecklas.  
 
För en treårig mandatperiod invaldes i styrelsen: Tom Brors, Vörå (Gustav Backman 
suppleant), Tom Jungerstam, Jeppo (Matts Samulin suppleant) och Martin 
Westerberg, Yttermark (Stig Simons suppleant). Mikael Åsvik invaldes i styrelsen 
istället för Mats Nylund för dennes kvarvarande mandatperiod om två år. 
 
Förbundet valde för 2005: Tor-Erik Hägg och GRM Mårten Vikberg till ordinarie 
revisorer samt som suppleanter för dessa: Sune Krokfors och Rune Lindstedt. 
 
SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström höll en lantbrukspolitisk översikt. I 
översikten behandlade han skördeskadeersättningarna, LFA-tillägget och 
beredningen av CAP-reformen. 
 
Miljöminister Jan-Erik Enestam höll ett anförande med rubriken ”Miljö- en 
konkurrensförutsättning för lantbruket”. I anförandet berörde han lantbrukets 
miljöbelastning och vilka normer som idag styr jordbruksverksamheten. 
Miljöministern berörde också glesbygdens avloppsvattenhantering och 
Naturaprogrammet. 
 
Till förbundets höstmöte hade 4 motioner inlämnats. Motionerna redovisas i ett skilt 
kapitel. 
 
Förbundets viceordförande Bo Storsjö tackade Nils-Anders Granvik för dennes tid 
som ordförande för förbundet. 
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MOTIONSUPPFÖLJNING 
 
Ersättningar för rovdjursskador 
 
Motionärerna yrkade på att ersättningsnivåerna skulle höjas, självrisken på 250 € 
avskaffas och utbetalningen av ersättningarna försnabbas. Förbundet har under året 
gett sitt utlåtande samt deltagit i hörandet om den vargskötselplan som Jord- och 
skogsbruksministeriet håller på att göra upp. Denna plan kommer att ligga till grund 
för den skyddsnivån för varg som eftersträvas och för hur jakt av varg ska förvaltas. 
Planen kommer också att påverka utformningen av vargskadeersättningssystemet. 
Förbundet har i sitt utlåtande påtalat de saker som lyfts fram i motionerna. Förbundet 
har understrukit att de lokala jaktvårdsmyndigheterna i en större utsträckning ska 
kunna bevilja jakt på varg, speciellt i de fall där det är fråga om s.k. problemvargar. 
 
EU kommissionen har stämt Finland för att ha brutit mot EU: s miljölagstiftning 
genom att tillåta jakt av varg. Vargskötselplanen kommer att användas i Finlands 
svar på denna stämning. ÖSP har diskuterat förebyggande åtgärder med Svenska 
Österbottens jaktvårdsdistrikt. Jaktvårdsdistriktet delar ut vargstängsel åt jordbrukare 
med husdjur. ÖSP har också deltagit i det tillfälle som Natur och miljö arrangerade 
om varg. 
 
Motionen avförs. 
 
Nödslaktens upphörande 
 
Motionen berörde slakteriernas beslut om att upphöra med nödslakten. Orsaken till 
detta beslut var nödslaktens kostnader och förändringarna i livsmedelslagstiftningen 
som innebar att nödslaktsverksamheten inte kunde fortsätta. Att nödslakten 
upphörde har i sin tur ställt högre krav på kadaverinsamlingen. Enligt 
gallupundersökningar är producenterna nöjda med utformningen på nuvarande 
kadaverinsamling. Speciellt nöjd är man inom nötsektorn. Inom svinsektorn söker 
man alternativa lagrings- och hanteringsmöjligheter. Slakterierna har aktivt informerat 
sina leverantörer om avlivningsmetoderna för husdjuren. Förbundet har diskuterat 
nödslaktens upphörande med slakterierna och länsstyrelsen. Förbundet har också 
utrett alternativ till nödslakten. Ett av de stora problemen är att svenska Österbotten 
saknar företagare som kan erbjuda gårdsslakteritjänster åt jordbrukare.  
 
Motionen avförs. 
 
Behovet av maltkorns- och rypssorter 
 
Motionen berörde maltkornets proteinhalter och rypsens härdighet mot 
bomullsbladmögel. Motionerna har förts vidare till Lantbrukets forskningscentral i 
Ylistaro och lantbruksrådgivningen i Österbotten. Frågeställningarna i motionen har 
också diskuterats i Spannmålssektorns samarbetsgrupp. Samarbetsgruppen har i 
sina rapporter satt som mål att proteinhalten för maltkorn ska ligga mellan 10 och 11 
%. Denna kvalitetsförbättring ska ske genom att utveckla odlingsmetoderna och 
genom att utveckla specialkunnandet. ÖSP: s spannmålsutskott har också diskuterat 
maltkornsodlingen eftersom villkoren för maltkornsstödet ändrade 2004. Utskottet 
ansåg att maltkornsgränsen bör sättas på en sådan nivå att också kornodlingar i 
Österbotten klarar av proteingränsen.  
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Spannmålssamarbetsgruppen har också insett att rypsen har en stor potential i 
landet. Samarbetsgruppen ställer sig bakom den målsättning som industrin och 
producenterna satt, nämligen en rypsareal på 100 000 ha. Genom en större 
odlingsareal skulle importbehovet av protein minska. Ryps lämpar sig även som 
mellangröda i växtodlingen. Rypsens är även en bra förfrukt till spannmål och rypsen 
kräver inte heller stor lagringskapacitet. 
 
Motionen avförs. 
 
Fredning av gamla fastigheter på landsbygden 
 
Motionen berör Museiverkets beslut om att freda gamla byggnader på landsbygden. 
Ärendet har diskuterats med representanter för Västra Finlands miljöcentral. 
Miljöcentralen har en samarbetsgrupp bestående av representanter för myndigheter, 
kommuner och lantbruksrådgivningen. I denna samarbetsgrupp diskuteras ärenden 
som berör gamla byggnader och landsbygdsmiljöer. Kommunernas 
byggnadsnämnder beviljar rivningstillstånd för gamla byggnader, vilket innebär att 
gamla byggnader bör inventeras och kartläggas av kommunerna. Vissa kommuner 
har därför gjort upp kulturmiljöprogram som innehåller information om kommunens 
värdefulla byggnader.  
 
Miljöcentralen beviljar årligen cirka 200 000 € till grundreparationer av gamla 
byggnader. Intresset och behovet av bidrag är stort och därför borde miljöcentralens 
anslag för reparationer höjas. Motionen har förts vidare till SLC. 
 
Motionen avförs 
 
Uppgörande av krishanteringsplaner 
 
Motionen yrkar på att förbundet uppgör krishanteringsplaner för att hantera fall av 
djursjukdomar och andra olägenheter. Förbundet har under året upprätthållit 
kontakten med länsveterinären samt diskuterat veterinärfrågor och på detta sätt 
byggt upp ett kontaktnät för eventuella kriser. Under året påträffades ett fall av 
vanvård av djur på förbundets område. Förbundet kommer att uppmana 
lokalavdelningarna att skapa ett samarbetsnätverk på det lokala planet med 
kommunens lantbrukssekreterare, kommunens företagshälsovård och kommunens 
veterinär. På detta sätt finns det även på det lokala planet ett nätverk som kan bistå 
medlemmarna i krissituationer. 
 
EU kommissionen har gett ett meddelande om utarbetande av instrument för risk- 
och krishantering. CAP-reformens målsättning är att jordbrukarna ska bli mer 
marknadsanpassade, men vid katastrofer eller kriser kan jordbrukslägenheternas 
livsduglighet och ekonomiska stabilitet äventyras. Kommissionen har därför utarbetat 
ett meddelande som berör dessa frågor. Meddelandet innehåller tre alternativ hur 
katastrof- och krissituationer ska hanteras. Alternativ 1) en subventionering av 
försäkringar mot naturkatastrofer, väderlek och sjukdomar 2) ett finansiellt 
deltagande i katastrof- och krisfonder 3) införandet av nya instrument som tryggar en 
basinkomst. Dessa alternativ skulle finansieras via de CAP-ersättningar som beskärs 
via modulering. Förbundet och utskotten kommer att ta del av beredningen av detta 
meddelande. 
 
Motionen avförs.    
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Prissättning av kalvar 
 
Motionen berörde prissättningen av förmedlings- och spädkalvar. Priset på de två 
olika typerna av kalvar ligger väldigt nära varandra och priset borde enligt 
motionsställarna bättre återspegla uppfödningskostnaderna och den kommande 
lönsamheten. Förbundet har diskuterat prissättningen av kalvar med slakterierna och 
konstaterat att prissättningen av kalvar styrs av den låga tillgången på kalvar. 
Finlands beslut om verkställandet av CAP-reformen har utformats så att 
nötköttsproduktionen ska kunna tryggas i landet. I beslutet har man gått in för en 
lösning att stöda både tjur- och diko-uppfödning med produktionskoppling av stöden. 
Beslutet tryggar bl.a. den självrekryterande nötköttsproduktionen. 
Nötköttsproduktionens största problem kommer vara att hitta sporrande faktorer i 
produktionen. 
 
Förbundet har även diskuterat införande av prisgarantier för övergången till den nya 
modellen för CAP eftersom en del av produktionsstöden fr.o.m. 2006 inte längre är 
produktionskopplade och därmed kan leda till en tidigarelagd utslaktning. 
 
Motionen avförs. 
 
Reservdelar 
 
Tillgången till och prissättningen på reservdelar berördes i motionen. Behovet av 
snabba leveranser av reservdelar har uppstått bl.a. p.g.a. att inga ersättande 
maskiner längre finns på lägenheterna och p.g.a. att många maskiner är en del i en 
viktig maskinkedja. Man har med andra ord inte resurser att låta maskiner stå en 
längre tid vilket därmed ställer krav på reservdelsservicen. Förbundet har lyft fram 
frågeställningen i motionen i de kontakter förbundet haft med maskinförsäljare. Det 
torde ligga i maskinförsäljarnas intresse att även efterförsäljningen fungerar 
klanderfritt, eftersom reservdelsförsäljningen i många fall är en betydande del av 
maskinföretagens omsättning. Motionen har även förts vidare till SLC. 
 
Motionen avförs. 
 
Informationsmöten för medlemmar 
 
I motionen yrkades på att förbundet ska arrangera informationstillfällen för större 
medlemsgårdar. Förbundsstyrelsen ansåg i sitt svar att alla medlemmar enligt 
förbundets stadgar ska behandlas lika oberoende gårdsstorleken. Förbundets möten 
och tillställningar är öppna för alla medlemmar och medlemmarna har på dessa 
möten möjlighet att diskutera aktuella ärenden. Lokalavdelningarnas möten är likaså 
öppna för alla. Förbundet vill uppmärksamma lokalavdelningarna om att förbundets 
tjänstemän och förtroendevalda gärna deltar i de aktiviteter som lokalavdelningarna 
ordnar.  
 
Motionen avförs. 
 
Skenbar odling 
 
Motionen efterlyste mer riktade övervakningar i de fall där jordbruksverksamheten 
mer påminner om skenbar odling. Förbundsstyrelsen ansåg i sitt svar att dagens 
övervakning är tillräckligt omfattande och att den dessutom uppfattas av många som 
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betungande. Ärendet kommer i samband med att åkerövervakningarna för 2005 
inleds att diskuteras i den samarbetsgrupp som finns inom Österbottens T&E-central 
i övervakningsärenden.  
 
Motionen avförs. 
 
Motioner från tidigare år som ej avförts 
 
Ett ersättningssystem för viltskador och en bättre balanserad viltstam 
 
I motionerna yrkade man på att ersättningssystemet för hjortdjursskador bör 
förbättras. Ärendet har i flera repriser diskuterats med myndigheter och andra 
berörda instanser. Jord- och skogsbruksministeriet har nu tillsatt en 
tjänstemannaarbetsgrupp för att utreda ersättningssystemet för hjortdjuren och de 
stora rovdjuren. ÖSP kommer att till denna tjänstemannagrupp lyfta fram de ärenden 
som påtalades i motionerna. De ersättningsbara hjortdjursskadorna var för 2004 
cirka 4 miljoner euro. 
 
Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt ordnar årligen höranden med 
intresseorganisationer om avskjutningen av hjortdjur och andra jaktfrågor. Hörandet 
kommer nu att ske före det att jaktvårdsnejderna ansöker om jaktlicenserna. 
Förbundet och skogsägarförbundet har nu bättre möjligheter än tidigare att påverka 
avskjutningen. Uppgifter tyder på att det inte skulle finns orsak till att minska på 
hjortdjursavskjutningen till 2005. Diskussionsklimatet i jaktfrågor med 
jaktvårdsmyndigheterna i svenska Österbotten har också avsevärt förbättrats under 
åren. Jord- och skogsbruksministeriet har också sänkt intervallgränsen för vinterstam 
av älg. Intervallgränsen ligger nu mellan 2 till 4 älgar per 1000 hektar då denna gräns 
tidigare låg mellan 2 till 5.  ÖSP:s, ÖSF:s, Kustens skogscentrals och 
Vägförvaltningens målsättning är en vinterstam på 3 älgar per 1000 hektar. 
 
Jaktlagen kommer under 2005 att revideras och man kommer bl.a. att precisera 
skrivningen om markägarorganisationernas representation i jaktvårdsdistriktens 
styrelser. Lagtexten kommer att få en sådan utformning att det klart framgår att 
markägarorganisationerna ska ha en plats i styrelsen. 
 
Motionen avförs i och med att förbundet kommer att aktivt bevaka 
ersättningsfrågorna. 
 
 
FÖRBUNDETS ORGANISATION 
 
Förbundsfullmäktige 
 
Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en 
representant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 2004 
hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaro antecknad inom parentes): 
 
Esse   lokalavdelning Tom Snårbacka (2/2) 
Frilandsodlarnas ”  Christer Finne (2/2) 
Jeppo  ”  Glenn Strengell (0/2) 
Karleby  ”  Mats Brandt (2/2) 
Keskisnejdens ”  Stefan Södergård (2/2) 
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Korsholms södra ”  Bjarne Mara (2/2) 
Korsnäs  ”  Tor Juthman (2/2) 
Kronoby  ”  Jan-Peter Brunell (2/2) 
Kvevlax  ”  Mikael Melin (1/2) 
Lappfjärd  ”  Leif Teir (1/2) 
Larsmo  ”  Gunborg Östman (2/2) 
Malax  ”  Martin Edman (2/2) 
Maxmo  ”  Rodney Granholm (1/2) 
Munsala   ”  Sonja Nyholm (2/2) 
Nedervetil   ”  Peter Slotte (2/2) 
Norra Korsholm ”  Niclas Ingman (0/2) 
Nykarleby   ”  Jonny Kronqvist (2/2) 
Närpes Östra ”  Bengt Eklund (2/2) 
Oravais  ”  Kenneth Hägg (1/2) 
Pedersöre  ”  Jan Anderssén (2/2) 
Petalax  ”  Stefan Östman (2/2) 
Purmo  ”  Niclas Sjöskog (2/2) 
Pörtom  ”  Johan Lindgård (2/2) 
Replot-Björköby ”  Mikael Norrgård (0/2) 
Sideby  ”  Bengt Berglund (1/2) 
Solf  ”  Bjarne Lervik (2/2) 
Sundom   ”  Sven-Ola Hortans (1/2) 
Terjärv  ”  Mikael Åsvik (1/2) 
Tjöck  ”  Håkan Andtfolk (2/2) 
Västra Närpes ”  Christer Westerlund (1/2) 
Vörå  ”  Bjarne Ehrs (2/2) 
Yttermark  ”  Stefan Guldén (2/2) 
Övermark  ”  Leif Rönnholm (2/2) 
Karlebynejdens  trädgårdsprod. Samuel Granholm (0/2) 
Korsnäsnejdens ”  Kaj Karlsson (1/2) 
Lappfjärdsnejdens ”  Bo Kortell (1/2) 
Malaxnejdens ”  Håkan Berg (2/2) 
Närpes  ”  Johan Prinsén (2/2) 
Österbottens Äggcentrallag  Leif Wägar (2/2) 
Österbottens Kött   Stefan Saaristo (2/2) 
Milka    Johnny Gädda (1/2) 
Närpes grönsakspackeri   Ove Grandell (1/2) 
Närpes äggpackeri   Johnny Grandell (2/2) 
Österbottens skogsägarförbund  Olav Store (2/2) 
Svenska Österbottens pälsodlarförening Bengt Rögård (0/2) 
 
Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. 
På dessa har ärenden till förbundsmötena beretts samt förbundets verksamhetsplan 
fastslagits.  
 
 
 
Förbundsstyrelsen 2004 
 
Ordförande (närvaro)   Viceordförande (närvaro) 
Nils-Anders Granvik (12/13)  Bo Storsjö (13/13) 
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Ordinarie ledamöter (närvaro)  Suppleanter (närvaro) 
Tom Jungerstam (10/13)  Matts Samulin (2/3) 
Mats Nylund (13/13)   Johanna Andtbacka 
Tom Brors (12/13)   Gustav Backman (1/1) 
Johanna Nyman (11/13)   Eivor Finne (1/2) 
Henry Nyman (13/13)   John Lidman 
Susan Englund (13/13)   Olav Lillgäls 
Martin Westerberg (11/13)  Stig Simons (1/2) 
 
Förbundets hedersordförande är riksdagsrådet Håkan Malm. Förbundets revisorer 
var Tor-Erik Hägg och GRM Mårten Vikberg med Sune Krokfors och Rune Lindstedt 
som suppleanter. 
 
 
Kommittéer och utskott 
 
 
Utskottet för unga lantbrukare 
 
Utskottet för unga lantbrukare bestod under år 2004 av ordförande Jonny Kronqvist 
(Nykarleby), Christian Björknäs (Lappfjärd), Jan-Henrik Lillbåsk (Närpes), Tove 
Donner (Malax), Tomi Poti (Korsholm), Fredrik Grannas (Vörå), Jim Finell 
(Pedersöre), Johanna Andtbacka (Kronoby) och Ulf Kvikant (Karleby). 
 
Utskottet höll tre möten under året, samt ett gemensamt möte med 
ungdomsutskotten från MTK Etelä-Pohjanmaa och MTK Keski-Pohjanmaa. Utskottet 
för unga lantbrukare har under året haft ett aktivt samarbete med ungdomsutskotten 
från MTK E-P och MTK K-P. Utskotten har bland annat ordnat ett gemensamt 
skidläger. En delegation på sex personer från de tre förbunden har också under året 
besökt finansminister Antti Kalliomäki. Vid mötet framfördes bland annat önskemål 
om förbättringar gällande sociala frågor, avträdelsestödet och jordbruksanslagen i 
statsbudgeten.  
 
Utskottet för unga lantbrukare har under året planerat ungdomstemaåret 2005. 
Utskottet har också fört diskussioner med lantbruksskolorna i Österbotten om hur 
undervisning om stöd- och organisationsfrågor kunde utvecklas. Utskottet har 
överlämnat ett förslag till skolorna om hur denna del kunde förverkligas. Utskottet har 
ordnat två generationsväxlingskurser med drygt hundra deltagare. Unga producenter 
i Malax och Nykarleby har ordnat sommarträffar med ett fyrtiotal deltagare.       
 
Utskottet för jordbrukarkvinnor 
 
Utskottet bestod av ordförande Susan Englund (Lappfjärd), Alice Gulin (Yttermark), 
Eivor Finne (Solf), Marina Kullman (Vörå), Karina Hagman (Nykarleby), Sabina Ede 
(Purmo) och Helena Broända (Nedervetil). 
 
Utskottet höll under året fyra möten. Jordbrukarkvinnorna ordnade i april en resa till 
trädgårdsmässan i Åbo. Ett trettiotal jordbrukarkvinnor har deltagit i SLC:s 
lanthusmorsdagar i Helsingfors. Utskottet för jordbrukarkvinnor har som en 
reflektionsgrupp ingått i Carrefours jämställdhetsprojekt. Lokalt har utskottet ordnat 
verksamhet för lokalavdelningarnas jordbrukarkvinnor. 
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Äggproducentutskottet  
 
Utskottet har bestått av ordf. Bo Storsjö (Sideby), Mikael Forsman (Korsholm), Dan 
Hermans (Oravais), Göran Stenman (Närpes), Mats Samulin (Esse) och Agneta 
Kuuttinen (Närpes). 
 
Utskottet har haft två möten under året. Utskottet har ingående diskuterat den 
nationella stödpolitiken och i samband med stödförhandlingarna för 2005 lyfte 
utskottet fram att begreppet huvudproduktionsområde inom hönsnäringen bör 
avskaffas. Produktionsvolymerna på C-området är i motsats till AB-områdets volymer 
på neråtgående och därför behövs det stödinsatser för att bibehålla intresset för 
äggproduktion på C-området. Utskottet har krävt att man även för trivselburar ska 
erhålla investeringsstöd i likhet med investeringar i frigående hönsproduktion som 
stötts för att marknaden för frigående hönsägg inte enligt marknadsundersökningar 
växt tillräckligt. Utskottet har ansett att det förhöjda startstödet ska ges till 
generationsväxlare med minst 6000 burhöns eller 3000 frigående höns, eftersom 
producenten i dessa fall för en lång tid förbinder sig att fortsätta med 
äggproduktionen. Gränserna har senare fastställts till 4500 burhöns och för frigående 
höns hälften av denna mängd.  
 
I och med att kadaverinsamlingen fr.o.m. februari också trädde i kraft för höns har 
detta diskuterats på utskottets möten. Utskottet har ansett att den minimimängd om 
150 kg som subventioneras av staten är alldeles för stor för äggproducenter och att 
det för denna produktionsinriktning måste hittas alternativa lösningar. 
 
Fårproducentutskottet  
 
Fårproducentutskottet bestod 2004 av ordf. Christer Ollqvist (Vörå), Ulla Enlund 
(Larsmo), Henrik Ingo (Korsholm) samt Jan-Erik Revahl (Malax). Fårklubbens 
representanter har varit Tor-Egil Berg (Replot-Björköby), Patrik Lindvall (Kronoby) 
och John Dahlin (Vörå). 
 
Utskottet har haft ett möte under året. Utskottet diskuterade då märkningen och 
registreringen av får och ifrågasatte Finlands planer på att som ett av de första 
länderna i EU ta i bruk fårregistreringen. Inledningsvis borde tillförlitliga märknings- 
och registreringssätt tas fram. Utvecklingen inom fårnäringen diskuterades också. 
Utskottet har i en skrivelse till SLC krävt att en strategi för näringen ska göras upp. 
Med strategin kunde man se över stödsystemen för får samt utreda veterinär- och 
slakterifrågor. Den nationella stödpolitiken har också behandlats på utskottets möte.  
 
Trädgårdsutskottet 
 
Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP: s ram verksamheten för de fem 
trädgårdsavdelningarna. Utskottet bestod 2004 av Jan-Erik Häggvik,  
Samuel Granholm, (Karlebynejden), Kaj Karlsson (Korsnäsnejden), Bo Kortell 
(Lappfjärdsnejden), Håkan Berg (Malaxnejden),  Johan Prinsén (Närpes) och Ove 
Grandell (Närpes grönsakspackeri). Styrelsens representant i utskottet har varit 
Martin Westerberg. Utskottets verksamhet presenteras i ett skilt kapitel. 
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Spannmålsutskottet 
 
Utskottet har bestått av ordf. Stig Simons (Yttermark), Bjarne Pada (Korsholm), Torolf  
Sjögård (Närpes), Niclas Röös (Övermark), Rune Östman (Kvevlax), Algot Ena 
(Esse) och Torolf Bonäs (Nykarleby). Martin Edman (Malax) har kallats som 
sakkunnig till utskottets möten. 
 
Utskottet har haft tre möten. I samband med odlingsplaneringen gav utskottet ett 
uttalande om behovet av ryps och de förändringar som skett i prissättningen av ryps, 
eftersom prissättningen för odlingssäsongen 2004/2005 ändrats så att rypspriset är 
direkt relaterat till Matif-börsen. Utskottet uppmanade också odlarna att överväga 
alternativa odlingsgrödor eftersom det finns ett överskott av vissa spannmålsslag. I 
utskottet var man speciellt besviken på spannmålshandelns öppningspriser eftersom 
de var på en lägre nivå än året innan trots att skördekostnaderna var högre 2004.  
 
Utskottet har diskuterat de besvärliga skördeförhållandena 2004 och 
skördeskadeersättningarna. Utskottet ansåg att de översvämningsdrabbade 
områdena utöver den normala skördeskadeersättningen skulle få en allmän 
ersättning. Utskottet konstaterade att förhållandena hösten 2004 visade att 
spannmålsarealen inte obegränsat kan utökas utan att det uppstår problem vid 
skörden om det råder exceptionella väderleksförhållanden. 
 
Den nationella stödpolitiken har också diskuterats och utskottet motsatte sig en 
sänkning av det nationella stödet till veteodlingen, eftersom C-området förlorat det 
nationella stödet till foderspannmål. WTO:s ramavtal som bl.a. innebär att 
exportstöden för spannmål ska slopas har också diskuterats. Finland har årligen 
exporterat ca 300-400 milj. havre och utan exportstöd klarar Finland inte av exporten 
av havre. Utskottet anser att EU och Finland bör söka lösningar för Finlands 
havreodling. Havren är den vanligaste odlingsgrödan i landet och havren saknar ett 
garantipris fastställt av EU. 
 
Utskottet riktade en skrivelse till Hankkija-Maatalous där utskottet yrkade på att 
spannmålsmottagningen i Kaskö skulle återupptas. Tidigare har spannmålsodlare i 
Syd-Österbotten själv kunnat transportera spannmål till Kaskö.  
 
Inom ramen för spannmålsutskottet har också spannmålshandelsgranskningen skett. 
Stig Simons, Algot Ena och Matias Ålgars hade utsetts av förbundet till att utföra 
spannmålshandelsgranskningar 2004. Inga större brister har påträffats. 
 
Mjölkutskottet 
 
Mjölkutskottet bestod av ordf. Mats Nylund (Pedersöre), Henrik Biskop (Kronoby), 
Henrik Strandberg (Nykarleby), Stefan Häggback (Kvevlax), Maria Österberg 
(Malax), Mats Ingves (Sideby) och Lars-Erik Staffans (Oravais). Gustav Kass 
(Pedersöre) har kallats som sakkunnig till utskottets möten. 
 
Mjölkutskottet har haft två möten under året. I utskottet har man diskuterat Finlands 
ibruktagande av LFA-tillägget och eftersom LFA-tillägget främst används för att 
kompensera sänkningar i det nationella husdjursstödet har man ansett att detta 
tillägg bör få en så stark koppling som möjligt till husdjursproduktionen. Utskottet har 
också krävt att mjölksektorns tilläggsdelar i CAP-reformen ska utgöra 100% av 
mjölkbidraget samt att tilläggsdelarna ska vara konstanta.  



 12

 
Enligt 142-avtalet ska det nordliga stödet fr.o.m. 2005 endast utbetalas upp till 
gårdens mjölkkvot. Utskottet ansåg att en förlängning av rådande praxis måste fås till 
stånd eftersom förändringen skulle ha en stor inverkan på kvotpriserna. 
Kommissionen sköt dock fram ikraftträdandet med ett år och fr.o.m. 2006 betalas det 
nordliga stödet endast upp till gårdskvoten. Utskottet har med anledning av detta 
diskuterat möjliga åtgärder inom kvothandeln för att underlätta handeln och begränsa 
prisutvecklingen på kvoter. Det nationella stödet för 2005 har också diskuterats i och 
med att C-området enligt jord- och skogsbruksministern gavs ett lån. Detta s.k. lån - 
en förhöjning av det nordliga stödet - gavs efter att stödförhandlingarna slutförts. 
Utskottet har ansett att detta lån inte ska betalas tillbaka eftersom beräkningar visat 
att mjölksektorn behövde denna kompensation i och med att det nationella vallstödet 
togs bort.  
 
Betestvånget har diskuterats på utskottets möten. Utskottet har ansett att det i 
betesförordningen bör finnas möjligheter att få undantag ifall gården inte har 
praktiska möjligheter att hålla djuren på bete.  
 
Köttutskottet 
 
ÖSP: s köttutskott består av två sektioner, en sektion för nöt och en för enmagade 
djur. Tom Jungerstam (Jeppo) har fungerat som ordförande för köttutskottet. 
Utskottet arrangerade 2004 en dag om djurhälsovårdsfrågor med deltagare från 
husdjursutskotten och styrelsen. Hälsovårdsveterinär Olli Ruoho från ETT och 
länsveterinär Matti Nyberg deltog i denna tillställning. Ruoho informerade om ETU, 
ETT och smittosamma sjukdomar. 
 
Nötsektionen 
 
Nötsektionen bestod av ordf. Tom Jungerstam (Jeppo), Peter Hellström (Kronoby), 
Tom Snårbacka (Esse) och Johan Snickars (Malax). 
 
Sektionen har haft två möten under året. På dessa möten har man diskuterat CAP-
reformen, LFA-tillägget och de nationella stöden. Utskottet har förespråkat en CAP-
stödsmodell där tjurbidragen bibehålls kopplade till produktionen, samt förespråkat 
att Finland ska ta i bruk 10 % - regeln för dikosektorn. Genom denna modell kan man 
bibehålla nötköttsproduktionen i landet och samtidigt stöda både tjuruppfödning och 
den självrekryterande nötköttsproduktionen. Utskottet har också ansett att 
foderarealskravet bör avskaffas för de nationella husdjursstöden, eftersom 
foderarealskraven kommer att försvinna 2006 i och med CAP-stödsreformen. Då det 
gäller de nationella stöden har utskottet ansett att stödet till slaktkvigor bör höjas och 
att man bör införa ett stöd för kokvigor i det nationella stödsystemet. Utskottet har 
också kommenterat MUHOS-arbetsgruppens rapport och då påpekat att husdjurens 
välbefinnande bör finnas kvar som tilläggsåtgärd för husdjursgårdar. Befintliga 
tilläggsåtgärder är inte i övrigt specifikt utarbetade för nötköttsproducenter och därför 
bör åtminstone denna tilläggsåtgärd bevaras även i framtiden. 
 
Ordförande har informerat sektionen om hur utarbetandet av det nationella 
djurhälsoprogrammet för nöt framskrider. Utskottet har också diskuterat slakteriernas 
avdrag för smutsiga djur. 
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Sektionen för enmagade djur 
 
Sektionen bestod av ordf. Kenneth Påhls (Vörå), Christer Kull (Korsholm), Tomas 
Långgård (Malax), Börje Helenelund (Solf). Henrik Holm (Munsala) har kallats som 
sakkunnig till sektionens möten. 
 
Sektionen har haft ett möte under året. Utskottet har diskuterat svinregistret och 
informerats av T&E-centralen om vilka brister som påträffats i samband med 
övervakning av de nationella husdjurstöden på svingårdar. Slakterierna har 
uppmärksammat registret och Landsbygdens Folk har i en artikel informerat 
medlemskåren om registret. Utskottet har diskuterat Finlands grundförslag till LFA-
tillägg och konstaterat att tillägget inte kommer att kompensera de effektiva 
svinproducenternas nationella stödbortfall. 
 
Utskottet har tagit del av MTK-sikajaostos förslag till gradering av det nationella 
stödet. Förslaget innebär att det nationella stödet beskärs med 25% för den 
överskjutande delen för de gårdar som överskrider 1700 slaktplatser. Utskottet 
omfattade denna modell eftersom detta skulle garantera en fortsättning för det 
nationella stödet. Denna modell skulle dock tillämpas så att de nationella anslag som 
reserverats till näringen skulle utnyttjas fullt ut. Utskottet har också krävt att 
investeringsstoppet borde hävas för de producenter som gjort generationsväxling. 
Generationsväxlare kan nu göra investeringar i näringen upp till en viss gräns. 
  
Sockerbetsutskottet 
 
Sockerbetsutskottet bestod av ordf. Fredrik Ström (Korsholm), Gustav Kass 
(Pedersöre), Leif-Erik Viklund (Korsholm), Tor Holm (Nykarleby), Roger Bertils (Vörå) 
och Peter Hummelstedt (Yttermark). Börje Helenelund, ÖSP:s representant i 
sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation, har även kallats till utskottets möten. 
 
Utskottet har haft fyra möten under året. Utskottet har tagit del av kommissionens 
meddelande om en reform av EU: s marknadsordning för socker. De föreslagna 
förändringarna skulle ha omfattande effekter på landets sockerproduktion. En 
sänkning av medlemsländernas sockerkvoter kommer troligtvis att innebära att 
sockerproduktionen i landet flyttar allt närmare sockerfabrikerna. En av 
grundförutsättningarna för landets sockerproduktion är att sockerkvoterna bibehålls i 
de nuvarande medlemsländerna. Utskottet har också gett kommentarer på MUHOS-
arbetsgruppens förslag till nytt miljöstödsprogram. Utskottet ansåg att kontrollerad 
dränering kunde ingå som ny tilläggsåtgärd i miljöstödsprogrammet. Statsrådet 
beslöt dock att förlänga nuvarande miljöstödsprogram med två år fr.o.m. 2005. 
Behovsanpassad bekämpning kunde vara en annan ny tilläggsåtgärd som är lämplig 
för sockerbetsodlare.  
 
Utskottet har också tagit del av beredningen av branschavtal. Utskottet ansåg att det 
var positivt att näringen fick ett två-årigt branschavtal eftersom detta ger näringen tid 
att bekanta sig med de förändringar som föreslås i EU-kommissionens meddelande 
samt tid att fundera ut Finlands förhandlingslinje i frågan. Utskottet deltog i SLC: s 
sockerseminarium i januari 2004. Utskottet har också deltagit i SLC: s 
sockerbetskampanj ”Inhemskt socker” genom att dela ut klistermärken till 
transportfirmor och betodlare. Konsumenterna har på detta sätt uppmärksammats 
om den pågående betupptagningen. 
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Utskottet för ekologisk odling 
 
Utskottet bestod 2004 av ordf. Glenn Jakobsson (Jeppo), Thomas Snellman 
(Pedersöre), John Berg (Pörtom), Sven Ek (Munsala), Fjalar Holmqvist (Karleby), 
Martin Jakas (Vörå) och Bjarne Mara (Korsholm). Steve Nyholm (Munsala) kallats 
som sakkunnig till utskottets möten. Projektledare Marjatta Selänniemi har fungerat 
som sekreterare för utskottet. 
 
Utskottet har länge drivit att den ekologiska husdjursproduktionen bör få ett 
ekohusdjursstöd för att öka intresset till att övergå till ekologisk djurhållning. 
Samtidigt skulle produktionsvolymerna också öka, vilket skulle leda till ett ökat 
intresse från livsmedelsföretagen. Jord- och skogsbruksministeriet har nu planer på 
att ett ekohusdjursstöd ska ingå i specialmiljöstöden 2005. Utskottet har också 
diskuterat investeringsstöden och då speciellt det rådande investeringsstödsstoppet 
inom svinsektorn. Utskottet har ansett att stoppet bör hävas för investeringar i 
ekologisk svinproduktion, eftersom denna produktion inte kommer att bidra till 
överproduktionen av svinkött. Utskottet har gemensamt med ÖSP: s ekoprojekt 
diskuterat förutsättningarna för ekologisk svinproduktion med intresserade 
producenter och slakterier. Utskottet har också diskuterat slakteriernas prissättning 
av nöt eftersom bifftillägg inte utbetalas för ekonöt. 
 
Den kommande skärpningen av kravet på ekofoder till ekodjur har också diskuterats. 
I och med att ÖSP: s ekoprojekt upphörde har utskottet också diskuterat den 
ekologiska intressebevakningens utformning inom organisationen.  
 
Eftersom många ekoavtal upphör och signaler från fältet indikerar att intresset för en 
fortsättning är svagt bland en del av ekoproducenterna har utskottet diskuterat 
åtgärder för att bibehålla intresset för den ekologiska produktionen. 
 
Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott 
 
Utskottet är gemensamt för producent- och skogsägarförbunden i Österbotten, Etelä-
Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa. På utskottets konstituerande möte valdes Jari 
Laukkonen (MTK-Ep) till ordförande och Manu Purola (KP-moliitto) till 
viceordförande. ÖSP: s representanter i utskottet har varit Martin Jakas (Vörå) med 
Henrik Strandberg (Nykarleby) som suppleant. Jonas Laxåback har fungerat som 
utskottets sekreterare. Jurist Katja Apaja från Jordägarnas värderingscentral har 
kallats som sakkunnig till utskottets möten. Utskottet har haft två möten under året. 
 
Utskottet har diskuterat glesbygdens avloppsvattenhantering samt kommunernas 
information om denna förordning. Utskottet har arrangerat ett möte med tjänstemän 
på Västra Finlands miljöcentral och man diskuterade då miljötillstånd, Västra 
Finlands miljöprogram och fredningsärenden. Utskottet förslog i detta sammanhang 
att miljöcentralen skulle tillsätta en delegation för att förbättra 
informationsspridningen och miljöcentralens trovärdighet. Utskottet har senare 
skickat en skriftlig uppmaning till direktör Pertti Sevola om att en delegation ska 
tillsättas. Denna skrivelse har undertecknats av alla producent- och 
skogsägarförbund som finns i utskottet. 
 
Markku Tornberg från MTK:s miljöavdelning har också deltagit i ett möte och 
informerade då om vad som är aktuellt på riksplanet. 
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Potatisutskottet 
 
Utskottet har bestått av ordförande Jan Porander (Lappfjärd), Per-Erik Englund 
(Lappfjärd), John Lidman (Petalax), Peter Norrback (Petalax), Per-Johan Grannas 
(Vörå) och Leif-Ole Romar (Jeppo). 
 
Utskottet har hållit två möten under året. Utskottet har lämnat en skrivelse till SLC:s 
styrelse om att en allmän ersättning ska utbetalas till den areal som drabbats av 
översvämningar efter de kraftiga regnen i Vörå, Oravais och Nykarleby. Utskottet har 
fört fram krav om att arealen skall vara beräkningsgrund i potatislagerinventeringen 
för att bättre motsvara verkligheten. Beräkningsgrunderna i potatislagerinventeringen 
har också ändrats. Utskottet har också gett förslag till nya tilläggsåtgärder i ett 
kommande miljöstödsprogram och man har motsatt sig förslaget om att gårdarna 
skulle behöva använda 100 % certifierat utsäde.  
 
PR-utskottet 
 
Utskottet har bestått av ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Leif Rönnholm 
(Övermark), Anders Öster (Korsholm), Michael Kamis (Vörå) och Märta Lybäck 
(Kronoby). 
 
Utskottet har under år 2004 hållit tre möten. PR-utskottet har vid mötena bland annat 
behandlat lokalavdelningsstyrelsernas utbildning, Finfoods kampanj i K-
Supermarketar, ÖSP:s 70-årsjubileum, medlemsförmåner och PR-samarbete med de 
stödande företagen. 
 
 
 
Socialpolitiska utskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Tom Brors (Vörå), Kristina Vesterback (Petalax), 
Martina Stoor (Malax) och Petra Thodin (Purmo).  
 
Socialpolitiska utskottet har under verksamhetsåret hållit två möten. Vid mötena har 
utskottet bland annat behandlat och diskuterat sysselsättningsstödet till företagare 
som anställer en arbetslös, företagshälsovårdens verksamhet och 
avbytarverksamheten. 
 
Valutskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Henrik Strandberg (Nykarleby), Stefan Guldén 
(Yttermark) och Bjarne Ehrs (Vörå). Utskottet behandlade vid tre möten de val som 
förrättades på hösten. 
 
Arbetsgruppen för tryggad agrologrekrytering 
 
Arbetsgruppen har bestått av ordförande Henrik Strandberg, Tom Jungerstam, Ann-
Charlotte Kjerp, Mikael Blomqvist, Lars Ström och Matias Ålgars. Christel Holmlund-
Norrén, Sydväst:s utbildningskoordinator, har kallats till arbetsgruppens möten. 
Arbetsgruppen har under år 2004 hållit två möten. För första gången i historien fanns 
det 2004 möjlighet att avlägga första året av agrologstudierna i Vasa. På grund av ett 
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stort antal uppskov kunde dock utbildningen inte starta i Vasa hösten 2004. 
Marknadsföringen av agrologåret i Vasa har fortsatt.  
 
 
Representation 
 
Förbundets representation i SLC: s och MTK: s organ framgår av SLC: s 
årsberättelse. 
 
Metsäliitto 
 
Österbotten har en informell stödgrupp som sammankallats enligt behov. Till dessa 
stödgruppsmöten har från ÖSP kallats ordförande Granvik och verksamhetsledare 
Laxåback. Metsäliitto arrangerade för producentförbunden i Österbotten, Etelä-
Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa ett informationstillfälle där aktuellt inom 
virkesanskaffningen och Metsäliitto diskuterades. 
 
Skogsbevakningen 
 
MTK: s skogsdelegation verkar på riksplanet. Medlemmar i skogsdelegationen från 
Österbotten var Bo Storsjö och Olav Store. Runar Lillandt har suttit i MTK:s 
skogsdirektion. 
 
Under året förrättades val av fullmäktige för skogsvårdsföreningarna. Medlemskåren 
uppmanades att aktivt delta i valet av fullmäktigeledamöter. Under året har också 
diskussioner förts om fusionering av skogsvårdsföreningar. Den finlandssvenska 
skogsbevakningen och myndighetsverksamheten har också diskuterats. 
 
Övrig representation 
 
ÖSP:s representation i olika arbetsgrupper, styrelser och andra instanser är en viktig 
del av intressebevakningen av jord- och skogsbruket. Förbundet har genom 
förtroendemän eller tjänstemän deltagit bl.a. i följande möten: lantbrukssällskapets 
vårmöte, Österbottens skogsägarförbunds möten, Studiefrämjandet i Österbottens 
möten m.fl.. 
 
ÖSP har deltagit i: ÖSP har representerats av: 
  
●God miljö för Larsmo-Öjasjön och dess 
tillrinningsområden 

Mats Nylund, styrgruppsmedlem 
Gustav Kass, suppleant 

●Delegationen för Esse å Per-Ole Mård, medlem 
●Delegationen och arbetsgruppen för Kyro älv Harry Andersson, medlem 
●Delegationen för Perho å Ossian Wassborr, medlem 
●Delegationen och arbetsgruppen för Lappo å Tom Cederström, medlem 
●Arbetsgruppen för Närpes å Bengt Eklund, medlem 

Martin Westerberg, suppleant 
●Minskningen av surhetsbelastningen i 
Kronoby å 

Märtha Lybäck, medlem 
Heli Näse, suppleant 

●Arbetsgruppen för Tjöck och Lappfjärds å Matias Ålgars, medlem 
Christian Björknäs, suppleant 

●Österbottens förbunds 
prognostiseringsgrupp 

Matias Ålgars, medlem 
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●Österbottens förbunds samarbetsgrupp Jonas Laxåback, medlem 
●Österbottens förbunds landsbygdssektion Jonas Laxåback, medlem 
●Österbottens förbunds landsbygdssektions 
sekretariat 

Jonas Laxåback, medlem 

●Österbottens T&E-centrals delegation Jonas Laxåback, suppleant 
●Österbottens T&E-centrals 
beredskapskommitté 

Matias Ålgars, medlem 

●Österbottens skogsråd Bo Storsjö, medlem 
●Lännen tehtaats förvaltningsråd Börje Helenelund, medlem 
●Lännen tehtaats bolagsstämma Gustav Kass 
●Arbetsgrupp för en livsmedelspark till 
Dagsmark 

Bo Storsjö, medlem 

●Vasa läns avfallsdelegation Matias Ålgars, medlem 
●Delegationen för lantbruksutbildning vid 
Korsholms skolor 

Leif Rönnholm, ordförande 

●Sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation Börje Helenelund, medlem 
Tor Holm, suppleant 

●Arbetskraftsdelegationen i Kristinestad Bo Storsjö, suppleant 
●Oy Polar Mills Ab Elmer Örndahl, styrelsemedlem 

Stefan Thölix, styrelsemedlem 
●Oy Polar Mills Ab:s bolagsstämma Matias Ålgars 
●Tomatek Tore Svarvar, styrelsemedlem 
●C-områdets representationsgrupp Nils-Anders Granvik, medlem 
●FC-Naturbruk Jonas Laxåback, styrgruppsmedlem 
●Lantbruk i Österbotten Jonas Laxåback, styrgruppmedlem 
●Fe-huset Jonas Laxåback, styrgruppsmedlem 
●Agrolink Ab Jonas Laxåback, styrelsemedlem 
●Agrolink Ab:s bolagsstämma Tomas Långgård 
●Hortilab Ab Bo Linde, ordförande 
●Hortilab Ab:s bolagsstämma Martin Westerberg 
●Martens trädgårdsstiftelse Bo Linde, ordförande 
●Veritas skadeförsäkring Bo Linde, styrelsemedlem 
●Kasvistieto Oy:s bolagsstämma Bo Linde 
●Tomatek:s bolagsstämma Jan-Erik Häggvik 
●Nötslakterikontroll Johanna Andtbacka 

Stefan Södergård 
●Svinslakterikontroll Bjarne Ehrs 

Mårten Malm 
●Spannmålshandelsgranskning Stig Simons 

Algot Ena 
Matias Ålgars 

 
Förbundskansliet 
 
Förbundets anställda har under året varit: 
 
Agronom, AFM Jonas Laxåback är förbundets verksamhetsledare och 
förbundsstyrelsens sekreterare. 
 
YH- agrolog Matias Ålgars är förbundets ombudsman. Ombudsmannen har hand om 
fältverksamheten, studie-, försäkrings- och pensionsfrågor. 
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EM Lena Hallvar är kassör. Tjänsten är på deltid. 
 
Receptionen har skötts av merkant Gun Boström. 
 
Trädgårdsombudsman och sekreterare för trädgårdsutskottet är DE Bo Linde. 
 
Agronom, AFM Marjatta Selänniemi har skött tjänsten som ekoombudsman fram till 
den sista augusti 2004. Selänniemi har också fungerat som projektledare för 
projektet ”Ekologisk mat från Österbotten”. Projektets verksamhet presenteras i ett 
skilt kapitel. 
 
Hälsovårdare Gunilla Frantz har anställts som projektledare för projektet ”Livskvalitet 
i lantbruket” från den 1.2.2004. Projektets verksamhet redovisas i skilt kapitel. 
 
Skatteavdelningen 
 
EM Annika Grannas har fungerat som avdelningschef. Hon har även handlett 
lokalavdelningarnas skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är på deltid. 
 
ADB-merkonom Maria Ström har handhaft skattebokföringen. Under Ströms 
vårdledighet sköttes tjänsten av Ing-Sofi Långkvist fram till den 1.3.2004. 
 
Skatteavdelningen arrangerade i samarbete med Svenska yrkesinstitutet en 
skattekurs för ÖSP: s skatteombud och övriga skattesakkunniga. På kursen deltog 
70 personer. Under kursen behandlades jordbrukets skatte- och momsdeklaration, 
aktiebolagsformen samt skattefrågor i samband med generationsväxling. Anföranden 
hölls av Greta Nylund-Doktar (Österbottens skattebyrå), Benita Öling (KPMG) och 
Markku Kovalainen (Uleåborgs och Kajanalands skattebyrå). 
 
 
FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
 
Förbundsstyrelsen har under året bevakat de jordbrukspolitiska intressena på ett 
regionalt, nationellt samt ett internationellt plan. Förbundsstyrelsen har sammanträtt 
13 gånger under året och protokollen upptar 118 paragrafer. Till förbundsstyrelsens 
möten har också kallats SLC-fullmäktigeordförande Gustav Kass, SLC-
styrelsemedlemmarna Runar Lillandt och Tomas Långgård samt Olav Store, 
ordförande för Österbottens skogsägarförbund. Förbundsstyrelsen har förberett de 
ärenden som stadgeenligt handlagts vid förbundsmötena samt handhaft de löpande 
ärendena i förbundets verksamhet. 
 
Lantbruksinkomsten i Österbotten har bibehållits på samma nivå som 2003. Denna 
situation har uppnåtts genom att produktionen och producentpriset stigit. Lantbrukets 
totala stöd har också stigit 2004, dock tär kostnadsutvecklingen på 
inkomsthöjningarna. Producentpriset på jordbruksprodukter är allt mer beroende av 
den interna prisnivån inom EU, stödpolitiska beslut samt EU: s export av 
jordbruksprodukter. Ett överutbud av jordbruksprodukter inom EU sänker även 
producentpriserna. Inom mjölksektorn bibehölls producentpriset på en hög nivå trots 
att EU sänkt interventionspriset på smör- och mjölkpulver. Denna sänkning av 
interventionspriserna kompenseras av ett EU-finansierat mjölkbidrag. Den finländska 
mjölkproduktionens framtid beror på hur mejeriindustrin kan hävda sig på 
mjölkmarknaden. Landets totala köttproduktion steg 2004 med cirka 2 %. 
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Konsumtionen har också stigit med motsvarande procentsats. Under året har 
producentpriset för slaktsvin stigit med cirka 5 %. De finländska producentpriserna 
ligger dock efter den europeiska nivån. Produktionen av svinkött steg 2004 med cirka 
2,5 % från produktionsnivån 2003. Nötköttsproduktionen sjönk 2004 med cirka 3 % 
vilket klart återspeglas som en förhöjning i producentpriserna. Priset på nötkött har i 
stora drag följt den europeiska prisutvecklingen på nötkött. Produktionen av ägg steg 
med cirka 2 % och produktionen uppgick till 60 milj. kg. Den europeiska prisnivån på 
ägg är låg vilket också resulterat i att priset för exporterade ägg varit lågt. Dessa låga 
priser återspeglas som en kraftig sänkning av producentpriset. Producentpriset för 
ägg låg cirka 4 % under fjolårsnivån. Öppningspriserna för spannmålen var på en 
lägre nivå än 2003, vilket var en stor besvikelse för spannmålsnäringen. 
Spannmålspriserna har heller ännu inte förbättrats. Det låga priset på havre 
resulterade i att landets havreareal minskade med cirka 1,5 %. Trots denna 
minskning finns det ett stort utbud av foderspannmål. Förbundet har under året 
uppmärksammat den landsomfattande ”Rättvist pris”-kampanjen i vilken förbundet 
uppmanat lokalavdelningarna att diskutera prissättningen av jordbruksprodukter med 
de lokala uppköparna och företagen. 
 
Året 2004 har präglats av beredningen av CAP-reformen och ibruktagande av LFA-
tillägget. I motsats till tidigare år fördes förhandlingar om det nationella stödet ännu i 
början av 2004 då man under tidigare år uppnått ett förhandlingsresultat för de 
nationella stöden i början av december. Förbundet krävde att man i 
stödförhandlingarna skulle frångå principen om en enhetlig stödpolitik eftersom 
förbundsstyrelsen ansåg att 141-avtalet och LFA-tillägget inte i tillräcklig omfattning 
gav möjlighet att använda det nordliga stödets betalningsfullmakter. 
Förbundsstyrelsen ansåg att man bör gå in för en modell med ett högre LFA-tillägg 
på AB-området och höja det nordliga stödet i samma grad. Detta förslag omfattades 
dock inte av jord- och skogsbruksministeriet. SLC godkände inte det nationella 
förhandlingsresultatet för 2004 så statsrådet godkände ensidigt stödnivåerna för 
2004. I samband med beslutet om det nationella stödet slopades även det nationella 
växtodlingsstödet på C-området. Stödet berörde främst fodervallar och 
foderspannmål. Förlusten av dessa stödformer beaktades dock som en förhöjning i 
produktionsstöden till nöt-, får- och mjölksektorn. Förlusten kunde emellertid inte 
beaktas i stöden till spannmåls och den enmagade sektorn. Mjölksektorns förluster 
täcktes inte heller helt av förhöjningen vilket resulterade i att jord- och 
skogsbruksministern efter politiska påtryckningar höjde produktionsstödet till 
mjölksektorn. Denna förhöjning omtalades dock som ett lån som följande år skulle 
återbetalas. 
 
I Finland utgick man i början av 2004 från att Finland tar i bruk CAP-reformen 2005. 
Man beslöt dock i förhandlingarna med producenterna att ibruktagandet först ska ske 
2006. Ministeriet och producentorganisationerna utarbetade flera modeller till hur 
LFA-tillägget ska tas i bruk 2005. Ibruktagandet är ett krav från EU-kommissionen för 
att artikel 141 ska förlängas. Denna LFA-tilläggsmodell utgjorde sedan även grunden 
för de beräkningar som gjordes för ibruktagandet av CAP-reformen. Finlands LFA-
tilläggsmodell byggde på husdjursgårdarnas foderarealsbehov och LFA-tillägget 
skulle utbetalas enligt gårdens beräknade foderarealsbehov. EU-kommissionen 
ansåg dock att denna LFA-tilläggsmodell var alldeles för komplicerad och stred mot 
LFA-stödets grundprinciper. Finland fick då utarbeta en ny modell som inte hade 
samma starka koppling till husdjurssektorn som den ursprungliga modellen. I det 
förhandlingsresultat som uppnåddes om CAP-reformen i juni 2004 sades att ifall det 
sker stora förändringar i de stödformer som ligger som grund för CAP-
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reformsbeslutet kan beslutet omförhandlas. ÖSP: s förbundsstyrelse och fullmäktige 
krävde att CAP-reformen med anledning av det nya LFA-tilläggsförslaget skulle tas 
till ny behandling.  
 
CAP-reformsbeslutet innebär att Finland går in för en kombinationsmodell, en modell 
som ÖSP förespråkat samt att man tar i bruk tilläggsdelar för mjölk- och nötsektorn. 
Genom att använda tilläggsdelarna upprätthåller man mjölk- och 
nötköttsproduktionens stödnivåer. ÖSP förespråkade också att 10 %:s regeln inom 
nötsektorn ska riktas till dikosektorn för att trygga den självrekryterande 
nötköttsproduktionen. ÖSP har ansett att tilläggsdelarna bör vara konstanta och inte 
beskäras. Utgångsläget för tilläggsdelarna bör vara den aktiva producentens och inte 
den som upphör med produktionen. Genom en kombinationsmodell fick handeln med 
stödrättigheter inte så stor betydelse eftersom all areal 2006 kommer att tilldelas en 
stödrätt. Tilläggsdelarna kommer även att utbetalas kopplade till arealen. 
 
Under året har Österbottens förbund utarbetat en landsbygdsstrategi. Denna strategi 
kommer att ligga som grund bl.a. för planeringen av det regionala 
landsbygdsprogrammet. ÖSP har framhållit jord- och skogsbruksnäringarnas roll som 
sysselsättare på landsbygden, upprätthållare av landsbygdens service och 
upprätthållare av landskapet. Familjejordbrukets betydelse för den Österbottniska 
landsbygden har också kraftigt framhållits.  
 
Förbundsstyrelsen har tagit del av beredningen av investerings- och startstödet. 
Styrelsen har ansett att kraven gällande det förhöjda startstödet till 
husdjursproducenter bör ställas på en sådan nivå att stödtagaren inte ställs inför 
problem, eftersom stödmottagaren förbinder sig till att idka husdjursproduktion i minst 
11 år. 
 
Under året tog Milkas ledning beslut om att upphöra med mejeriverksamheten och bli 
ett anskaffningsbolag till Valio. Förbundsstyrelsen stödde fullständigt ledningens 
beslut i och med att detta beslut tryggar prisnivån samt den svenskspråkiga servicen. 
 
Förbundsstyrelsen har krävt att lantbruket också som andra sektorer ska få en egen 
inkomstpolitisk uppgörelse. Speciellt med anledning av att kostnadsnivån inte har 
kunnat sänkas. Förbundet har lyft fram behovet av en sänkning av bränsleaccisen 
och energibeskattningen samt att antalet avbytardagar bör ökas. Förbundet har även 
kommenterat budgetförslaget för 2005 och i det bl.a. lyft fram behovet av en höjning 
av det nationella stödanslaget i och med den stödsnedvridning som LFA-tillägget 
förorsakar. Att anslagen till skadeersättningar förorsakade av fridlysta djur bör höjas 
har också lyfts fram.  
 
Antalet EU-medlemsländer ökade med tio stycken 2004. Förbundsstyrelsen 
bekantade sig därför under året med jordbruksproduktionen i Estland. I och med EU: 
s utvidgning öppnades också EU:s gemensamma marknad för de baltiska länderna. 
Detta anses av många vara ett hot för den finländska jordbruksproduktionen. 
Styrelsen bekantade sig med intressebevakningen i Estland och 
jordbruksproduktionen. Olav Kreen, tjänsteman på handelskammaren för lantbruk, 
presenterade Estlands anslutningsvillkor och lantbrukets utvecklingsmöjligheter för 
styrelsen. Styrelsen bekantade sig också med virkesanskaffningen i Estland.  
 
Förbundsstyrelsens uttalanden finns i sin helhet på ÖSP: s hemsida på adressen 
http://osp.agrolink.net/. 
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Mötes- och kursverksamhet 
 
- Under året har två generationsväxlingskurser arrangerats 
- Inom projektet Livskvalitet i lantbruket har hälso- och kortkurser arrangerats 
- Ett flertal olika ekokurser har ordnats 
- En blankettkurs har ordnats i samarbete med ÖSL och Österbottens T&E-central 
- En utbildningsdag för nya lokalavdelningsordföranden har arrangerats 
 
Utdelande av förtjänsttecken 
 
Följande medlemmar har tilldelats förtjänsttecken av republikens president Tarja 
Halonen i samband med självständighetsdagen. 
 
Bo Storsjö, Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden 
Per-Eric Andersson, Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros 
Gun Boström, Medalj av första klass av Finlands Vita Ros förtjänstmedalj 
 
 
 
 
 
Stipendier 
 
Förbundet har gett ett bidrag till föreningen Brage för deras informationsverksamhet. 
Föreningen arrangerar tillfällen för lågstadieskolor om jordbrukarens arbete i gången 
tid.  
 
Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar 
 
- Förbundsstyrelsen har i ett uttalande krävt att LFA-tillägget inte får bortförhandlas 
- Styrelsen gav i ett uttalande sitt fulla stöd för det beslut Milkas ledning fattat om att 
upphöra med mejeriverksamheten och bli ett anskaffningsandelslag under Valio 
- Förbundsstyrelsen har i ett uttalande uppmanat medlemmarna att rösta i 
kommunalvalet 
- Förbundsstyrelsen har i en skrivelse till SLC krävt att det nationella 
växtodlingsstödet ska återinföras på C-området 
- Förbundet har gett ett negativt utlåtande om Lålby-åkrarnas medtagande i Natura-
2000 
- Förbundet har gett ett positivt utlåtande om Kvarken-området som Världsarv 
- Förbundet har gett ett utlåtande om Österbottens förbunds landsbygdsstrategi 
- Ett utlåtande har getts om Forststyrelsens användnings- och skötselplan för Risö – 
Södra Stadsfjärden 
- Österbottens förbunds landskapsplan har kommenterats i ett gemensamt utlåtande 
från ÖSP och ÖSF 
- ÖSP har lämnat in ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol över Karleby stads 
miljöskyddsbestämmelser 
- Förbundets vår- och höstmöte har gett ett uttalande. Uttalandet från vårmötet 
tangerade stödkompensationsbehovet i och med de kommande stödförändringarna 
samt krävde att EU inte ska gå in för en gemensam skogspolitik. I uttalandet från 
höstmötet krävde förbundet att jordbruket ska få ta del av en inkomstpolitisk 
uppgörelse. 
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- Förbundsfullmäktige har gett två uttalanden under året. I uttalandet från vårmötet 
krävde fullmäktige full finansiering av de kommande LFA- och miljöstödsprogrammet 
enligt vad som sagts i regeringsprogrammet. Uttalandet från höstmötet krävde att 
CAP-reformen ska tas till ny behandling eftersom LFA-tillägget ändrats. 
- C-gruppen har avgett ett gemensamt uttalande i samband med de nationella 
stödförhandlingarna för 2004. C-gruppen ansåg i uttalandet att Finland bör använda 
sig av de stödverktyg som finns i artikel 142. 
- ÖSP: s ungdomsutskott har gett ett uttalande om lantbruksutbildningen 
- ÖSP: s spannmålsutskott har gett ett uttalande 
- ÖSP:s potatisutskott har i en skrivelse till SLC krävt förhöjningar i 
skördeskadeersättningarna 
- ÖSP:s sockerbetsutskott har gett ett uttalande om följderna av sockerreformen och 
krävt full kompensation 
- ÖSP:s äggutskott har uppgjort ett öppet brev till inrikesminister Rajamäki om 
djurskyddsföreningarnas aktiviteter 
- ÖSP: s äggutskott har i en skrivelse till SLC krävt att man inom det nationella stödet 
ska avskaffa begreppet huvudproduktionsområden 
- ÖSP: s fårutskott har i en skrivelse till SLC krävt att en strategi uppgörs för 
fårnäringen    
 
 
Skogsfrågor 
 
Virkesanskaffningen uppnådde rekordnivå 2004. Den totala virkesanskaffningen i 
Österbotten var cirka 1,318 milj. m3 vilket var cirka 10 % mer den tidigare 
anskaffningen. Metsäliittos anskaffning var cirka 0,8 milj. m3. Skogsägarna i 
Österbotten har därmed kunnat svara på den finländska skogsindustrins efterfrågan 
på virke. Priset på virke var dock på en låg nivå i och med att priset på massaved 
sjönk med cirka 5 % från nivån 2003. Stockpriserna steg dock med cirka 5 %. 
 
PROJEKTVERKSAMHET 
 
Projektet ”Ekologisk mat från Österbotten” 
 
Projektet har fortsatt med sin tidigare verksamhet. Under året har projektledaren 
arbetat med att skapa avsättning för ekologiska produkter genom att föra 
diskussioner med stora inköpare av ekologiska livsmedel. Projektet har också 
arrangerat seminarier om Närmat i storkök för att användningen av ekologiska 
råvaror i storköken ska öka. Konsulentdagar har också arrangerats i matbutikerna i 
Österbotten. Konsulentdagarna har koncentrerats till de landsomfattande 
Ekodagarna i oktober.  
 
Projektet har även arbetat med att förbättra förutsättningarna för ekologisk 
svinproduktion genom kontakter till slakteri och försäljare. Diskussionstillfällen för 
områdets ekosvinproducenter har ordnats. Projektet hade också planerat att 
arrangera tillfällen för Milkas ekomjölkproducenter. Projektledaren har också haft 
möjlighet att delta i beredningen av nationella beslut som berör den ekologiska 
produktionen. Inom ramen för projektet har ett informationsblad distribuerats till alla 
hushåll i Österbotten. Informationsbladet innehöll information om ekologisk odling 
och vilka producenter som säljer produkter direkt från gården. Projektet avslutades i 
slutet av oktober 2004. 
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T&E-centralen har varit projektets huvudfinansiär. Nästan alla kommuner inom 
ÖSP:s verksamhetsområde har deltagit i projektets privatfinansiering. I 
företagsfinansieringen deltog Milka, Österbottens Kött, Helsingin Mylly/Polar Mills, 
Närpes Grönsaker, Österbottens Äggcentrallag och Potato-Pak. Bjarne Mara har 
fungerat som ordförande för projektets styrgrupp. Marjatta Selänniemi har fungerat 
som projektledare.  
 
Projektet ”Livskvalitet i lantbruket” 
 
ÖSP har tidigare haft ett gemensamt projekt med Folkhälsan i Österbotten, projektet 
”Orka Arbeta”. Projektet finansierades av Arbetsministeriet och var ett av de få 
projekt inom dessa finansieringsramar som riktade sig till jordbrukare. 
Hälsovårdsstuderande Britt-Marie Mannil och Ulrika Bärnas har gjort en utvärdering 
av detta projekt som sitt lärdomsprov. Denna utvärdering har sedan legat som grund 
för projektet ”Livskvalitet i lantbruket”. 
 
ÖSP: s projekt Livskvalitet i lantbruket startade 1.2.2004 och som projektledare har 
hälsovårdare Gunilla Frantz anställts. Projektets mål är att de österbottniska 
jordbrukarna skall må bra fysiskt och psykiskt och kunna anpassa sig till nuvarande 
och kommande förändringar i jordbrukssektorn. 
 
Under året har projektet ordnat tre Konditions- och välmåendedagar på badhotell, 
Kivitippu och Norrvalla. Dagarna har innehållit grupparbeten, föreläsningar, gångtest 
och olika motionsformer samt avkoppling. Sammanlagt har 75 jordbrukare deltagit. I 
samarbete med lokalavdelningarna och företagshälsovården har tre lokala kurser 
med föreläsning och olika motionsformer hållits. 50 jordbrukare har deltagit i dessa 
kurser. 
 
Arbetshandledning för jordbrukare är en viktig del av projektet. Arbetshandlingen 
används inom andra yrkessektorer men för jordbruket är arbetshandledning en helt 
ny metod. Projektledaren deltar därför i en utbildning om arbetshandledning och en 
arbetshandledningsgrupp med jordbrukare har startat. 
 
Projektets styrgrupp består av ordförande Susan Englund, Ann-Charlott Willför 
(Folkhälsan), Lena Granholm (Korsholms kommuns företagshälsovård) och Christer 
Öist (Korsholms kommun). 
 
T&E-centralen var projektets huvudfinansiär. I privatfinansieringen deltog 
Österbottens Kött, Milka, Österbottens Äggcentrallag och ÖSP: s trädgårdsutskott.  
 
 
TRÄDGÅRDSSEKTIONEN 
 
Trädgårdsutskottet som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten 
för de fem producentföreningarna har under året samlats till 8 utskottsmöten och ett 
representantskapsmöte. Utskottet har även sammanträtt till 2 möten med de större 
grönsakspackerierna i området för att diskutera problem inom grönsakshandeln och 
då framförallt den negativa utvecklingen av produktpriserna. 
 
Trots en något lägre skörd för de viktigaste växthusgrönsakerna sjönk prisnivån 
under året. En allt starkare fokusering på priset som viktigaste konkurrensmedel 
inom handeln med livsmedel bidrog till en ökad import och pressade produktpriser för 
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de finländska odlarna som en följd av kedjornas allt hårdare kamp om 
marknadsandelar. Därmed fortsatte trenden med sjunkande vårpriser och lägre 
sommarpriser. En utveckling som är oroande med tanke på att kostnaderna stiger 
och de ökade kostnaderna inte kompenseras via produktpriserna.  
 
Under våren ordnades ett informationstillfälle om växthusodlingen för finskspråkiga 
massmedia i Närpes. 
 
Tillsammans med Vexa projektet deltog trädgårdsutskottet i trädgårdsutställningen i 
Åbo 12-15.4 och i Tammerfors 23-25.4. 
 
I riksdagen ordnades 14.5 den traditionella trädgårdsdagen med representanter för 
utskottet på plats med information om näringens situation till ministrar, riksdagsmän 
och statliga tjänstemän. Temat denna gång var de höga finländska energiskatterna 
för växthusodlare i jämförelse såväl med yrkesbröder i konkurrentländer som i 
jämförelse med energiintensiv industri inom det egna landet. 
 
Vid ÖSP:s vårmöte 19.4 i Vasa tilldelades Österbacka Trädgård från Terjärv, 
Kronoby Inhemska Trädgårdsprodukters utmärkelse ”Det gyllene groddbladet” samt 
diplom som årets producent av växthusgrönsaker. 
 
Österbacka Trädgård är andra generationen växthusodlare och drivs i dag av Sune 
Österbacka som tillsammans med sin hustru Gun-Viol mottog utmärkelsen. 
 
Den 11.10 besökte kanslichef Jarmo Vaittinen, JSM Närpes och vid ett 
diskussionstillfälle i Närpes stadshus i närvaro av minister Ulla-Maj Wideroos och 
riksdagsman Nils-Anders Granvik och kommunala representanter fick 
trädgårdsutskottets representanter tillfälle att lyfta fram näringens problem. På 
uppdrag av kanslichef Vaittinen och min, Wideroos utarbetade utskottet ett 
åtgärdsprogram för växthusodlingen som senare under hösten presenterades i Jord- 
och skogsbruksministeriet och i Finansministeriet. 
 
Under året inleddes ett nytt projekt i samarbete med SYI ”Regionalproducerad mat i 
österbottniska storkök” och med Närpes, Kristinestad och ett antal större grönsaks- 
och potatispackerier som medfinansiärer. 
 
Till följd av utebliven finansiering måste Vexa-projektet avslutas vid utgången av året. 
 
Trädgårdsutskottet har under året varit representerat i Vexa-projektet genom sin 
ordförande Jan-Erik Häggvik och genom Johan Prinsén. Jan-Erik Häggvik och Ove 
Grandell har suttit som växthusodlarnas representanter i SLC:s trädgårdsutskott. Ove 
Grandell har suttit som SLC:s representant i MTK:s trädgårdsutskott och som ÖSP:s 
representant i Inhemska Trädgårdsprodukter r.f:s reklamgrupp. Jan-Erik Häggvik har 
suttit som styrelseordförande i Ab Tomatek Oy och Ove Grandell som 
styrelsemedlem. 
 
Trädgårdsombudsmannen har under året deltagit i den näringspolitiska bevakningen 
på EU-nivå i Bryssel och fungerat som finländsk representant i EU:s rådgivande 
kommitté för frukt och grönt. Trädgårdsombudsmannen har även suttit i COPA:s 
arbetsgrupper för såväl frukt och grönt som blommor och plantor. 
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Trädgårdsombudsmannen har även fungerat som styrelseordförande i Martens 
Trädgårdsstiftelse och Oy Hortilab Ab samt som styrelsemedlem i Inhemska 
Trädgårdsprodukter r.f. och Veritas ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och som 
styrgruppsordförande i ”Regionproducerad mat i österbottniska storkök” och ”Martens 
kompetenscenter för växthusnäringen”. Trädgårdsombudsmannen sitter med i 
Österbottens Förbunds livsmedelstemagrupp. 
 
Frilandsodling 
 
Skörden av primörerna inleddes något senare och mängderna var mindre än året 
innan, detta ledde till att import inleddes och fortgick även senare under sommaren 
trots att tillräckligt med inhemska varor fanns att tillgå. Detta medförde att prisnivån 
var låg i förhållande till skördemängderna. Lagermängderna av kål och kinakål 
stannade ungefär på samma nivå som hösten 2003. Lökskörden blev rekordstor men 
kvaliteten svagare på grund av fuktigt skördeväder, också en del morotspartier 
uppvisade sämre lagerhållbarhet och sämre utseende än normalt, morotsskörden 
blev något mindre än året innan trots en ökad odlingsareal. Även rödbetsskörden 
minskade. Däremot ökade lagermängderna på övriga rotfrukter och då främst kålrot 
och palsternacka. Palsternackan var också årets grönsak och en fokusering på 
odling av palsternacka kunde skönjas. Kålrotens prisnivå under lagersäsongen 
kommer med all sannolikhet att bli låg. 
 
Vi fick också nya EU-medlemmar till säsongen och en del intresse visades för import 
av produkter från bland annat Baltikum och Polen, i vilken grad det påverkade våra 
priserna är dock svårt att säga. Import från Sverige av bland annat isberg och 
blomkål kom dock att påverka de finländska priserna under säsongen. 
 
ÖSP: s frilandsodlare har under året sänt ut 4 medlemsbrev samt några korta e-
postmeddelanden. Kursinformation har sänts direkt från FC Naturbruk. I 
medlemsbreven har odlarna informerat om föreningens aktiviteter, marknadsläget, 
lagersituationen, stöden och samköp. Dessutom har medlemmar med GSM-telefon 
fått aktuell marknadsinformation via grupptextmeddelanden. 
 
Stig Södergård har representerat frilandssektorn i SLC:s trädgårdsutskott. 
 
Peter Sjöblom har suttit i styrelsen för Juurestentuottajat-Rotfruktsproducenterna r.y.  
 
Stig Södergård och Christer Finne har suttit i styrelsen för Kaalintuottajat-
Kålproducenterna r.y. 
 
Peter Sjöblom har suttit i Kemiras odlarråd. 
 
SKATTESERVICE 
 
Skatteservicen har fortsatt i samma omfattning som tidigare.  
 
Avdelning Skattebokförare  Telefon 
 
Esse Ulla Granstubb  766 2309 
Jeppo Barbro Stenfors Bokföringsbyrå 764 2604 
Karleby May Smeds   822 6547 
Korsholm ÖSP: s skattetjänst  318 9228 
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Kvevlax ÖSP: s skattetjänst  318 9228 
Lappfjärd Kurt Ekman   222 2117 
Larsmo Ingrid Liljedahl  727 2140 
Nedervetil Max Skog   864 9727 
Nykarleby Nykarleby Redovisningstjänst 722 4373 
Närpes Gustav Mannfolk  224 1836 
Pörtom Håkan Ulfvens  366 1228 
Replot ÖSP:s skattetjänst  318 9228 
Solf ÖSP:s skattetjänst  318 9228 
Sundom ÖSP:s skattetjänst  318 9228 
Tjöck Heidi Lillandt  222 3659 
Yttermark Stefan Guldén  225 6556 
Vörå Kontobyrå Grannas & Co 383 2655 
Övermark Johnny Ehrs  224 3521 
 
 
 
 LANTBRUKSPENSIONEN 
 
Distriktsombudsman för LPA i svenska Österbotten har varit Matias Ålgars. 
Dessutom verkade följande pensionsombudsmän för olika distrikt inom ÖSP till vilka 
medlemmarna kan vända sig i pensionsfrågor: 
 
 
LPA-ombud  Adress Telefon Område 
 
Kurt Ekman  Lappfjärd 222 1086 Kristinestad 
Maria Nygårds Övermark 225 3630 Närpes 
Görel Krokfors Kronoby 834 6445 Kronoby, Karleby 
Sune Krokfors Kronoby 834 6445 Pedersöre, Larsmo, Jakobstad  
Ann-Mari Anderson Munsala 764 4562 Nykarleby  
Ann-Charlotte Willför Korsholm 344 0100 Vörå, Maxmo, Oravais,  
     Korsholm, Vasa 
Bo Forsberg Malax 365 1314 Malax, Korsnäs 
 
Pensionsombuden har deltagit i olika skolningstillfällen ordnade av LPA. 
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