
MEDLEMMAR 

  

  

   

STÖDANDE MEDLEMMAR 

Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar steg med en under 1997 då Frilandsodlarnas 
lokalavdelning av ÖSP bildades. Avdelningarna är därmed 38 stycken. 

Aktiva medlemmar 1996 1997

- gårdar anslutna till vanlig 
lokalavdelning

4.094 3.993

- gårdar anslutna till 
trädgårdsavdelning

610 593 

Aktiva gårdar sammanlagt 4.704 4.586

Personmedlemmar 1996 1997

- vanliga avdelningar 9.560 9.826

- trädgårdsavdelningar 831 886

Personmedlemmar sammanlagt 10.391 10.712

  1996 1997

Ansluten åkerareal, ha 75.562 75.551

- i medeltal per gård 18,5 18,9 

Ansluten skogsareal, ha 131.912 129.373

- i medeltal per gård 32,2 32,3 

Ansluten växthusareal, m2 936.003 929.894

- i medeltal, m2 per gård 1.534 1.568

Ansluten bärodlingsareal, ha 36,5 31,0

- i medeltal per gård 1,3  

Stödande medlemmar 1996 1997

- stödande personmedlemmar 531 348

- förbundets stödande samfund 6 6

Page 1 of 21ÖSP:s verksamhetsberättelse 1997

21.6.2001file://C:\Patrik\Projekt\Webb\ÖSP\www\TMP1fg7rf9upf.htm



Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 1997 Mejeriandelslaget Milka, Andelslaget 
Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes Grönsaker, Österbottens 
skogsvårdsföreningars förbund och Österbottens svenska fårklubb. 

  

FÖRBUNDSMÖTEN 
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och består av lokalavdelningarnas och de 
stödande medlemmarnas valda representanter. Under året hölls stadgeenligt ett vår- och ett höstmöte. 

Vårmötet 
Vårmötet hölls på Korsholms skolor den 21 april. Förbundsordförande Nils-Anders Granvik berörde 
i sitt inledningsanförande bl.a. förslaget till Natura 2000 skyddsområden, förslaget till till ämpning av 
EU:s nitratdirektiv i Finland samt investeringsstöden. Han konstaterade att milj öministeriets framfart 
både förvånar och förskräcker. Miljöministeriet försöker tolka i och för sig berättigade EU-direktiv 
alltför skarpt och beredningen sköts utan insyn för berörda parter såsom markägarna. Att freda hela 
den österbottniska kustremsan samt förbjuda höstspridning av stallgödsel kan omöjligt accepteras. 
Normala demokratiska arbetsmetoder måste tillämpas även på miljöministeriet och öppenhet inom 
förvaltningen tillämpas även där. Gällande stödpolitiken fastslog Granvik att ifall 
konkurrensförutsättningarna snedvridits till södra Finlands fördel genom förhöjda investeringsstöd 
måste detta kompenseras genom en kraftig differentiering av produktionsstöden till C-områdets 
fördel. 

Förbundets verksamhet och bokslut för föregående år godkändes och förbundsstyrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. 

SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström höll den lantbrukspolitiska informationen där han speciellt 
refererade de diskussioner SLC:s styrelse fört med lantbrukskommissionär Fischler samt gjorde en 
grundlig genomgång av riktlinjerna för Finlands strukturpolitik. Vårmötet behandlade åtta motioner. 
Motionssvaren samt åtgärder och dagsläge redogörs för i ett skilt kapitel. 

Resolutionen från mötet krävde åtgärdsbegränsningar på miljöministeriets maktutövande. Som orsak 
påpekades det faktum att ministeriet försökt bereda regler för stallgödselhantering utan att medta 
varken sakkunniga eller representanter för producenterna i den beredande arbetsgruppen. Gällande 
Natura 2000 föreslogs att miljöcentralernas utlåtande på anmärkningar skall beredas i samarbete med 
markägarorganisationerna, kommunerna och skogscentralen. Större justeringar än de som gjorts 
krävdes i investeringsstödpolitiken, i synnerhet beträffande spannmåls- och grisproduktionen. I 
resolutionen krävdes vidare att regler och stödsystem som uppmuntrar eller möjliggör djurtransporter 
som inte beaktar djurens välbefinnande måste avskaffas. 

Höstmötet 
Höstmöte hölls på Korsholms skolor den 10 december. I sitt hälsningsanförande berörde ordförande 
Granvik bl.a. förhandlingarna om de nationella st öden, deras nivå 1998 samt Agenda 2000 förslaget. 
Om det sistnämnda sade Granvik bl.a. att vi bönder har r ätt att ställa krav på våra politiker om 
ansträngningar för att trygga rimliga förutsättningar. I synnerhet de politiker som förespråkade ett 
EU-medlemskap får inte nu stå och se på då lantbrukarna pressas allt hårdare medan övriga 
befolkningsgrupper mäter ut den ekonomiska tillväxt som sker. Gällande inkomststöden 1998 
konstaterade Granvik med tillfredsställelse att SLC:s fullmäktige enhälligt kunde ta ställning till 
förhandlingsresultatet. Fullmäktige godkände ej stödpaketet men statsmakten kan trots det ensidigt 
fatta beslut om stödnivåerna. Till sist gavs en uppmaning att utnyttja de investeringsstöd som trots 
allt finns. En näring som slutar investera slutar även producera. Jämfört med övriga regioner inom C-
området har det även investerats flitigt i svenska Österbotten. 

Vid mötet godkändes budget och medlemsavgifter för 1998.  
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På förslag av valberedningen kunde höstmötet enhälligt återvälja Nils-Anders Granvik, Terjärv, till 
ordförande. Som viceordförande för förbundet återvaldes Börje Helenelund, Solf. För en treårig 
mandatperiod invaldes i styrelsen Stefan Nordman, Tjöck med Ingolf Andtfolk, Sideby som 
suppleant samt Mats Nylund, Pedersöre med Ossian Wassborr, Nedervetil, som suppleant. Ett 
kompletteringsval förrättades så att Rune Törnqvist, Purmo valdes till suppleant för Tom Jungerstam 
i stället för Else-Maj Nylund som avsagt sig uppdraget. 

Till revisorer återvaldes Mårten Vikberg med Rune Lindstedt som suppleant och Tor-Erik Hägg med 
Sune Krokfors som suppleant. 

Den lantbrukspolitiska översikten hölls av SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström och 
landskapsdirektör Olav Jern höll ett föredrag om Österbotten Förbund samt den ekonomiska och 
befolkningsmässiga utvecklingen inom förbundets område. 

Till höstmötet hade inlämnats 4 motioner. Om dessa nedan. 

Resolutionen från höstmötet hade fyra teman; det nationella stödpaketet, utbetalningar av stöd, 
skogsvården samt avbytarsystemet. Gällande stödpaketet konstaterades att varken pris - eller 
kostnadsutvecklingen förverkligats såsom regeringen antog då de gjorde en beskärning på 750 
miljoner i lantbrukets stöd. Därmed bör de även vara motiverat att riva upp sparbeslutet. Mötet 
önskade förhandlingar med producentorganisationerna inför statsbudgeten 1999 såsom staten även 
deltagit i förverkligandet av ett inkomstpolitiskt helhetsavtal. De försenade stödutbetalningarna 
upprör producenterna och krav framställdes på att stöden genast skall betalas ut. En delorsak till 
bristen på avbytare är att timavlönade avbytare ej erhåller söndagsersättning. Kommunerna 
uppmanades se över anställningsvillkoren. De statsmedel som finns för skötsel av ungskog bör 
användas hälsade mötet till sist åt skogsägarna. 

På förbundsmötet utdelades SLC:s förtjänsttecken i silver åt följande personer;  

? Harry Anderson Korsholms södra  
? Tor-Erik Asplund Kvevlax  
? Klas Berg Pörtom  
? Glenn Björkqvist Sundom  
? Bengt Erkas Yttermark  
? Kjell Haga Västra Närpes  
? Krister Häggkvist Västra Närpes  
? Rafael Kecklund Pörtom  
? Folke Krohn Norra Korsholm  
? Per-Ole Mård Esse  
? Stefan Nordman Tjöck  
? Else-Maj Nylund Purmo  
? Henry Nystrand Replot-Björköby  
? Håkan Nyvall Kvevlax  
? Börje Rofhök Övermark  
? Håkan Snickars Yttermark  
? Thomas Snellman Pedersöre  
? Bengt-Johan Skullbacka Terjärv  
? Lars-Erik Staffans Oravais  
? Ossian Wassborr Nedervetil  
? Martin Westerberg Yttermark  
? Ritva Östman Vörå  

SLC:s förtjänsttecken i silver, delas ut 20.12 1997 på trädgårdsutskottets 25-års jubileum  
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? Guy Ahlsved Karlebynejdens trädg  
? Henrik Enlund Korsnäsnejdens trädg  
? Sune Högnäs Karlebynejdens trädg  
? Kurt Långfors Lappfjärdsnejdens trädg  
? Birgit Nyby Malaxnejdens trädg  
? Tore Svarvar Malaxnejdens trädg  
? Kristina Vesterback Malaxnejdens trädg  

MOTIONSUPPFÖLJNING 

Purmo l.a. (lokalavdelning) om investeringsstöd 
Kravet på ett mer rättvist investeringsstöd har följts upp aktivt med framställningar bl.a. till SLC, 
jord- och skogsbruksministeriet samt till minister Hemilä. En del justeringar som minskade 
orättvisorna gjordes i investeringsstödssystemet inför 1998. Sådana är bl.a. stödet för anskaffande av 
tillskottsmark, täckdikning, torkbyggen och grisstallar. Kraven är väl förankrade i förbundets 
verksamhet och motionen kan därmed avföras. 

Purmo l.a om skördeskadeersättningar och älgskadeersättningar för eko-odlare 
Kravet som var att ekoproducenter under omställning inte skall stå utanför skadeersättningssytemen. 
Mötet omfattade kravet. Gällande skördeskadesystemet är det under omarbetning och kommer att bli 
sämre än tidigare. Detta delvis beroende av att st ödens andel av inkomsten stigit. Ekoproducenternas 
situation blir i det nya systemet lite mer rättvist jämfört med övriga, även om det inte sker någon 
egentlig förbättring. Beträffande älgskadesystemet har inte tillräckliga åtgärder vidtagits och 
motionen bör till den delen redovisas för nästa år. 

Terjärv l.a. om lantmäteriavgifter 
Avdelningen påtalade de höga lantmäterikostnaderna. Problematiken har vidarebefordrats till SLC, 
dock utan resultat. Möjliga vägar är finmaskigare tariffsystem, medlemsförmåner samt ändringar i 
skattereglerna. För ÖSP:s del kan motionen avföras, men SLC bör redovisa för åtgärder och resultat. 

Jeppo l.a. om industrimatpotatis 
Mötet önskade att artikel 147 om importbegränsningar skulle ibruktagas för industrimatpotatisens 
del. Så har ej skett. Däremot har konsumenterna mer än tidigare beaktat varornas ursprung. 
Potatisnäringen har dock fortsatta stora problem. ÖSP har krävt förhöjda stärkelsepotatiskvoter, 
vilket Finland även krävt av EU som dock ej gett sådana. SLC kommer på ÖSP:s initiativ att gå 
igenom kontraktsregler, kring vilka stor oreda råder inom potatisnäringen. Ett helt nytt organ för 
intressebevakning och produktstrategiarbete är under bildning för potatissektorn och ÖSP deltar i det 
arbetet. Lösningar för näringens problem söks aktivt varvid motionen kan avskrivas. 

Pedersöre l.a.om genteknologi 
Mötet ansåg att en arbetsgrupp inom SLC bör bildas för att följa med och påverka utvecklingen inom 
genteknologin. Arbetsgruppen har tillsatts och Thomas Snellman är ÖSP:s representant i gruppen. 
Motionen kan därmed avföras. 

Vörå l.a. om smittosamma sjukdomar 
Mötet som omfattade motionen pekade på bristande koordinering av kontrollen samt behov av mer 
information. EU skärper kontrollen beträffande produktionsdjur genom införande av märknings och 
registreringssystem för alla husdjur. Beträffande koordinering av kontrollen i Finland har inget skett 
liksom inte heller beträffande förhindrande av överföring av sjukdomar med mat som turister köper 
hem från utlandsresor. Saken har vidarebefordrats till SLC:s köttutskott för utredning. SLC har nu 
även blivit medlem av Föreningen för bekämpande av djursjukdomar. Motionen kan avföras såsom 
inarbetad i organisationens målsättningar. 

Norra Korsholms, Korsholms södra samt Solf l.a. om dieselbränsle 
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Motionen krävde att dieseltvång inte skall införas för lantbruks- och arbetsmaskiner. Hotet har för 
tillfället avvärjts och motionen kan avföras såsom förverkligad. 

Korsholms södra, Norra Korsholms och Solf l.a. om fördelningen av stöd enligt artikel 141 
Motionen som godkändes av mötet pekade på orättvisor i investeringsstödet, stödet till 
fodersädesstödet samt till veteodlingen. Beträffande investeringsstödet se ovan Purmo l.a:s motion. 
Fodersädesstödet har på ÖSP:s initiativ via SLC som har förhandlingsrätt justerats något från 97 till 
98 till C-området fördel. Stödet var 97 för A, B, C1 respektive C2-området 2402, 2659, 2462 samt 
2351 mk/ha. 1998 är stödet 2447, 2664, 2557 samt 2486 mk/ha. Stödet per ha har stigit både på C1 
och C2 området. Skillnaden mellan B-området och C1 respektive C2 området var 97 197 respektive 
308 mk/ha. I år är skillnaden 107 respektive 178 mk/ha till B-områdets fördel. Även skillnaden har 
alltså krympt. Stödet har hela tiden varit l ägre på A-området än på C1 området men 97 fick A-
området högre stöd än C2-området. 1998 erhåller även C2-området ett högre stöd för 
foderspannmålen än vad A-området får. Vetestödet är fortsättningsvis klart orättvist med en skillnad 
på drygt 1000 mk/ha till C-områdets nackdel. Både SLC och MTK har uppvaktats i frågan. Finland 
kräver i Agendaförhandlingarna att LFA-stöd skall betalas till alla grödor och det finns även en liten 
chans att så kommer att ske. Motionen kan avskrivas som delvis förverkligad och till alla delar 
inarbetad i organisationens arbete. 

Esse l.a. om styva regler för avbytarverksamheten 
Motionen påtalade olägenheten med alltför kort kortaste tid mellan arbetspassen för avbytare. 
Motionen omfattades och har överförts till SLC för vidarebefordra till avtalsparterna, närmast det 
kommunala avtalsverket. ÖSP sänder även brev till LPA:s styrelse och påminner om deras ansvar 
som upprätthållare av systemet. Kring detta samt om frågan med söndagsersättning för timavlönade 
avbytare bör återkomma vid nästa redovisning. 

Esse L. om äggnäringens kris 
ÖSP har aktivt arbetet med äggsektorn och med strävan att skapa ett hållbart system för 
producentsamarbete kring produktionskontroll och exportfinansiering. Ett sådant system är planerat. 
ÖSP är genom Börje Helenelund representerad i den övervakningsgrupp som skall förverkliga 
systemet. ÖSP har även ordnat informationsmöten om Ruskomodellen. Uppslutningen kring 
modellen är bland Äggcentrallagets leverantörer så gott som 100 %. Även andra åtgärder har 
vidtagits såsom ministeruppvaktningar. Motionen kan avskrivas såsom förverkligad. 

Esse l.a. om vallodlingens lönsamhet 
ÖSP var förts ut med att varna för vallodlingens problem i Agenda 2000. Problemet har bekräftats 
och insätts av övriga och det är nu Finlands krav i Agendaförhandlingarna att ett EU-finansierat 
vallstöd införs. På nationell nivå infördes ett dylikt 1998. Motionen kan avföras som väl inarbetad i 
förbundets verksamhet. 

Lappfjärd l.a om telefon- och elstolpar 
Motionen tog upp problemet med kvarlämnande av oanvända telefon- och elstolpar på åkrar. Inga 
resultat har åstadkommits och motionen bör redovisas för även nästa år. 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 
Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en representant vardera 
för de sex för de stödande medlemsföretagen. Under 1997 hörde följande personer till 
förbundsfullmäktige: 

Esse lokalavdelning Per-Ole Mård

Jeppo lokalavdelning Kjell Forsgård

Karleby lokalavdelning Mats Brandt
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Keskisnejdens lokalavdelning Jan Wallin

Norra Korsholms lokalavdelning Folke Krohn

Korsholms södra lokalavdelning Stefan Thölix

Korsnäs lokalavdelning Tor Juthman

Kronoby lokalavdelning Folke Vestö

Kvevlax lokalavdelning Henrik Westerback

Lappfjärd lokalavdelning Kaj Hemberg

Larsmo lokalavdelning Bo Björkvik

Malax lokalavdelning Martin Edman

Maxmo lokalavdelning Leo Norrlin

Munsala lokalavdelning Per-Eric Anderson

Nedervetil lokalavdelning Lars Ljungberg

Nykarleby lokalavdelning Henrik Strandberg

Västra Närpes lokalavdelning Christer Westerlund

Närpes östra lokalavdelning Alf Blomqvist

Yttermark lokalavdelning Stefan Gulden

Oravais lokalavdelning Dan Hermans

Pedersöre lokalavdelning Barbro Björkell

Petalax lokalavdelning Yngve Malm

Purmo lokalavdelning Svante Käcko

Pörtom lokalavdelning Johan Lindgård

Replot-Björköby lokalavdelning Henry Nystrand

Sideby lokalavdelning Bengt Berglund

Solf lokalavdelning Kjell-Göran Paxal

Sundom lokalavdelning Glenn Björkqvist

Terjärv lokalavdelning Bengt-Johan Skullbacka

Tjöck lokalavdelning Peter Sjöblom

Vörå lokalavdelning Bjarne Ehrs

Övermark lokalavdelning Leif Rönnholm

Karlebynejdens trädgårdsproducenter Samuel Granholm

Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter Kaj Karlsson

Lappfjärdsnejdens trädgårdsproducenter Bo Kortell

Malaxnejdens trädgårdsproducenter Jan-Erik Häggvik
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Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. På dessa har 
ärenden för förbundsmötena beretts samt fastslagits förbundets verksamhetsplan och från båda 
mötena har ett uttalande avgetts. På fullmäktiges vårmöte höll SLC:s jurist Helena Ålgars och 
Susanne Ollqvist från Västra Finlands miljöcentral anföranden om Natura 2000. Den efterföljande 
diskussionen var livlig. På höstmötet informerade Ann-Charlotte Willför om försöket att bygga upp 
ett nätverk av stödpersoner för lantbrukare som har det mentalt tungt. Ombudsman Rikard Korkman 
från SLC höll ett anförande om EU:s nitratdirektiv och planerna på dess till ämpning i Finland. 
Fullmäktige har även kallats till förbundsmötena. Vårmötets uttalande bad miljömyndigheterna 
arbeta med lantbrukarna för en bättre miljö och inte mot lantbrukarna med sämre resultat som följd. I 
ett andra uttalande gav fullmäktige sitt enhälliga stöd åt ÖSP:s representanter i SLC:s styrelse för den 
intressebevakning de utför. Samtidigt tog fullmäktige avstånd från den splittrande kritik en del 
personer bedriver främst i tidningspressen.  

FÖRBUNDSSTYRELSEN 1997 

Förbundets revisorer var Tor-Erik Hägg och Mårten Vikberg med Sune Krokfors och Rune Lindstedt 
som suppleanter. 

  

KOMMITTÉER OCH UTSKOTT 

Ekoutskottet 
Ekoutskottet bestod av ordf. Thomas Snellman, Pedersöre, Håkan Dahlin, Vörå, Stig Jakobsson, 
Nykarleby, Sture Nyman, Närpes, Stefan Thölix, Korsholm, Sonja Nyholm, Munsala och Johnny 
Widjeskog, Terjärv. Thomas Snellman är också medlem i MTK:s ekoutskott. 

Närpes trädgårdsproducenter Gösta Lindgård

Österbottens Äggcentrallag Leif Wägar

Mejeriandelslaget Milka Sture Kackur

Österbottens Kött Pär-Gustav Lindh

Närpes Grönsaker Ove Grandell

Ordförande Viceordförande

Nils-Anders Granvik Börje Helenelund

Ordinarie ledamöter Suppleanter

Tom Jungerstam, Jeppo Else-Maj Nylund, Purmo

Henrik Sandberg, Esse Ossian Wassborr, Nedervetil

Jarl Grannas, Vörå Gustav Backman, Keskisnejden

Harry Andersson, Korsholm Robert Hemberg, Korsholm

Mikael Smeds, Malax John Lidman, Petalax

Stefan Nordman, Tjöck Bo-Göran Ingves, Sideby

Martin Westerberg, Yttermark Bengt Eklund, Närpes östra
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Utskottet höll fyra möten. I mitten av augusti startades ekoombudsmanprojekt med Paula Viertola-
Jern som ekoombudsman. Projektet var ett Leaderprojekt och i finansieringen deltog också 
kommuner, ÖSP, Milka, ÖK och Polar Mills. Projektet syftar till att förbättra marknadsföring, 
avsättning och förädling av ekoprodukter. Projektet är planerat att fortsätta till slutet av 1999. 

Under hösten 1997 gjordes en kartläggning över befintlig ekoproduktion, marknadsföringsläge samt 
potential och intresse för ekologisk animalieproduktion. Intresse för utökad ekologisk 
animalieproduktion är omfattande. De största hinder berör regelverk och brist på investeringsstöd för 
de extra kostnader vilka godkänd ekologisk animalieproduktion förutsätter. EU-regler för ekologisk 
djurhållning är under arbete och först efter att EU-regler är godkända kommer också nationella regel 
medföljande möjligheter till investeringsstöd för byggandet.  

Förutom kartläggningen utredde ekoombudsman intresse för utökad förädling och försäljning av 
ekologiska livsmedel hos regionens större livsmedelsföretag, partihandel och minuthandel. Intresset 
för ekoprodukter visade sig vara positivt. Ytterligare kontaktades en del av kommunernas ansvariga 
för skol- och daghemsmat med syfte att utöka konsumtionen av ekomat. En svenskspråkig 
konsumentbroschyr om ekologisk produktion gjordes i samarbete med ÖSL. 

Utskottet ställde sig ganska kritisk till Luomu-liittos förslag till djurhållningsregler som inte till alla 
delar verkade verklighetsförankrade samt tog klar ställning emot användning av genteknologin inom 
den ekologiska produktionen. 

Trädgårdsutskottet 
Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fem trädgårdsavdelningarna. 
Utskottet bestod under 1997 av ordf. Jan-Erik Häggvik, Malax, Ove Grandell, Närpes, Samuel 
Granholm, Karleby, Kaj Karlsson, Korsnäs, Bo Kortell, Lappfjärd, Gösta Lindgård, Närpes och 
förbundsstyrelsens representant Martin Westerberg, Närpes. Kring utskottets verksamhets redogörs 
under skilt kapitel. 

Lanthusmorsutskottet 
Utskottet bestod under 1997 av ordf. Ritva Östman, Vörå, Monica Vigård, Kronoby, Riitta 
Sandbacka, Esse, Eivor Finne, Solf, Ann-Mari Kronqvist, Nykarleby, Margareta Fållbäck, Övermark 
och Susan Englund, Lappfjärd. Utskottet sammanträdde under 1997 3 gånger. Utskottet planerade 5 
lanthusmorskurser vilka var väl besökta (ca 250 deltagare). Som föreläsare deltog antingen Leif 
Westerlund eller Mikaela Ingo kring temat familjerelationer samt någon ur förbundsstyrelsen med en 
lantbrukspolitisk översikt. Utskottet ordnande även en resa till matmässan i Kauhajoki. 

Utskottet anser att det på SLC:s lanthusmorsdagar bör införas motionsbehandling för att stärka den 
politiska diskussionen. 

Fårproducentutskottet 
Fårproducentutskottet tillsätts gemensamt av ÖSP:s styrelse och fårklubben i svenska Österbotten. 
Från ÖSP:s sida har till utskottet hört ordförande Christer Ollqvist, Vörå, Bengt Norrback, Närpes 
och Ulla Enlund, Larsmo. Från fårklubbens sida John Dahlin, Ulf Rönnblad och Jan-Erik Revahl. 
Till utskottets möten har kallats konsulent Nils Finskas, ÖSL. Utskottet höll ett möte. Utskottet 
omfattade behovet av en strukturförbättring inom produktionen såsom föreslås i det krisprogram som 
jord- och skogsbruksministeriet uppgjort. Utskottet uttryckte klart missnöje med genomförande och 
resultat av de 5b-projekt som startats i Österbotten kring fårnäringen. 

Äggproducentutskottet 
Utskottet bestod av ordf. Börje Helenelund, Solf, Evi Finne, Korsholm, Leif Wägar, Vasa, Göran 
Stenman, Närpes, Harry Liljeström, Purmo, Jan-Erik Stenroos, Oravais och Karin Edman, 
Yttermark. Utskottet höll tre möten under året, varav ett i samband med den resa som ÖSP 
tillsammans med Äggcentrallaget ordnade till äggnäringens krismöte i Rusko den 5 augusti. Trots 
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ordnad transport deltog endast några producenter från ÖSP:s område på mötet. Utskottet initierade 
ÖSP:s ställningstagande mot kadavermjöl samt förde en diskussion kring den höga 
kasseringsprocenten av slakthöns. Främst arbetade utskottet dock med prisbildningsfrågan. Antalet 
äggproducenter på ÖSP:s område fortsatte att minska under året. Utskottet stödde tanken på ett 
tvåprissystem för att stävja produktionen samt fördela exportansvaret och därmed avskaffa behovet 
av prisdumping på hemmamarknaden. Däremot stödde utskottet ej modellen med att 
lagstiftningsvägen minska utbudet genom att minska antalet tillåtna hönor per bur (eg. minimiareal 
per höna). Tvåprissystemet bör ej genomföras ifall systemet ej får ett mycket brett stöd bland alla 
packerigrupperingars producenter. Utskottets ordförande ingår i Ruskomodellens övervakningsgrupp 
med Bo Storsjö som suppleant. 

Spannmålsutskottet 
Utskottet har bestått av ordf. Alf Blomqvist, Närpes, Alfons Knipström, Kvevlax, Bengt Erkas, 
Yttermark, Roger Genberg, Korsholm, Peter Lillqvist, Pedersöre samt Mats-Erik Åbonde, Övermark. 

Utskottet höll två möten och ordnade ett seminarie. Seminariet på Söff i Yttermark hade ett 
högklassigt program med föreläsare från Helsingfors Universitet, Jord- och skogsbruksministeriet, 
spannmålshandeln m.fl. Som en följd av seminariet väcktes tanken på ett internationellt havremöte i 
Vasa. Mötet ordnas eventuell 1999 och utgör i så fall en del av lobbyarbetet för havre, en för 
Österbotten mycket viktig gröda. Utskottet önskar öka utsädesodling inom regionen och bl.a. med 
norra Sverige som en potentiell marknad. 

Potatisutskottet 
Utskottet har bestått av ordf. Stefan Nordman, Tjöck, Stig-Johan Jungar, Jeppo, Alf Strömbäck, 
Pedersöre, Per-Erik Englund, Lappfjärd och Sofia Norrback, Petalax. 

Utskottet höll två möten. Artikel 147 om importskydd vid marknadsstörningar borde ibruktagas för 
matindustripotatis ansåg utskottet. Utskottet efterlyste även en bättre prisuppföljning på 
potatismarknaden där uppköparna hittills alltid hävdat en bättre marknadsinsikt än säljarna. 
Kasvistieto och Agrolink sågs som naturliga samarbetspartners kring detta. Blanketten för 
förhandsanmälan ansåg utskottet vara för krånglig. (1998 har den avskaffats helt efter klagomål). 
Avtal och kontrakt i branschen är mycket varierande och situationen borde redas ut, t.ex. av SLC via 
landsbygdsfonden ansåg utskottet. Även produktansvaret gällande utsädespotatis som alltför ofta är 
undermålig bör skärpas. 

Utskottet för unga lantbrukare 
Utskottets sammansättning var följande: Ordf. Robert Lillhonga. Karleby, Ann-Katrin Dalkar, Vörå, 
Guy Norrbygård, Kronoby, Kaj Hemberg, Lappfjärd, Martina Stoor, Malax, Jan Pått, Närpes, Anna-
Lena Björkman, Pedersöre och Henrik Holm, Munsala. 

Utskottet höll 3 möten under året. Utskottet har upprätthållit goda kontakter med MTK:s unga 
producenter. Ett samarbete har även funnits med Juniorhandelskammaren kring arrangemangen kring 
val av årets unga producent. En del klubbar har ordnat besöksdagar för skolungdom till lantbruk eller 
lantbruksskola. Utskottet ordnade två kurser kring generationsväxlingar samt en ordförandeträff på 
sommaren. Julhälsningar fr ån producenterna har ställts i ordning invid riksvägarna. 

Köttutskottet  
Utskottets sammansättning var: Ordf. Tom Jungerstam, Jeppo, Börje Boij, Korsholm, Eila Berglund, 
Lappfjärd, Rurik Kjötar, Vörå, Bengt -Johan Skullbacka, Terjärv, Peter Edström, Purmo och Göran 
Bengts, Övermark. 

På de två möten utskottet höll diskuterade man bl.a. stödregler och framförallt räkningstekniken som 
är sådan att den missgynnar en del producenter, i synnerhet på C-området där mer stöd kommer 
genom räkningar och ej vid slakt. Utskottet önskade klart att vallstödet bör kopplas till innehav av 
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djur. Stödsystemet kunde under slutet av året antas inverka negativt på utbudet mätt i kg då stöd fås 
per antal djur och prognosen för 98 är även att Finland ej längre är självförsörjande på nötkött.  

Mjölkutskottet 
Utskottet höll inget möte under 1997 

Sockerbetsutskottet 
Utskottets sammansättning var: Ordf. Gustav Kass, Pedersöre, Tor Holm, Nykarleby, Harry 
Andersson, Korsholm, Fredrik Ström, Korsholm, Håkan Sand, Övermark och Jan-Erik Back, ÖSL. 
Utskottet sammankom en gång. Utskottet samlade in fullmakter representation på Lännen Tehtaats 
bolagsstämmor. Fullmakterna är i kraft i tre år. Fördelningen av kvoter diskuterade och utskottet 
kunde omfatta de principer Lännen Tehtaat föreslagit.  

PR-utskottet Under året hade utskottet inget möte 

Valutskott 
Det av fullmäktige tillsatta valutskottet hade följande sammansättning; Ordf. Henrik Westerback, 
Kvevlax, Barbro Björkell, Pedersöre, Jan-Erik Häggvik, Malax, Alf Blomqvist, Närpes, Bjarne Ehrs, 
Vörå och Kjell Forsgård, Jeppo. 

REPRESENTATION 

Förbundets representation i SLC:s och MTK:s organ framgår av SLC:s årsberättelse. 

Metsäliitto i Österbottens regionråd representerades ÖSP av Nils-Anders Granvik och Henrik Ingo, 
vilka även deltagit i den för svenska Österbotten unika informella s.k. stödgruppen som 
sammankommit med Metsäliittos region- och distriktschefer på en regelbunden bas. 

MTK:s skogsdelegation verkar på riksplanet. Medlemmar från ÖSP:s område var Nils -Anders 
Granvik, Arne Backman, Bo Storsjö, Alf-Håkan Antell och Kaarina Flen. Till MTK:s skogsdirektion 
hörde Runar Lillandt på SLC:s mandat. 

Övrig representation 
Förbundet har genom förtroendemän eller tjänstemän deltagit bl.a. i följande: lantbrukssällskapens 
vår- och höstmöten, Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds möten, Studiefrämjandet - 
Vuxenskolans seminarium o.s.v.  

? Per-Ole Mård representerade ÖSP i Kemiras odlarråd för norra Finland.  
? Thomas Snellman har fungerat såsom ordförande i kontrollnämnden för ekologisk 

jordbruksproduktion.  
? Börje Helenelund var medlem i examenskommissionen för grundexamen inom lantbruk och 

landsbygdsföretagare.  
? Håkan Malm medlem av Lännen Tehtaats förvaltningsråd.  
? Gustav Kass medlem av odlarrådet inom Lännen Tehtaat.  
? Harry Andersson medlem av delegationen för Kyro älv.  
? Henrik Ingo var medlem av arbetsgruppen för Kyro älv  
? Henrik Ingo viceordförande i Fonden för Kyro Älv.  
? Henrik Svarfvar har varit ordförande i styrelsen för Studiefrämjandet i Österbotten vilken 

samtidigt utgör Leader-lag som beviljar stöd för Leaderprojekt  
? Henrik Ingo ordförande i ledningsgruppen för projektet "Österbotten - Finlands ekobod"  
? Henrik Ingo var medlem av landskapets samarbetsgrupp för 5b-programmet  
? Ossian Wassborr medlem av delegationen för Perho Å.  
? Slakterikontrollörer inom Atria Tom Jungerstam, Tage Svartsjö, Rurik Kjötar och Krister Kull  
? Representant på Polar-Mills bolagsstämmor Börje Helenelund samt Martin Westerberg  
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? Elmer Örndahl (ordf.) samt Alf Blomqvist styrelsemedlemmar i OY Polar-Mills AB fram till 
19.6 och Elmer Örndahl och Börje Helenelund styrelsemedlemmar från samma datum.  

? Stefan Thölix och Dan källberg medlemmar av Polar-Mills odlarråd.  
? Representant på Lännen Tehtaats bolagsstämma Harry Anderson  
? Henrik Svarfvar medlem av ledningsgruppen för Carrefour Ostrobothnia  
? Representant på Kasvistietos bolagsstämma Bo Linde  
? Nils-Anders Grannvik medlem av ledningsgruppen för 5b-projektet "Livskraft för landsbygden 

genom strukturreformer"  
? Tore Svarvar medlem av Tomateks styrelse  
? Henrik Svarfvar medlem av Vasa läns avfallsdelegation  
? Henrik Ingo styrelseordförande för Agrolink AB  
? Nils-Anders Granvik medlem av C-områdets samarbetsgrupp  
? Henrik Sandberg medlem av arbetsgruppen för miljökonsekvensbedömning av Alholmens 

kraftverks utbyggnad  
? Stefan Nordman medlem av arbetsgruppen för miljökonsekvensbedömningen av Kristinestads 

kraftverks utbyggnad.  
? Henrik Ingo medlem av styrgruppen för Lifeprojektet på Björkö.  
? Henrik Svarfvar medlem av arbetsgruppen kring jordbruk, åkrar och ängar i miljöprogrammet 

för Västra Finlands miljöcentral.  
? Runar Lillandt ordförande för direktionen för Kustens skogscentral  
? Henrik Ingo ordförande för den regionala EU-koordineringsgruppen  
? Henrik Ingo ordförande för den regionala Agenda 2000-gruppen  

FÖRBUNDSKANSLIET 

Verksamhetsledare och förbundsstyrelsens sekreterare var agronom, AFM Henrik Ingo. 

Ombudsman har varit Henrik Svarfvar. Ombudsmannen har hand om fältverksamheten, studie-, 
försäkrings- och pensionsfrågor. 

Skatteavdelningen 
Agrolog Gert Dalkar har fungerat som avdelningschef. Han har också handlett lokalavdelningarnas 
skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är på deltid. 

Bokföringen har handhafts av ADB-merkonom Maria Lundvall fram till 7.7 då hon blev 
moderskapsledig och därefter av studentmerkonom Susanne Ahlnäs. Ekon. stud. Annika Grannas har 
tillfälligt varit anställd som topphjälp. 

Kassörska har varit EM Lena Hallvar. Receptionen har skötts av merkant Gun Boström. 

Trädgårdsombudsman och trädgårdsutskottets sekreterare var DE Bo Linde. 

Jur.stud Marcus Henricsson var under tiden 14.4 - 6.6 anställd för att informera om och hjälpa 
medlemmar med att skriva anmärkningar mot Natura 2000 förslaget. Som ekoombudsman anställdes 
från 15.8 AFK Paula Viertola-Jern. 

FÖRBUNDETS VERKSAMHET 

Förbundsstyrelsen har sammanträtt 14 gånger under året och protokollen upptar 126 paragrafer. Till 
förbundsstyrelsens möten har också kallats hedersordförande Håkan Malm, SLC-styrelsemedlem 
Runar Lillandt samt Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds ordförande Arne Backman. 
Förbundsstyrelsen har förberett de ärenden som stadgeenligt handlagts vid förbundsmötena samt 
handhaft de löpande ärendena i förbundets verksamhet. 
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Inte heller det tredje EU-året var ett år av stabilitet inom lantbrukspolitiken. Det första utkastet till ny 
lantbrukspolitik för EU kom på sommaren och visade sig innebära stora problem speciellt för de 
regioner vilka har de sämsta produktionsförutsättningarna inom EU. Förslaget går ut på lägre 
produktpriser för att förbättra EU:s konkurrensförmåga på världsmarknaden. Prissänkningen 
kompenseras delvis genom förhöjda direkta stöd. För Finlands del innebär de sänkta priserna att 
produktens marknadsvärde ofta ej t äcker de rörliga kostnaderna för produktion, i och med det blir 
produktionen ointressant. ÖSP krävde genast förändringar i förutsättningarna för växtodling inkl. 
vallodlingen. Speciellt intresse hade förbundet för LFA-stödets fortsatta utformning. Kring Agenda 
2000-förslaget informerades under lokalavdelningarnas höstmöten. En regional Agenda 2000-grupp 
bildades med bl.a. Österbottens förbunds och TE-centralens ledning med. 

Förbundet gick in i två EU-delfinansierade landsbygdsutvecklingsprojekt under 1997. ÖSP är en av 
grundarna av aktiebolaget Agrolink vars uppgift är att bygga upp en Internet-server med förmånligt 
tillträde till internet i allmänhet samt att erbjuda lantbruksrelaterad information på svenska samt 
gratis programvara som kan användas av landsbygdsföretag. Agrolink fungerar även som 
marknadsplats. Tanken är att Agrolink, som är en pionjär inom sitt område, skall vara en byggsten i 
byggandet av fortsatt konkurrenskraft för det österbottniska lantbruket. För att stöda projektet 
erbjuder Svenska yrkesinstitutet ADB-utbildning kring speciellt internet i form av en ambulerande 
dataklass med en heltidsanställd lärare. Internetkurserna var fullbokade in på 1999 vid årsskiftet. De 
som anslöt sig till Agrolink hade även möjlighet att av 5b-pengar erhålla 35 % investeringsstöd för 
datoranskaffningar. Efter en del födslovåndor kom servern igång i början av hösten. Vid årsskiftet 
hade bolaget 5 anställda samt över 300 abonnenter. ÖSP:s verksamhetsledare är ordförande i 
företagets styrelse. 

Det andra projektet som ÖSP arbetade mycket med 97 var anställande av en eko-ombudsman. 
Genom Leader-projektfinansiering möjliggjordes för ÖSP att anställa den första ekotjänstemannen 
inom den finländska producentrörelsen. Projektet är tänkt att vara treårigt. Under 1997 gjordes 
främst kartläggningar inför 98 och 99. Svenska Österbotten har potential att ta upp till 20 % av den 
växande eko-marknaden för animalieprodukter. Mera om ekoombudsmannen under rubriken Utskott. 

Lokalavdelningarna samlade under året bl.a. in namn på en protestlista mot EU:s stödsystem för 
transport av levande djur. Protesten organiserades av Animalia. Lokalavdelningarnas ordföranden 
var samlade på vintern för att bl.a. höra anföranden om den lantbrukspolitiska rapporten som 
offentliggjordes under året. Föredragen hölls av Märta Lybäck, medlem av arbetsgruppen samt av 
Jyrki Niemi gruppens sekreterare . 

Polar-Mills aktiekapital var förbrukat våren 1997. Efter svåra förhandlingar med finansiärer, 
potentiella kapitalplacerare och med tidigare aktieägare, blev Helsingin Mylly vid en extra 
bolagsstämma i juni majoritetsägare med ca 95 % av aktiekapitalet. Det gamla aktiekapitalet 
nedskrevs med 90 %. I.o.m. det är det reella odlarinflytandet genom andel av bolagets röster i stort 
sätt noll. Bolaget har vinnlagt sig om direkt kontakt till leverantörerna sålunda att odlarna har två 
platser i styrelsen och ett odlarråd har grundats. ÖSP ansåg och anser att alternativet, i praktiken 
konkurs där leverantörerna skulle ha förlorat allt som fanns innestående och där en fortsatt 
kvarnverksamhet skulle ha varit osannolik, var klart sämre än den lösning som nu hittades. Polar-
Mills är nu ett kvarnföretag som expanderar i Österbotten trots att lönsamheten inom kvarnindustrin 
fortsättningsvis är dålig. Det förlorade aktiekapitalet har delvis kunnat återfås genom möjligheten till 
avskrivning av förlusten i gårdsbruksbeskattningen till den del aktierna varit upptagna som 
lantbrukets tillgångar. Det finns orsak för producentrörelsen att hålla historien kring Polar-Mills 
uppbyggnad nära tillgänglig då andra marknadsinsatser planeras. I en marknadsekonomi är 
riskkapital en helt korrekt benämning på en insats. För ett nybildat företag med svag kapitalbas är 
även kraven på företagsledningsförmågan speciellt stora. 

Mjölksektorn upplevde ett sämre år. Trots producentrörelsens kompakta motstånd nedskrevs 
mjölkvoterna med 4,5 % på gårdsnivå för att uppfylla EU:s formella krav. Alternativet, att skära 
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kvoter i samband med försäljningar, godtogs ej trots att mjölkproduktionen i Finland totalt sätt 
underskrider landskvoten. Ersättningen för kvotbeskärningen finansierades från stödpaketet och är 
därmed delvis imaginär. Även andra saker upprörde. Karleby stads mjölkinköp efter offert runda 
upprörde i Karlebyregionen och föranledde diskussioner med stadens fäder. ÖSP undrade bl.a. ifall 
sjukhuspatienter och skolbarn, som saknar möjlighet att själv välja de produkter de konsumerar, skall 
tvingas bidraga till en försvagning av den egna regionens näringsliv. Marknadsförluster uppstod 
under året dock främst som en följd av kamp om marknaden för flytande produkter. Valiogruppen 
försvagades då en del mejerier lämnade den eller meddelade om framtida utträde. Därmed sjönk 
även priserna. Ett nytt system för handel med kvoter infördes. Enligt de nya systemet kan halva 
kvoten säljas på den fria marknaden, i svenska Österbotten inom stödområdena C1 och C2, och den 
resterande halvan till staten för 65 p/l. I svenska Österbotten betalades det högsta priset i landet för 
mjölkkvoterna. Kanske delvis p.g.a. språkbarriären utnyttjades ej de betydligt billigare kvoterna som 
erbjuds i östra Finland. ÖSP hade efter att det blev klart att fri handel i någon form skulle tillämpas 
förespråkat att just C1 och C2 skulle bli ett marknadsområde. 

En sektor som klart var i kris 1997 var äggnäringen. På sensommaren startade dock arbetet med att 
försöka förverkliga det system med solidarisk exportfinansiering samt produktionskontroll som ej 
rönt tillräcklig producentuppslutning 1996. ÖSP förespråkade en dylik modell och viceordf. 
Helenelund deltog aktivt i arbetet. De äggproducenter i svenska Österbotten som ej upphört med 
produktionen ställde sig i regel positiva till den presenterade modellen, som förhoppningsvis tas i 
bruk i början av 98. Marknadsavståndet talar till vår regions nackdel i en utveckling mot 
gårdspackerier och fullständig marknadsbalans. 

Till årets unga producent, som utnämn tillsammans med juniorhandelskammaren, utsågs Kenneth 
Dalkarl från Vörå. 

Miljöministeriet försökte utnyttja de målsättningar EU uppställt på ett sätt som för ett demokratiskt 
samhälle som värnar om äganderätten är främmande. EU:s nätverk av skyddsområden, Natura 2000, 
planerades utan kontakter med markägare och med en omfattning av förslaget och tillämpning av 
lagstiftning som inte på privatägd mark gjorts i något annat EU-land. I svenska Österbotten skulle i 
stort sätt hela kusten och skärgården medtagas. Reaktionen bland folk var starkt negativ. ÖSP 
svarade på behovet av hjälp genom att med finansiering från en SLC-fond anställa en jurist (jur.stud. 
Marcus Henricsson) som i april och maj reste runt hela landskapet och informerade om 
Naturaförslaget och dess verkningar samt hjälpte medlemmar med att skriva klagomål över förslaget. 
Behovet var stort. På många informationsmöten deltog personal från Västra Finlands miljöcentral. 
Till en del skilde sig informationsbehovet här sig från resten av landet i.o.m. att miljöcentralen 
brevledes informerat markägarna om att deras ägor ingick i natura-förslaget. Trots att informationen 
inte innehöll klarläggande beskrivningar över verkningarna och trots att miljöcentralen säkert hade 
stor del i att överdrivet stora områden fanns med förtjänar miljöcentralen erkännande för att det 
åtminstone i något skede kontaktade markägarna och att de inom de ramar personalresurserna tillät 
ställde upp på informationsmöten. Informationsmötena ordnades i regel som ett samarbete mellan 
kommunen, ÖSP och Skogsvårdsföreningarnas förbund. Som en följd av anmärkningarna och det 
arbete som därefter vidtogs dels på det juridiska, dels det politiska planet tyder allt på att det 
slutgiltiga Natura-2000 nätverket inte blir lika stort som det på våren föreslagna.  

Framgångsrikt var även stoppandet av miljöministeriets förslag till tillämpning av EU:s 
nitratdirektiv. Det ursprungliga förslaget som framtagits utan deltagandet av varken producenter eller 
lantbruksforskare föreslog bl.a. totalförbud mot höstspridning av stallgödsel samt gränsvärden för 
nitrathalter som låg flerfallt under gällande hälsolagstiftning samt ännu längre från gränsvärdena 
nämnda i själva nitratdirektivet. Ett statsrådsbeslut är att vänta våren 98. 

ÖSP var på sommaren lokal värd för Nordens bondorganisationers centralr åds kongress. Kongressen 
ordnas vart annat år och har deltagare på centralförbundsledningsnivå från alla nordens 
bondeorganisationer inkl. den kooperativa rörelsen. Arrangemangen löpte väl och förhoppningsvis 
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bidrog de till att ge en bild av Finlands lantbruk för de utländska gästerna och en bild av 
internationellt bondesamarbete för våra medlemmar.  

Den statliga regionala förvaltningen omdanades i.o.m. bildandet av Arbets- och näringslivscentraler 
hösten 97. Landsbygdsnäringsdistrikten sammanslogs därmed med arbetskraftsförvaltningen och den 
statliga företagartjänsten. Även regionens geografiska utseende förvandlades sålunda att Kyrolandet 
samt de delar av Mellersta - Österbotten som tidigare hört till Vasa län införlivades med Vasa TE-
central. Därmed blev centralens huvudspråk finska, vilket bör ses som en förlust på lång sikt även 
om centralen hittills lika väl som tidigare kunnat betjäna den svenskspråkiga befolkningen. ÖSP 
försökte i planeringsprocessen bevaka en via finansieringen och beslutshierarkin stark 
landsbygdsenhet i den nya centralen samt svenska språkets ställning, inte minst vad beträffar 
Karleby. 

Den nationella stödpolitiken var fortsättningsvis en olöst fråga 1997. För att stärka positionerna 
bildades ett samarbetsorgan för producentförbundena på C-området. Nils-Anders Granvik hade en 
aktiv roll i det samarbetet. Samarbete inleddes även med motsvarande organ inom LRF i Sverige. 
Norrlandsgruppen besökte bl.a. ÖSP på sommaren för att koordinera åsikter främst inför Agenda 
2000. Små förbättringar kunde via SLC åstadkommas under året både beträffande inkomstöden 
likväl som gällande investeringsstöden. Korrigeringarna gäller främst växtodlingen (både inkomst- 
och investeringsstöden) samt beräkningsgrunder och utbetalningsformer inom animaliesektorn. 
ÖSP:s huvudmål, en klar regional differentiering av alla inkomststöd samt samma investeringsstöd i 
hela landet uppfylldes ej. Kring dessa frågor vidtogs den första omröstningen någon kommer ihåg i 
SLC:s styrelse hösten 97. Röstningsresultatet 3-4 speglar den regionala fördelningen av 
styrelseplatserna om än inte fördelningen av medlemskåren. 

ÖSP hade 1995 inlämnat en klagan till JO över regeringens beskärning av stödpaketet samt över den 
information föregående regering lämnade inför EU-folkomröstningen. Svaret kom vintern 97 och 
konstaterade att det var en "politisk ändamålsenlighetsfråga" och därmed utanför JO:s kompetens. 

Blankettraseriet fortsatte liksom det nätverk av blankettombud (ca 120 personer) som ÖSP byggt 
upp. Blankettkurser ordnades fortsättningsvis med hjälp av lantbrukssekreterarna och 
medborgarinstituten. EU koordineringsgruppen med ÖSP:s , ÖSL:s och 
Landsbygdsnäringsdistriktets tjänstemannaledning samt lantbruksskolornas vuxenutbildningsenheter 
koordinerade insatsen. Koordineringsgruppen såg även till att det fanns studieplatser för de som för 
erhållande av startstöd måste söka sig till 10 – 20 studieveckors utbildning samt att en kursserie för 
skiftesvis bokföring ordnas (av ÖSL). 

Stipendier 

Under året utdelades inga stipendier. 

  

Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar, uttalanden 

(förbundsmötenas uttalanden nämnda i stycket förbundsmöten) 

- utlåtande till Västra Finlands miljöcentral om förslaget till Natura 2000 områden  
- utlåtande till Pohjolan Voima om planen på miljökonsekvensbedömning för en utvidgning av 
kolkraftverket i Kristinestad. 
- utlåtande till Österbottens Förbund om regionalt utvecklingsprogram 
- uppvaktning av minister Hemilä samt ledande ministerietjänstemän om gränsskydd för 
matindustripotatis (Lillandt tillsammans med Suupohjan Perunakerho) 
- uppvaktning av minister Hemilä samt ordförande Härmälä om stödfördelningen mellan olika 
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regioner (C-gruppen, Granvik) 
- uppvaktning av kommissionär Fischler samt kommissionär Liikanen (SLC-styrelsen, Granvik, 
Helenelund, Lillandt, Sandberg) 
- uppvaktning av/diskussion med Västra Finlands miljöcentral vid tre tillfällen om Natura 2000  
- uppvaktning av riksdagsmännen Nyby, Kallis, Koskinen, Löf, Malm och Norrback om 
nitratdirektivet, Natura 2000 och investeringsstöd.  
- kontakter med Hankkijas VD om äggmarknaden 
- uppvaktning av europaparlamentariker Astrid Thors samt riksdagsledamöterna Ulla-Maj Wideroos 
och Håkan Malm om Agenda 2000, avbytar och skattefrågor. 
- uppvaktning av minister Hemilä om stödpolitiken, speciellt inom grissektorn. Tillsammans med 
ÖK. 
- uppvaktning av minister Norrback om äggnäringen. Tillsammans med Närpes stad. 
- inbjudan till och närvaro på ÖSP-styrelsemöte av minister Norrback samt riksdagsledamöterna Per 
Löf och Ulla-Maj Wideroos för att diskutera potatisnäringen, den regionala statliga förvaltningen, 
stödpaketet samt fastighetsskatt. 
- brev till SLC om beskärning av diko kvoter 
- brev till SLC om fördelning av de nya miljöstödsanslagen 
- brev till SLC om totalförbud för användning av animaliebaserat foder i livsmedelsproduktion 
- brev till SLC om investeringsstöden inom grissektorn 
- brev till byråchef K-G Mikander om investeringsstöden - deras maxbelopp och utbetalningsform 
- brev till SLC om bildandet av ett aktiebolag tillsammans med åtminstone MTK för samköp av 
elström 
- brev till SLC om lantmäteriavgifter 
- utlåtande till SLC inför stödförhandlingarna 1998 
- brev till SLC och MTK om Finlands stärkelsepotatiskvot. Tillsammans med MTK Etelä- 
Pohjanmaa  
- brev till SLC om behovet av vallstöd som en del av Agenda 2000 
- brev till SLC om retroaktivt investeringsstöd 
- brev till miljöminister Haavisto och trafikminister Aura om nitratdirektivets tillämpning 
- brev till kanslichef Uronen om sena stödutbetalningar 
- PM till SLC om regler för stallgödselhantering inom ramen för basmiljöstödssystemet  
- uttalande om statsbudgeten 98 
- uttalande om kött- och äggmarknaden 
- uttalande om stödpolitiken 
- uttalande om mängden investeringarna inom grissektorn i södra Finland jämfört med beredningen 
av investeringsstödslagstiftningen 

Mötes- och kursverksamhet 

På hösten 1994 drogs riktlinjerna för information om EU-stöd. På ÖSP:s initiativ överenskoms med 
medborgar- och arbetarinstituten om att de fungerar som teknisk arrangör av kurserna och med 
lantbruksmyndigheterna att de så långt som möjligt ställer upp med föreläsare på kurserna. 
Tillsammans med lantbrukssällskapet byggdes ett ombudsmannanät upp som på ÖSP:s försorg 
utbildas och marknadsförs och som mot en liten ersättning hjälper lantbrukarna med ifyllande av 
stödblanketter. Systemet fungerade väl även under 1997. 

Kurser och informationstillfällen som ordnades var bl.a. 

- 4 stycken kurser för ÖSP:are invalda i kommunernas fullmäktige 
- 3 kurser för blankettombuden 
- 2 kurser om generationsväxlingar 
- ett stort antal informationsmöten om Natura 2000 (20 + möten) 
- 2 kurser för Svensk-Finlands försäkringsombud 
- ett spannmålsseminarium 
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- 2 informationsmöten om Rusko-modellen för äggproducenter 
- en kurs- och diskussionsdag kring avbytarverksamheten 
- en kurs för ÖSP:s skatteombud 
- 5 lanthusmorskurser  

Skogsfrågor 

1997 var ett år med stora avverkningar i hela landet inklusive Österbotten. Den tilläggskapacitet som 
den nya cellulosafabriken i Raumo tillför även denna region kom väl till användning – i synnerhet 
som skogsskötseln trots det förutsatte mer gallringsavverkningar än vad marknaden ville ha. Timmer 
samt granmassapriserna steg under året jämfört med 1996 medan priset på björk- och tallmassa 
sjönk. En samsyn om prisutvecklingen kunde nås med UPM och Enso enligt de system som Finland 
har temporärt tillstånd att använda för prisförhandlingar inom skogssektorn. För möjligheterna till 
fortsatta prisdiskussioner var det en positiv sak. Med den struktur med ca 100.000 skogssäljare per 
köpare som finns i Finland är förhandlingssystem nödvändiga för att upprätthålla en så stor volym på 
industrin. Arne Backman var medlem av förhandlingdelegationen som tog ställning till samsynen 
med UPM. MTK:s skogsdelegation där bl.a. Nils-Anders Granvik är medlem utser 
förhandlingsdelegationen. Under året arbetades det med beredningen av en ny 
skogsvårdsföreningslag. Arbetet visade sig vara svårare än tänkt och lagen kunde ej stiftas under 
1997. Problem uppstod bl.a. kring skogsvårdsföreningarnas uppgiftsbeskrivning samt rätt att uppbära 
skogsvårdsavgift till belopp som de själva bestämmer. Som en följd av de problem som en alltför 
strikt av staten reglerad föreningsverksamhet skulle medföra uppstod tankar kring omorganisering av 
skogsägarnas intressebevakning. Håkan Malm deltog i beredningsarbetet av ny 
skogsvårdföreningslag. Under året påbörjades under skogscentralens ledning arbetet med att utarbeta 
ett regionalt målprogram för skogsbruket. 

Trädgårdssektionen 
Trädgårdsutskottet som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten för de fem 
trädgårdsproducentföreningarna har under året sammanträtt till 8 utskottsmöten, ett 
representantskapsmöte samt 2 möten med områdets grönsakspackerier. 

Trädgårdsombudsman Bo Linde som under 2 år varit tjänstledig för att handha ansvaret för Vasa läns 
representationskontor i Bryssel inträdde från början av året åter i tj änst inom förbundet. 

Trädgårdsutskottet stod tillsammans med Handelsträdgårdsförbundet för de praktiska arrangemangen 
av den årliga trädgårdsdagen i riksdagen. Den traditionella trädgårdsdagen som under året 
arrangerades 23.5 blev en klara publikframgång med flere ministrar, många riksdagsmän samt 
riksdagens talmän som mottog odlarnas petition på plats. Det återkommande riksdagstillfället utgör 
ett unikt tillfälle för odlarna att till beslutsfattarna fora fram växthusodlingens situation. 

Trädgårdssektionen medverkade under året tillsammans med Handelsträdgårdsförbundet i en 
gemensam monter på utställningen "Trädgårdens vår" i Helsingfors Mässhall, ÖSP:s monter vid 
lantbruksutställningen i Seinäjoki 31.7-3.8 samt i trädgårdsutställningen i Närpes 6-7.9. 

Trädgårdsombudsmannen representerade växthussektorn vid det av EU-kommissionen finansierade 
Interprise tillfället Agrinord i Vasa. 

Under året inleddes diskussioner med representanter för ett ryskt företag om samarbete och export av 
österbottniska grönsaker till St Petersburg området. Underhandlingarna kunde inte slutföras under 
året men fortsätter under kommande verksamhetsår. 

Den gångna säsongen med en långvarig värmebölja innebar för såväl frilandsproduktion som 
växthusgrönsaker en tidvis explosionsartad tillväxt och ett utbud som inte kunde finna avsättning till 
priser som täckte odlarnas kostnader. Då verksamhetsåret 1996 redan hade invaggat växthusodlarna i 
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den förhoppningen att växthusodlingen skulle komma lindrigare undan än andra sektorer så innebar 
1997 att prisen på tomater sjönk till en normal EU-nivå. 

Till följd av det nationella sparpaketet beskars arealstödet även för växthusgrönsakerna, vilket 
innebar att full kompensation inte erhölls utan odlarnas inkomstnivå sjönk. Under året har utskottet 
hållit kontakt till tullmyndigheter och oljebolag för en diskussion om tillämpningen av 
energiskattelättnaderna för sektorn. Trädgårdssektionen har under året varit representerat i 5B 
projektet VEXA genom trädgårdsutskottets ordförande J-E Häggvik och genom 
trädgårdsombudsmannen i "Export av livsmedel till norra Tyskland". Trädgårdsombudsmannen 
representerar förbundet i styrelsen för de österbottniska regionernas Europakontor i Bryssel, i 
styrelsen för Inhemska Trädgårdsprodukter r.f., medan Ove Grandell har deltagit i reklamgruppen. 
Trädgårdsombudsmannen har under året deltagit i COPA:s arbetsgrupp för frukt och grönt samt i 
rådgivande kommittén inom kommissionen för samma sektor i JSM:s arbetsgrupp för beredning av 
EU:s förvaltnings-kommittémöten i trädgårdsbranschen. 

Skatteservice 

Skatteservicen har fortsatt i ungefär samma omfattning som tidigare. 

Avdelning Skattebokförare Telefon

Björköby Per-OlaSandvik 352 4020

Esse Ulla Granstubb 766 2309

Jeppo Barbro Stenfors 764 2604

Karleby May Smeds 822 6547

Korsholm ÖSP 317 6221

Kvevlax ÖSP 317 6221

Lappfjärd Kurt Ekman 222 2117

Larsmo Ingrid Liljedahl 727 2140

Munsala Bertel Lassus 764 5124

Nedervetil Max Skog 864 9727

" Atle Nyfält 864 8072

Nykarleby Nykarleby Redovisningstjänst 722 4373

Närpes Gustav Mannfolk 224 1836

Oravais Bertel Lassus 764 5124

Pörtom Håkan Ulfvens 366 1228

Replot ÖSP 317 6221

Solf ÖSP 317 6221

Sundom ÖSP 317 6221

Terjärv Terjärv Servicecentral 867 5192

Tjöck Mikael Björses 222 3541
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Lantbrukspensionen 

Distriktsombudsman för LPA i svenska Österbotten har varit Henrik Svarfvar.  

Dessutom verkade följande pensionsombudsmän för olika distrikt inom ÖSP till vilka medlemmarna 
kan vända sig i pensionsfrågor: 

Pensionsombuden har deltagit i olika skolningstillfällen ordnade av LPA.  

MEDLEMS- OCH AREALREDOVISNING FÖR ÖSP 31.12.97 

Yttermark Guldén Stefan 225 6556

Vörå Kontobyrå Grannas & Co 383 2655

Övermark Johnny Ehrs 224 3521

LPA-ombud Adress Telefon Område

Kurt Ekman Lappfjärd 2221 086 Kristinestad

Gunnel Ahlström Övermark 2255 113 Kaskö, Närpes

Sune Krokfors Kronoby 8346 445 Kronoby, Karleby

Ingrid Liljedahl Purmo 7272 140 Pedersöre, Larsmo, Jakobstad

Ann-Mari Anderson Munsala 7644 562 Nykarleby

Ann-Charlotte 
Willför

Tölby 3440 100 Vörå, Maxmo, Oravais, Korsholm, 
Vasa

Bo Forsberg Malax 3651 314 Malax, Korsnäs

Lokalavdelning Aktiva Stödande Ansluten Ansluten

  gårdar medl. fam. medl åker ha skog ha

Esse 154 367 3 3 3142,0 7514,1

Jeppo 108 258 3 5 2791,3 4830,7

Karleby 152 453 13 15 3588,5 6536,2

Keskisnejden 41 100 4 5 697,5 853,3

Korsholms södra 250 487 13 24 4507,4 4313,9

Korsnäs 98 177 8 11 1287,0 3008,9

Kronoby 155 549 16 27 3651,7 6405,7

Kvevlax 144 261 10 15 2781,8 3680,9

Lappfjärd 149 348 10 16 2766,8 5137,0
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FÖRDELNING AV MEDLEMMARNA ENLIGT ÅKERAREALENS STORLEK 
31.12 1996  

Larsmo 49 128 8 8 560,5 2371,4

Malax 265 460 36 50 3229,7 5438,1

Maxmo 23 53 1 1 232,0 703,2

Munsala 164 371 5 11 3803,6 4265,9

Nedervetil 100 309 13 27 2320,4 3725,2

Norra Korsholm 65 105 5 6 541,2 1459,0

Nykarleby 133 379 15 15 3097,7 7638,4

Närpes östra 172 314 9 11 2845,8 5057,1

Oravais 130 412 6 7 3198,7 4505,6

Pedersöre 190 527 28 48 4284,2 7216,6

Petalax 49 94 3 4 465,7 1247,4

Purmo 143 380 10 15 3322,8 6392,8

Pörtom 135 268 3 4 2062,9 3734,1

Replot-Björköby 41 74 9 13 267,0 1417,3

Sideby 46 103 11 14 770,1 1940,4

Solf 142 282 9 13 2776,3 2447,8

Sundom 60 115 2 2 741,9 1123,5

Terjärv 141 404 8 11 2773,2 4281,4

Tjöck 67 146 2 4 1113,5 3084,8

Västra Närpes 96 205 2 2 1780,4 3487,1

Vörå 251 624 24 37 5296,3 8369,9

Yttermark 144 327 6 11 2566,7 3185,3

Övermark 136 283 11 13 2255,5 4000,0

Summa 3993 9389 306 463 75551,1 129373,0
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29,9

30,0-
49,9

50,0 -
>

Summa

Esse 10 18 20 29 24 25 27 1 154

Jeppo 15 5 15 10 10 12 28 13 108

Karleby 15 15 14 23 24 18 34 9 152

Keskisnejden 1 4 11 15 5 1 4 - 41

Korsholms 26 41 59 34 27 17 39 7 250
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Trädgårdsproducentavdelningarna 31.12 1997 

  

södra

Korsnäs 16 24 31 9 6 7 5 - 98

Kronoby 20 8 10 27 23 22 39 6 155

Kvevlax 12 29 24 21 23 12 15 8 144

Lappfjärd 7 20 34 29 28 14 14 3 149

Larsmo 15 9 7 8 5 2 3 - 49

Malax 36 92 56 39 22 13 7 - 265

Maxmo 4 11 2 3 3 - - - 23

Munsala 8 18 33 22 29 15 30 9 164

Nedervetil 2 9 13 22 22 14 17 1 100

Norra 
Korsholm

17 25 19 1 2 1 - - 65

Nykarleby 13 13 22 20 20 9 22 14 133

Närpes Östra 14 39 29 41 18 15 14 2 172

Oravais 19 9 9 10 23 18 33 9 130

Pedersöre 13 15 32 32 31 20 38 9 190

Petalax 10 17 16 1 3 1 1 - 49

Purmo 25 9 14 21 19 15 22 18 143

Pörtom 10 34 29 25 18 9 10 - 135

Replot-
Björköby

16 17 5 3 - - - - 41

Sideby 5 9 12 6 3 3 8 - 4

Solf 20 18 26 22 10 13 27 6 142

Sundom 13 16 12 9 4 1 5 - 60

Terjärv 20 17 20 21 22 10 26 5 141

Tjöck 7 9 19 10 9 5 7 1 67

Västra Närpes 4 20 19 23 11 6 11 2 96

Vörå 13 23 46 46 43 29 46 5 251

Yttermark 5 22 40 30 17 11 18 1 144

Övermark 13 15 33 30 21 12 12 - 136

Summa 424 630 731 642 525 350 562 129 3993
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  Växthus/ 
bärodlare

Person 
medl.

Stöd 
medl.

Pers 
medl.

Areal  
m2/ha

Karlebynejden, 
växthus 21 36 3 5 31386

                         
bärodl. 23 35 - - 31,0

Korsnäsnejden 90 116 9 12 159294

Lappfjärdsnejden 21 26 2 3 38580

Malaxnejden 75 139 13 26 95030

Närpes 363 472 15 16 604654

Summa 593 824 42 62 929894

          31,0
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