
  

MEDLEMMAR 

  

  

   

STÖDANDE MEDLEMMAR 

Aktiva medlemmar 1997 1998

- gårdar anslutna till vanlig 
lokalavdelning

3.993 4.074

- gårdar anslutna till 
trädgårdsavdelning

593 587

Aktiva gårdar sammanlagt 4.586 4.661

Personmedlemmar 1997 1998

- vanliga avdelningar 9.826 9.853

- trädgårdsavdelningar 886 888

Personmedlemmar sammanlagt 10.712 10.741

  1997 1998

Ansluten åkerareal, ha 75.551 77.180

- i medeltal per gård 18,9 18,9 

Ansluten skogsareal, ha 129.373 131.395

- i medeltal per gård 32,3 32,2

Ansluten växthusareal, m2 929.894 955.653

- i medeltal, m2 per gård 1.568 1.628

Ansluten bärodlingsareal, ha 31,0 27,3

- i medeltal per gård    

Stödande medlemmar 1997 1998

- stödande gårdar 348 358

- antal personmedlemmar 525 545

- förbundets stödande samfund 6 7
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Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 38 stycken, oförändrat jämfört med 
fjolåret. 

Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 1998 Mejeriandelslaget Milka, Andelslaget 
Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes Grönsaker, Österbottens 
skogsvårdsföreningars förbund, Österbottens svenska fårklubb samt Svenska Österbottens 
Pälsdjursodlarförening (SÖP). SÖP blev stödande medlem under 1998 och befäster ett mer utvecklat 
samarbete inom bevakningen av landsbygdens intressen. 

  

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 30 mars. Förbundsordförande Nils -Anders Granvik berörde 
i sitt inledningsanförande bl.a. inkomst- och kostnadsutvecklingen inom lantbruket efter inträdet i 
EU, Agenda 2000 samt den kommande medlemsvärvningskampanjen. Om Agenda 2000 
konstaterade han bl.a. att regeringen ställt upp samma krav som producentorganisationen och att en 
enhällig riksdag, prövat i samband med en interpellation, likaså ställer upp bakom producenternas 
krav på full kompensation för prissänkningarna. Nuvarande bas för lantbrukarnas inkomster har rasat 
då varken kostnadsutveckling, produktprisutveckling eller stödnivåer uppnått de mål som framlades i 
samband med EU-anslutningen. Höjning av den nationella stödet med 212 miljoner i rambudgeten 
för 1999 jämfört med regeringens sparpaket var oacceptabelt låg enligt Granvik.  

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

SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström höll den lantbrukspolitiska informationen där han speciellt 
gick in på anslagen till lantbruket i statens tilläggsbudget samt krävde en prishöjning på nötkött för 
att återfå en inhemsk produktion som motsvarar den inhemska konsumtionen.  

MTK:s ordförande Esa Härmälä höll ett föredrag som behandlade Natura 2000, lantbrukets politiska 
ställning både i Finland och i EU samt informerade om dagsläget gällande Agenda 2000. Härmälä 
ansåg bl.a. att miljömyndigheternas beredning av Natura 2000 har varit en fars. 

Vårmötet behandlade tio motioner. Motionssvaren samt åtgärder och dagsläge redogörs för i ett skilt 
kapitel. 

Resolutionen från mötet uppmanade regeringen att inte sträcka upp händerna inför förslaget till 
lantbruksreform, Agenda 2000. Finland hör till de stora förlorarna i det förslag som ligger och stora 
förändringar måste åstadkommas. För att var trovärdig i kraven gentemot EU bör Finland betala ut 
de nationella stöd vi har EU:s lov till fullt ut krävde mötet. 

Höstmötet 
Höstmöte hölls på Korsholms skolor den 7 december. I sitt hälsningsanförande berörde ordförande 
Granvik bl.a. Agenda 2000, det nationella skogsprogrammet, skördeskadorna samt marknadsläget. 
Kring EU-politiken tog Granvik fram problemet med lite information från jord- och 
skogsbruksministern kring förhandlingarna samt den byråkrati och kontroll av lantbruket som 
upplevs som psykiskt mycket tungt för många. Granvik konstaterade att i stödpaketet för 1999 ingår 
en utjämning av foderspannmålsstödet mellan stödområdena samt en liten differentiering till C-
områdets fördel gällande grisproduktionen. Nollan är till den delen spräckt fastän nivåskillnaden 
denna gång är löjligt liten. Som en hälsning till miljöminister Pekka Haavisto, som höll föredrag på 
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mötet, påpekade Granvik att i planering som berör privat mark måste öppenhet och 
tvåpartsförhandlingar vara en självklarhet. Till sist konstaterade han att vi i Österbotten har investerat 
livligt och tagit upp kampen mot södra Finland gällande var maten skall produceras. Om det går illa 
p.g.a. överstatliga eller nationella beslut, har våra bönder i alla fall valt att falla med stövlarna på i 
stället för att dö sotdöden, vilket vore följden av att sluta upp med investeringar. 

Vid mötet godkändes budget och medlemsavgifter för 1999.  

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 Tom Jungerstam, Jeppo med Rune Törnqvist, Purmo som 
suppleant, Bjarne Ehrs, Vörå med Gustav Backman, Keskisnejden som suppleant samt Martin 
Westerberg, Yttermark med Stig Simons, Yttermark som suppleant.  

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 ordförande Ola Rosendahl och miljöminister Pekka 
Haavisto höll ett föredrag om kommande miljöstödsprogram, ekologisk odling samt behovet av 
kontakt mellan miljömyndigheter och jordbrukarna. 

Till höstmötet hade inlämnats 3 motioner. Om dessa nedan. 

Resolutionen från höstmötet lyfte fram de många stora frågor som avgörs för lantbruket under 1999, 
både inom EU och nationellt. Billigare generationsväxlingar samt utökat antal semesterdagar för 
animalieproducenter efterlystes. Gällande miljöfrågor konstaterade mötet att man nu gått så långt 
man kan komma via normstyrning, skyddsprogram och miljöstödssystem. "Vidare utveckling kan 
enbart ske genom konsumenternas val, genom dialog mellan olika intressen samt genom ökad 
kunskap om lant- och skogsbruk. I den dialogen måste respekteras att lant - och skogsbruk är en 
ekonomiskt aktivitet." 

  

MOTIONSUPPFÖLJNING 

Närpes östra lokalavdelning. om sena stödutbetalningar 
Kravet var att stöden bör utbetalas tidigare överlag samt att förskott bör utbetalas inom en kort tid 
efter blanketternas inlämnande. Mötet omfattade kraven. För de nationella stöden på animaliesidan 
har kravet uppfyllts f.o.m. 1999. För att försnabba utbetalningen ansåg mötet att stödansökan för 
växtodlingsstöden kunde tidigareläggas för att försnabba granskningen. Ett sätt att underlätta 
likviditetsproblem vore även att anpassa ränte- och amorteringsraterna på lån så att de kommer efter 
utbetalningen av stöd och inte strax före vilket varit fallet flera år. Under 1999 utarbetas nya regler 
för de flesta stöd. Motionen kan anses så aktuell just under 1999 att styrelsen bör återkomma med en 
redovisning trots att kravet nog är inarbetat i organisationen. 

Närpes östra lokalavdelning om virkesmätning 
Kravet var att virkesmätningen, i form av fabriksmätning, bör vara rättvis och saklig och att 
skogsägarna bereds möjlighet att f å undervisning hur systemet fungerar. Mötet omfattade motionen 
och konstaterade samtidigt att SLC tillsammans med skogsvårdsföreningarnas förbund redan 
aktualiserat frågan och att kurser bör ordnas. Frågan har behandlats vidare, men kurser har inte 
ordnats varför motionen till den delen bör redovisas för även nästa år. 

Kronoby, Terjärv och Nedervetil lokalavdelningar om hjälp med besvär 
Kravet var att ÖSP bör ha beredskap att hjälpa medlemmar med besvärsskrivande gällande stöd. 
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Mötet omfattade motionen. Medlemmarna har hittills alltid f ått hjälp med skrivande av besvär och ett 
nätverk med blankettombudsmän har byggts upp. De kurser kring specifikt nötregistrering som 
utlovades i styrelsens svar har förverkligats samt en klagan om straffsatserna förts vidare via SLC till 
COPA. Motionen kan avföras som förverkligad. 

Pedersöre lokalavdelning om stödpolitiken 
Kravet var högre inkomststöd på C-området jämfört med A/B-området som kompensation för våra 
lägre investeringsstöd. Mötet omfattade motionen. 1999 förverkligas målsättningen i en ringa 
utsträckning inom grissektorn. ÖSP arbetar konsekvent för målsättningen och kravet kan till alla 
delar anses inarbetad i förbundets verksamhet och motionen kan därmed avföras. 

Pedersöre lokalavdelning om högre producentpriser 
Kravet var att förtroendevalda i företag och förbund skall arbeta för högra priser. Mötet konstaterade 
att ÖSP inte direkt kan eller bör direkt blanda sig i beslut som hör till enskilda företags styrelser, men 
nog informera, pådriva och arbeta för sådana strukturer som leder till ett högre pris. Det arbetet har 
fortgått, under 1998 mest intensivt inom äggsektorn, men utan större framgångar. Priset på griskött 
har dock kunnat hållas klart högre än i övriga EU-länder tack vare en uppslutning kring inhemsk 
produktion. Trots det har priset varit för lågt för att ge producenten täckning för alla kostnader. 
Målsättningen är väl inarbetad bland förbundets förtroendevald och kan därmed avskrivas. 

Korsholm södra lokalavdelning om virkesmarknaden 
Kraven var högre leveranstillägg på stock, möjlighet att sälja granmassaved i Österbotten samt ett 
högre pris på inhemsk björkmassaved än på importvirke. Mötet konstaterade att leveranstillägget på 
stock är för lågt och att införande av vägkantspris eventuellt kunde inverka höjande på priset. 
Gällande granmassan är huvudproblemet att överhuvudtaget finna avsättning, först i andra hand att få 
den marknadsförd till fabriker av slipmassatyp. Importvirket har nog inte varit dyrare på det sätt 
motionären hävdade. Utvecklingen av leveranstillägget har inte varit den önskade, däremot har något 
mer granmassa kunnat säljas från Österbotten. Arbetet med att uppnå motionens målsättningar bör 
fortsätta och motionen redovisas för även i nästa verksamhetsberättelse. 

Korsholm södra lokalavdelning om regional gradering av inkomststöden 
Kravet var kompensation för skillnader i investeringsstöd genom differentierade inkomststöd, 
jämnare nivå på miljöstöden i olika regioner, högre nordligt stöd för veteodlingen samt införande av 
ett torkningsstöd som är högre i norr än i söder. Mötet omfattade målsättningarna, dock så att 
torkningsstödet borde vara samma i hela landet i stället för den gradering motionären efterlyste. ÖSP 
har arbetat för målsättningarna och dessa torde uppnås åtminstone för vetets och miljöstödets del. 
Torkningsstödet kommer att kopplas till normskörden, men den kan göras lika i hela landet om 
Finland så önskar. Detta är även ÖSP:s krav. Motionen kan avföras som delvis uppnåd, men 
framförallt väl inarbetad i förbundets verksamhet. 

Yttermark lokalavdelning om miljöförstöring 
Kravet var att lantbruket bör erhålla ersättning för den diffusa nedsmutsning lantbruket drabbas av 
från industri, trafik, energiproduktion m.m. Mötet ansåg det inte vara en förnuftig väg att gå att kräva 
dylika ersättningar då risken är stor att det enbart skulle intas som ett argument för de stöd vi redan 
får och då pekfingret dessutom lätt riktas mot lantbruket som diffus källa ännu hårdare ifall vi ställer 
dylika krav. Motionen kan avföras. 

Vörå lokalavdelning om miljöstöd 
Kravet var att träda bör erhålla miljöstöd. Mötet omfattade kravet delvis, grönträda bör erhålla 
miljöstöd på C-området precis som den gör på A/B-området. Arbetet med det nya 
miljöstödprogrammet pågår och resultatet kan redovisas nästa år. 

Kvevlax lokalavdelning om spannmålsombudsman 
Kravet var att en spannmålsombudsmannatjänst bör inrättas hos ÖSP för att bättre bevaka 
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spannmålsodlingens förutsättningar. Mötet konstaterade att resurser inte finns att anst älla mer 
personal, men att spannmålsfrågorna förstås kräver god bevakning. En del exempel på frågor som 
drivits inom spannmålssektorn räknades upp i svaret på motionen. Motionen kan avskrivas då mötet 
ej omfattade kravet. 

Jeppo, Munsala och Nykarleby lokalavdelningar om stödutbetalning 
Kraven var fastslagna datum för utbetalning av stöd samt att dessa bör betalas senast en månad för 
utgången av ett år. Mötet omfattade motionen. Då dessa frågor är öppna för nya beslut under 1999, 
och målet ej uppnåtts under 1998, bör redovisning ske nästa år. 

Yttermark lokalavdelning om att grannar bör tåla att bo på landet med intensivt lantbruk 
Kravet var att ÖSP bör informera kommunala miljömyndigheter om förutsättningarna för livskraftigt 
lantbruk samt ge våra förtroendevalda i dessa organ utbildning. Mötet omfattade motionärens krav. 
De kurser kring miljö- och byggnadslov som enligt mötet skall ordnas har ej hållits varvid motionen 
bör redovisas för även nästa år. 

Purmo lokalavdelning om hönsnäringen 
Kraven var att övergångsstödet för unghönor bör kvarstå under 1998 och att ett tak för nationellt stöd 
skall sättas vid 15000 värphöns. Mötet omfattade kravet gällande unghönor och beträffande stödtak 
enligt tidigare beslut, 12000 hönor. ÖSP och SLC har arbetat utgående från detta och motionen kan 
avskrivas. Taket för stödutbetalning är i dag 20000 hönor. 

Motioner från tidigare år, vilka ej avförts 

Purmo lokalavdelning om skördeskadeersättningar och älgskadeersättningar för eko-odlare 
Kravet som var att ekoproducenter under omställning inte skall stå utanför skadeersättningssystemen. 
Mötet omfattade kravet. Ekoutskottet har under 98 och 99 arbetat med detta och motionen kan 
avskrivas som inarbetad. Resultatet blir klart under 1999. 

Esse lokalavdelning 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 för att påminna dem om att de 
nog som upprätthållare av systemet har ett ansvar i frågan. Kring detta samt om frågan med 
söndagsersättning för timavlönade avbytare bör återkommas vid nästa redovisning. ÖSP har under 
98 fortsatt arbetet kring att förbättra avbytarnas villkor. Resultatet har varit klent – allt fler avbytare 
säger upp sig. Arbetet fortsätter och målsättningen är väl inarbetad. Motionen kan avskrivas. 

Lappfjärd lokalavdelning 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 1998 hörde följande personer till 
förbundsfullmäktige: 

Esse lokalavdelning Per-Ole Mård

Frilandsodlarnas Christer Finne
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Jeppo lokalavdelning Kjell Forsgård

Karleby lokalavdelning Mats Brandt

Keskisnejden lokalavdelning Jan Wallin

Norra Korsholm lokalavdelning Folke Krohn

Korsholms södra Stefan Thölix

Korsnäs lokalavdelning Tor Juthman

Kronoby lokalavdelning Folke Vestö

Kvevlax lokalavdelning Henrik Westerback

Lappfjärd lokalavdelning Kaj Hemberg

Larsmo lokalavdelning Gunborg Östman

Malax lokalavdelning Martin Edman

Maxmo lokalavdelning Leo Norrlin

Munsala lokalavdelning Sonja Nyholm

Nedervetil lokalavdelning Carl-Johan Enroth

Nykarleby lokalavdelning Henrik Strandberg

Närpes östra lokalavdelning Alf Blomqvist

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 Sven-Ola Hortans

Terjärv lokalavdelning Bengt-Johan Skullbacka

Tjöck lokalavdelning Peter Sjöblom

Västra Närpes lokalavdelning Christer Westerlund

Vörå lokalavdelning Bjarne Ehrs

Yttermark lokalavdelning Stefan Gulden

Övermark lokalavdelning Leif Rönnholm

Karlebynejdens trädgårdsproducenter Samuel Granholm

Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter Kaj Karlsson
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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 vårmötet 
avgetts uttalande om budgetramen för 99. På fullmäktiges vårmöte höll SLC:s 
informationssekreterare Anna Bengelsdorff-Lindstedt anförande om den kommande 
medlemsvärvningskampanjen och på höstmötet informerade Henrik Ingo om Agenda 2000 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 1998 

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, och Andreas Widjeskog, Kronoby. 
Thomas Snellman är också medlem i MTK:s ekoutskott. Som sekreterare har fungerat 
ekoombudsman Paula Viertola-Jern. 

Lappfjärdsnejdens trädgårdsproducenter Bo Kortell

Malaxnejdens trädgårdsproducenter Jan-Erik Häggvik

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 Rune Törnqvist, Purmo

Mats Nylund, Pedersöre Ossian Wassborr, Nedervetil

Jarl Grannas, Vörå Gustav Backman, Keskisnejden

Harry Andersson, Korsholm Robert Hemberg, Korsholm

Mikael Smeds, Malax John Lidman, Petalax

Stefan Nordman, Tjöck Ingolf Andtfolk, Sideby

Martin Westerberg, Yttermark Bengt Eklund, Närpes östra
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Utskottet höll två möten. Under första halvår 1998 fungerade utskott som ledningsgrupp för 
ekoombudsmanprojekt. Efter att projektet ändrades till ett 5B-projekt har Thomas Snellman och 
Stefan Thölix varit utskottets representanter i ledningsgruppen samt i ekosamarbetsgruppen för ÖSP 
och MTK – Södra och Mellersta Österbotten. 

Möjlighet att avstå från kravet på kompostering av stallgödsel behandlades på Luomuliittos möte 
hösten 1998. Utskottet konstaterade att man kan avstå från kategoriskt komposteringskrav vid 
spannmålsodling förutsatt att frivillig kompostering tillåts med nuvarande regler men att gödsel för 
grönsaker och potatis samt gödsel från egen gård alltid skall komposteras.  

Utskottet kunde under årets lopp konstatera att efterfr ågan på och utbudet av ekolivsmedel växer 
stadigt. 30 nya ekoavtal gjordes år 1998 vilket visar att intresse för att övergå till ekologisk odling 
växer hos ÖSP:s medlemmar. Producentpriset för spannmål, potatis och grönsaker har varit på en 
hyfsad nivå och marknaderna har fungerat bra. Trots besvärliga väderleksförhållanden under 
sommaren 1998 lyckades potatis-, grönsaks- och spannmålsodlarna få en kvalitetsmässigt bra skörd. 
Producentpris på ekokött sviktade kraftigt under året och marknadsföringen fungerade inte 
tillfredsställande. Utbudet av ekokött var fortsättningsvis lågt och en ökning av utbudet kan väntas 
först efter att EU-direktivet för ekoanimalieproduktion godkänts och ifall producenterna kan få 
behövliga investeringsstöd. 

ÖSP-MTK-ekosamarbetsgruppen arbetade för att ekoodlarna skulle få skörde- och 
älgskadeersättningar för de skiften som är under omläggning till ekologiska produktion. Resultaten 
var dock ringa. 

Ekoombudsmanprojektet fortsatte med Paula Viertola-Jern som projektledare. Projektet 
finansierades under början av året med Leadermedel och senare som ett 5B-projekt. Alla kommuner, 
ÖSP, Milka, ÖK, Helsingin Mylly/Polar Mills, Närpes Grönsaker och ÖSL deltog i finansieringen. 
Projektkostnaderna var totalt 361 545 mk. 

Inom ramen för projektet ordnades ett möte för intresserade ekohusdjursproducenter samt ett möte 
för ekogrönsaks- och potatisodlare. Ytterligare arrangerades ett seminarium "Ekologisk mat i 
storkök" som lockade 170 personer från regionens storkök. Som huvudföreläsare deltog kock Carola 
Magnusson från Sverige. Två regionala undersökningar om ekolivsmedelsmarknader gjordes under 
året.  

Trädgårdsutskottet 
Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fem trädgårdsavdelningarna. 
Utskottet bestod under 1998 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 1998 av ordf. Riitta Sandbacka, Esse, Monica Vigård, Kronoby, Eivor Finne, 
Solf, Margareta Fållbäck, Övermark, Ann-Mari Kronqvist, Nykarleby, Ingeborg Helsing, Vörå och 
Susan Englund, Lappfjärd. Utskottet sammanträdde under 1998 3 gånger. 

Lanthusmorskurs ordnades på 7 orter under vintern med sammanlagt ca 260 deltagare. Mårten 
Losvik samt Paula Viertola-Jern föreläste på kursen som var omtyckt. Ett initiativ gällande 
lokalavdelningarnas höstmöten var att de borde innehålla något mera "uppiggande inslag" förutom 
lantbrukspolitisk information. Mycket arbete lades ned på att planera för SLC:s lanthusmorsdagar i 
Vasa mars 1999. 

Fårproducentutskottet 
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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. På det behandlades bl.a rekommendationer för ersättningar och arrangemang 
vid strandbeten o dyl. miljövård på annans mark. De 5b-projekt som olika parter drivit kring 
fårnäringen har misslyckats. Ett interreg-projekt kommer att starta med ÖSL som huvudman. En 
fårgård skall presenteras på internet via Agrolink beslöt utskottet. 

Äggproducentutskottet 
Utskottet bestod 1998 av ordf. Börje Helenelund, Solf, Evi Finne, Korsholm, Leif Wägar, Vasa, 
Göran Stenman, Närpes, Bo Storsjö, Sideby, Dan Hermans, Oravais och Karin Edman, Yttermark. 

Utskottet höll två möten. Marknadssituationen var besvärlig med fortsatt överskott på landsnivå men 
en krympande produktion i Österbotten. Burreglerna var även aktuella. Utskottet ansåg att en höjning 
av utrymmeskraven per höna är OK ifall det sker samtidigt i hela EU, eventuellt tidigare ifall 
Ruskomodellen bryter samman. Då Atria avslutade slakten av hönor önskade utskottet att det trots 
allt skulle vara möjligt att använda höns som människoföda framom andra alternativ. Broileritalo 
fortsätter med hönsslakt. Utskottet krävde då Ruskomodellen i praktiken ramlat ihop att ett 
sektorprogram för hönsnäringen bör uppgöras. Kravet framfördes till jord- och 
skogsbruksministeriet. 

Spannmålsutskottet 
Utskottet bestod av ordförande Alf Blomqvist, Torolf Bonäs, Nykarleby, Bengt Erkas, Yttermark, 
Christer Kull, Korsholm, Mats Åbonde, Övermark samt Rune Östman, Kvevlax. 

Utskottet höll ett möte under 1998. Marknadsföringen av l ätt spannmål diskuterades och Agrolink 
uppmanades lägga upp ett program för omräkning av fodervärde och pris på sin server. 
Spannmålskontrollen utfördes efter en paus på några år. Vid kontrollen kunde konstateras att 
foderköken har de bästa priset på foderspannmål och att flera uppköpare i regionen hade okrönta 
vågar. Utskottet krävde att punktbekämpning av ogräs, åtminstone tistel, bör till åtas på 
skyddsremsor. Användning av glyfosat i växande gröda fördömde utskottet. En diskussion bör föras 
med spannmålsuppköparna om återinförande av torkersättning för spannmål som är torrare än 
minimikravet. 

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 ett möte. Utsädesreklamationer leder för sällan till resultat. Utskottet diskuterade 
distribution av en "klagoblankett" till alla odlare 1999 och så att producenten av partier som många 
klagar över skulle kunna svartlistas i t.ex. LF. Peruna-Suomi bildades under året och började med 
provupptagningar för skördeprognos samt prisuppföljning. Systemen var ej helt klara 1998. Ett 
problem med skördeskadesystemet är att systemet anser enbart potatis under 35 mm vara skadade då 
handeln inte köper mindre än 40 mm stora potatisar. 

Utskottet för unga lantbrukare 
Utskottets sammansättning var följande: Ordf. Jan Pått, Närpes, Ann-Katrin Dalkar, Vörå, Kjell-
Göran Paxal, Solf, Torbjörn Ede, Pedersöre, Guy Norrbygård, Kronoby, Anna-Lena Björkman, 
Munsala, Martina Stoor, Malax och Christian Björknäs, Lappfjärd.  

Utskottet höll 2 möten under året. Sommarträffar ordnades och Årets unga producent utsågs. 
Utskottsmedlemmar deltog i ett seminarium i Sverige som CEJA ordnade samt i flera arrangemang 
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som MTK ordnade, bl.a. en uppvaktning av riksdagsgrupperna. 

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. Agenda 2000 och dess effekter på 
nötköttsproduktionen. Slakterierna kontaktades för att noggrannare kontrollera att inga djur sätts på 
slaktbilen före hållningstiden för stöd gått ut. Stödsystemen i övrigt behandlades även. Gällande 
krisen för grisköttsproduktionen konstaterade utskottet att det är farligt ifall vi kommer in i en 
pendelrörelse mellan utslaktning och utbyggnad med stora prisvariationer och felfasning som följd. 

Mjölkutskottet 
Utskottet bestod under 1998 av ordf. Mats Nylund, Pedersöre, Hans-Erik Lindgren, Kronoby, Lars-
Erik Staffans, Oravais, Inger Rönngård, Sundom, Maria Österberg, Malax, Mats Ingves, Sideby och 
Henrik Strandberg, Nykarleby. 

Utskottet höll två möten. Man konstaterade bl.a. att osthyvelprincipen för stödnedskärningar inte 
längre borde användas. Arbetsinsats och gårdsekonomi borde i stället beaktas. De som investerar 
stort borde få ekonomisk konsulthjälp via TE-centralen, liksom övriga småföretagare kan få, ansåg 
utskottet. Utgående från situationen i Oravais, men även allmänt kring otyget med anonyma 
anmälningar diskuterade utskottet vanarterna av djurskyddsövervakning. Beslöts föra diskussionen 
vidare med veterinärmyndigheterna samt informera i LF om djurägarnas rättigheter. Marknadsläget 
med sjunkande priser diskuterades på båda mötena liksom Milkas situation. 

Sockerbetsutskottet 
Utskottets sammansättning var: Ordf. Harry Anderson, Korsholm, Tor Holm, Nykarleby, Fredrik 
Ström, Korsholm, Håkan Sand, Övermark och Jan-Erik Back, ÖSL. 

Utskottet sammankom två gånger. Svenska riksdagsgruppen samt trafikminister Aura kontaktades av 
SLC på utskottets initiativ för att förmå SJ att öppna järnvägsavsnittet Kiukainen-Kauttua-Säkylä för 
trafik och därmed kunna transportera betor från Vasa. Arbetet gav resultat och avsnittet öppnades 
igen. Eventuella krav på rensning av sockerbetor före leverans diskuterades och utskottet ansåg att 
ifall så krävs kan inte kostnaden läggas på odlarna. Det finns i Finland endast ett fåtal ogräspreparat 
lämpliga i sockerbetsodling registrerade vilket försvårar uppfyllandet av miljöstödets krav på byte av 
preparat. 100 km-regeln beträffande transportkostnader bör hållas fast vid ansåg utskottet. Utskottet 
besökte Lännen Tehtaats fabrik i Säkylä och kunde i samband med besöket se ett försök med Round-
up resistenta sockerbetor. 

PR-utskottet 
Under året verkade följande PR-utskott; Ordf. Per-Eric Anderson, Munsala, Mats Nylund, Pedersöre, 
Märta Lybäck, Kronoby, Stefan Thölix, Korsholm, Leif Rönnholm, Övermark och Kenneth Påhls, 
Vörå. 

Utskottet höll två möten. Konstaterades att man lätt överskattar hur informationen går fram. En 
information om vad styrelsen beslutar borde ges efter alla möten ansåg utskottet. Fler slående 
slogans typ "Bonden behövs" borde tas fram. På internet borde ÖSP:s sidor få mer liv i form av 
fotografier samt fler direkta e-postadresser. Olika produktionsinriktningar bör presenteras på nätet i 
form av enskilda, verkliga, gårdar. Utskottet föreslog för styrelsen sändande av ett medlemsbrev 
kring jul. 

Valutskott 
Det av fullmäktige tillsatta valutskottet hade följande sammansättning; Ordf. Svante Käcko; Purmo, 
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Henrik Westerback, Kvevlax, Jan-Erik Häggvik, Malax, Alf Blomqvist, Närpes, Bjarne Ehrs, Vörå 
och Henrik Strandberg, Nykarleby. 

 

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 
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. st ödgruppen 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 och Kaarina Flen. Till skogsdelegationens skogsutskott hörde 
Runar Lillandt. 

Övrig representation 
Förbundet har genom förtroendemän eller tjänstemän deltagit bl.a. i följande: lantbrukssällskapens 
vår- och höstmöten, Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds möten, Studiefrämjandet i 
Österbottens möten m.fl.  

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

jordbruksproduktion.  
? Caroline Kvevlander var medlem i examenskommissionen för grundexamen inom lantbruk 

och landsbygdsföretagare.  
? Håkan Malm och senare Börje Helenelund 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 Svarfvar har varit ordförande i styrelsen för Studiefrämjandet i Österbotten vilken 

samtidigt utgör Leader-lag som beviljar stöd för Leaderprojekt  
? Börje Helenelund var medlem av styrelsen för Hönsnäringens stöd r.f., tillika 

övervakningsgrupp för Rusko-modellen.  
? 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 Christer 

Kull.  
? Martin Westerberg representant på Polar-Mills bolagsstämma.  
? Elmer Örndahl och Börje Helenelund styrelsemedlemmar i OY Polar -Mills AB.  
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? 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.  
? 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 vice-ordförande för C-områdets samarbetsgrupp.  
? Henrik Ingo medlem av styrgruppen för Lifeprojektet på Björkö.  
? Henrik Svarfvar medlem av arbetsgruppen kring jordbruk, åkrar och ängar i miljöprogrammet 

för Västar Finlands miljöcentral.  
? Henrik Ingo medlem av delegationen för Österbottens TE-central  
? Börje Helenelund medlem av styrelsen för Finlands fjäderfärförbund  
? Henrik Svarfvar medlem av Beredskapskommitén för Vasa landsbygd.  
? Paula Viertola-Jern ordförande för styrgruppen för Finfood-Luomu projektet.  
? Henrik Ingo medlem av styrgruppen för Tuomas Kuhmonens forskningfsprojekt Agenda 2007  
? Tom Jungerstam medlem av ministeriearbetsgruppen för nötköttsproduktion i Agenda 2000  
? Henrik Ingo medlem av ministeriearbetsgruppen kring LFA-stöd i Agenda 2000  
? Stefan Nordman medlem av styrelsen för Peruna-Suomi:s Österbottendistrikt.  
? Stefan Nordman medlem av styrelsen för den stiftelse som upprätthåller Perunatutkimuslaitos.  
? Leif Rönnholm ordförande för delegationen för lantbruksutbildning vid Korsholms Skolor  
? Henrik Ingo medlem av ledningsgrupperna för 5b-projekten Ambulerande datautbildning samt 

Agrolink (ordförande), Stöpersonsnätverk för lantbrukare samt Produktiv köttproduktion i 
svenska Österbotten.  

 

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. 

Under ADB-merkonom Maria Ströms vårdledighet har skattebokföringen handhafts av 
studentmerkonom Susanne Ahlnäs fram till 27.2. varefter redovisningsmerkonom Carina Ahlnäs 
handhaft bokföringen. 

Kassörska har varit EM Lena Hallvar. 

Receptionen har skötts av merkant Gun Boström. 

Trädgårdsombudsman och trädgårdsutskottets sekreterare var DE Bo Linde. 

Som ekoombudsman har AFK Paula Viertola-Jern arbetat. 
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FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
Förbundsstyrelsen har sammanträtt 12 gånger under året och protokollen upptar 103 paragrafer. Till 
förbundsstyrelsens möten har också kallats hedersordförande, riksdagsman Håkan Malm samt SLC-
styrelsemedlem Runar Lillandt och Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds ordförande Olav 
Store. Förbundsstyrelsen har förberett de ärenden som stadgeenligt handlagts vid förbundsmötena 
samt handhaft de löpande ärendena i förbundets verksamhet.1998 präglades av förberedelser för 
EU:s lantbrukspolitik för åren 2000 – 2006, ovanligt stor nederbörd med skördeskador som följd, 
sviktande marknadspriser samt den nationella beslutsprocessen kring Natura 2000. 

EU-kommissionen gav i mars sitt förslag till Agenda 2000 och detta förslag började behandlas av 
medlemsländerna. Inga beslut fattades dock under 1998. För Finlands del kunde konstateras att 
förslaget skulle leda till klart minskade inkomster. Bedömningarna varierade något men var i 
storleksordningen en knapp miljard eller en ca 15 %-ig sänkningen av lantbrukarnas l öner. ÖSP:s 
styrelse noterade tidigt behovet av ett stöd för vallodlingen samt stödde kravet på införande av ett 
torkningsstöd. Styrelsen förde även diskussioner om LFA-stödet och beslöt bl.a. att arbeta för att 
kravet på boende på lägenheten borde utgå i nästa program. För miljöstödet tog ÖSP initiativ till 
bildandet av en regional påtryckningsgrupp där medlemmar var TE-centralen, kommunerna, 
lantbruksrådgivningen, Natur och miljö, Agenda 21-kontoret samt miljöcentralen. Gruppen, som 
med tanke på sammansättningen var tämligen enig, försökte via var och ens medlems kanaler 
påverka utformandet av miljöstödsprogrammet. I samband med Carrefour-gruppernas årsmöte i Vasa 
ordnades två gårdsbesök för José Manuel Silva Rodrigues, generaldirektör på direktoratet för 
lantbruk inom EU-kommissionen, där behovet av tork- och vallstöd argumenterades för. På 
vårmötesserien informerades medlemmarna om kommissionens förslag till Agenda 2000. 

Redan på våren fanns det problem med för mycket vatten. Många åkrar bar ej maskiner och sådden 
blev sen, i norra Österbotten ställvis mycket sen. EU-kommisionen gav undantagslov från det sista 
av EU godkända såningsdatumet, vilket räddade arealstöden för de sent sådda skiftena – inte 
nödvändigtvis skörden. Det var förstås bra att kommissionen var flexibel med såningsdatumet, men 
det är någonting fel i grunden ifall sådden skall bestämmas i Bryssel och ifall systemet är sådant att 
en sådd som i normala fall skulle ha blivit ogjord tvingas fram av stödtekniska orsaker (t.ex. 
spridningsareal). Skördeskadorna blev omfattande och störst var de i västra Finland. Efter många år 
med få skördeskadegranskningar sattes kommunernas beredskap på prov då mycket areal skulle 
granskas under en kort tid och med ibland tolkningsbara anvisningar att rätta sig efter. Betydelsen av 
kunniga och aktiva kommunala lantbruksnämnder syntes nu. Vissa kommuner ordnade snabbt och 
enkelt granskningarna medan det för andra helt berodde på lantbrukarnas egen aktivitet samt tro 
kring skördeskadesystemet hur mycket skador som anmäldes. Problem för granskningarna var bl.a. 
att mycket spannmål var av dålig kvalitet och ej gick att marknadsföra normalt även om mängden 
enligt skördeskadesystemet var normal. Då spannmålspriserna är låga kommer gränsen för när det 
lönar sig att tröska och torka även snabbt emot, vilket skördeskadesystemet har svårt att hantera. 
Frilandsodlarna är i praktiken utanför systemet vilket är fel då just de kan drabbas av de största 
ekonomiska förlusterna. ÖSP och många andra utövade påtryckningar för att erhålla mer pengar för 
skördeskadeersättningar, vilket riksdagen även beviljade. Granvik och Ingo tog bl.a. upp frågan i 
samband med SFP-riksdagsgruppens sommarmöte i Närpes. Det utkast till fördelning av 
skördeskadeersättning för vall som skördeskadedelegationen först framlade, och som skulle ha 
lämnat ÖSP:s område i praktiken utan ersättning, lyckades vi snabbt i samarbete med Milka skjuta i 
sank. Styrelsen gav även ett uttalande om behovet av skördeskadeersättning. Som en följd av den 
myckna nederbörden blev höstspridningen av stallgödsel omöjlig i vissa trakter. Av det följde att 
lagren var fulla redan före vinterns ankomst. För att bemästra denna avvikande situation förde ÖSP 
förhandlingar med TE-centralen samt Västra Finland miljöcentral. Problemet kartlades och en 
modell som bygger på anhållan från de kommunala miljö- och lantbruksmyndigheternatogs fram. 
Vattenlagen förbjuder spridning på snötäckt eller frysen mark, men om alternativet är att 
svämgödseln rinner över bassängens kanter direkt ned i vattendragen samtidigt som djurens hälsa 
blir lidande måste något göras.  
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Bottnen föll ur marknaden för griskött då Asiens ekonomi försvagades samtidigt som Rysslands 
ekonomi kollapsade. Då grisköttproduktionen samtidigt växte både i USA och i EU var krisen ett 
faktum. I Finland sjönk kött- och smågrispriserna kraftigt och underskred l önsamhetsgränsen på 
gårdsnivå. Produktionen av griskött har stigit kraftigt i svenska Österbotten – ca hälften av den 
produktionsökning som skett i Finland sedan 1994 har skett här. Trots att produktionskostnaderna i 
regel är lägre för de som investerat tär den stora skuldsättningen på möjligheten att överleva en kris. 
Som tur var sjönk priserna i Finland aldrig så lågt som i övriga EU-länder och konkurser kunde så 
gott som helt undvikas under 1998, till skillnad från många övriga EU-länder samt USA där många 
gårdar gick omkull. ÖSP försökte genomdriva att de gårdar som så önskar skulle ha fått använda sig 
av det beviljade investeringsstödet i form av framtida räntestöd för att amortera i stället. Förslaget 
stöddes av SLC och Österbottens TE-central, men avvisades av Jord- och skogsbruksministeriet. 
Påtryckningarna måste fortsätta då det finns en klar regional orättvisa i möjligheten att klara krisen 
då man i södra Finland betalt investeringen med direkta bidrag men här med lån som under 
lågkonjunkturen är svåra att betala. 

Äggsektorns problem fortsatte under 1998. Det försök att bemästra överproduktionen genom 
fullmaktssystem kring produktionsminskning samt exportfinansiering lyckades ej få så stor del av 
leverantörerna med att man långsiktigt kunde ha höjt priset märkbart. Genom Rusko-modellen, som 
följdes väl i Österbotten, lyckades man hålla priset något högre än man annars skulle kunnat under 
våren och sommaren, men på hösten föll systemet samman. Uppslutningen var i Österbotten nära 
100 %, i landet i medeltal ca 70 % samt bland A-munats leverantörer ca 50 %. ÖSP påverkade 
Finland att kräva att ägg skulle ingå i EU:s mathjälp till Ryssland. I EU:s hjälp kommer dock inte 
ägg att ingå. Väldigt många äggproducenter på ÖSP:s område slutade under 1998. P.g.a. av den 
kraftiga minskningen har Äggcentrallaget koncentrerat packningen till Närpes och därmed lagt ned 
packeriet i Esse. 

Det som mjölksektorn eventuellt legat efter kött och äggsektorn i krig om marknadsandelar på den 
inhemska marknaden tog man igen med besked under 1998. Som en följd av detta minskade 
skillnaden i betalningsförmåga mellan flytande produkter och ost. Edam-ostens (MiIkas 
huvudprodukt) pris sjönk dock allt lägre på alla marknader vilket medför en klar försämring av 
leverantörernas slutliga mjölkpris. 

Statsrådet fattade i augusti sitt beslut om Natura 2000. En del områden som ÖSP och förstås i första 
hand markägarna önskat skulle uteslutas från förslaget uteslöts även. T.ex. i Larsmo följer statsrådets 
beslut strandgeneralplanen såsom markägarna krävt. ÖSP upprätthöll tillsammans med 
Skogsvårdsföreningarna ett nätverk med stödpersoner för de som på våren ville avge en skriftlig 
anmärkning på det dåvarande förslaget samt förmedlade, dock ej bekostade, juristhjälp för de som 
ville besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen över statsrådets beslut. Som en del av statsrådets 
Naturabeslut ändrades en del lagar. Naturvårdslagens § 66 ändrades bl.a. nästan ordagrant enligt 
ÖSP:s förslag, vilket begränsar möjligheten att med utgångspunkt från Natura-statusen sätta 
allmänna begränsningar på ett område. Det finns fortfarande områden med i Natura –2000 som 
kunde utgå. Statsrådsbeslutets textdel om verksamheten på Natura-2000 områden ansåg styrelsen 
dock var tämligen acceptabel. Tillsammans med Skogsvårdsföreningarnas förbund ordnade ÖSP en 
pressinformation om innebörden av statsrådets beslut samt möjligheten att besvära sig över beslutet. 
Förbundsstyrelsen gav även ett uttalande om Natura 2000. 

Ganska mycket aktivitet lades under året på att kräva en tilläggsbudget där stödet till lantbruket 
skulle höjas. En dylik budget avgavs även till riksdagen och antogs där och därmed kunde en del stöd 
höjas något jämfört med det som regeringen tidigare fattat beslut om för 1998. En del av 
argumentationen kring höjda anslag togs från det inkomstpolitiska avtal som staten bidrog till att 
skapa för löntagarna. Tillräckliga motiv fanns dock redan i prisutvecklingen för lantbruksprodukter 
samt regeringens beskärningar av det nationella stödpaketet från 1994. I sitt uttalande om 
tilläggsbudget för 1998 sade styrelsen bl.a.; "Inkomstutvecklingen för lantbruket i Finland är negativ. 
Till det bidrar både ökande kostnader, dålig prisutveckling samt kraftigt minskade inkomststöd. 
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Statsmakten har inte kunnat bidra till lägre kostnader utan snarare förhöjt lantbrukets kostnader. 
Klyftorna mellan olika samhällsgrupper i landet har ökat så att lantbrukarnas ställning har försvagats 
i förhållande till övriga yrkesgrupper, senast vid genomförandet av det allmänna inkomstavtalet. 
Förutom en generell försämring av lantbrukets villkor har statsmakten även genom sin stödpolitik 
befrämjat onödiga regionala tvister inom lantbrukarkåren. " 

För att påverka budgetramen för 1999 deltog ÖSP med 88 personer i ett stormöte i Helsingfors. Tom 
Jungerstam och Bo Storsjö sände även på anmodan brev till alla ministrar där de presenterade sina 
egna gårdars bokslut/produktionens ekonomi under EU-tiden. ÖSP krävde att budgetramen 1999 
skulle vara 3,85 miljarder för de nationella stöden. Regeringen höjde ramen med ca 200 miljoner 
jämfört med tidigare sparbeslut, dock inte upp till vårt krav. 

ÖSP:s ekoprojekt fortsatte under 1998, nu som 5b-projekt. Intresset för ekologisk produktion är 
växande. Problem finns fortfarande med små volymer som inte riktigt vill passa i den storskaliga 
förädlingen. Under 1998 blev ej heller EU:s eller Finlands ekoregler klara vilket försvårar handel 
över nationsgränser. Mera om projektet under rubriken utskott. 

Under året utvecklades ett visst samarbete med Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening. En 
gemensam arbetsgrupp bildades och på hösten antogs SÖP som stödande medlem av ÖSP. 
Förbundsstyrelsen uppmanade lokalavdelningarna att hjälpa pälsdjursodlarna med 
terroristbevakningen under pälsningsperioden. En del lokalavdelningar deltog även i vakthållningen. 
Ett gemensamt uttalande gavs som lyfte fram behovet av att samla bevakningen av landsbygdens 
intressen då numerären hela tiden ändras till landsbygdens och landsbygdsorganisationernas nackdel. 

Lokalavdelningarna var mycket aktiva under våren med att värva nya medlemmar under SLC:s 
medlemsvärvningskampanj. De flesta avdelningar lyckades väl och ÖSP:s medlemsantal samt 
åkerareal steg under 1998 jämfört med föregående år. 170 nya medlemsgårdar med sammanlagt 270 
personmedlemmar värvades under kampanjen. Bästa värvare var Bengt Sund i Petalax. ÖSP har en 
bra täckning beträffande aktiva jordbrukare, men uppslutningen bland skogsägare är inte den som 
den borde vara. Idag är endast ca en fjärdedel av skogsägarna fackligt organiserade och därmed är 
förstås intressebevakningen inte på den nivå den borde vara. 

I och med invigningen av bron till Replot vaknade de statliga myndigheterna till och påpekade att det 
skärgårdsstöd Replot och Björköby tidigare erhållit inte kan beviljas till områden som har fast 
förbindelse. Efter ganska mycket aktivitet överfördes området till ett nytt stödområde, C2 norra, 
vilket innebär att man fortsättningsvis har ett högre stöd än på fastlandet. Beslutet var unikt då inget 
geografiskt område efter 1994 förflyttats till ett annat stödområde. 

Kring stödpolitiken fortsatte diskussionerna om rättvisan i systemet. För att ha trovärdigare 
basuppgifter initierade C-gruppen ett forskningsprojekt med uppföljning av vad som skett under EU-
medlemskapet i form av stödpolitik, inkomst- och produktionsutveckling stödområdesvis. Rapporten 
färdigställdes under slutet av 1998 och är en gemensam bas för diskussioner i framtiden. ÖSP har 
som ett område med mycket grisproduktion en lite annorlunda syn på stödpolitiken än vad de helt 
mjölkdominerade MTK förbunden på C-området har. Största motståndet till ÖSP:s krav, vilket SLC 
slutligen omfattade 1998, om en differentiering till C-områdets fördel av stödet till enmagade djur 
kom från MTK. Marknadsavst ånd och produktionskostnader motiverar en differentiering, men även 
det skeva investeringsstödet. Många hävdar att investeringsstödet inte kan kompenseras med 
investeringsstöd, men ingen har framlagt något alternativ. Detta var minister Hemilä även tvungen 
att erkänna på Granviks fråga vid en uppvaktning samt sade att man bör se skilt på grissidan vid 
kommande stödförhandlingar. Resultatet, som MTK inte accepterat, blev att det från 1999 finns en 
differentiering av stödet till grissektorn. Ekonomiskt sätt är skillnaden obetydlig men principiellt 
mycket viktig. Gällande stöden till fodersädsproduktionen skars stödet ned på B-området så att 
skillnaden till övriga områden krympte. SLC liksom ÖSP:s styrelse ansåg att inkomststödpaketet för 
1999 fördelats mellan produkter och områden på ett balanserat sätt och till många delar enligt våra 
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krav, fastän slutsumman förstås är för låg. Investeringsstöden är fortsatt skeva trots de förbättringar 
som skett. En sista minuten räddning gjordes av ÖSP gällande möjligheten till direkt bidrag för 
investeringar i grissektorn på C-området. Förslaget om enbart räntestöd stoppades i 
ministerutskottsbehandlingen. Totalt sätt har svenska Österbotten, tack vare många investeringar, 
erhållit mycket investeringsstöd jämfört med vilken region som helst. Vi har hållit lika hög eller 
högre investeringstakt inom alla övriga sektorer utom byggande av torkar där var 10:e gård i södra 
Finland investerat jämfört med var 100:e på C-området – detta som en direkt följd av 
investeringsstödssystemet. Inom grissektorn har vi investerat mycket så skillnaderna ligger där på 
gårdsnivå med klart högre stöd i södra Finland. Totalt sätt har det investerats så mycket i grissektorn 
i Finland under de senaste åren att största delen av den produktion vi har i framtiden sker i dessa nya 
svinstallar.  

Den nedläggning av tågbanavsnittet Kiukainen-Kauttua-Säkyla som var ett faktum återtogs och 
nödvändiga investeringar gjordes så att sockerbetor kunde transporteras med tåg från Vasa även 
1998 samt framöver. ÖSP var aktiv i påtryckningarna på Banverket. 

Årets unga producent 1998 blev trädgårsdsodlare Johan Prinzén från Pjelax. 

Under året gjordes några utkast till anmärkning gällande skyddsplaner på grundvattenområden. 
Dylika görs upp i hela landet och sakkunskapen om lantbruk hos de som uppgör planerna är 
beklagligt låg, vilket resulterar i förslag på onödiga begränsningar. Miljöplanering i olika former blir 
vanligare och ÖSP:s roll som deltagare i dylika diskussioner med miljömyndigheter växer. Ett 
samarbete är till nytta för alla parter då frågorna ofta är så pass komplicerade att ingen part kan påstå 
att de behärskar alla aspekter. ÖSP var under 1998 representerade bl.a. i en arbetsgrupp kring 
miljöplan för västra Finland, Life-Nature projektet i Björköby, Kyro älv arbetsgruppen m.fl.  

ÖSP deltog under året på två utställningar, vid Österbottens stormässa i Botniahallen och 
tillsammans med MTK Etelä-Pohjanmaa i samband med plöjnings-FM i Gamla Vasa. 

För att underlätta blankettifyllande för jordbrukare har ÖSP tillsammans med ÖSL ett 
blankettombudsmannanät med ca 130 ombud som mot ersättning hjälpte till med ifyllandet. 
Skolningen av ombuden handhades av ÖSP. I det arbetet deltog även TE-centralens personal och 
kommunernas lantbrukssekreterarna på ett förtjänstfullt sätt. För lantbrukarna ordnades kurser i 
ifyllande av blanketter enligt en modell som tidigare övenskommits i svenska Österbotten. 
Medborgarinstituten handhar arrangerandet kurserna och som föreläsare fungerade i första hand 
lantbrukssekreterarna.  

Förbundsstyrelsens alla uttalanden finns i sin helhet på ÖSP:s hemsida på www.agrolink.fi 

 

Utdelande av förtjänsttecken;  
SLC:s förtjänsttecken i guld fick Olav Store, Börje Helenelund, Hans-Erik Lingren, Börje Rofhök 
och Peter Mattbäck. 

SLC:s förtjänsttecken i silver fick Bengt Sund, Märta Lybäck samt Stefan Thölix. 

Stipendier 
Under året utdelades inga stipendier. 

  

Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar, uttalanden 
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- Utlåtande till SLC om Statsrådets målprogram för vattenskyddet fram till år 2005 
- Utlåtande till Korsholm kommun om stödstatus för Replot och Björköby 
- Brev till SLC om stödstatus för Replot och Björköby 
- Brev till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om brister i avbytarsystemet (bl.a. avlöningen) 
- Anmärkning om Natura 2000 till Västra Finlands miljöcentral 
- Utlåtande till SLC om SLC:s handlingsprogram 
- Brev till ministrarna Enestam och Hemilä om Natura 2000. 
- Brev till Lantbrukets datacentral om svensk service samt möjlighet till felsökning 
- Brev till minister Enestam om utformandet av § 66 naturvårdslagen (Natura 2000) 
- Brev till kommunerna i svenska Österbotten om uppläggningen av och avgifter för 
skördeskadegranskning 
- Uppgörande av modell för bemötande av statens skatteombuds besvär över de godkända 
avskrivningarna av Polar-Mills aktier  
- Brev till SLC om undantagslov för spridning av gödsel på frysen mark 
- Brev till SLC om att framtida r äntestöd på beviljade lån tillfälligt borde få omvandlas till 
amorteringsfrihet för de samma lånen för näringar i kris såsom gris- och frilandsproduktionen. 
- Uppvaktning av riksdagsgrupperna om budgetramen för 1999 (ungdomsutskottet tillsamman med 
MTK) 
- Uppvaktning av minister Hemilä om stödstatusen för Replot-Björkeby (tillsammans med 
Korsholms kommun) 
- Uppvaktning av lantbruksrådet Heimo Hanhilahti om stödpolitiken 
- Uppvaktning av kanslichef Reino Uronen om svensk service samt stöden för enmagade djur 
- Uppvaktning av minister Hemilä om stödpolitiken (tillsammans med C-gruppen) 
- Uppvaktning av länsveterinär Mauri Nyberg om djurskyddsgranskningar 
- Uppvaktning av minister Hemilä om åtgärder för att lindra äggsektorns kris (tillsammans med 
MTK) 

 

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 i 
samarbete med TE-centralen utbildas och marknadsförs och som mot en liten ersättning hjälper 
lantbrukarna med ifyllande av stödblanketter. Kurser och informationstillfällen som ordnades var 
bl.a.: 

- 2 kurser för blankettombuden 
- 1 kurs för nyvalda lokalavdelningsordföranden 
- 5 stycken grundkurser (del av ÖSP:s utbildningsprogram) för lokalavdelningarnas styrelser samt 
utskottsmedlemmar. Ca 190 deltagare. 
- 2 informationsmöten om Rusko-modellen för äggproducenter samt två möten riktade enbart till A-
munats leverantörer 
- 3 kurser för medlemsvärvare 
- 1 kurs för personer som kunde hjälpa folk att skriva anmärkningar kring Natura 2000. 
- 1 kurs om ekologisk mat i storkök i samarbete med Agenda 21-kontoret.  

 

Skogsfrågor 
Avverkningarna var stora under 1998 i hela landet inklusive Österbotten. Importen, främst av 
björkmassa, var även rekordstor. Priset på virke steg förutom för tall- och björkmassa vars priser 
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sjönk något. Efterfrågan var störst på timmer, med prisstegringar som resultat. Samsyn kring 
prisutvecklingen nåddes med UPM-Kymmene efter långa förhandlingar. ÖSP:s styrelse ansåg att det 
var viktigt att samsynen kunde uppnås. Med Enso kunde ingen samsyn uppnås. 

På det politiska planet kunde lagen om skogsvårdföreningar till sist godkännas och det i en form som 
det går att leva med. Inga tvångssammanslagningar av föreningar kommer att ske utgående från 
lagen, rätten att uppbära skogsvårdsavgift kvarstår, uppgiftsbeskrivningen är rimlig och 
förvaltningen byggs upp på ett sätt som trots förändringar bygger på skogsägarbestämmande och inte 
på myndighetsstyrning. Tillsammans med de uppgifter som bl.a. certifiering av skog medför för 
föreningarna kommer den nya lagen i praktiken att vara en pådrivande faktor för sammanslagningar 
av föreningar. Håkan Malm deltog i beredningsarbetet av den nya lagen. 

Beredningen av ett nationellt skogsprogram började under 1998. I samband med programarbetet 
fördes en intensiv diskussion om omfattningen av naturskydd i skogarna i (södra) Finland. Arbetet 
med programmet blev ej färdigt under 1998. ÖSP deltog på regionala medborgarforum som ordnades 
kring programmet och Runar Lillandt var medlem av den arbetsgrupp som skrev programmet. 

  

TRÄDGÅRDSSEKTIONEN  

Växthusodling 
Trädgårdsutskottet som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten för de fem 
trädgårdsproducentföreningarna för växthusodlare har under året sammanträtt till 7 utskottsmöten 
och ett representantskapsmöte. Under året arrangerades en riksomfattande trädgårdsutställning 
"Trädgårdens vår" i Åbo, där trädgårdsutskottet deltog med en monter i samarbete med VEXA.  

Statsrådet kom under året med ett illa underbyggt förslag till vattenskyddsprogram i vilket 
växthussektorn föreslogs åläggas en övergång till slutna system till kostnader som grovt underskatta 
och till följd av orsaker som inte dokumenterades i förslaget. Trädgårdsutskottet agerade här såväl 
via SLC som via politiska kanaler och lyckades i sitt syfte att undanröja hotet. 

Den traditionella informationsdagen om växthusodlingens situation anordnades den 14 maj. Tillfället 
var väl besökt och under informationsdagen besöktes de dignande produktmontrarna och 
informationsborden av många riksdagsmän, ministrar och högre tjänstemän. Förutom att vara en 
besöksmässig framgång blev också dagen en resultatmässig framgång. Odlarnas budskap om 
energiaccisen gick hem då riksdagens skatteutskott senare under året i en kläm ålade regeringen att 
rätta till växthusodlingens situation genom att sänka accisen på den brännolja odlarna använder i sin 
odling. 

Direktionen för Svenska Yrkesinstitutet tillsatte under året en arbetsgrupp för att se över 
trädgårdsutbildningen vid institutets Gamla Vasa-enhet. Arbetsgruppen inledde sitt arbete 2.6 med 
ett års mandat. Från producentförbundet ingick i arbetsgruppen Jan-Erik Häggvik som ordförande 
samt Gösta Lindgård och Bo Linde som medlemmar. 

Sommarens regniga väder åstadkom en lägre skördenivå såväl för frilands- som växthusgrönsaker. 
Den lägre skörden ledde till något högre priser varvid även stödet sjönk. Diskussionen om export till 
St Petersburg området fördes under året med representanter för ryska företag och myndigheter, men 
den lägre skördenivån betydde samtidigt att det inte fanns något behov av export. Den ryska 
devalveringen på sensommaren innebar samtidigt att den finländska priskonkurrensförmågan 
avsevärt försämrades. 

SLC:s växthusanläggningsförsäkring som marknadsförts sedan 1977 av försäkringsbolaget Svensk-
Finland till organisationens medlemmar omarbetades under året i samarbete mellan utskottet och 
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försäkringsbolaget. En ny och mera tidsenlig försäkringsprodukt anpassad till dagens situation kunde 
därefter erbjudas medlemmarna. 

Trädgårdsutskottet deltog tillsammans med VEXA i Inhemska Trädgårdsprodukter r.f:s 
grönsakskarneval i Korso, Vanda den 6 september. Evenemanget arrangerades i samarbete med 
Reklam-TV och gav näringen mycket positiv uppmärksamhet. Områdets växthusproducenter har 
deltagit i den riksomfattande reklamkampanjen för växthusgrönsaker genom att erlägga 2 p/kg gurka, 
tomat och sallad. Reklamkampanjen har organiserats tillsammans med Handelsträdgårdsförbundet 
inom ramen för Inhemska Trädgårdsprodukter r.f:s landsomfattande reklamverksamhet. 

NTV-utställningen i Holland besöktes av trädgårdsutskottet 3-6 november, varvid samtidigt 5 
odlingar besöktes och ett eget internt utvecklingsseminarium arrangerades i Amsterdam. 

Trädgårdsutskottet har under året varit representerat i 5 b-projektet VEXA genom trädgårdsutskottets 
ordförande Jan-Erik Häggvik och genom trädgårdsombudsmannen i 5 b-projektet "Livsmedelsexport 
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 sitter i dess marknadsföringsgrupp. Trädgårdsombudsmannen har under året 
deltagit i COPA:s arbetsgrupp för frukt och grönt samt invaldes i EU:s rådgivande kommitté för 
frukt, grönt och blommor och plantor för kommande 5-års period som enda finländare. 
Trädgårdsombudsmannen har deltagit i JSM arbetsgrupp för beredning av EU:s 
förvaltningskommitt émöten i trädgårdsbranschen. 

Frilandsodling 
Intressebevakningen för Frilandsodling har skett inom ramen för frilandsodlarnas lokalavdelning av 
ÖSP som under året inledde sin andra verksamhetsperiod. Styrelsen för föreningen som sammanträtt 
till 4 möten har också fungerat som ett frilandsutskott inom ÖSP under Christer Finnes 
ordförandeskap och med trädgårdsombudsmannen som sekreterare. 

Det gångna året har varit bekymmersamt för odlarna till följd av att året inleddes med överstora lager 
från den gynnsamma odlingssäsongen 1997. En situation som medförde en längre lagringsperiod och 
lägre priser. Den regniga sommaren försvårade odlingen och innebar att kvalitet och lagerhållbarhet 
blev sämre än normalt. Frilandsodlarnas lokalavdelning har via förbundet och SLC engagerat sig för 
att de odlare som drabbats av skördeskador skall erhålla kompensation trots en mycket bristfällig 
skördeskadelag. 

Under året har samköp av de viktigaste förnödenheterna ordnats för att hålla odlarnas kostnader nere. 
En kurs i integrerad produktion har ordnats i samarbete med Svenska Yrkesinstitutets Gamla Vasa-
enhet och en studieresa till Pälkäne försöksstation. 

 

Skatteservice 

Skatteservicen har fortsatt i ungefär samma omfattning som tidigare. 

Avdelning Skattebokförare Telefon

Björköby Per-Ola Sandvik 352 4020

Esse Ulla Granstubb 766 2309

Jeppo Barbro Stenfors 764 2604
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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: 

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

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 Tölby 3440 100 Vörå, Maxmo, Oravais, Korsholm, 
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Pensionsombuden har deltagit i olika skolningstillfällen ordnade av LPA.  

 

MEDLEMS- OCH AREALREDOVISNING FÖR ÖSP 31.12.98 

Willför Vasa

Bo Forsberg Malax 3651 314 Malax, Korsnäs

Lokalavdelning Aktiva Stödande Ansluten Ansluten

  gårdar personer gårdar personer åker ha skog ha

Esse 155 373 4 5 3252,7 7800,1

Frilandsodlarna 45 49 - - 153,7 -

Jeppo 105 245 4 9 2803,5 4932,8

Karleby 156 443 13 15 3582,3 6689,4

Keskisnejden 42 103 4 5 744,7 908,5

Korsholms södra 252 488 20 34 4357,0 4383,0

Korsnäs 107 193 7 9 1406,7 3178,5

Kronoby 151 534 16 27 3773,1 6476,3

Kvevlax 140 249 9 15 2838,9 3587,9

Lappfjärd 151 344 11 18 2815,8 5161,1

Larsmo 62 145 5 5 565,8 2992,9

Malax 258 449 32 44 3288,7 5403,8

Maxmo 26 56 1 1 271,3 761.4

Munsala 158 360 6 12 3794,1 4306,6

Nedervetil 100 296 11 24 2360,8 3841,6

Norra Korsholm 69 113 6 7 647,8 1490,8

Nykarleby 131 367 14 25 3054,8 7560,7

Närpes östra 166 299 11 14 2872,8 4829,1

Oravais 127 403 7 8 3207,4 4541,8

Pedersöre 193 532 29 49 4499,0 7389,6

Petalax 61 111 3 4 760,6 1417,7

Purmo 148 385 9 14 3493,2 6644,2

Pörtom 134 264 3 4 2112,3 3759,7

Replot-Björköby 46 88 10 13 326,1 1545,9
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FÖRDELNING AV MEDLEMMARNA ENLIGT ÅKERAREALENS STORLEK 
31.12 1997  

  

Sideby 47 106 10 12 773,8 2076,0

Solf 140 280 7 11 2711,8 2558,9

Sundom 59 110 2 2 794,4 1068,3

Terjärv 140 393 9 14 2718,4 4179,0

Tjöck 65 144 2 4 1079,9 3067,4

Västra Närpes 107 221 2 2 1908,4 3524,7

Vörå 255 634 28 44 5329,1 8220,7

Yttermark 141 310 7 11 2602,2 3114,4

Övermark 137 289 12 16 2278,9 3982,0

Summa 4074 9376 314 477 77179,9 131394,8

  0,0-
4,9

5,0-
9,9

10,0-
14,9 

15,0-
19,9

20,0- 
24,9

25,0-
29,9

30,0-
49,9

50,0 -
>

Summa

Esse 10 17 19 28 24 25 31 1 155

Frilandsodlarna 36 6 3 - - - - - 45

Jeppo 19 4 13 7 10 11 27 14 105

Karleby 18 15 17 23 22 17 35 9 156

Keskisnejden 2 4 11 13 5 1 6 - 42

Korsholms 
södra 40 38 55 32 25 15 41 6 252

Korsnäs 23 24 28 11 7 6 7 1 107

Kronoby 20 7 10 22 23 20 39 10 151

Kvevlax 14 22 25 22 15 14 21 7 140

Lappfjärd 9 19 36 30 27 13 13 4 151

Larsmo 28 9 9 7 4 2 2 1 62

Malax 41 78 51 42 20 15 9 2 258

Maxmo 4 13 2 3 4 - - - 26

Munsala 10 15 32 19 22 20 29 11 158

Nedervetil 3 9 11 23 20 14 18 2 100
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Trädgårdsproducentavdelningarna 31.12 1998 

  

Norra Korsholm 19 24 18 2 3 1 1 1 69

Nykarleby 17 12 20 19 15 11 23 14 131

Närpes Östra 15 32 25 42 19 16 14 3 166

Oravais 20 8 8 10 21 15 35 10 127

Pedersöre 16 13 32 33 33 16 36 14 193

Petalax 11 18 17 4 4 2 4 1 61

Purmo 29 9 15 19 17 11 30 18 148

Pörtom 11 33 24 27 18 10 10 1 134

Replot-
Björköby 22 12 4 3 3 2 - - 46

Sideby 7 9 11 6 3 3 7 1 47

Solf 24 19 21 18 10 14 25 9 140

Sundom 15 13 10 8 3 1 8 1 59

Terjärv 25 17 16 18 26 7 25 6 140

Tjöck 11 7 16 9 7 7 7 1 65

Västra Närpes 8 25 20 20 14 5 13 2 107

Vörå 20 24 45 43 46 26 44 7 255

Yttermark 5 21 38 26 17 12 21 1 141

Övermark 13 15 33 31 20 13 12 - 137

Summa 565 610 695 620 507 345 593 158 4074

  Växthus/ 
bärodlare

Person 
medl.

Stöd 
medl.

Pers  
medl.

Areal  
m2/ha

Karlebynejden, växthus 21 36 3 5 32.526

                        bärodl. 21 35 - - 27,3

Korsnäsnejden 87 113 9 13 157.835

Lappfjärdsnejden 20 25 2 3 39.422

Malaxnejden 72 135 15 30 94.070

Närpes 366 476 15 17 630.850

Summa 587 820 44 68 955.653
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