
 

 
MEDLEMMAR                                                                       1998                    1999 

AKTIVA MEDLEMMAR 
-    gårdar anslutna till vanlig lokalavdelning                        4.074                   3.940 
-    gårdar anslutna till trädgårdsavdelning                             587                      556 
Aktiva gårdar sammanlagt                                                   4.661                   4.496 
  

Personmedlemmar                                                                          

-      vanliga avdelningar                                                        9.853                   9.086 

-      trädgårdsavdelningar                                                        820                      790 

Personmedlemmar sammanlagt                                       10.673                   9.876 
  
  
Ansluten åkerareal, ha                                                        77.180                76.166 
-    i medeltal per gård                                                             18,9                     19,3 
  
Ansluten skogsareal, ha                                                    131.395              128.345  
-    i medeltal per gård                                                             32,2                     32,9 
  
Ansluten växthusareal, m2                                               955.653              946.033  
-    i medeltal, m2 per gård                                                    1.628                   1.701 
  
Ansluten bärodlingsareal, ha                                                  27,3                     24,3 
-      i medeltal per gård                                                             1,3                       1,1         

  

STÖDANDE MEDLEMMAR 
-      stödande gårdar                                                                358                      379         
-      antal personmedlemmar                                                   545                      590 
-      förbundets stödande samfund                                              7                          7 
  
  
Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 38 stycken, oförändrat jämfört 
med fjolåret. 
  
Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 1999 Mejeriandelslaget Milka, 
Andelslaget Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes Grönsaker, 
Österbottens skogsvårdsföreningars förbund, Österbottens svenska fårklubb samt Svenska 
Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP).  

 

Österbottens svenska producentförbund r.f. 

Verksamhetsberättelse 1999  
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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 12 april. Förbundsordförande Nils-Anders Granvik 
berörde i sitt inledningsanförande bl.a. Agenda 2000, artikel 141 samt situationen på 
virkesmarknaden. Gällande virkesmarkanden konstaterade han att det skogsägarägda 
företaget Metsäliitto visat att de kan bära sitt ansvar då de kom ut med en egen prislista 
med klart högre priser än vad UPM:s bud var, då förhandlingarna om en samsyn över 
prisutvecklingen strandade. Granvik tackade även de ÖSP-medlemmar som deltagit i olika 
demonstrationer och möten i avsikt att sätta press på Finlands regering i samand med 
Agenda 2000 förhandlingarna. 

  

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 förslaget till nytt miljöstödsprogram. Han kritiserade förlaget för att vara 
för byråkratiskt och för att ställa upp för hårda krav på antal djur per hektar.  

  

MTK/SLC/Pellervos Bryssellobbyist Risto Artjoki höll ett anförande om arbetet med Agenda 
2000. Han betonade bl.a. vikten av att den nya regeringen snabbt följer upp Finlands LFA-
status som hör till kommissionens kompetens att avgöra och inte ännu är godkänd. 

  

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

  

Direktör Kaj Skåtar, Vasa Andelsbank, direktör Mårten Vikberg, Övermark Andelsbank samt 
ombudsman Henrik Svarfvar från ÖSP delade ut Pro landsbygd priset. Priset inom ÖSP:s 
verksamhetsområde tillföll Norrholms lingård (Hans och Merja Norrholm) från Närpes. Ett 
hedersomnämnande fick Camillas fiskdelikatesser från Korsnäs. 

  

Resolutionen från mötet uppmanade den nya regeringen att bryta den utveckling som gjort 
att inkomstklyftorna mellan lantbrukare och övriga befolkningsgrupper ökat. Regeringen 
uppmanades även att i praktiken förenkla generationsväxlingar genom ändringar i 
skattesystemet. Lantmäteriverkets planer på att lägga ned ett antal byråer i landskapet 
fördömdes av vårmötet. Mötet uppmanade skogsägare att ta hjälp av 
skogsvårdsföreningarna vid försäljning samt noterade att Metsäliitto går ut med högre priser 
än UPM. 

Höstmötet 

Höstmöte hölls på Korsholms skolor den 13 december. I sitt hälsningsanförande berörde 
ordförande Granvik bl.a. artikel 141- förhandlingarna, avträdelsestödet, de producentägda 
företagen samt intressebevakningen inom skogssektorn. Den politiska, inte strikt juridiska, 
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lösningen som uppnåddes angående a. 141 har flera brister hävdade Granvik. Lösningen 
är inte permanent, den innehåller klara årliga stödsänkningar samt har förhöjda 
investeringsstöd som en ingrediens. Ifall den möjligheten tas i bruk försvagar Finland sin 
förhandlingsposition 2003 då frågan på nytt är aktuell. Ett bekymmer över den splittring som 
funnits bland de producentägda företagen uttalade Granvik likaså samtidigt som han 
påminde om att medbestämmande för producenterna i österbotten i praktiken förutsätter 
svenskspråkiga beslutandeorgan i företagen. Endast 30 % av skogsägarna är organiserade 
fackligt. Skall intressebevakningen ha kraft bör den på den skogliga sidan förnyas radikalt 
konstaterade Granvik.  

Vid mötet godkändes budget och medlemsavgifter för år 2000.  

På förslag av valberedningen kunde höstmötet enhälligt återvälja Nils-Anders Granvik, 
Terjärv, till ordförande. Till ny viceordförande för förbundet valdes likaså enhälligt Bo 
Storsjö, Sideby. För en treårig mandatperiod invaldes i styrelsen Harry Anderson, 
Korsholms Södra med Thomas Bäck, Norra Korsholm som suppleant och Mikael Smeds, 
Malax med Rolf Syrén, Petalax 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 ombudsman Rikard Korkman. Han 
behandlade främst WTO-förhandlingarna. Direktör Lauri Kontro från Pellervo-sällskapet höll 
ett föredrag om kooperationens möjligheter i framtiden. Han sade bl.a. att maten 
fortsättningsvis är en stor handels- liksom maktpolitisk fråga globalt. Företagen växer 
snabbt och det finns en risk att scenariot ”bonden som traktorförare åt storföretaget” 
förverkligas. Kooperationen kan vara en motkraft. Det finns redan 47000 andelslag i USA 
och över 40 % av amerikanerna är medlem i något eller flera av dem. Dessa finns inom 
såväl nya som gamla sektorer, även inom primärproduktionen av mat. I de snabba klippens 
värld uppskattas stabil och rättvis utveckling. 

  

Till höstmötet hade inlämnats 6 motioner. Om dessa nedan. 

  

Resolutionen från höstmötet protesterade mot att miljömyndigheterna har börjat prata om 
nya/utvidgade skyddsprogram trots att de inte klarat av att förverkliga de redan beslutna 
skyddsprogrammen p.g.a överbelastning. Gällande stödpolitiken krävde mötet att den 
snedvridning investeringsstöden ställt till med under slutet av 90-talet bör kompenseras 
med differentierade produktionsstöd och att den åsikten helt delas av EU-kommissionen. 
De producentägda företagen måste få växa i samma takt som utvecklingen går framåt hos 
konkurrenterna ansåg förbundsmötet. Speciell vikt bör i de sammanhanget läggas på den 
svenskspråkiga dimensionen. Bränsleskatterna måste sänkas krävde mötet likaså, 
hänvisande till den kraftiga prishöjningen på bränsle som skett. 
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MOTIONSUPPFÖLJNING 

  

Korsholm södra lokalavdelning om rekommendationspris för spannmål och virke 

Kravet var att införa någon form av rekommendationspris för att stärka säljarens 
marknadsställning och påverkningsmöjligheter. Mötet konstaterade att uppbyggandet av 
dylika system är svårt. Trotts det fick spannmålsutskotten inom SLC och dess 
landskapsförbund en uppmaning att försöka öka marknadsinformationen i allmänhet och 
prisdito i synnerhet. Gällande skogsmarknaden konstaterades att vi har haft ett 
prisrekommendationssystem, men att konkurrensverkets undantagslov knappast förnyas. 
För att kunna ge bra prisinformation konstaterade mötet att skogsvårdsföreningarna måste 
specialisera och stärka sig inom den sektorn för att kunna handha tillräcklig 
intressebevakning. Spannmålsmarknaden har utvecklats mycket under det senaste året. 
Behovet för spannmålsutskotten att analysera marknaden kvarstår. Tillräckligt kan inte 
heller anses ha gjorts för att stärka skogsvårdsföreningarnas möjligheter att idka 
intressebevakning. Motionen bör redovisas för även nästa år. 

  

Oravais lokalavdelning om namnet Korsholm Skolor.  

Kravet var att Svenska Yrkesinstitutet, utbildningsområdet för naturbruk, skulle återta sitt 
kändare namn ”Korsholms Skolor”  och därmed stärka sin image. Mötet omfattade 
motionen. Ärendet har framförts till SYI:s direktion, dock utan resultat. Trots det föreslås att 
motionen för ÖSP:s del avskrivs. 

  

Kvevlax lokalavdelning om rabatt på telefonsamtal 

Kravet var rabatterade telefonsamtal som en medlemsförmån inom ÖSP. Mötet ansåg att 
frågan bör utredas. Under 1999 uppstod planer på bildandet av ett bolag gemensamt ägt av 
SLC och MTK som skulle handha skötsel av medlemsförmåner. Planen förverkligades inte 
och telefonrabatterna har ingen därmed arbetat med. Frågan är minst lika aktuell som 
tidigare och resultat bör redovisas på kommande vårmöte. 

  

Pedersöre lokalavdelning om avdrag för arbetsrum 

Kravet var att lantbruksföretagare bör få göra samma arbetsrumsavdrag som övriga 
småföretag. Mötet omfattade motionen. Vid beskattningen för 1999 torde alla skattebyråer 
godkänna arbetsrumsavdrag på 1600 mk. Motionen är därmed verkställd och kan avföras. 

  

Purmo och Esse lokalavdelningar om älgavskjutning 

Kravet var att jaktvårdsdistriktet bör beakta hög älgtäthet även på mindre områden då 
licenser beviljas. Mötet omfattade motionen. Styrelsen har i flera omgångar diskuterat med 
jaktvårdsdistriktet samt även via riksdagsman Granvik aktualiserat frågan hos ansvariga 
ministern. Lokalavdelningarna har uppmanats att arbeta med de lokala jägarna så att de 
söker om tillräckligt stort antal licenser. Arbetet fortsätter tillsamman med 
Skogsvårdsföreningarnas förbund. På en palaver med jaktvårdsdistriktet våren 2000 sade 
deras ordförande samt jaktchefen att de önskar att jaktområdena söker mer licenser än vad 
de egentligen tror att de behöver men så att jaktlagen tar ansvar att avsluta jakten vid 
behov. Trots att resultatet inte ännu är klart kan motionen avskrivas som väl inarbetad i 
förbundets verksamhet. 

  

Övermark och Pörtom lokalavdelningar om utskick av medeltalberäkningar över 
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stödberättigade tjurar 

Kravet var att Lantbrukets datacentral bör sända ut beräkningarna åt alla som har 
stödberättigade djur. Mötet omfattade motionen. ÖSP har sänt ett brev i frågan till jord- och 
skogsbruksministeriet samt uppmanat SLC att följa upp behandlingen. Ministeriet har lovat 
att listor sänds ut åt alla i enlighet med motionens krav. Motionen kan därmed avföras som 
verkställd. 

  

Munsala lokalavdelning om milj östödet 

Kravet var att miljöstödet skall utformas rättvist och inte innehålla rätt att välja fler valbara 
åtgärder på A/B-området än på C-området. Mötet omfattade kravet och konstaterade t.o.m. 
att styrningen av vissa grödor till en del av landet motverkar miljöstöds-programmets 
målsättning om mångsidig odling. Frågan har framförts av ÖSP till SLC. I det nationella 
stödpaketet för 2000 har även rypsodlingen på C-området till en liten del kompenserats 
med ett högra nationellt växtodlingsstöd. Kompensationen är dock enbart 15 % av det 
högre miljöstöd som man på A/B-området är berättigad till för gårdens hela areal. Eventuellt 
kommer stödet för mångsidig odling även av EU-kommissionen att sänkas jämfört med 
Finlands förslag. Frågan är väl inarbetad i organisationen och motionen kan därmed 
avföras. 

  

Munsala lokalavdelning om räntor på äldre statslån 

Kravet var att den höga räntenivån på äldre statslån borde justeras nedåt för att 
fortsättningsvis utgöra en förmån jämfört med vanliga banklån. Mötet omfattade kravet. 
Saken har förts vidare till statsmakten bl.a. i SLC:s sakkunnigutlåtande till riksdagen om lag 
om finansiering av landsbygdsnäringar. Tyvärr har beslutet hittills från statsmaktens sida 
varit att inte sänka räntorna. Frågan bör drivas vidare och motionen redovisas för även 
nästa år. 

  

Pedersöre lokalavdelning om avträdelsestödet 

Motionen påpekade hur viktigt möjligheten till generationsväxling före överlåtarna fyller 65 
är samt krävde att arbetet med att fortsätta med ett avträdelsestöd även efter 2002 genast 
startar. Då lagen förnyas borde även möjligheten till avträdelse genom arrendering 
återinföras samt systemet med vilande pension kvarstå. Mötet omfattade kravet på en 
fortsättning efter år 2002 samt fortsatt möjlighet till vilande pension. Gällande möjlighet att 
arrendera ut mark ansåg mötet att det skulle vara önskvärt, men att det inte får ske på 
bekostnad av stöd för produktion. Det nya systemet 2000-2002 har inte ännu kunnat tas i 
bruk i avsaknad av EU-kommissionens godkännande. Planeringen av en fortsättning efter 
2002 har inte heller startat. Målsättningarna i motionen är inarbetade bland förbundets 
förtroendevalda och tjänstemän och motionen kan därmed avföras. 

  

Korsholms södra lokalavdelning om utredning av det förhöjda investeringsstödets inverkan 
på produktionskostnaderna  

Kravet var att ÖSP skulle utverka en opartisk utredning över det förhöjda 
investeringsstödets inverkan på produktionskostnaderna. Mötet omfattade motionen. ÖSP 
har redan tidigare initierat en dylik utredning av Tuomas Kuhmonen. Verksamhetsledaren 
har även gjort vissa beräkningar som till vissa delar presenterade på höstmötet och som till 
vissa delar presenterats i LF våren 2000. Som en direkt följd av ÖSP/SLC:s krav kom 
staten, MTK och SLC i lantbruksförhandlingarna överens om att Lantbruksekonomiska 
forskningsanstalten inför förhandlingarna om stöd 2001 skall presentera de beräkningar 

Page 5 of 26årsb972

21.6.2001file://C:\Patrik\Projekt\Webb\ÖSP\www\TMP1n7aff9uzh.htm



motionären efterlyser. Motionen kan avföras som förverkligad. 

  

Kronoby lokalavdelning om viltskador  

Kravet var att ÖSP bör kontakta jakt och miljömyndigheter för att begränsa ökningen av 
kanadagäss, tranor och kajor på de områden där de ställer till stor skada. Mötet omfattade 
kravet. Licensbeviljningen för jakt av Kanadagås kommer att utökas kraftigt i svenska 
Österbotten enligt löfte från jaktvårdsdistriktet. I ÖSP:s utlåtande om Västra Finlands 
miljöprogram lyftes behovet av uppföljning av kaj och transtammen för att få underlag för 
eventuell jakt fram. Åtgärder för att uppfylla motionens krav bör redovisas kommande år. 

  

Motioner från tidigare år, vilka ej avförts 

  

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 fr.o.m. 1999 och 2000. 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. De krav som motionen ställdes har förts vidare och är väl 
inarbetade i förbundets arbete. Motionen kan därmed avföras. 

  

Närpes östra lokalavdelning om virkesmätning 

Kravet var att virkesmätningen, i form av fabriksmätning, bör vara rättvis och saklig och att 
skogsägarna bereds möjlighet att få 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. 

  

  

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. Då möjligheten att införa vägkantspris tycks vara obefintligt kunde 
en möjlighet att likställa leverans och rotförsäljning vara att   sätta större vikt vid 
kvalitetsprissättning även vid leverans. Målsättningarna är väl inarbetade i organisationen 
och motionen kan därmed 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. I det nya 
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miljöstödsprogrammet jämställs A/B och C-området beträffande miljöstöd för träda. Tyvärr 
dock så att ingen längre får miljöstöd för träda. SLC önskade att grönträda skulle vara 
berättigad till miljöstöd. Miljöstödsprogrammet, som dessutom är underfinansierat så att 
rum inte finns för utvidgningar, är antagligen spikat för 5 år framåt. Motionen kan avskrivas, 
dels då den delvis är förverkligad och dels därför att tåget gått för en tid framåt att göra 
något åt saken. 

  

Jeppo, Munsala och Nykarleby lokalavdelningar om stödutbetalning. 

Kraven var fastslagna datum för utbetalning av stöd så att likviditetsplanering kan utföras 
samt att dessa bör betalas senast en månad för utgången av ett år. Mötet omfattade 
motionen. Målsättningen är väl inarbetad i organisationen. Förhållandena har delvis 
förändrats i Agenda 2000 och stödutbetalning på samma år är inte en självklarhet. 
Motionen kan avföras. 

  

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. Under våren 2000 ordnades kurser kring den nya byggnadslagen till vilka 
alla ÖSP:are i kommunala berörda nämnder var inbjudna. Motionen kan därmed avföras. 

  

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 1999 hörde 
följande personer till förbundsfullmäktige: 

  
Esse                        lokalavdelning              Per-Ole Mård 
Frilandsodlarnas                ”                         Christer Finne 
Jeppo                                    ”                       Kjell Forsgård 
Karleby                                  ”                       Mats Brandt 
Keskisnejden                        ”                       Jan Wallin 
Korsholms södra                  ”                       Stefan Thölix 
Korsnäs                                 ”                       Tor Juthman  
Kronoby                                 ”                       Folke Vestö 
Kvevlax                                  ”                       Henrik Westerback 
Lappfjärd                               ”                       Kaj Hemberg  
Larsmo                                  ”                       Gunborg Östman 
Malax                                     ”                       Martin Edman 
Maxmo                                   ”                       Leo Norrlin 
Munsala                                 ”                       Sonja Nyholm 
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Nedervetil                              ”                       Carl-Johan Enroth 
Norra Korsholm                    ”                       Folke Krohn 
Nykarleby                              ”                       Henrik Strandberg  
Närpes östra                         ”                       Bengt Eklund 
Oravais                                  ”                       Dan Hermans  
Pedersöre                             ”                       Peter Rif  
Petalax                                  ”                       Yngve Malm 
Purmo                                    ”                       Svante Käcko 
Pörtom                                   ”                       Johan Lindgård 
Replot-Björköby                    ”                       Henry Nystrand 
Sideby                                   ”                       Bengt Berglund 
Solf                                         ”                       Kjell-Göran Paxal 
Sundom                                 ”                       Sven-Ola Hortans 
Terjärv                                    ”                       Bengt-Johan Skullbacka 
Tjöck                                      ”                       Peter Sjöblom 
Västra Närpes                      ”                       Christer Westerlund 
Vörå                                       ”                       Håkan Dahlin  
Yttermark                               ”                       Stefan Guldén 
Övermark                               ”                       Leif Rönnholm 
Karlebynejd. trädgårdsproducenter           Samuel Granholm 
Korsnäsnejd.                         ”                       Kaj Karlsson  
Lappfjärdsnejd.                     ”                       Bo Kortell  
Malaxnejd.                             ”                       Jan-Erik Häggvik 
Närpes                                   ”                       Gösta Lindgård 
Österbottens Äggcentrallag                        Leif Wägar 
Mejeriandelslaget Milka                              Sture Kackur 
Österbottens Kött                                         Pär-Gustav Lindh 
Närpes Grönsaker                                       Ove Grandell 
Skogsvårdsföreningarnas förbund             Hans-Erik Lindqvist 
Sv. Österbottens Pälsdjursodlareförb.       Lennart Johansson 
  
  
Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. På 
dessa har ärenden för förbundsmötena beretts samt fastslagits förbundets 
verksamhetsplan. På vårmötet informerade SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström om 
Agenda 2000 samt övriga aktuella frågor. I uttalandet från vårmötet uppmanades de partier 
som bildar ny regering att skriva ett sådant regeringsprogram som ger lantbruket 
framtidstro. På fullmäktiges höstmöte höll Katja Apaja från Jordägarnas värderingscentral 
en presentation av centralens tjänster. Fullmäktige fastslog på höstmötet ÖSP:s krav i de 
nationella lantbruksförhandlingarna. Kraven, som även gav som uttalande, var;  
  

-          Strukturutvecklingshämmande gränser som finns enbart på C-området måste bort. 
Sådana är max 90 stödberättigade nöt per gård, högst 300 djurenheter per gård som 
kan få stöd samt investeringsstödstaket vid investeringar på maximalt 1 miljon per 
gård under 6 år 

-          Inkomststödet för enmagade djur måste vara klart högre på C-området för att 
avspegla våra klart lägre investeringsstöd, längre marknadsavstånd samt högre 
foderkostnader. 

-          För ryps, oljelin, solrosor, utsädesodling av vallväxter, kummin, bovete, ärter och 
senap bör antingen nationellt växtodlingsstöd på 900 mk/ha mer än på A/B-området 
införas eller så notifieras en ändring av miljöstödsprogrammet så att hela landet får 
välja två s.k. frivilliga åtgärder i basmiljöstödet. 

-          För vallstöd bör samma nivå, 1200 mk/ha, på nationellt växtodlingsstöd notifieras för 
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hela landet. 

  

FÖRBUNDSSTYRELSEN 1999  

  
Ordförande                                                                           Viceordförande  
Nils-Anders Granvik                                                             Börje Helenelund 
  
Ordinarie ledamöter                                                            Suppleanter  
Tom Jungerstam, Jeppo                                                     Rune Törnqvist, Purmo 
Mats Nylund, Pedersöre                                                      Ossian Wassborr, Nedervetil 
Bjarne Ehrs, 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                                            Stig Simons, Yttermark 

  

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. 
  
Utskottet höll två möten. De viktigaste diskussionsämnena var det nya 
miljöstödsprogrammet, EU-förordning för ekologisk animalieproduktion, kontraktsproduktion 
av ekokött till ÖK/Atria samt marknadsföringsläget för ekolivsmedel. Utskottet ansåg att 
förslaget för ekoanimaliestöd i miljöstödsprogrammet och skrivningen om stöd för 
ekoproduktion i regeringsprogram var positiva signaler. Senare visade det sig i alla fall att 
djurstödet inte gick genom och att ekostödet i miljöprogrammet faktiskt sjönk jämfört med 
tidigare. EU-förordningen för ekoanimalieproduktion konstaterades vara krävande men 
tillämpbar även i Finland - förutsatt att Finland inte tillämpar hårdare krav. Hösten 1999 
beslöt ÖK/Atria att börja med konktraktsproduktion och marknadsföringen av ekokött. 
Utskottet har arbetat intensivt med denna frågan tillsammans med ÖK/Atria och resultat var 
glädjande. 
  
Ekoombudsmanprojektet fortsatte med Paula Viertola-Jern som projektledare. Projektet 
finansierades under året med 5B-medel. Alla kommuner, ÖSP, Milka, ÖK, Helsingin 
Mylly/Polar Mills och ÖSL deltog i finansieringen. Projektkostnaderna var totalt 500 665 mk. 
Thomas Snellman och Stefan Thölix varit utskottets representanter i ledningsgruppen. 
  
  
Trädgårdsutskottet 

Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fem 
trädgårdsavdelningarna. Utskottet bestod under 1999 av ordf. Jan-Erik Häggvik, ordf., Ove 
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Grandell, Samuel Granholm, Karlebynejden, Kaj Karlsson, Korsnäs, Bo Kortell, Lappfjärd, 
Gösta Lindgård, Närpes, Håkan Berg, Malaxnejden och förbundsstyrelsens representant 
Martin Westerberg, Närpes. Kring utskottets verksamhets redogörs under skilt kapitel. 

  

Utskottet för jordbrukarkvinnor 

Utskottet bestod under 1999 av ordf. Riitta Sandbacka, Esse, Nina Brunell, Kronoby, Eivor 
Finne, Solf, Ann-Marie Wiklund, Yttermark, Ann-Mari Kronqvist, Nykarleby, Ingeborg 
Helsing, Vörå och Susan Englund, Lappfjärd. Utskottet sammanträdde under 1999 4 
gånger. 

Utskottet ändrade namnet från Lanthusmorsutskott till utskottet för jordbrukarkvinnor. 
Utskottet ordnade, tillsammans med SLC, SLC-lanthusmorsdagar i Vasa 24-25.3. En stor 
del av de praktiska arrangemangen sköttes av Paula Viertola-Jern. En träff hölls med 
Österbottens fiskarkvinnor där man funderade på eventuella samarbetsmöjligheter. P.g.a. 
arrangemangen med SLC:s lanthusmorsdag ordnades inga kortkurser under vintern. 
Utskottet började däremot planeringen av en längre, 6 dagar, kurs vintern 2000  

  

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.  

Utskottet höll inget möte under 1999 

  

  

Äggproducentutskottet  

Utskottet bestod 1999 av ordf. Börje Helenelund, Solf, Evi Finne, Korsholm, Göran 
Stenman, Närpes, Bo Storsjö, Sideby, Dan Hermans, Oravais, Mats Samulin, Esse och 
Karin Edman, Yttermark. 

Utskottet höll ett möte i samband med ett producentmöte i Laitila kring en fortsättning av det 
tidigare s.k. Rusko-avtalet. Utskottet stödde en fortsättning och äggpriset kunde även under 
sommaren hållas på en högre nivå än vad annars skulle ha varit fallet tack vare 
produktionsstyrning och solidariskt exportansvar. 

  

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 inget möte under 1999.  
  
  
Potatisutskottet 
  
Utskottet har bestått av ordf. Jan Porander, Lappfjärd, Stig-Johan Jungar, Jeppo,  Alf 
Strömbäck, Pedersöre, Per-Erik Englund, Lappfjärd och Sofia Norrback, Petalax.  
  
Utskottet höll ett möte under 1999 främst för att diskutera hur en odlardelfinansiering av 
reklam kunde verkställas. 
  
  

Page 10 of 26årsb972

21.6.2001file://C:\Patrik\Projekt\Webb\ÖSP\www\TMP1n7aff9uzh.htm



Utskottet för unga lantbrukare 
  
Utskottets sammansättning var följande: Ordf. Jan Pått, Närpes, Ann-Katrin Dalkarl, Vörå, 
Kjell-Göran Paxal, Solf, Torbjörn Ede, Pedersöre, Guy Norrbygård, Kronoby, Anna-Lena 
Holm, Munsala, Martina Stoor, Malax, Ingemar Björkgren, Karleby och Christian Björknäs, 
Lappfjärd.  
  
Utskottet höll 2 möten under året. Två sommarträffar ordnades där förbundsordförande 
Granvik deltog. Julhälsningar planerades ut invid huvudvägarna. CEJA:s viceordföranden 
Janne Tiiri och Luigi Bizoni besökte ungdomsutskottet i februari. Ungdomsklubbarna 
ordnade ett flertal samlingar och andra aktiviteter. 
  
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. Utskottet framförde en hel del konkreta förslag på förändringar eller 
tillämpningar av stödsystemen. Gällande eko-marknaden kunde utskottet konstatera att 
ÖSP:s och ÖK:s långsiktiga arbete burit frukt då Atria som första slakteri gick in för 
kontraktsproduktion i stor skala av ekokött.  
  
Mjölkutskottet 
  
Utskottet bestod under 1999 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 ett möte. På det efterlystes bl.a. en träff för kommunerna där erfarenheter 
kring löne- och arbetssystem för avbytare kunde utbytas. Utskottet förordade en sänkning 
av det administrativa priset på mjölkkvoter. Markandssituationen för mjölk var under året 
speciellt dåligt och alla mejerier gjorde sämre resultat än tidigare. Milka uppmanades av 
utskottet att informera mera om saneringsåtgärder företaget vidtagit. 
  
Sockerbetsutskottet 
  
Utskottets sammansättning var: Ordf. Harry Anderson, Korsholm, Tor Holm, Nykarleby, 
Fredrik Ström, Korsholm och Peter Hummelstedt, Yttermark. 
  
Utskottet sammankom inte under 1999. 
  
PR-utskottet 
  
Under året verkade följande PR-utskott; Ordf. Stefan Thölix, Korsholm, Per-Eric Anderson, 
Munsala, Märta Lybäck, Kronoby, Leif Rönnholm, Övermark, Håkan Berg, Pörtom och 
Kenneth Påhls, Vörå. 
  
Utskottet höll ett möte. På mötet diskuterades bl.a. prioritering av målgrupper för förbundets 
informationsverksamhet. 
  
Valutskott 
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Det av fullmäktige tillsatta valutskottet hade följande sammansättning; Ordf. Henrik 
Strandberg, Nykarleby, Henrik Westerback, Kvevlax, Jan-Erik Häggvik, Malax, Stefan 
Guldén, Yttermark, Mats Brandt, Karleby, Lars-Erik Fagerholm, Larsmo och Yngve Malm, 
Petalax. 
  
Utskottet höll ett flertal möten under året. Utskottet önskade att styrelsen skulle uppta till 
övervägande införande av två viceordföranden i ÖSP. 
 
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. 
Regionrådet höll ett möte under 1999 varefter det avskaffades och har ersatts av 
distriktsråd vilka består av genom medlemsval utsedda förtroendemän. ÖSP har ingen 
egen representation i distriktsrådet för svenska Österbotten.  
  
MTK:s skogsdelegation verkar på riksplanet. Medlemmar från ÖSP:s område var  Bo 
Storsjö och Olav Store. 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. 
  
Matts Brandt representerade ÖSP  i Kemiras odlarråd  för norra Finland.  
Thomas Snellman ordförande i kontrollnämnden för ekologisk jordbruksproduktion.  
Caroline Kvevlander var medlem i examenskommissionen för grundexamen inom lantbruk 
och landsbygdsföretagare.  
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 till 1. 3 och senare Bo Storsjö 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.  
Martin Westerberg representant på Polar-Mills bolagsstämma.  
Elmer Örndahl och Börje Helenelund till 26.5 varefter Mikko Koski styrelsemedlemmar i OY 
Polar-Mills AB.  
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.  
Tore Svarvar medlem av Tomateks styrelse.  
Henrik Svarfvar medlem av Vasa läns avfallsdelegation.  
Henrik Ingo styrelseordförande för Agrolink AB.  
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Nils-Anders Granvik viceordförande för C-områdets samarbetsgrupp.  
Henrik Ingo medlem av styrgruppen för Lifeprojektet på Björkö. 
Henrik Ingo medlem av delegationen för Österbottens TE-central 
Börje Helenelund medlem av styrelsen för Finlands fjäderfärförbund 
Henrik Svarfvar medlem av Beredskapskommittén för Vasa landsbygd. 
Paula Viertola-Jern ordförande för styrgruppen för Finfood-Luomu projektet.  
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 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. 
Kurt Ekman ersättare i skatterättelsenämnden för västra Finland. 
Bo Linde styrelseordförande för AB Hortilab 
Paula Viertola-Jern, medlem av styrgruppen för Raija Volks arbete med en 
landsbygdspolitisk rapport på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. 
Henrik Svarfvar suppleant i kommissionen för förutsägelse och anskaffning vid 
Österbottens T&E Central.  
Arne Backman medlem av uppföljningsgruppen för Alholmens Krafts kraftverksbygge 
Bo Linde representant på Kasvistieto OY:s bolagsstämma 
Martin Westerberg medlem av sakkunnigrådet för jordbruket och trädgårdsnäringen vid 
Närpes arbetskraftsbyrå 
Medlemmar av arbetskraftsdelegationerna var Runar Lillandt (Bo Storsjö) i Kristinestad, 
Marianne Westerberg (Alf Blomqvist) i Närpes och Börje Helenelund ersättare i Vasa. 
  
  
FÖRBUNDSKANSLIET  
  
Verksamhetsledare och förbundsstyrelsens sekreterare  var agronom, AFM  Henrik Ingo.  
Inga var tjänstledig två veckor för bedrivande av kampanj i valet av Europaparlamentet. 
  
Ombudsman har varit Henrik Svarfvar. Ombudsmannen har hand om fältverksamheten, 
studie-, försäkrings- och pensionsfrågor.  
  
Skatteavdelningen  
Agrolog Gert Dalkarl har fungerat som avdelningschef. Han har också handlett 
lokalavdelningarnas skatte tjänster och deras bokförare. Tjänsten är på deltid. 
  
Skattebokföringen har handhafts av  ADB-merkonom Maria Ström från 16.8 då hon 
återvände från sin vårdledighet. Hennes vikarie var fram till samma tidpunkt 
redovisningsmerkonom Carina Ahlnäs. 
  
Kassörska har varit EM Lena Hallvar. Tjänsten är på deltid. 
Receptionen har skötts av merkant Gun Boström. 
Trädgårdsombudsman och trädgårdsutskottets sekreterare var DE Bo Linde. 
Som ekoombudsman har AFM Paula Viertola-Jern arbetat. 
  
  
  
FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
  
Förbundsstyrelsen har sammanträtt 14 gånger under året och protokollen upptar 131 
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paragrafer. Till förbundsstyrelsens möten har också kallats hedersordförande Håkan Malm 
fram till april samt SLC-fullmäktigeordförande Gustav Kass, 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. 
  
1999 präglades av Agenda 2000 besluten, förhandlingar om artikel 141 i Finlands 
anslutningsfördrag med EU, Milkas sanering, avträdelsestödets fortsättning samt för  ÖSP:s 
del även av en fullstädig renovering av förbundets kansli. 
  
Besluten om EU:s lantbrukspolitik 2000-2006 fattades under 1999. Inom Finland fanns en 
ganska bra enighet kring Finlands mål. Till dessa hörde att sådana stöd som landet borde 
ha fått/krävt redan vid anslutning nu skulle framdrivas. Finland lyckades få CAP-stöd för 
gräsensilage med hänvisning till att andra länder får CAP-stöd för majsensilage men att den 
grödan inte kan odlas i Finland. Ensilagestödet måste dock betalas inom ramen för den 
landskvot för spannmål Finland fick 1995. Den landskvoten har varit underutnyttjad med ca 
200.000 ha så det finns en möjlighet att få ut ca 180 miljoner mk per år mer än under åren 
95-99. ÖSP önskade att normskörden för ensilageskörden skulle ha varit samma i hela 
landet, men ministeriet kunde inte se lagliga möjligheter för att frångå kopplingen till 
spannmålens normskördar. Finland är det land som är mest beroende av att torka 
spannmål. Med hänvisning till det krävde och fick Finland ett EU-finansierat torkningsstöd 
som betalas som ett förhöjt CAP-stöd för spannmål ca 320 mk/ha. Detta ger Finland ca 450 
miljoner mk mer per år i stöd. I ett skede såg det ut som Finland skulle tvingas prioritera 
mellan antingen torkningsstöd eller vallensilagestöd. ÖSP styrelsen gav i samband med det 
ett uttalande som betonade vårt behov av både kompensation för torkningskostnader och 
stöd för den relativt sett olönsamma vallfoderproduktionen. Då Finland fick torkningsstödet 
var regeringen dock tvungen att backa beträffande kraven på förhöjda normskördar. Ett 
huvudmål för Finland var att hela landet skulle klassificeras som LFA (mindre gynnat) 
område. Dels skulle det ge ca 400 miljoner mk/år till i stöd men även ”för evigt” motivera 
mer stöd till Finland inom EU p.g.a våra kärva naturförhållanden. Inget annat EU-land är i 
sin helhet LFA-område. Enligt minister Hemilä blir Finland i sin helhet LFA-område. Slutligt 
godkännande väntas dock först i april 2000. Finland kunde undvika beskärningar av alla 
andra kvoter utom stärkelsepotatis. Finland hade önskat t.o.m. en förhöjd stärkelsekvot då 
vi inte är självförsörjande ens, men kvoten skars ned i varje EU-land. 
  
En svår fråga var hur man i Finland skulle kunna utnyttja EU:s extensifieringsbidrag. 
Stödformen kräver enligt EU:s lagstiftning helt klart att ½ av den foderareal som är bas för 
stödet till nötproduktionen skall betas. Systemet är uppbyggt för den typ av produktion som 
finns i central-Europa med stora områden med extensivt betesmark och lång växtperiod. 
Systemet passar inte alls Finland. Vår betesperiod är 4 månader – betas ½:a vallen under 4 
månader skall resterande hälft av vallen räcka till foder för 8 månader ! 
Skiftesarronderingen och gårdsstorleken samt den absoluta avsaknaden av vidsträckta 
gräsmarker gör saken ännu svårare att i praktiken uppfylla. Minister Hemilä övertygade 
politikerna och lantbrukskommissionären om detta och fick ett löfte om att tillämpningen i 
Finland skall göras så att vi kan få extensifieringsstödet. Problemet är att detta inte är 
nedskrivet i EU:s lagstiftning och att den inte tolkas av politiker utan av tjänstemän och 
kontrollörer. Finlands beslut om hur beteskravet uppfylls är flummigt och tanken är att på 
basen av ett oklart nationellt beslut skall man vid gårdskontroll kunna konstatera att kraven 
uppfylls. Det säger sig självt att situation ur lantbrukarens rättsskyddssynvinkel är 
otillfredsställande. Denna sak bör fortsättningsvis hållas aktuell och vid lämpligt tillfälle 
korrigeras genom en förändring av EU:s lagstiftning vilken skulle ge Finland rätt att göra 
undantag. ÖSP deltog med idéer då den nationella tillämpningen skulle utarbetas. 
  
Huvudlinjen i Agenda 2000 är prissänkning av spannmål och nötkött som delvis 
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kompenseras med förhöjda direkta stöd. Mjölksektorns prissänkning sköts fram till 2005, 
dock med en mellangranskning av marknadsläget inplanerad till 2003. Prissänkningar är 
speciellt svåra för produktion på randområden som i Finland. Det finns situationer då 
priserna blir så låga att försäljningsintäkterna inte täcker de rörliga kostnader. Risken för 
skenodling blir då stor. Finland fick dock inga undantag gällande prissänkning och 
stödkompensation utan alla länder följer till de delarna exakt samma regler. Tillsammans 
med de stöd som ovan nämnts kunde Finland dock som enda land totalt sätt erhålla mer 
stöd än vad inkomstminskningen via lägre priser blir. Trots att huvudlinjen för EU:s 
lantbrukspolitik passar Finland dåligt kan man därför inte vara helt missnöjd med utkomsten 
av Finlands regerings förhandlingar.  
  
ÖSP deltog i februari i Helsingfors med 50 personer i en demonstration för att ge Finlands 
regering råg i ryggen inför förhandlingarna inom EU. 5 ÖSP:are deltog i den demonstration i 
Bryssel som COPA ordnade för att kräva full kompensation för prissänkningar. I de 
arbetsgrupper som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte för att utforma Finlands krav, 
tillämpningar och programförslag var ÖSP representerad i två; Tom Jungerstam i den som 
behandlade nötköttspolitiken och Henrik Ingo i den som skrev Finlands LFA-stödsprogram. 
Gällande miljöstödsprogrammet bildades redan 98  
en regional arbetsgrupp som ÖSP ledde. I gruppen ingick lantbruks- och 
miljömyndigheterna, rådgivningen och miljörörelsen. Gruppen hade ständig kontakt till vars 
och ens kontakter i Helsingfors och lyckades genom koordinationen av påtryckningar 
åtminstone till någon del påverka det slutliga programmet. Miljöstödsgruppen i Österbotten 
gav även ett eget utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet över ett utkast till 
miljöstödsprogram. Det nya programmets största brist är en onödigt omfattande 
dokumentationskrav samt en uppenbar risk för att programmet med tanke på finansieringen 
är överdimensionerat. För Österbotten klart positiva saker är den förhöjning av stödet för 
stallgödselspridningsavtal som ges och fortsatt stöd för reglerad täckdikning. Alla EU-stöd 
sammanlagt har från år 2000 en profil så att stödet stiger något per ha då man går norrut. I 
utformningen av stöden fördes en intensiv diskussion kring detta och den åsikt ÖSP hela 
tiden haft förvekligades, om än inte till alla delar så markant som kunde motiveras. På 
lokalavdelningsmötesrundorna informerade förbundet om vad som hände i förhandlingarna.  
  
1999 var det sista året Finland hade rätt att betala övergångsstöd. Därmed hotades stödet 
för animalieproduktionen och trädgårdsnäringen i södra Finland att helt upphöra. Skulle så 
ha skett skulle skillnaden i stöd mellan C-området och södra Finland för flera produkter 
blivit ohållbart stort och det nordliga stödet därmed även hotats. ÖSP deltog aktivt i det 
politiska arbetet kring a. 141. ÖSP har konsekvent och i åratal fört fram att södra Finland 
inte utan stöd kan konkurrera med Danmark m.fl. länder och därför måste få ett nationellt 
stöd och att det stödet skall vara dimensionerat så att de skillnader som finns gällande 
produktionskostnader, marknadsavstånd och investeringsbidrag jämfört med C-området blir 
beaktade. Som bas för argumenteringen uppgjorde ÖSP bl.a. beräkningar över effekten av 
de förhöjda investeringsstöden på produktionskostnaderna. Med tanke på möjligheten att 
efter 2003 få rätt till ett kontinuerligt stöd är det även av yttersta vikt att Finland konsekvent 
håller fast vid att sämre odlingsbetingelser skall kompenseras med högre stöd. Finland är 
inte konsekvent ifall landet frångår principen internt. Styrelsen avgav ett uttalande om a. 
141 där man stödde kravet på en fortsättning av stöd enligt a. 141 och så att 
investeringsstöden 97-99 beaktas liksom även övriga skillnader i produktionskostnader 
mellan det nordliga stödområdet och södra Finland. ÖSP omfattade Finlands strategi att 
söka så hög rätt att betala ut stöd som möjligt. 
  
Listeria upptäcktes i Milkas smör genom företagets egenkontroll i februari. 
Folkhälsoinstitutet gick därefter ut i media med diffus information, där man dock kopplade 
Milkas smör till dödsfall på ett sjukhus. Media hakade naturligtvis på och marknaden var 
förstörd för en längre tid framåt. Marknadspriserna på mjölkprodukter i Finland var överlag 
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fortsatt dåliga 1999 p.g.a strid om marknadsandelar mellan finländska företag och  p.g.a av 
fortsatt dålig ekonomi i Ryssland. Fettkonsumtionen fortsatte även att sjunka i Finland. 
Listerian tillsammans med marknadssituationen gjorde att Milka var tvungen att göra 
kraftiga saneringar av sin verksamhet. Beslut om nedläggning av två mejerier, Karleby och 
Liljendahl, samt förpackningsanläggningen i Konala fattades. Presidiet gav ett uttalande 
kring Milkas beslut där ÖSP stödde företagets ledning i försöken att bevara ett 
konkurrenskraftigt svenskspråkigt mejeriföretag. Under året tappade Milka en del 
leverantörer, varav de flesta i Keski-Pohjanmaa och samtliga tidigare leverantörer till 
mejeriet i Liljendahl. Milkas betalningsförmåga under 1999 var även jämförelsevis dålig, 
men saneringsåtgärderna samt en förbättrad marknadssituation ingav gott hopp under 
slutet av 1999. Invägningen av mjölk sjönk inte under 1999 och nästan alla leverantörer i 
svenska Österbotten stannade kvar i företaget. Milkas samarbete med Valio ökade under 
1999. 
  
Äggvolymerna fortsatte under 1999 att minska i Österbotten. För att inte 
packningskostnaderna skulle öka och för att stärka samarbetet i marknadsföringen mellan 
Österbottens Äggcentrallag och Munakunta beslöt Munakunta att lägga ned sitt packeri i 
Ilmajoki och börja packa äggen för marknaden i norra och östra Finland i Äggcentrallagets 
packeri. Alternativet var att Munakunta skulle ha flyttat hela sin packning till St Karins. 
Äggcentrallagets förvaltningsråd beslöt att gå med i samarbetet och efter omröstning att 
packningen skulle ske i Smedsby. Förvaltningsrådsmedlemmarna från Närpes kunde inte 
omfatta det beslutet som innebär en stängning av packeriet i Närpes, utan påbörjade 
arbetet med att starta ett nytt packeriföretag med packning i Närpes. Närpes stad var aktivt 
med i planeringen av ett nytt företag. ÖSP tog aldrig ställning till var Äggcentrallagets 
packeri skulle finnas. ÖSP var dock mycket l ättad över beslutena i Munakunta och 
Äggcentrallaget som syftade till ett enda starkt packeri i norr om Satakunda och därmed en 
tryggare framtid för äggproducenterna i svenska Österbotten. Den uppkomna splittringen 
med åtföljande högre packnings och marknadsföringskostnader såg ÖSP:s styrelse med 
oro på. På en marknad med överproduktion finns det endast en betalare för höjda 
kostnader – primärproducenten. 
  
Avträdelsestödet är en del av EU:s landsbygdspolitik. Då den finländska regeringen gjorde 
sin prioritering av vilka saker som skulle finansieras med landets andel av EU:s 
landsbygdspengar prioriterade man LFA- och miljöstöd. Inga pengar blev därmed kvar för 
ett fortsatt avträdelsestödsystem. Styrelsen förde flera diskussioner om hur en fortsättning 
kunde tryggas för avträdelsestödet. Via minister Enestam tillsattes en arbetsgrupp som lade 
fram ett förslag om fortsättning med nationell finansiering enbart. Förslaget skulle dock ha 
rum under tidigare budgetramar. I praktiken kunde producentorganisationerna ha valt att 
bibehålla ett fullt utbyggt avträdelsestödssystem för hela programperioden 2000-2006, ifall 
vi hade gått med på att sänka de nationella stöden för produktionen med vad som 
avträdelsestödet skulle kosta. ÖSP ansåg att det viktigaste var att få åtminstone 3 års 
framförhållning och att de gårdar som via försäljning överlät jorden kunde vara med. 
Möjligheten att få avträdelsestöd via paketering av jorden ansåg styrelsen inte alls var 
önskvärd men däremot via arrendering finns det nog argument för fortsättning av systemet 
som tog slut 1999. ÖSP var dock inte beredd att finansiera det med pengar från 
produktionsstöden. Det finns orsak att redan nu börja fundera på hur ett system efter 2002 
kunde finansieras. 
  
ÖSP flyttade in i det nuvarande kansliet 1963. Efter det hade ingen grundlig renovering 
utförts. Sommaren 1999 utfördes äntligen en dylik. Planeringen och kontrollantfunktionen 
skötte Torvald Björkqvist på Polyplan. Själva renoveringen utfördes efter offertomgång av 
Vasa byggnadsreparationer. Under tiden för renoveringen, 4 månader, fanns ÖSP:s kansli 
tillsammans med Österbottens kött i Atrias fastighet i Vasa. Renoveringen föranledde en 
del extra arbete bl.a. med flyttningar och uppbyggande av adb-funktioner. Närliggande 
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lokalavdelningar var till stor hjälp i flyttarbetet.  
  
Riksdagsval hölls i början av året. ÖSP producerade ett informationspaket om 
lantbrukspolitik som tillställdes alla partiers distriktskanslier för utdelning till alla kandidater. 
Paketet innehöll dels en grundkurs i lantbrukspolitik samt en listning över för regionens 
lantbruk viktiga frågor. Alla kandidater som så önskade fick en kort personlig utbildning. 
Förbundets ordförande, Nils-Anders Granvik var en kandidat i valet. Han fick ett 
överväldigande stort understöd bland väljarna och blev följdaktligen invald i Finlands 
riksdag. Granvik meddelade omedelbart efter valet åt förbundets fullmäktige att 
valberedningen inför höstmötet bör noggrant överväga huruvida ordförandeskap och 
riksdagsmannaskap kan förenas. Valberedningen konstaterade efter diskussioner med 
samtliga lokalavdelningar att uppgifterna väl kan förenas. Som en följd av SFP:s 
medverkan i regeringen och valet av en obunden jord- och skogsbruksminister utsågs 
Granvik att ingå i den grupp på fyra riksdagsledam öter, en från vart regeringsparti, som 
skall utgöra Hemiläs bollplank och politiska ”överrock”. 
  
SLC, MTK och Andelsbankerna ordnade under 1999 en tävling ”Pro Landsbygden” för 
landbygdsföretagare. Tävlingen gick i tre omgångar; kommun, landskap och nationellt. I 
juryn på kommun och landskapsnivå ingick ÖSP och priserna delades ut på 
lokalavdelningarnas och förbundets vårmöten. I den nationella tävlingen vann Merja och 
Hans Norrholm från Yttermark första pris för deras satsning på linförädling.  
  
Skatteombudet besvärade sig över det avdrag för nedskrivningen av Polar-Mills aktier som 
lantbrukarna gjort i lantbruksbeskattningen. ÖSP hjälpte aktieägarna med att skriva 
bemötanden över skatteombudets besvär både till skatterättelsenämnderna och senare till 
länsrätten. Rättelsenämnderna avslog ombudets besvär men länsrätten dömde till 
skatteombudets fördel i slutet av året. Besvär inlämnas vidare till HFD. 
  
Ett medlemsbrev med aktuell information sändes ut till alla medlemmar i februari. 
  
Genom inlämnande av ett konkret ändringsförslag med beräkningar om utfall samt 
beräkningar över utfallet av tidigare system kunde jord- och skogsbruksministeriet 
övertygas om att tjurarnas antal som bas för nordligt stöd bör räknas hela året och på 
basen av djurregistret.  
  
Budgetramen/regeringsprogrammet för år 2000 - 2003 ställdes upp av en ny regering. I 
ramen togs inte in någon sänkning av anslagen för nationellt stöd till lantbruket eller någon 
utvidgning av fastighetsskatten att även gälla  skog. I synnerhet den senare frågan 
diskuterades på fullt allvar. I regeringsprogrammet förbinder sig regeringen även att stå för 
den nationella delen av pengarna så att alla EU-stöd för lantbruket kan användas fullt ut. 
  
Den regionala jaktvårdsmyndigheten lät i rädsla för den nedre gränsen 2 älgar per 1000 ha 
som vinterstam bli att rekommendera den avskjutning som skulle ha behövts 97-98. Som 
en följd av det ökade älgstammen exponentiellt och 99 ökade man sedan avskjutningen 
stort. Trots det är stammen alltför stor med ökade skador på skog och spannmål. 
Jaktvårdsdistriktet diskuterar årligen med intressegrupper inklusive ÖSP. Beredskapen att 
lyssna har dock varit låg. Man håller även fundamentalistiskt fast vid en enda tolkning av 
hur en regional myndighet skall fungera och vägrade bl.a. med hänvisning till sin roll som 
myndighet att gemensamt med ÖSP föra fram åsikter till jord- och skogsbruksministeriet. 
”Regionernas europa”-idén saknar helt innehåll beträffande jaktvårdsdistriktet. ÖSP 
uppmanade lokalavdelningarna att öka samarbetet med lokala jägare samt att mer 
systematiskt följa med skadeutvecklingen. 
  
WTO:s nya förhandlingsomgång skulle starta under slutet av 1999. EU:s lantbruksministrar 
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samlades i Tammerfors i september för att diskutera EU:s förhandlingsmål. I samband med 
det ordnades ett möte i Tammerfors där vår EU takorganisation COPA diskuterade samma 
frågor. Från Finland deltog hela livsmedelskedjan med producenter, livsmedelsarbetare, 
förädlingsindustrin och konsumentrörelsen och framförde till kommissionär Fischler och 
ministerrådsordförande Hemilä ett gemensamt upprop. Uppropet överlämnades av ÖSP:s 
eko-ombudsman Paula Viertola-Jern. Att hela livsmedelskedjan på detta sätt kan uppträda 
enigt är något unikt i hela världen och noterades nogsamt av både EU:s representanter och 
av COPA:s president. ÖSP deltog med ca 15 personer i arrangemangen kring 
minsterrådsmötet, främst med trädgårdsproducenter som bjöd konsumenter och 
mötesdeltagare på österbottniska grönsaker. EU:s mål inför WTO-förhandlingarna är långt 
spikade genom besluten kring Agenda 2000. Kring WTO-frågan ordnade ÖSP utbildning för 
sina förtroendevalda i samband med en tvådagars kurs i oktober. 
  
C-gruppen, samarbetsorganet för producentförbunden på C-området fortsatte sin 
verksamhet under 1999. Nils -Anders Granvik var viceordförande för gruppen. C-gruppen 
försökte främst påverka centralorganisationerna beträffande linjedragningarna för en ny 
programperiod. Resultatet var mer stabilt inom SLC än inom MTK, vilket även påverkade 
förhandlingspositionen i de nationella lantbruksförhandlingarna med staten i en positiv 
riktning för SLC:s del. Motsvarigheten till C-gruppen i Sverige, Norrlandsgruppen, besökte i 
november ÖSP under två dagar och ett gemensamt miniseminarium för Norrlandsgruppen 
och ÖSP:s förtroendevalda hölls i samband med det.  
  
För att se hur skötsel av skyddsområden i praktiken kan ordnas besökte ÖSP-tjänstemän 
på hösten Stockholms skärgård och Skärgårdsstiftelsen där. ÖSP anser att mycket mer och 
framför allt på ett mycket smidigare och mänskligare sätt än i Finland kan göras för att 
sköta blivande skyddsområden, t.ex. Natura 2000 mark.  
  
Förbundsstyrelsens alla uttalanden finns i sin helhet på ÖSP:s hemsida på 
http://osp.agrolink.net/ 
  
  
Utdelande av förtjänsttecken; 
  
Under året tilldelades ingen förtjänsttecken. 
  
Stipendier 
Under året utdelades inga stipendier. 

  
  
Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar 
  

-          Till Österbottens T&E central ett skriftligt förslag till landsbygdplan för 2000-2006 
-          Brev till ministrarna Hemilä, Norrback och Enestam om investeringsstödet för 

enmagade djur på C-området 
-          Brev till SLC om tiderna för anmälning av händelser till nötregistret samt kring de 

orimligt höga straffen för försenad eller felaktig anmälan. 
-          Utlåtande till Korsholms kommun om skyddsområdesplan för Smedsby-Vattvik 

grundvattenområde  
-          Utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om förslag till miljöstödsprogram 
-          Skriftliga kommentarer till SLC om förslag till åtgärdsplan för vattenskyddet 
-          Utlåtande till Österbottens T&E central om förslag till landsbygdsplan för 

Österbotten  
-          Utlåtande till Närpes Vatten om skyddsplan för Valsberg grundvattenområde  
-          Utlåtande till SLC om förslag till miljöstödsprogram 
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-          Uppvaktning av minister Hemilä tillsammans med Närpes stad gällande 
trädgårdsnäringen 

-          Uppvaktning av ansvarig tjänsteman på JSM om sista såningsdatum enligt 
miljöstödet för en del frilandsgrönsaker 

-          Brev till SLC om arealstödet för växthus 1999  
-          Skrivelse till inrikesminister Häkämies om behovet av räddningshelikopter till Vasa. 

Skrivelsen gjordes i samarbete med alla organisationer i svenska Österbotten som 
representerar primärnäringarna. 

-          Utlåtande till Västra Finlands miljöcentral om förslag till miljöstrategi och 
miljöprogram för västra Finland 

-          Uppvaktning av minister Hemilä om stödet till trädgårdsodlingen samt kvoter för 
odling av spånadslin  

-          Uppvaktning av arbetskraftsavdelningens chef i Österbotten gällande finansiering av 
landsbygdsprojekt via den Europeiska socialfonden  

-          Brev till SLC om taket för kalkonproduktion på C-området samt om 
trädgårdsnäringens stöd 

-          Brev till SLC om ÖSP mål beträffande nationella stöd 2000 
-          Uppvaktning av minister Hemilä om nationella stödpaketet 2000. Med C-gruppen. 
  

  
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 och ÖSL 
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  
-          2 kursdagar för helt nya blankettombud och ny personal på T&E-centralen  
-          En tvådagars kurs för ÖSP:s fullmäktige och styrelse kring aktuell lantbrukspolitik 
-          6 kursdagar kring marknadsföring av ekologiska livsmedel. Genomfördes som 

köptjänst från Svenska Handelshögskolan 
-          6 kurser kring förverkligandet av Natura 2000. I samarbete med 

Skogsvårdsföreningarnas förbund och medborgarinstituten 
-          En dag för ladugårdsavbytare. I samarbete med LPA. 

  
  
Skogsfrågor 
  
Under året antog regeringen ett nationellt skogsprogram. En målsättning i programmet är 
en ökad användning av skogsråvara. 
  
En diskussion om organiseringen av skogsägarnas intressebevakning ägde rum under 
1999. MTK och skogsvårdsföreningarnas förbund beslöt gå in för en modell där skogsägare 
kan bli medlem i MTK via skogsvårdsföreningarnas förbund. I Svensk-Finland skulle detta 
ske så att medlemskapet och penningströmmarna skulle gå via förbunden till SLC. 
Skogsvårdsföreningarnas förbund i Österbotten beslöt under slutet av 99 att för en tid inte 
ha någon heltidsanställd verksamhetsledare. I framtiden kommer man att sköta merparten 
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av verksamheten via Länsi-Suomen Metsänomistajien liitto. ÖSP lade under året fram ett 
erbjudande om samlokalisering samt delning av tjänster för att i perspektivet av ett intimare 
samarbete med finskspråkiga kollegor ändå trygga en svenskspråkig service samt 
kostnadseffektiv och tillräcklig stor intressebevakning.  
  
  
  
TRÄDGÅRDSSEKTIONEN                                                                                              
  
  
Trädgårdsutskottet, som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten för de 
fem trädgårdsproducentföreningarna för växthusodlare, har under året sammanträtt till 9 
utskottsmöten och ett representantskapsmöte. Därutöver har utskottet även  sammanträtt 
till flere möten med områdets packerier för att diskutera marknadsföringen. 
  
Under året har trädgårdsutskottet avgett utlåtande om förslaget till landsbygdsprogram för 
tiden 2000 – 2006 för Österbottens TE-centrals område. Trädgårdsutskottet pekade på att 
konkreta åtgärder inom bl.a. utbildning, rådgivning, försök och forskning behövs. 
  
Tillsammans med Vexa deltog trädgårdsutskottet i utställningen ”Trädgårdens vår” i april i 
Helsingfors. Det nya konceptet var försäljning av gurkor och tomater vilket bidrog till att 
göra konsumenterna medvetna om att inhemska produkter fanns i handeln. 
  
Trädgårdsutskottet arrangerade tillsammans med HTF en mottagning för ministrar, 
riksdagsmän och tjänstemän på den nationella trädgårdsdagen i maj. Dagen 
uppmärksammades av många besökare och gav ett otal tillf ällen att närma sig många 
beslutsfattare på samma dag. 
  
Marknaden för grönsaker utvecklade sig mycket illa under året. En ihållande värmebölja 
gjorde att överutbud rådde från midsommar ända till hösten utan någon som helst 
avmattning i produktionen. Säsongen blev en ekonomisk katastrof för växthusodlarna och 
prisen de sämsta på 20 år. 
  
Trädgårdsutskottet förde en enveten och frenetisk kamp för att erhålla en tredje stödrat för 
att därmed kompensera odlarna för dåliga marknadspriser och en otillräcklig stödnivå. 
Trädgårdsombudsmannen hördes som sakkunnig i statsutskottets lantbrukssektion. 
Trädgårdsutskottet sände skrivelse till minister Kalevi Hemilä, uppvaktade riksdagsmän och 
minister Hemilä samt agerade genom SLC i stödförhandlingarna utan att ändå nå målet – 
en ekonomisk kompensation till odlarna för den katastrofala säsongen under  
1999. Den egna organisationen stod här ensam och kunde inte utan stöd nå målet. 
Däremot utverkades i stödförhandlingarna ett löfte om kompensation under kommande år. 
  
Genom den egna organisationens prioritering av växthusstödet i förhandlingarna och 
politisk uppbackning från de österbottniska riksdagsmännen lyckades det att utverka en 
förhöjd stödnivå från 61 mk/m2 för perioden 2000 – 2003. Även om höjningen inte var 
tillräcklig med tanke på den under året ständigt stigande prisnivån på olja var det ändå ett 
viktigt och betydande steg i rätt riktning. 
  
I samband med de pågående stödförhandlingarna i Bryssel om en fortsättning av det 
nationella stödet besökte trädgårdsombudsmannen vid två tillfällen för att diskutera 
trädgårdsstödet med representanter för kommissionen och Finlands EU-representation. Att 
den lösning som kommissionen och Finland sedan godkände inte sträcker sig längre än 
2003 var i viss mån en besvikelse. 
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Trädgårdsutskottet besökte under hösten Estland för att studera odlingen av grönsaker och 
identifiera eventuella hotbilder mot finländsk odling från ett blivande medlemsland i EU. 
  
Trädgårdsutskottet har under året varit representerat i 5-b projektet Vexa, genom 
trädgårdsutskottets ordförande Jan-Erik Häggvik och viceordförande Gösta Lindgård. 
Trädgårdsombudsmannen har under året deltagit i COPA:s arbetsgrupp för frukt och grönt, 
i arbetsgruppen för blommor och plantor samt deltagit som finländsk representant i EU:s 
rådgivande kommitté för frukt, grönt, blommor och plantor. Trädgårdsombudsmannen har 
fungerat som styrelseordförande i det nybildade Oy Hortilab Ab. 
  
  
Frilandsodling 
  
Intressebevakning för frilandsodling har under året skett genom frilandsodlarnas 
lokalavdelning av ÖSP. Styrelsen för föreningen som sammanträtt till fyra möten har också 
fungerat som ett frilandsutskott inom ÖSP under Christer Finnes ledning och med 
trädgårdsombudsmannen som sekreterare. 
  
Väderleken medförde även problem för frilandssektorn i form av kvalitetsproblem och 
avsättningsproblem. Under året har utlåtande om landsbygdsprogrammet för 2000 –2006 
avgetts för frilandssektorns del. Frilandssektorn inom ÖSP har arbetat för att åstadkomma 
en förbättring av skördeskadelagen så att även frilandsprodukter producerade för 
färskvarumarknaden skulle medtas i den nya lagen. Därutöver har miljöstödet och 
stödfrågor bevakats via centralförbundet. 
  
  
Skatteservice 
  
Skatteservicen har fortsatt i samma omfattning som tidigare. 
  
Avdelning Skattebokförare Telefon 
Björköby  Per-Ola Sandvik 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 

Yttermark Stefan Guldén 225 6556 

Vörå Kontobyrå Grannas & Co 383 2655 
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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: 
  
  
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 (fram till 1.11 varefter 
Sune Krokfors övertog skötseln även av de kommuner Liljedahl 
handhaft) 

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 
  
  
Pensionsombuden har deltagit i olika skolningstillfällen ordnade av LPA. 

Övermark Johnny Ehrs 224 3521 
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MEDLEMS- OCH AREALREDOVISNING FÖR ÖSP 31.12.99 
  

 

Lokalavdelning                   Aktiva Stödande Ansluten Ansluten Gårdar Personer 

Esse 153  369 3 4 3317,5 8091,2 

Frilandsodlarna 45  50  - - 162,4 - 
Jeppo 99  232 6 16  2763,9 4618,4 
Karleby 147 431 10  12  3471,7 6485,7 
Keskisnejden 40  101 4 5 714,5 881,1 
Korsholms södra 247 479 21  35  4299,0 4308,3 
Korsnäs 104 184 9 12  1380,0 3028,5 
Kronoby 149 532 16  26  3735,0 6402,9 

Kvevlax 138 245 10  17  2808,0 3528,8 

Lappfjärd 143 323 12  20  2728,9 4951,6 
Larsmo 61  144 5 6 596,0 2930,0 
Malax 236 410 39  53  3123,9 4984,7 
Maxmo 26  58  1 1 271,3 761.4 
Munsala 150 337 8 15  3704,4 4138,4 
Nedervetil 98  297 10  23  2270,0 3796,4 
Norra Korsholm 69  113 5 6 627,6 1455,4 

Nykarleby 129 352 15  27  3067,6 7411,7 

Närpes östra 165 295 12  15  2820,1 4793,4 
Oravais 124 403 6 7 3213,2 4639,4 
Pedersöre 187 514 29  48  4516,4 7151,7 
Petalax 56  101 3 4 711,6 1338,9 
Purmo 144 367 10  16  3499,0 6313,6 
Pörtom 132 257 3 4 2060,3 3667,7 
Replot-Björköby  43  81  12  18  318,3 1475,9 

Sideby  46  102 10  13  767,5 2076,0 

Solf 134 273 7 10  2744,1 2493,9 
Sundom 55  103 2 2 768,1 996,9 
Terjärv 136 388 9 14  2687,5 4177,6 
Tjöck 63  139 2 4 1055,8 2981,2 
Västra Närpes 100 208 2 3 1803,8 3376,2 
Vörå 249 619 30  51  5290,7 8154,9 
Yttermark 139 302 6 9 2661,9 3090,8 

Övermark 133 277 12  15  2222,1 3842,5 
              
Summa 3940  9086   329 511 76198,3   28345,1  
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FÖRDELNING AV MEDLEMMARNA ENLIGT  ÅKERAREALENS STORLEK 31.12 
1999             
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Summa 

Esse 18  14  15  21  30  19  33  3 153 
Frilandsodlarna 34  8 3 - - - - - 45  
Jeppo 21  3 9 6 9 9 25  17 99  
Karleby 20  11  15  20  19  16  36   10  147 
Keskisnejden 2 4 10  12  5 1 6 - 40  

Korsholms södra 40  37  53  30  24  18  40  5 247 

Korsnäs 24  23  25  10  7 6 8 1 104 
Kronoby 22   6 10  22  21  18  39  11 149 
Kvevlax 15  22  21  22  15  16  20  7 138 
Lappfjärd 11  15  32  29  26  12  14  4 143 
Larsmo 28  9  8 7 4 2 2 1 61  
Malax 36   67  49  38  21  13  10  2 236 
Maxmo 4 13  2 3 4 - - - 26  

Munsala 10  12  31  20  18  16  30  13 150 

Nedervetil 6  8 11  22  17  14  18  2 98  
Norra Korsholm 20  24  18  1 3 1 1 1 69  
Nykarleby 17  12  18  19  14   11  24  14 129 
Närpes Östra 19  30  24  42  17  15  15  3 165 
Oravais 19  9 8 9 19  13  33  14 124 
Pedersöre 15  12  31  29  32  15  37  16 187 
Petalax 10  16  15  4 4 2 4 1 56  

Purmo 31  10  15  15  14  8 30  21 144 

Pörtom 13  30  24  27  18  10  9 1 132 
Replot-Björköby  20  11  4 3 3 2 - - 43  
Sideby  8 9 10  6 2 3 7 1 46  
Solf 23  15  22  17   8 13  26  10 134 
Sundom 13  12  9  8 3 1 8 1 55  
Terjärv 23  16  17  19  24  5 26  6 136 
Tjöck 11  7 14  9  7 7 7 1 63  

Västra Närpes 8 23  16  21  12  6 12  2  100 

Vörå 24  21  40  42  42  27  43  10 249 

Yttermark 7 18  37  23  18  13  20  3 139 
Övermark 13  15  32  29  20  12  12  - 133 
                    
Summa 585 542 648 585 480 324 595 181 3940 
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Trädgårdsproducentavdelningarna 31.12 1999 
  

                                                                                    
  
 

  Växthus/Person Stödande Areal bärodlare medl.             
            
Karlebynejden, 
växthus 

20  34  3 5 32.526 

                        bärodl. 20  34  - - 24,3 
Korsnäsnejden 80  106 8 12  152.987  
Lappfjärdsnejden 19  24  1 2 38.522 
Malaxnejden 64  120 19 36  84.490 

Närpes 353 472 19 24  636.558  
            
Summa 556 790 50 79  946.033  
      24,3     
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