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MEDLEMMAR   
  1999 2000 

AKTIVA MEDLEMMAR 
- gårdar anslutna till vanlig lokalavdelning  3.940 3.827 
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 556 533 
Aktiva gårdar sammanlagt 4.496 4.360 
 

Personmedlemmar  

- vanliga avdelningar 9.086   8.830 

- trädgårdsavdelningar 790 768 

Personmedlemmar sammanlagt 9.876 9.598 
 
 
Ansluten åkerareal, ha  76.166 76.476 
- i medeltal per gård 19,3  19,9 
 
Ansluten skogsareal, ha  128.345 125.918 
- i medeltal per gård 32,9  32,9 
 
Ansluten växthusareal, m2 946.033 937.945 
- i medeltal, m2 per gård 1.701  1.759 
 
Ansluten bärodlingsareal, ha  24,3 17,2 
- i medeltal per gård 1,1 1,3  

 

STÖDANDE MEDLEMMAR 
- stödande gårdar 379 379  
-  antal personmedlemmar 590 591 
- 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 2000 Mejeriandelslaget Milka, 
Andelslaget Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes 
Grönsaker, Österbottens skogsvårdsföreningars förbund, Österbottens svenska fårklubb 
samt Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP).



 2

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 Svenska Yrkesinstitutet, Gamla Vasa enheten (Korsholms skolor) den 
10 april. Förbundsordförande Nils-Anders Granvik berörde i sitt inledningsanförande vad 
höstens stöduppgörelser fört med sig.  Han underströk också sin oro för att stödramarna 
inom det nordliga stödet inte används fullt ut. Detta kan ge felaktiga signaler när nya 
förhandlingar ska inledas med kommissionen.  Han berörde också betydelsen av 
samarbete i stället för konkurrens som ett exempel användes Aito Maito. 

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

Landsbygdsavdelningens chef vid Österbottens T&E-central Harriet Hermans berättade 
om investeringarna som gjorts i Österbotten under de senaste åren samt om dom nya 
investeringsstöden som kunde söks från den 3.4.2000. Investeringstakten har varit hög 
på området. Österbottens T&E-central ligger bland de främsta i beviljandet av 
investeringsstöd. SLC:s ombudsman Rikard Korkman informerade om lantbrukspolitiska 
frågor och om Finlands kommande miljöstödsprogram. 

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

Resolutionen från mötet krävde att lantbrukets beskattning ska lindras. Jordbruken ska 
ges bättre möjligheter till utjämning av inkomsten. Miljöstödssystemet och det 
budgeterade anslaget till det nationella vallstödet ansågs vara för låga. 

 

Höstmötet 

Höstmöte hölls på Svenska Yrkesinstitutet, Gamla Vasa enheten (Korsholms skolor) den 
4 december. I sitt hälsningsanförande berörde ordförande Granvik bl.a. strukturfrågorna, 
galna kosjukan, lantbruksinkomsten och planerna på att organisera 
skogsfastighetsägarna. Under höstmötesrundan har ett tema varit strukturutvecklingen 
inom jordbruket. Jordbruksministern har sedan tillträdet kraftigt förespråkat en 
strukturutveckling i det finländska jordbruket. Granvik framhöll att jordbrukarna inom 
ÖSP:s verksamhetsområde har antagit utmaningen och investerat och förstorat. 
Farhågan kring strukturutvecklingen har delats med förbundets medlemmar under 
höstens möten. I anförandet belystes också utvecklingen i lönerna inom primärnäringen 
och den övriga sektorn. 

Vid mötet godkändes budget och medlemsavgifter för år 2001.  

På förslag av valberedningen kunde höstmötet enhälligt återvälja Nils -Anders Granvik, 
Terjärv, till ordförande. Till viceordförande för förbundet valdes likaså enhälligt Bo Storsjö, 
Sideby. För en treårig mandatperiod invaldes i styrelsen Mats Nylund, Pedersöre med 
Carl-Johan Enroth, Nedervetil som suppleant och Stefan Nordman, Tjöck med Olav 
Lillgäls, Lappfjärd som suppleant. Till ny suppleant för Mikael Smeds för återstående 
mandatperiod (2001-2002) valdes John Lidman, Petalax.  
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Till revisorer återvaldes Mårten Vikberg med Rune Lindstedt som suppleant och Tor-Erik 
Hägg med Sune Krokfors som suppleant. 

Den lantbrukspolitiska översikten hölls av SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström. Han 
berättade om de förbättringar som riktats till nötköttsproduktion för att höja den inhemska 
produktionen bl.a. investeringsstöd till anskaffning av dikor och förhöjda djur - och 
arealstöd. 

Direktör Michael Hornborg från Svenska lantbrukssällskapens förbund höll ett anförande 
kring temat hur EU:s östutvidgning och jordbrukspolitik kommer att påverka det 
Österbottniska jordbruket. De tidigare utvidgningarna av Europeiska unionen har endera 
varit ”politiska” eller ”ekonomiska” till sin natur. Den tänkta utvidgningen är rent politisk, 
för att utveckla Europa på ett fredligt sätt är utvidgningen nödvändig.  Frågan är hur man 
kan säkerställa lantbruksproduktionen i de nuvarande medlemsländerna vid en 
utvidgning. Hornborg ansåg att dagens system då största delen av lantbruksstödet 
betalas ut ur EU:s kassa är ohållbar i längden. Ett system där jordbrukaren förbinder sig 
att sköta vissa tjänster är ett alternativ, men han poängterade att de nuvarande och det 
framtida jordbruksstödet ska optimeras men får inte styra produktionen. 

 

Till höstmötet hade inlämnats 4 motioner. Om dessa nedan. 

 

Resolutionen från höstmötet noterade det inkomstpolitiska förslaget till jordbruket. 
Förslaget togs emot positivt och sågs som en förändring på den normala kräftgången. Ett 
ställningstagande gjordes gällande de nationella stöden, de bör vara kontinuerliga och 
stödnivån borde vara den fastslagna för att jordbrukaren säkert ska kunna planera 
produktionen. Höstmötet ansåg också att vid eventuella förhandlingar om en 
östutvidgning måste odlingsbetingelserna i det finländska jordbruket beaktas. 
Förhöjningen i bränslepriserna, speciellt inom växthusodlingen sågs med oro. Höstmötet 
framförde en lösning till problemet nämligen, ett förhöjt investeringsstöd till 
biobränsleanläggningar. 
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MOTIONSUPPFÖLJNING 

 

Husdjursböndernas semester  

Motionen yrkar på en förlängning av de lagstadgade semesterdagarnas antal. Den 
inkomstpolitiska uppgörelsen ökande de lagstadgade semesterdagarna från 22 till 23 
dagar.  Vid SLC-kongressen i Pedersöre gavs ett yrkande på 30 semesterdagar. 
Förbundet arbetar för en status höjning bland avbytare. Avbytarna fick en välförtjänt 
löneförhöjning. Problematiken kring avbytarservicen är väl inarbetat i förbundets 
verksamhet och kan därmed avföras. 

 

Nötköttsproduktionen 

Motionen yrkar på ändringar i nationella stöd och investeringsstöd för att 
nötköttsproduktionen ska få en bättre lönsamhet. Vid de nationella stödförhandlingarna 
förhöjdes stöden till nötköttsproduktionen och då speciellt till dikor. Den inkomstpolitiska 
uppgörelsen gav även nötköttsuppfödarna möjlighet till ett investeringsstöd för 
anskaffning av dikor och avelstjurar samt för fullfodervagnar. Resultaten är i enlighet med 
motionens krav att höja självförsörjningsgraden av nötkött och kan därmed avföras.    

 

Bränsleaccis 

Motionen yrkar på att bränsleaccisen sänks. I ett brev riktat till Jord- och 
skogsbruksministeriet om yrkande på en sänkning avbränsleaccisen. Svaret på yrkandet 
är att den linjedragning som regeringen gjort är det omöjligt att framlägga ett förslag om 
sänkt bränsleaccis. 

 

Förvärvsinkomst kontra kapitalinkomst 

Motionerna yrkar på en förändring av sjukdagpenningens koppling till beskattningen. En 
annan del av motionen är det ska vara möjligt att själv bestämma förvärvsinkomstens 
storlek. Sjukdagpenningen kommer att vara kopplad till LFÖPL-försäkringen fr.o.m. den 
1. 7 2001. Enligt det gamla systemet skulle kring 30 000 jordbrukare inte vara berättigade 
till sjukdagpenning. Beskattningsåret 2001 ger möjlighet till att välja 
kapitalinkomstsandelen av företagsinkomsten enligt 18 eller 10 %.  Motionens krav  kan 
därmed ha uppfyllts till båda delarna och kan avföras. 

  

Avdrag i beskattning för användning av bil  

 

Med kördagbok är jordbrukarna berättigade till ett avdrag i beskattningen enligt den 
statliga km-ersättningen på 2,25 mk/km. Förbundet avfärdar kravet på att återinföra det 
gamla systemet, men konstaterar att möjligheten finns kvar i nuvarande beskattning när 
kördagbok saknas. Motionen kan därmed avföras. 

 

Gradering av förskottsskatterna 

Förskottsskatterna borde graderas föra att underlätta likviditetsproblemen på senhösten.  
Inga större förändringar i utbetalningstidpunkt för inkomststöd eller förskott kommer att 
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ske under år 2001. Förbundet kommer att arbeta vidare med problematiken och motionen 
bör redovisas även nästa år. 

 

Tidtabellen för stödutbetalningar 

Motionen yrkar på en förändring i utbetalningstidpunkt för inkomststöden. Förbundet 
arbetar för ett smidigare betalningssystem vid övervakning, en ändring i 
utbetalningstidpunkter och rätt dimensionerade förskott. Motionens krav kan inte anses 
ha uppfyllts och redovisas nästa år. 

 

Biobränsle 

Diskussionen kring prissättningen och benämningen av energived fortsätter. Eftersom 
ingen slutlig lösning uppnåtts kring frågeställningen i motionen bör resultatet redovisas 
nästa år. 

 

Motioner från tidigare år, vilka ej avförts 

 

Korsholm södra lokalavdelning om rekommendationspris för spannmål och virke 

Kravet var att införa någon form av rekommendationspris för att stärka säljarens 
marknadsställning och påverkningsmöjligheter.  ÖSP:s spannmålsutskott har fört 
diskussion kring att införa ett rekommendationspris på spannmål. Vid utbildningen för de 
nya skogsvårdsföreningarna fullmäktige har skogsbevakningens intressen framhävts. 
Skogsägarna kommer att anslutas till SLC:s och MTK:s skogsbevakning under år 2001 
och motionen kan därmed avföras.   

 

Kvevlax lokalavdelning om rabatt på telefonsamtal 

Frågan är ständigt aktuell, men motionen avförs. Ärendet förs vidare till SLC för att SLC i 
samråd med MTK ska förhandla fram medlemsförmåner.  

 

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. Saken har förts vidare till 
statsmakten bl.a. i SLC:s sakkunnigutlåtande till riksdagen om lag om finansiering av 
landsbygdsnäringar. Beslutet från statsmaktens sida har varit att inte sänka räntorna, 
motionen avförs därmed. 

 

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. Bevakningen 
av viltskador är en del av den kontinuerliga verksamheten och motionen kan därmed 
avföras. 
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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. Kurser i  
virkesmätning kan arrangeras i samråd med lokalavdelningarna, skogsbolagen och 
skogsvårdföreningarna och förbundet anser därmed att motionen kan avföras. 

 

Lappfjärd lokalavdelning om telefon- och el-stolpar 

Motionen tog upp problemet med kvarlämnande av oanvända telefon- och el-stolpar på 
åkrar. Stolparna borde inte längre vara ett problem och motionen kan därmed anses 
slutbehandlad. 
 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 
 

Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en 
representant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 2000 
hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaron antecknad inom parentes): 

 
Esse                        lokalavdelning   Per-Ole Mård (3/3) 
Frilandsodlarnas                ”  Christer Finne (1/3) 
Jeppo  ”        Kjell Forsgård (1/3) 
Karleby            ”   Mats Brandt (3/3) 
Keskisnejden  ”  Jan Wallin (0/3) 
Korsholms södra ”  Stefan Thölix (2/3) 
Korsnäs  ”  Tor Juthman (1/3) 
Kronoby  ”  Folke Vestö (1/3) 
Kvevlax  ”  Johanna Svarfvar (3/3) 
Lappfjärd  ”  Olav Lillgäls (3/3) 
Larsmo  ”  Gunborg Östman (3/3) 
Malax ”  Martin Edman (3/3) 
Maxmo ”  Leo Norrlin (1/3) 
Munsala ”  Sonja Nyholm (2/3) 
Nedervetil ”  Carl-Johan Enroth (3/3) 
Norra Korsholm  ”  Folke Krohn (3/3) 
Nykarleby ”  Henrik Strandberg (3/3) 
Närpes östra ”  Bengt Eklund (3/3) 
Oravais ”  Dan Hermans (0/3) 
Pedersöre  ”  Peter Rif (3/3) 
Petalax ”  Yngve Malm (1/3) 
Purmo ”  Nicklas Sjöskog (3/3) 
Pörtom ”  Johan Lindgård (2/3) 
Replot-Björköby  ”  Mikael Norrgård (3/3) 
Sideby  ”  Bengt Berglund (2/3) 
Solf  ”  Kjell-Göran Paxal (3/3) 
Sundom  ”  Sven-Ola Hortans (1/3) 
Terjärv  ”  Bengt-Johan Skullbacka (2/3) 
Tjöck  ”  Peter Sjöblom (1/3) 
Västra Närpes ”  Christer Westerlund (1/3) 
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Vörå  ”  Håkan Dahlin (2/3) 
Yttermark ”  Stefan Guldén (3/3) 
Övermark  ”  Leif Rönnholm (2/3) 
Karlebynejd. trädgårdsproducenter  Samuel Granholm (0/3) 
Korsnäsnejd. ”  Kaj Karlsson (2/3) 
Lappfjärdsnejd. ”  Bo Kortell (0/3) 
Malaxnejd.  ”  Jan-Erik Häggvik (2/3) 
Närpes  ”  Gösta Lindgård (3/3) 
Österbottens Äggcentrallag  Leif Wägar (3/3) 
Mejeriandelslaget Milka   Sture Kackur (1/3) 
Österbottens Kött   Pär-Gustav Lindh (0/3) 
Närpes Grönsaker   Ove Grandell (2/3) 
Skogsvårdsföreningarnas förbund  Olav Store (3/3) 
Sv. Österbottens Pälsdjursodlareförb. Bengt Rögård (1/3) 
 
 
Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten 
samt ett extra möte. På dessa har ärenden beretts till förbundsmöten samt fastslagit 
förbundets verksamhetsplan. På vårmötet informerade Bror Staffas, Avena om 
spannmålshandel, odlingsavtal och Internet-handel. Uttalandet från mötet behandlade 
den pågående seminologstrejken samt regeringsprogrammet. På fullmäktiges höstmöte 
berättade den nyvalde ordföranden för centralförbundet Holger Falck om 
kostnadsutvecklingen inom jordbruket. Uttalandet från höstmötet beskrev situationen 
kring löneutvecklingen ”en arbetsgrupp diskuterar förhöjda löner när en annan 
arbetsgrupp kämpar mot lönesänkningar”. Vid extramötet för fullmäktige beslöts att kalla 
Jonas Laxåback till verksamhetsledare. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2000 
 
Ordförande (närvaro)   Viceordförande (närvaro) 
Nils-Anders Granvik (11/13)  Bo Storsjö (13/13)  
 
Ordinarie ledamöter (närvaro)  Suppleanter (närvaro) 
Tom Jungerstam, Jeppo (12/13)  Rune Törnqvist, Purmo (1/13) 
Mats Nylund, Pedersöre (11/13)  Ossian Wassborr, Nedervetil (1/13) 
Bjarne Ehrs, Vörå (11/13)  Gustav Backman, Keskisnejden (1/13) 
Harry Anderson, Korsholm (11/13)  Thomas Bäck, Korsholm 
Mikael Smeds, Malax (8/13)  Rolf Syrén, Petalax 
Stefan Nordman, Tjöck (9/13)  Ingolf Andtfolk, Sideby 
Martin Westerberg, Yttermark (13/13)   Stig Simons, Yttermark 

 

Hedersordförande är riksdagsrådet Håkan Malm. Förbundets revisorer var Tor-Erik Hägg 
och Mårten Vikberg med Sune Krokfors och Rune Lindstedt som suppleanter. 

KOMMITTÉER OCH UTSKOTT 
 
EKOUTSKOTTET 
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Ekoutskottet bestod av ordf. Thomas Snellman, Pedersöre, Ole Edén, Vörå, Stig 
Jakobsson, Nykarleby, S ture Nyman, Närpes, Bjarne Mara, Korsholm och Sonja Nyholm, 
Nykarleby. Thomas Snellman är också medlem i MTK:s ekoutskott. Som sekreterare har 
fungerat ekoombudsman Paula Viertola -Jern. 
 
Utskottet höll två möten. EU-förordningen för ekologisk animalieproduktion och dess 
tillämpning i Finland var ett viktigt diskussionsämne på våren 2000. Utskottet gav sitt 
utlåtande om tillämpningsförslaget till SLC:s ekoutskott vilket förde ärendet vidare till 
JSM. Utskottet kunde senare konstatera att alla ändringsförslag godkändes och 
verkställighetsförordningen var tillämpbar. Ekologisk husdjursproduktion och dess 
lönsamhet var i utskottets agenda hela året. Under hösten föreslog utskottet till SLC att 
ett speciellt ekodjurstöd och/eller extra investeringsstöd behövs eftersom producenterna 
inte kan få ut från marknaderna det priset som täcker kostnader. Utskottet föreslog 
ytterligare till JSM att ansökningstid för specialmiljöstödet bör flyttas till slutet av maj samt 
en del ändringar i ekoavtalsvillkor gällande fogandet av tilläggsareal. Växande efterfrågan 
på ekoprodukter stimulerade nya producenter till att övergå till ekoproduktion. Under 
hösten konstaterades att ekoareal hade under tre år vuxit med 33 % till 11 809 ha. 
Utbudet av animaliska ekoprodukter var bristfälligast. Producentpris på ekoprodukter var 
bra under år 2000 förutom pris på animalieprodukter. ÖSP-ekoproducenter deltog aktivt i 
SLC-ekoseminarium som ordnades i Vasa i februari. 
  
ÖSP:s ekoprojekt 1997-1998 avslutades i augusti. Projektet hade finansierats med 5B-
medel. Alla kommuner, ÖSP, Milka, ÖK, Helsingin Mylly/Polar Mills, Närpes Grönsaker 
och ÖSL deltog i finansieringen. Thomas Snellman och Stefan Thölix har varit utskottets 
representanter i ledningsgruppen och Paula Viertola -Jern har fungerat som projektledare 
och ekoombudman. I ekoprojektets slutskede konstaterades att trots konkreta och 
positiva resultat behöver ekoarbete speciellt ekoanimaliesidan ytterligare insatser. ÖSP:s 
styrelse beslöt söka finansieringen för fortsättningen dels till slutet av år 2000 och för 
tiden 2001-2003.  
 
 
 
Trädgårdsutskottet 

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

 

Utskottet för jordbrukarkvinnor 

Utskottet bestod under år 2000 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 höll 4 möten under år 2000. Under året ordnades ett antal kortkurser samt en 6 
dagars långkurs om att våga vara jordbrukarkvinna. Utskottet har också planerat 
kursverksamhet för år 2001. 
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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.  

Under utskottet möte under år 2000 diskuterades marknadsföring av fårkött, Österbottens 
fårandelslag och stödpolitik. 

 

Äggproducentutskottet 

Utskottet bestod 2000  av ordf. Bo Storsjö, Sideby, Evi Finne, Korsholm, Göran Stenman, 
Närpes, Dan Hermans, Oravais, Mats Samulin, Esse och Karin Edman, Yttermark. 

Utskottet höll två möten under året. Vid möten diskuterades bl.a. anslutningsgraden, 
fortsättningen och effekterna av Letala -avtalet. Utskottet stödde en fortsättning på avtalet.  

 

Spannmålsutskottet 

Utskottet bestod av ordförande Stig Simons, Yttermark, Torolf Bonäs, Nykarleby, Leif 
Sand, Övermark, Christer Kull, Korsholm, Torolf Sjögård, Närpes samt Rune Östman, 
Kvevlax.  

Utskottet höll ett möte under 2000. På mötet diskuterades möjligheten till att ge ett 
rekommendationspris för spannmål och certifieringsavgift på eget utsäde. Utskottet 
konstaterade att marknadsinformation till medlemmarna är mycket viktigt. 
 
 
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 2000 under mötet diskuterades b.la. försäljning av 
matpotatis till stärkelseindustrin. Problematiken kring sättpotatis och 
marknadsföringsavgifterna diskuterades likaså. 
 
 
Utskottet för unga lantbrukare 
 
Utskottets sammansättning var följande: Ordf. Anna-Lena Holm, Munsala, Roger Bertils, 
Vörå, Kjell-Göran Paxal, Solf, Torbjörn Ede, Pedersöre, Mårten Krokfors, Kronoby, 
Martina Stoor, Malax, Ingemar Björkgren, Karleby, Mikael Storbäck, Pörtom och Christian 
Björknäs, Lappfjärd.  
 
Utskottet höll 4 möten under året. Två sommarträffar ordnades där förbundsordförande 
Granvik deltog. Sommarträffarna ordnades i Kristinestad och Kronoby. Julhälsningar 
planerades ut vid huvudvägarna. En ungdomsträff hölls i samband med SLC-kongressen 
i Pedersöre 13-15.6. Under året ordnades också tre generationsväxlingskurser samt en 
träff för ungdomsklubbarnas ordförande och sekreterare. 
 
 
Köttutskottet 



 10 

 
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. marknadssituationen, 
investeringsstöd, stödpolitik och EU-kommissionens förslag till grisfond. Nötstrategin 
diskuterades också under mötena. 
 
 
Mjölkutskottet 
 
Utskottet bestod under 2000 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. Under mötena diskuterades stödet till mjölkproduktion, 
kvotfrågor och marknadsläget. Utskottet förespråkade en linje där stödet betalas ut via 
mjölken och att vallstödet ska kopplas till djurgårdar. Utskottet diskuterade även hur man 
med olika räknesätt mäta mjölkproduktionens lönsamhet. Seminologstrejken ledde till att 
utskottet initierade till en kurs i självverksam semin. 
 
 
Sockerbetsutskottet 
 
Utskottets sammansättning var: Ordf. Harry Anderson, Korsholm, Tor Holm, Nykarleby, 
Fredrik Ström, Korsholm, Gustav Kass, Pedersöre och Peter Hummelstedt, Yttermark. 
 
Utskottet sammankom till ett möte under 2000. Vid mötet var också Timo Mäki, Lännen 
Tehtaat och Hannu Simula, MTK närvarande. På mötet diskuterades 
betodlarföreningarnas roll som intressebevakare som en följd av de förändringar som 
uppstår efter försäljningen av Cultor. 
 
 
PR-utskottet 
 
PR-utskottets sammansättning år 2000 var; Ordf. Stefan Thölix, Korsholm, Per-Eric 
Anderson, Munsala, Märta Lybäck, Kronoby, Leif Rönnholm, Övermark, Håkan Berg, 
Pörtom och Kenneth Påhls, Vörå. 
 
Utskottet höll tre möten. På mötena diskuterades bl.a. kampanjen i lågstadieskolor, intern 
marknadsföring, elevrekrytering till lantbruksskolor och arbetskraftssituationen inom 
lantbrukssektorn. 
 
Valutskott 
 
Det av fullmäktige tillsatta valutskottet hade följande sammansättning; Ordf. Jan-Erik 
Häggvik, Malax, Stefan Guldén, Yttermark, Mats Brandt, Karleby, Håkan Dahlin, Vörå, 
Kjell-Göran Paxal, Solf och Peter Rif, Pedersöre. 
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Utskottet höll två möten under året. Utskottet behandlade de val som förrättades på 
hösten. 
 

REPRESENTATION 
 
Förbundets representation i SLC:s och MTK:s organ framgår av SLC:s årsberättelse. 
 
 
Metsäliitto 
 
Nils-Anders Granvik och Jonas Laxåback har  deltagit i den för svenska Österbotten 
unika informella s.k. stödgruppen som sammankommit med Metsäliittos region- och 
distriktschefer på en regelbunden bas. Distriktsrådet består av genom medlemsval 
utsedda förtroendemän som ordförande för distriktsrådet fungerar Bo Storsjö. 
  
MTK:s skogsdelegation verkar på riksplanet. Medlemmar från ÖSP:s område var  Bo 
Storsjö och Olav Store. Till MTK:s skogsdirektion 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.  ÖSP:s representation i olika 
arbetsgrupper, styrelser och andra instanser är en viktig del av intressebevakningen av 
jord- och skogbruk. 
 
Mats 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 Sucros.  
Harry Andersson medlem av delegationen för Kyro älv och 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 
Bo Storsjö medlem av styrelsen för Hönsnäringens stöd r.f. 
Henrik Ingo var medlem av landskapets samarbetsgrupp (MYR) för EU-målprogram till 
november, varefter Jonas Laxåback invaldes i stället 
Ossian Wassborr medlem av delegationen för Perho Å.  
Kjell Forsgård medlem i delegationen och arbetsgrupen för Lappo-å  
Martin Westerberg representant på Polar-Mills bolagsstämma.  
Elmer Örndahl och 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 framtill 1.8. därefter Matias 
Ålgars.  
Henrik Ingo styrelseordförande för Agrolink AB.  
Nils-Anders Granvik viceordförande för C-områdets samarbetsgrupp.  
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Henrik Ingo medlem av styrgruppen för Lifeprojektet på Björkö framtill 1.10 därefter Jonas 
Laxåback. 
Henrik Ingo medlem av delegationen för Österbottens TE-central framtill 1.10 därefter 
Jonas Laxåback. 
Henrik Svarfvar medlem av Beredskapskommittén för Vasa landsbygd. 
Paula Viertola-Jern ordförande för styrgruppen för Finfood-Luomu projektet.  
Stefan Nordman medlem av styrelsen för den stiftelse som upprätthåller 
Perunatutkimuslaitos. 
Leif Rönnholm ordförande för delegationen för lantbruksutbildning vid Korsholms Skolor 
Henrik Ingo ordförande för ledningsgrupperna för 5b-projekten Ambulerande 
datautbildning och Infoland-projektet (Agrolink) 
Henrik Ingo medlem av styrgruppen för projektet  Produktiv köttproduktion i svenska 
Österbotten. 
Henrik Ingo medlem av arbetsgruppen för Kyro Älv 
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 Bo Storsjö (Jan Porander) i Kristinestad, 
Marianne Westerberg (Bengt Eklund) i Närpes. 
Bo Linde ordförande för Martens trädgårdsstiftelse 
 

FÖRBUNDSKANSLIET 
 
Verksamhetsledare och förbundsstyrelsens sekreterare var agronom, AFM Henrik Ingo 
framtill 15.9.2000. Verksamheten sköttes av trädgårdsombudsman Bo Linde till den 
31.9.2000 när agronom, AFM Jonas Laxåback tillträdde tjänsten som verksamhetsledare. 
 
Ombudsman har varit Henrik Svarfvar framtill 31.6.2000.  Den nya ombudsmannen YH-
agrolog Matias Ålgars tillträdde tjänsten från den 1.8.2000. Ombudsmannen har hand om 
fältverksamheten, studie-, försäkrings- och pensionsfrågor.  
 
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. 
AFM Paula Viertola-Jern har skött tjänsten som eko-ombudsman. 
 
Skatteavdelningen  
Agrolog Gert Dalkarl har fungerat som avdelningschef. Han har också handlett 
lokalavdelningarnas skatte tjänster och deras bokförare. Tjänsten är på deltid. 
ADB-merkonom Maria Ström har handhaft skattebokföringen.  
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FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
 
Förbundsstyrelsen har sammanträtt 13 gånger under året och protokollen upptar 117 
paragrafer. Till förbundsstyrelsens möten har också kallats SLC-fullmäktigeordförande 
Gustav Kass, SLC-styrelsemedlemmarna Runar Lillandt och Stefan Thölix samt 
Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds ordförande Olav Store. Förbundsstyrelsen 
har förberett de ärenden som stadgeenligt  handlagts vid förbundsmötena samt handhaft 
de löpande ärendena i förbundets verksamhet. 
 
Henrik Svarfvar som tjänstgjort som ombudsman och LPA-ombud i 28 år gick i pension 
den 1 juli 2000. Nya sökanden till tjänsten fanns ett tiotal. Bland de sökande valdes 
agrolog Matias Ålgars, Lappfjärd till ny ombudsman från den 1.8.2000. 
Verksamhetsledaren Henrik Ingo som verkat inom organisationen i 7 år bytte arbetsplats.  
Till ny verksamhetsledare utsågs agronom, AFM Jonas Laxåback, Karleby fr.o.m. den 1 
oktober. 
 
Under verksamhetsåret fyllde Johannes Weegar 100 år. Han innehade 
sekreteraruppgiften inom ÖSP åren 1935 till 1967, till en början på deltid sedan som 
heltidsanställd. 
 
Under året har förbundet belyst den oroväckande strukturvecklingen inom jordbruket. 
Enligt jord- och skogsbruksministern kommer antalet jordbruk att halveras inom 
förbundets verksamhetsområde till drygt 2000 inom tio år. Förbundet vill värna om att 
familjejordbruken där jordbrukarna har möjlighet till ett socialt liv, har en acceptabel 
skuldbörda och trivs med sitt arbete ska finnas kvar. Farhågorna har fått gensvar bland 
förbundets medlemmar. Förslaget att utvidga fastighetsskatten att omfatta  skogen 
framlagt av statsminister Lipponen, motarbetades kraftigt av förbundet.  
 
Nio motioner inlämnade till förbundet under året nådde ett sådant resultat som krävdes av 
motionärerna. Den inkomstpolitiska uppgörelsen gav bl.a. en förlängning av 
avbytardagarna från 22 till 23 samt nötköttsproduktionen ett investeringsstöd för 
anskaffning av dikor och fullfodervagnar.  I resolutionen från förbundets vårmöte yrkade 
förbundet på skattelättnader för jordbruket. Uppgörelsen fyllde även till denna del 
förbundets krav genom att utjämningsreserverings tak höjdes och att reserveringstiden 
förlängdes med ett år. Andra skattelättnader som träder ikraft beskattningsåret 2001 är att 
kapitalinkomstandelen av förvärvsinkomsten kan väljas enligt endera 10 eller 18 %. 
Jordbrukarna är nu även berättigade till den högre kilometeravdraget på 2,25 mk/km som 
också var ett yrkande i en motion. Sjukdagpenningens koppling till förvärvsinkomsten 
slopades. Enligt den tidigare systemet skulle kring 30 000 jordbrukare stå utanför 
sjukdagpenning. Denna olägenhet belystes i en motion. Även det efterfrågade 
förhöjningen i djurbaserat stöd till nötkreatur kunde uppfyllas. 
 
Förbundet har deltagit i C-gruppens möten och diskuterat problemställningar kring 
produktionsstöden till mjölk och övriga stöd. Organet fungerar som språkrör för 
producentförbunden på stödområdet C. Nils-Anders Granvik har fungerat som 
viceordförande.   
 
Seminologerna strejkade under vårvintern och effekterna av strejken kommer att synas 
en lång tid framöver. Strejken initierade till att en kurs i självsemin påbörjades. Kursen 
fick ett bra mottagande och flere kurser kommer eventuellt att arrangeras. 
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Pälsdjursuppfödarna drabbades av flere attacker under hösten och förbundet gav 
uppfödarna sitt stöd.   
 
ÖSP framförde diplomekonom, trädgårdsombudsman Bo Linde som sin kandidat till 
SLC:s ordförandeval som hölls i samband med SLC-kongressen i Pedersöre. 
Motiveringarna till förslaget var bl.a. han har verkat som lobbyist i Bryssel, har god 
språkkännedom och har ett flertal kontakter b.la. till MTK.    
  
BSE-krisen i Mellan-Europa förorsakade åtgärder även för jordbrukarna i Finland. Bl.a. 
förbjöds användningen av kött- och benmjöl i foder samt ett omfattande testprogram av 
självdöda, nödslaktade och misstänkta BSE-fall inleddes. Förbundet och andelsföretagen 
har tagit krisen med allvar, även om sannolikheten för BSE i Finland är mycket liten. 
Förbundet har som sin viktigaste uppgift ansett vara information till medlemmar och 
media om bestämmelser och anvisningar gällande BSE.   
 
Under verksamhetsåret steg kostnaderna inom jordbruket och speciellt 
energikostnaderna. Störst utsatt var växthusnäringen. Hur dessa förhöjda kostnader 
skulle kompenseras var oklart. En kompensation via marknaden kunde konstateras vara 
omöjlig. Flere producenter belyste den orimliga situationen i prissättning genom att 
använda spannmål som energi.  
 
Godkännandet av den horisontala utvecklingsplanen av landsbygden som omfattar hela 
landet godkändes först under sommaren. Förbundet ordnade under våren gemensamt 
med Österbottens T&E-central, Österbottens svenska lantbrukssällskap kursdagar kring 
de nya bestämmelserna i kompensations- och miljöstödet, trots att stödsystemen inte 
ännu godkänts av kommissionen. Bestämmelserna ändrade hela tiden under våren och 
även efter att arealansökningarna lämnats in till kommunerna kom det ändringar i 
bestämmelserna. Bestämmelserna för Nitratdirektivet blev också strängare vilket delvis 
också påverkade miljöstödsreglerna. I samband med kursdagarna informerades det även 
om miljöspecialstöden. 
 
Förbundsstyrelsen antog Närpes Äggpackeri som stödande medlem i ÖSP och antalet 
stödande samfund i förbundet f.r.om. år 2001 är 8 stycken.  Anslutningen till Letala-
avtalet var hundraprocentig bland producenterna inom Österbottens Äggcentrallag och 
Närpes Äggpackeri. Effekten av Letala -avtalet syntes helt klart som en kraftig förhöjning i 
producentpriset. Trots detta kunde inte anslutningsgraden hållas vid 85 % enligt den 
utsatta målsättningen av Hönsnäringens stöd rf..  
 
Inom Atrias ägarandelslag ansågs det viktigt att ha en gemensamt anskaffnings- och 
rådgivningsbolag. Bolaget A-producenter Ab grundades för att maximalt kunna utnyttja 
den rådgivningskunskap som finns inom ägarandelsslagen och för att sänka 
anskaffningskostnaderna. Österbottens Kött handhar i fortsättningen anskaffning, 
förmedling och avräkning i svenska Österbotten. 
 
Förbundsstyrelsens uttalanden finns i sin helhet på ÖSP:s hemsida på 
http://osp.agrolink.net/ 
 
Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar 
 

- Gemensamt besvär till HFD gällande nedskrivning av Polar Mills aktier 
- Informering av SFP:s riksdagsgrupp om brådskande ärenden som bör lösas 
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- Brev till Atrias styrelse om partiaffärernas stora inflytande 
- Brev till chefen för Kumix, Göran Hilli om hans uttalande i TV kring jordbrukets 

inkomsstöd 
- Uttalande om kvarkens världsarvsförslag 
- Korrigera anslaget för nationellt stöd, uttalande från fullmäktige 
- Ingen fastighetsskatt på skog, uttalande från extra fullmäktigemöte 
- Inkomstpolitisk uppgörelse även för jordbruket., uttalande från fullmäktigemöte 
- Seminörsstrejk, uttalande från förbundsstyrelsen 
- Lindring av beskattningen och utlovade stöd ska betalas enligt överenskommelse, 

uttalande från förbundsmöte 
- De förhöjda bränslekostnaderna och det positiva i den inkomstpolitiska 

uppgörelsen, uttalande från förbundsmöte 
- Oacceptabelt att sänka lantbruksstödet, insändare 
 

 
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.: 
 

- Alternativ energidag för växthusodlare-torvseminarium 
- 4 kurser för blankettombuden (areal- och miljöspecialstöden) 
- 2 generationsväxlingsdagar på våren i Närpes och Pedersöre 
- en generationsväxlingdag på hösten  
- 2 kursdagar med temat ”Våga vara jordbrukarkvinna” 
- En avbytardag i samarbete med LPA 
- Ett flertal olika ekokurser 

 
 
Skogsfrågor 
 
Under verksamhetsåret fördes diskussion kring hur skogsfastighetsägarna ska anslutas 
till MTK:s och SLC:s skogsbevakning. De båda organisationernas stadga har kommer  att 
omarbetats för att övriga markägare har rätt att ansluta sig till skogsbevakningen. 
Anslutningen kommer att förverkligas under 2001. Under året förrättades val av ny 
fullmäktige till skogsvårdsföreningarna genom post röstning. ÖSP har i samråd med 
Skogsvårdsföreningarns förbund planerat skolningen av de nya fullmäktige. 
 

EKOLOGISKT LANTBRUK – EN FRAMTIDSVISION FÖR ÖSTERBOTTEN 
ÖSP:s ekoutvecklingsprojekt 1.4.98-31.8.2000 
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Den ekologiska odlingen hade i Österbotten framskridit med fart under 1990-talet efter att 
Finland hade infört det statliga övergångsstödet. Den relativa andelen av arealen inom 
ekoodlingen, 8,2 %, var landets största.  
 
ÖSP:s styrelse beslöt våren 1997 att starta ett utvecklingsprojekt vars huvudsakliga syfte 
var att arbeta för att förbättra regionala ekolivsmedels förädling och marknader. Arbetet 
inleddes med projektet "Den renaste maten i den renaste miljön” 15.8.97-31.3.1998. 
Därefter började projektet ”Ekologiskt lantbruk en framtidsvision för Österbotten”. 
Delaktiga i projekte t har varit företag, parti- och detaljhandeln, storkök och restauranger 
samt enskilda konsumenter. 
 
Under projekttiden ökade ekologiska åkerarealen från 8870 ha till 11 819 hektar 
motsvarande 10,7 %. Ekogårdarnas medelstorlek var 24 hektar år 1997 och 30 ha år 
2000. De granskade gårdarnas antal ökade med 40 nya gårdar.   
 
Antalet ekologiska animalieproducenter var 32 år 1997 och 48 år 2000. Ökningen 
motsvarade inte resultatförväntningarna. Orsakerna till detta var bl.a.  fördröjningen av 
EU-förordningen (godkände i ministerrådet augusti 1999), den samtida osäkerheten 
gällande Luomu-liittos animaliereglers hållbarhet och dålig lönsamhet i ekodjurhållningen. 
Österbottens Kött/Atria började hösten 1999 med kontraktsproduktion av ekokött. Milkas 
invägning har vuxit från 1 milj.kg till 2,5 milj. kg och produkturvalet växte med ekoost 
våren 2000.  
 
Polar Mills uppköp av ekospannmål har ökat från 1 milj.kg till över 3 milj.kg och 
produkturval från 8 till över 30. Norrgård i Närpes och Potato-Pak i Tjöck började under 
projekttiden med förädlingen och försäljningen av ekopotatis. Frilandsgrönsaksodlare har 
fått nya uppköpare och är synligt framme i regionens butiker med sina ekoprodukter. 
 
Urvalet av ekologiska livsmedel i regionens butiker har ökat markant. Användningen av 
ekomat i regionens storkök ledde till att flera kommunala storkök köper ekolivsmedel 
direkt från österbottniska ekoproducenter. 
 
Kännedomen om ekologiska produkter har ökat betydligt under 1998-2000. Nästan 80 % 
av konsumenterna har erfarenhet av ekologiska livsmedel. Projektet har nått över 6000 
åhörare under projekttiden och träffat tusentals kunder i butikerna. 
 
Projektet arrangerade utbildningsdagar i marknadsföring för producenter. Ekoprojektet 
har synts i medier. Detta har för sin del varit gynnsamt för hela producentkåren. 
 
Projektets kostnader har totalt varit 1 157 557 mk. Arbetet finansierades med Leader och 
5B-medel. Alla kommuner i ÖSP:s område deltog i finansieringen. Ytterligare deltog 
företag - ÖK, Milka, Närpes Grönsaker, Polar Mills – samt ÖSL och ÖSP i finansieringen. 
 
  
Utdelande av förtjänsttecken; 
 
Under året tilldelades ingen förtjänsttecken. 
 
Stipendier; 
 
Under året utdelades inga stipendier. 
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TRÄDGÅRDSSEKTIONEN     
 
 
Trädgårdsutskottet, som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten för 
de fem trädgårdsproducentföreningarna för växthusodlare, har under året sammanträtt till 
8 utskottsmöten och ett representantskapsmöte. Därutöver har utskottet även  
sammanträtt till flere möten med områdets packerier för att diskutera marknadsföring och 
export av grönsaker. 
 
Marknadsbefrämjande åtgärder för de österbottniska växthusgrönsakerna har under året 
gjorts på trädgårdsutställningen i Åbo och Tammerfors i samarbete med 
utvecklingsprojektet Vexa. Därutöver deltog utskottet i ÖSP:s monter vid 
lantbruksutställningen i Seinäjoki. 
 
Tillsammans med Handelsträdgårdsförbundet deltog representanter för utskottet i det 
stora informationstillfälle som på den nationella trädgårdsdagen i maj ordnades för  
ministrar, riksdagsmän och tjänstemän i riksdagen. 
 
Marknaden för växthusgrönsaker var under året något bättre än under 1999 men 
prisnivån var ändå alldeles otillräcklig. Lönsamheten utvecklades negativt för 
växthusodlarna till följd av en låg prisnivå för grönsakerna och kraftigt höjda 
energikostnader. Situationen 
framstod som ohållbar för de flesta växthusodlare och växthusodlarna kom därför 14.8 
samman till ett stormöte i Pjelax, Närpes för att diskutera näringens situation. I stormötet 
deltog ca 356 odlare som enades om att kräva bl.a. investeringsstopp, höjda och 
tidigarelagda stöd. Senare under hösten ordnades två informationstillfällen om alternativa 
bränslen där förbundet ensamt eller tillsammans med samarbetspartners informerade 
odlarna om vilka möjligheter biobränslen kan erbjuda. för områdets bankdirektörer 
ordnades ett separat infotillfälle.  
 
Förbundets hemställan till min. Kalevi Hemilä ledde till snabba och framgångsrika 
förhandlingar med Jord- och skogsbruksministeriet där ministeriet i brådskande ordning 
införde ett beslut om ett tillfälligt förbud att motta ansökningar om investeringsstöd för 
växthus avsedda för gurk- och tomatodling. 
 
Under sommaren besökte t.f. enhetschef Niina Kauhajärvi och överinspektör Lea 
Anttalainen Österbotten på inbjudan från trädgårdsutskottet för att närmare bekanta sig 
med situationen för såväl växthus- som frilandsodling. I samband med ministeriebesöket 
lyftes även fram behovet av förhöjt stöd för paprikaodling och tidigarelagt arealstöd. Två 
frågor som senare kunde föras till en för odlarkåren lycklig lösning 
 
Flere skrivelser om växthusnäringens dåliga lönsamhet riktades under året till min. Kalevi 
Hemilä som även två gånger uppvaktades av förbundet i trädgårdsärenden tillsammans 
med österbottniska SFP-riksdagsmän. 
 
I slutet av året inbjöds lantbruksrådet  Heimo Hanhilahti, lantbruksrådet Carl-Gustaf 
Mikander och överinspektör Lea Anttalainen till Syd-Österbotten. Avsikten med besöket 
var att intressera ministeriets tjänstemän för en hö jning av investeringsstödet för de 
odlare som önskade övergå till biobränslen. Ministeriet hann inte ta ställning till ärendet 
före årsslutet. 
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Trädgårdsutskottet besökte under året Polen för att på plats studera växthusodlingens 
situation i ett kommande EU-land. 
 
Trädgårdsutskottet har under året varit representerat i 5 b-projektet Vexa genom Jan-Erik 
Häggvik och Gösta Lindgård. I matprojektet Foodia har trädgårdsutskottets representant 
varit Kaj Karlsson. 
 
Trädgårdsombudsmannen har under året deltagit i COPA:s arbetsgrupp för frukt och 
grönt, i arbetsgruppen för blommor och plantor samt deltagit som andra finländska 
representant i rådgivande kommittén för frukt och grönt, blommor och plantor. 
Trädgårdsombudsmannen har även fungerat som styrelseordförande i Oy Hortilab Ab 
och Martens Trädgårdsstiftelse. 
 
 
Frilandsodling 
 
 
Den regniga sommaren och jämna temperaturen bidrog till en jämn produktion och stabil 
prisutveckling för frilandsgrönsaker. Prisutvecklingen var tillfredsställande under 
sommaren med beaktande av skördenivån. 
 
Det fina höstvädret räddade skörden av lagergrönsaker som blev stor. Den stora skörden 
av lagergrönsaker har verkat hämmande på prisutvecklingen av dessa grönsaker. 
 
Under sommaren bekantade sig Jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän med 
frilandsodlingen och Kemiras odlarråd besökte Österbotten. Den regninga sommaren 
skapade problem med mögel i jordgubbsodling. 
 
Frilandssektorn har varit representerad i riksomfattande organ av bl.a. Stig Södergård, 
medlem i SLC:s trädgårdsutskott, styrelsemedlem i kålproducenter r.f., ordförande i dess 
kinakålssektion och medlem i blomkåls- och broccoliutskottet. 
 
Peter Sjöblom har suttit i styrelsen för Rotfruktsproducenter r.f. och medlem i dess 
morotsutskott. 
 
Christer Finne har varit medlem i isbergssalladsutskottet och Per-Ole Sandvik i 
lagerkålsutskottet. 
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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 318 9217 
Kvevlax ÖSP 318 9217 
Lappfjärd Kurt Ekman 222 2117 
Larsmo Ingrid Liljedahl 727 2140 
Munsala Bertel Lassus 764 5124 
Nedervetil Max Skog 864 9727 
Nykarleby Nykarleby Redovisningstjänst 722 4373 
Närpes Gustav Mannfolk  224 1836 
Oravais Bertel Lassus 764 5124 
Pörtom Håkan Ulfvens 366 1228 
Replot ÖSP 318 9217 
Solf ÖSP 318 9217 
Sundom ÖSP 318 9217 
Terjärv Terjärv Servicecentral 867 5192 
Tjöck Mikael Björses 222 3541 
Yttermark Stefan Guldén 225 6556 
Vörå Kontobyrå Grannas & Co 383 2655 
Övermark Johnny Ehrs 224 3521 
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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 222 1086 Kristinestad 
Gunnel Ahlström Övermark 225 5113 Kaskö, Närpes 
Görel Krokfors Kronoby 834 6445 Kronoby, Karleby 
Sune Krokfors Kronoby 834 6445 Pedersöre, Larsmo,  

 Jakobstad  
Ann-Mari Anderson Munsala 764 4562 Nykarleby  
Ann-Charlotte Willför Tölby 344 0100 Vörå, Maxmo, Oravais,  
   Korsholm, Vasa 
Bo Forsberg Malax 365 1314 Malax, Korsnäs 
 
 
Pensionsombuden har deltagit i olika skolningstillfällen ordnade av LPA.
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MEDLEMS- OCH AREALREDOVISNING FÖR ÖSP 31.12 2000 
 
Lokalavdelning       Aktiva                  Stödande         Ansluten      Ansluten  
 gårdar    medl.         gårdar     medl.       åker ha        skog ha 
 
Esse 152  368 3 4 3332,6 8010,0 
Frilandsodlarna 44 49 1 1 158,2 - 
Jeppo 97 231 6 15 2798,5 4669,3 
Karleby 142 416 10 12 3373,0 6337,8 
Keskisnejden 37 94 5 6 1080,4 1049,1 
Korsholms södra 242 460 19 31 4379,6 4294,9  
Korsnäs 100 180 8 10 1309,8 2875,5 
Kronoby 144 518 15 25 3753,9 6219,2 
Kvevlax 133 239 10 18 2807,0 3352,8 
Lappfjärd 140 317 12 19 2581,4 4893,7 
Larsmo 60 143 6 8 577,8 3023,4 
Malax 223 395 39 55 3034,5 4791,3 
Maxmo 24 52 1 1 244,8 716,4 
Munsala 147 329 7 14 3763,0 4042,4 
Nedervetil 97 288 9 20 2239,0 3682,3 
Norra Korsholm 67 111 4 5 620,9 1257,9 
Nykarleby 127 341 16 29 3076,5 7272,2 
Närpes östra 157 279 12 13 2711,9 4525,5 
Oravais 122 399 7 11 3191,2 4611,4 
Pedersöre 185 518 27 44 4469,2 7134,0 
Petalax 56 102 3 4 755,3 1333,4 
Purmo 140 359 10 17 3519,0 6057,6 
Pörtom 129 253 3 4 2066,1 3629,9 
Replot-Björköby 42 78 11 17 300,9 1460,9 
Sideby 42 94 12 15 749,6 1946,1 
Solf 127 256 9 13 2690,3 2470,1 
Sundom 52 95 3 3 709,8 957,9 
Terjärv 132 377 8 12 2681,4 4019,3 
Tjöck 62 135 2 4 1054,8 2966,9 
Västra Närpes 97 201 2 3 1763,0 3307,2 
Vörå 239 589 30 53 5813,8 8141,2 
Yttermark 134 289 6 9 2601,0 3022,9 
Övermark 135 275 12 15 2251,0 3846,0 
 
Summa 3827  8830   328 510 76476,4  125918,5
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FÖRDELNING AV MEDLEMMARNA ENLIGT  ÅKERAREALENS 
STORLEK 31.12 2000  
 
     0,0 - 5,0 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0 -     30,0-      50,0 -  Summa 4,9
 9,9 14,9 19,9 24,9 29,9 49,9 > 
 
Esse 20 14 14 20 30 17 31 6 152 
Frilandsodlarna 34 8 3 - - - - - 45 
Jeppo 23 1 8 4 10 7 25 19 97 
Karleby 25 9 14 16 18 15 34  11 142 
Keskisnejden 2 3 4 5 3 3 12 5 37 
Korsholms södra 46 35 50 24 21 18 36 12 242 
Korsnäs 26 21 24 7 7 6 8 1 100 
Kronoby 22  5 9 18 20 17 41 12 144 
Kvevlax 15 20 17 22 15 16 21 7 133 
Lappfjärd 19 12 29 25 25 12 14 4 140 
Larsmo 30 8  7 7 3 1 3 1 60 
Malax 37  58 46 36 20 13 10 3 223 
Maxmo 4 12 2 2 4 - - - 24 
Munsala 10 11 29 19 19 14 32 13 147 
Nedervetil 9  7 11 21 16 12 17 4 97 
Norra Korsholm 18 24 19 3 1 1 1 1 67 
Nykarleby 19 11 17 17 14  10 24 15 127 
Närpes Östra 20 27 22 41 15 12 16 3 156 
Oravais 21 9 7 9 16 13 33 14 122 
Pedersöre 23 12 24 25 30 15 39 17 185 
Petalax 9 16 15 4 4 2 5 1 56 
Purmo 32 6 14 15 15 7 28 23 140 
Pörtom 14 31 21 23 19 9 10 2 129 
Replot-Björköby 20 11 3 3 3 2 - - 42 
Sideby 7 8 8 5 2 4 7 1 42 
Solf 26 14 14 15  7 12 27 12 127 
Sundom 14 11 7  7 3 1 9 - 52 
Terjärv 22 15 17 17 23 4 26 8 132 
Tjöck 10 7 14 9  7 7 7 1 62 
Västra Närpes 8 23 15 20 11 6 11 3  97 
Vörå 30 16 33 30 27 27 58 18 239 
Yttermark 10 15 33 22 16 14 21 3 134 
Övermark 13 15 34 29 20 12 12 - 135 
 
Summa 638 495 587 517 447 309 618 220 3827 
 
 
 
 
 
 
 


