
MEDLEMMAR  
  2000 2001 

AKTIVA MEDLEMMAR 
- antal gårdar anslutna till ordinära lokalavdelningar 3827 3716 
- antal gårdar anslutna till trädgårdsavdelningar 533 503 
Aktiva gårdar sammanlagt 4360 4246 
 

Personmedlemmar  

- i ordinära lokalavdelningar 8830 8632 
- i trädgårdsavdelningar 768 740 
Personmedlemmar sammanlagt 9598 9372 
 
 
 
Ansluten åkerareal, ha  76476 75902,8 
- i medeltal per gård 19,9 20,4 
 
Ansluten skogsareal, ha  125918 122679,2 
- i medeltal per gård  32,9 33,0 
 
Ansluten växthusareal, m2 937945 950993 
- i medeltal, m2 per gård  1759 1940 
 
Ansluten bärodlingsareal, ha  17,2 16,9 
- i medeltal per gård 1,3 1,3 

 

STÖDANDE MEDLEMMAR (alla avdelningar) 
- stödande gårdar 379 388 
-  antal personmedlemmar 591 594 
- samfund som stöder förbundet 7 8 
 
 
Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 38 stycken. Antalet är 
oförändrat jämfört med fjolåret. 
 
Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2001 Mejeriandelslaget Milka, 
Andelslaget Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes 
Grönsaker, Österbottens skogsvårdsföreningars förbund, Österbottens svenska får-
klubb, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) samt Närpes Äggpackeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förbundsmöten 
 
Förbundet höll under året stadgeenliga förbundsmöten på våren och hösten. Mötena 
hölls på Svenska Yrkesinstitutet, Gamla Vasa enheten (Korsholms skolor). Antalet 
deltagare var på vårmötet 167, och på höstmötet 282. I samband med förbundets 
höstmöte sändes en inbjudan till alla medlemmar. 
 
Vårmötet 
 
Förbundets vårmöte hölls den 9 april. Både i förbundsordförande Nils-Anders Gran-
viks hälsningstal och i anförandet av Marcus H. Borgström tangerades de livsmedels-
skandaler som skakade Europa. Granvik framhöll att vi bör vara med och skapa en 
produktion där konsumenten vet hur och under vilka förhållanden produktionen sker. 
Han efterlyste även en större solidaritet bland jordbrukarna och en strävan till att 
uppfylla det gemensamma intresset.  
 
Rubriken för Marcus H. Borgströms anförande var ”Hur klarar sig lantbrukskoopera-
tionen i livsmedelskrisen”. Han utfäste ett program för framtiden med följande punk-
ter:  
- vi bör få konsumenten att stå för de kostnader som uppstår i och med kraven på 

en högre livsmedelssäkerhet och en bättre kvalitet,  
- vi måste även ta fram sådana produkter som konsumenten vill ha,  
- vi måste kräva att samma krav, gällande djuromsorg, ställs på de produkter som 

importeras till Finland,  
- de lantbrukskooperativa företagen bör tillåtas nationella samarbetslösningar,  
- lantbrukets och förädlingsindustrins betydelse för regionen bör respekteras och i 

framtiden är det endast med egna företag, där jordbrukaren är med och styr, som 
det går att få tillbaka tilläggsvärdet för förädlingen. 

 
SLC:s förbundsordförande Holger Falck höll ett anförande om aktuell lantbrukspolitik. 
 
Vårmötet behandlade 16 motioner. Motionssvaren samt åtgärder och dagsläge redo-
visas i ett skilt kapitel. 
 
Resolutionen från vårmötet tog upp andelslagens betydelse och uppmanade jordbru-
kare att sluta upp till jordbrukets egna företag för att gemensamt stärka deras roll. 
Förbundsmötet uppmanande även de ekojordbrukare som var intresserade av 
ekoodling att ansöka om ekoavtal. 
 
Höstmötet 
 
Förbundets höstmöte hölls den 10 december. Förbundsordförande Nils-Anders 
Granvik berörde i sitt hälsningstal Finlands första BSE-fall, bytet av jord- och skogs-
bruksminister, miljötillståndsförfarandet, lantbruksutbildningen och fortsättningen på 
artikel 141. Höstmötets tänkta huvudtalare, jord- och skogsbruksminister Kalevi 
Hemilä, uteblev p.g.a. BSE-fallet och skickade i sitt ställe överdirektör Ilkka Ruska. 
Ruska berörde i ministerns tal det nationella skogsprogrammet, jordbrukets strategier 
och landsbygdsutvecklingen. Efter talet följde en livlig diskussion. SLC:s 
verksamhetsledare Tage Ginström höll ett anförande om aktuell lantbrukspolitik. 
 



På höstmötet godkändes budgeten och medlemsavgifterna för år 2002. 
 
På förslag av valberedningen beslöt man att enhälligt återvälja Nils-Anders Granvik, 
Terjärv, till förbundsordförande. Bo Storsjö, Sideby, valdes enhälligt till vice-
ordförande. För en treårig mandatperiod invaldes i styrelsen Tom Jungerstam, 
Jeppo, (suppleant Mats Samulin), Martin Westerberg, Yttermark, (suppleant Stig 
Simons) samt Tom Brors, Vörå, (suppleant Gustav Backman). 
 
På förbundsmötet valdes för år 2002 Tor-Erik Hägg och GRM Mårten Vikberg till 
ordinarie revisorer samt som suppleanter för dessa, Sune Krokfors och Rune 
Lindstedt. 
 
På höstmötet behandlades 16 motioner. Motionssvaren samt åtgärder och dagsläge 
redovisas i ett skilt kapitel. 
 
Motionsuppföljning 
 
Lantbrukarens rätt till avbytarservice 
 
Lagen om avbytarservice har ändrats. Enligt förändringen kan också andra än må-
nadsavlönande avbytare fungera som avgiftsbelagd avbytarhjälp. Motionen kan där-
med anses vara slutbehandlad. Förbundet arbetar fortsättningsvis för en god kvalité 
och effektivitet på avbytarservicen för lantbruksföretagare. 
 
Avgifterna för djuridentifikationsregistret 
 
Förbundet har motsatt sig förslaget till förhöjda registreringsavgifter, eftersom det är 
jordbrukarna själva som sköter om registeringen av djur till nötkreatursregistret.  För-
bundet arbetar för att kostnaderna för registreringen ska hållas på en rimlig nivå. 
Förbundet verkar även för att registreringsuppgifterna bättre ska kunna uttnyttjas av 
jordbrukare, bl.a. för uträkning av djurtätheter för extensifieringsersättningen. 
Motionen avförs. 
 
Utskott för svinproduktion och köttfågel 
 
Förbundet har inom köttutskottet tillsatt sektioner för nöt- och enmagade djur. Sektio-
nen för enmagade djur består av representanter för svinproduktion och för fjäder-
fäkött. Motionens yrkande kan därmed anses ha uppfyllts och motionen avförs. 
 
Inhemskt producerat protein 
 
Motionen yrkar på att odlingen av proteingrödor borde stimuleras. 
Husdjurssjukomarnas utveckling i Europa ledde till ett tryck på att förbättra 
lönsamheten för odling av proteingrödor. I samband med kommissionens 
sjupunktsprogram gavs eko-odlare rätt att odla proteingrödor på CAP-trädor. Stödet 
till proteingrödor höjdes även i samband med de nationella stödförhandlingarna. De 
ekonomiska förutsättningarna för odling av proteingrödor har under året förbättrats 
och motionen kan därmed avföras. 
  
Förhöjning av direktbidragsprocenten för suggstallar 



 
Motionen yrkade på en förhöjning av direktbidragsprocenten. När motionen skrevs 
var bristen på smågrisar stor. Tillgången på smågrisar har för tillfället förbättrats. Vid 
årsskiftet höjdes bidragsprocenten till integrerad svinproduktion. Inga andra 
ändringar skedde i bidragsprocenten för svinproduktion. Förbundet kommer att följa 
med utvecklingen inom suggproduktionen och tillgången på smågrisar. Förbundet 
kommer även att följa med strukturutvecklingen inom svinproduktionen. Motionen 
avförs. 
 
Avgifterna för anmälan till miljöregistret och miljötillstånden 
 
Förbundet har inte kunnat påverka avgifterna för miljöregistret eller miljötillstånden. 
Förbundsstyrelsen har i ett öppet brev till kommunerna tagit upp beviljandet av miljö-
tillstånden. Kommunerna får ej ställa för stränga krav på byggnade och placering och 
därmed äventyra verksamhetsförutsättningarna för jordbruk i Österbotten. Förbundet 
följer aktivt med beviljandet av miljötillstånd från Västra Finlands miljöcentral. De 
miljötillstånd som miljöcentralen beviljar eller avslår kommer att vara prejudicerande 
för många andra miljöcentraler och påverka miljötillståndsförfarandet i kommunerna. 
Motionen avförs. 
 
Vad anmälan till miljöregistret leder till i praktiken 
 
Västra Finlands miljöcentral går igenom de inlämnade anmälningarna till miljöregist-
ret. De jordbrukare som enligt den nya miljölagen har bristfälligheter i anmälan eller 
miljötillstånden kommer att kontaktas. Miljöcentralen kan idag inte säga om alla be-
rörda jordbrukare har gjort anmälan till miljöregistret. Syftet med motionen var att 
väcka uppmärksamhet kring de oklarheter som fanns med miljöregistret. Förbundet 
har tagit upp oklarheterna med miljöcentralen och motionen avförs därmed. 
 
Uppföljning av de kostnadsfördelar/nackdelar som investeringsstöden gett 
stödområdena A och B jämfört med C 
 
Hur investeringsstöden används inom olika regioner och hur investeringarna fördelas 
mellan olika produktionsinriktningar hör till det som förbundet kontinuerligt bevakar. 
Förbundet anser att utredningar om investeringsstöden i vissa fall kan användas för 
att uppmärksamma olägenheter, men att man bör komma ihåg att uppgifterna är 
gamla. Liknande utredningar har använts vid förhandligar om det nordliga stödet utan 
större resultat. Motionen avförs eftersom investeringsstödens användning hör till den 
kontinuerliga bevakningen. 
 
Andra intressenter som stödande medlemmar i ÖSP 
 
Förbundet har inte antagit nya samfundsmedlemmar under verksamhetsåret 2001. 
Nya medlemmar antas enbart när förbundets och intressentens intressen 
sammanfaller. Förbundet antar nya medlemmar enligt förbundets stadgar. Motionen 
avförs, men förbundet söker nya medlemmar. 
 
Utsädespotatisens kvalité  
 



Förbundet krävde av SPK att de ska vidta tillräckliga åtgärder för att förbättra sitt 
förtroende som utsädesleverantör. Förbundet uppmanar fortsättningsvis potatisodlare 
att göra reklamation och kräva ersättning för utsädespotatis av dålig kvalité. 
Potatisodlare uppmanas att utföra fältgranskningar för kunna påvisa sjukdomar som 
kan relateras till utsädet. Ett bra utsäde är en av förutsättningarna då det gäller att 
producera livsmedel av god kvalité. Frågan är därför ständigt aktuell och förbundet 
följer noga med utsädeshandeln. Motionen avförs. 
 
Ett sätt att protestera mot absurda påbud 
 
SLC har varit representerad i en arbetsgrupp som tillsatts av Jord- och skogsbruks-
ministeriet. Arbetsgruppen har haft som uppgift att diskutera hur jordbruksförvalt-
ningen sköts. Förbundet har via SLC framfört till arbetsgruppen olägenheter som har 
uppdagats i jordbruksförvaltningen i Österbotten. Motionen avförs. 
 
Ett kvothandelsområde för mjölkkvoter 
 
Efterfrågan på mjölkkvoter på Österbottens T&E-centrals område har under de se-
naste åren varit 25-30 milj. kg. Utdelningen har varit omkring 3-4 milj. kg per år. 
Kvoternas efterfrågan i Österbotten är stor. Under verksamhetsåret har kvothandels-
systemet diskuterats. En ändring av fördelning av försäljningen mellan 
myndigheterna och den fria marknaden diskuterades. Beslut har fattats om att 
nuvarande handelssystem fortsätter.  Förbundet kommer fortsättningsvis att arbeta 
för ett kvothandelsområde och söka lösningar på de problem som finns inom 
mjölkkvotshandeln. Motionen kan därmed avföras. 
 
Medlemskort 
 
SLC och producentförbunden utvecklar medlemsregistret. SLC har lanserat ett extra-
nät som endast är tillgänglig för medlemmar. Ett användarnamn och ett lösenord 
kommer att krävas för de som vill gå in på extranätet. Dessa uppgifter kommer i 
framtiden att sändas ut i samband med medlemskortet. Ett intressant medlemskort 
skapar en samhörighet med förbunden. Förbundet har som målsättning att få ett at-
traktivare medlemskort. Motionen avförs. 
 
Jordbrukarnas ekonomiska situation 
 
De nya jordbrukarnas ekonomiska situation har diskuterats i slutrapporten som jord- 
och skogsbruksministeriets strategiarbetsgrupp har sammanställt. Där nämns bl.a. att 
de unga jordbrukarnas ekonomiska ställning måste förbättras i synnerhet i 
jordbrukets begynnelseskede. Förbundet arbetar för lösningar där övertagarens 
ekonomiska situation ska förbättras och intresset för generationsväxlingar ska 
bibehållas. Motionen redovisas nästa år. 
 
Ett ersättningssystem för viltskador och en bättre balanserad viltstam 
 
Förbundet har inlett en diskussion med intressenter inom jord- och skogsbruket kring 
viltstammens utveckling. Förbundet kommer på lokalnivå att genom lokalavdelning-
arna eftersträva en högre avskjutning. Förbundet arbetar för ett fungerande ersätt-



ningssystem för viltskador. Ingen förändring i ersättningssystemet för viltskador har 
skett och motionen bör till denna del redovisas på nytt. 
 
Förbundet har genom SLC framfört tranproblematiken till riksdagen och utskotten. 
Förbundet har framhållit ersättningssystemets brister, men kan konstatera att några 
ändringar inte skett i denna fråga. Frågan bör redovisas vid nästa vårmöte. 
 
Studiedagpenningssystemet för lantbrukare 
 
Studiedagpenningssystemet har ändrats och jordbrukare kan nu bättre kombinera 
kurser för att erhålla dagpenning. Yrkandet i motionen kan därmed anses ha uppfyllts 
och motionen avförs. 
 
Avena 
 
Lännen tehtaat har visat intresse för köp av Avena bolaget. Staten för förhandligar 
med Lännen tehtaat om en försäljning. Försäljningen kräver ett godkännande av 
konkurrensverket för att kunna genomföras. Förbundet eftersträvar en öppen spann-
målshandel där nivån på spannmålspriserna är tryggad. Motionen avförs, men för-
bundet följer med utvecklingen inom spannmålshandeln.  
 
Flyghavreersättningen 
 
Den nya flyghavrelagen stadgar att flyghavre ska bekämpas. I den nya godkända 
flyghavrelagen finns nämnt att ett årligt anslag ska reserveras för bekämpning av 
flyghavre. Fördelningsprinciperna bör ännu ses över. I motionen yrkas även på för-
höjda sanktioner för försummad flyghavrebekämpning. Förbundet kommer inte att 
verka för att sanktionerna höjs, utan hänvisar till att de sanktioner som ges vid åker-
övervakning är tillräckliga. Motionen avförs. 
 
Förhöjning av basnivån för fosfor 
 
Motionen yrkar på en förhöjd basnivå för fosfor. Förbundet följer med forskningsre-
sultaten gällande fosforhalten  i skördeprodukter. För tillfället finns inga 
forskningsresultat som styrker yrkandet i motionen. Motionen är väl inarbetad i 
förbundets verksamhet och avförs med denna motivering. 
 
Medlemsförmåner 
 
Motionen berörde SLC:s medlemsförmåner och speciellt bränslerabatten. Förbundet 
har framfört till SLC att en genomgång av medlemsförmånerna behövs. Speciellt 
viktigt är det att medlemsförmånerna känns attraktiva för nya medlemmar och för 
skogsägarförbundes medlemmar. Speciellt bränsleförmånen är en förmån som kan 
attrahera medlemmar. Förbundet arbetar för att medlemsförmånerna ska vara 
attraktiva. Motionen redovisas även nästa år. 
 
Extensifieringsersättningen 
 
Ersättandet av mjölkkor i extensifieringsersättningen kommer att underlättas år 2002 i 
och med att det blir möjligt att ersätta djur direkt i identifikationsregistret. Förbundet 



väntar på den utredning jord- och skogsbruksministern lovat utföra kring möjligheten 
till en ändring av djurhållningsperioden. Motionen avförs och förbundet kommer 
fortsättningsvis att verka för att identifikationsregistret ska ligga som grund för 
extensifieringsersättningen. 
 
Kemira Agro  
 
Motionärerna yrkade på att ÖSP ska arbeta för att det tillgängliga gödselsortimentet 
bör vara anpassat till österbottniska förhållanden. ÖSP har fått en redogörelse av Ke-
mira Agro kring orsakerna till förändringen i gödselsortimentet. Ett lämpligt gödsel-
sortiment borde hittas inom gödsel för vall, spannmål och specialgrödor. Förbundet 
kommer att ha möjlighet att utse representanter till arbetsgrupperna för vall, spann-
mål och specialväxter.  
 
Förbundsstyrelsen kommer att genom SLC verka för att gödslingsmedel forsättnings-
vis ska produceras i Finland. Detta bidrar till en trygg inhemsk livsmedelsproduktion. 
Motionen avförs. 
 
Bostadsstöd vid generationsväxling 
 
Motionen yrkar på bostadsstöd vid generationsväxling. Avträdelsestödet är ett unikt 
system och förbundet anser därmed att inga åtgärder bör vidtas. Pensionstagare har 
rätt till allmänt bostadsbidrag och vid 65 års ålder rätt till pensionstagares bostadsbi-
drag. Motionen avförs. 
 
Lantbruksföretagarens rätt till ersättning vid arbetsolycksfall 
 
Motionen yrkar på en sakligare behandling av skadeanmälningar vid arbetsolycksfall. 
Förbundet har framfört ärendet till SLC. SLC har begärt en utredning av 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om behandlingen av arbetsolycksfall. 
Motionärerna ansåg även att lagstiftningen för lantbrukarnas olycksfallsförsäkringar 
borde breddas. Förbundet kommer inte att pådriva en lagändring eftersom LPA likt 
andra försäkringsbolag är ålagda att följa de bestämmelser som gäller inom 
försäkringssektorn. Motionen avförs. 
 
Kajor 
 
Kajor i kraftlinjestolpar är en olägenhet som motionen kräver att få åtgärdad. Ärendet 
har förts vidare till SLC och kommer att tas upp vid följande revidering av rekommen-
dationsavtalet för byggande och underhåll av tele- och elledningar. Motionen avförs. 
 
Jordbruket och vägtrafiken 
 
Förbundet har haft kontakt med Trafikskyddet och kommer gemensamt med dem att 
ge ut pressmeddelanden när jordbrukstrafiken är som mest intensiv. Förbundet kom-
mer även i samarbete med Trafikskyddet att arrangera informationsmöten om trafik 
för jordbrukare. Förbundet utreder ännu med vägverket möjligheten att använda en 
varningstriangel. Motionen avförs. 
 
Mark- och lägenhetsregistreringar 



 
Motionen yrkar på att avgifterna som uppbärs vid fastighets- och lägenhetsregistre-
ringar sänks. Förbundet har framfört till SLC att avgifterna som uppbärs vid fastig-
hets- och lägenhetsregistreringar bör motsvara de egentliga kostnaderna för registre-
ringarna. SLC utreder möjligheten till att få avgifterna avdragbara. Motionen avförs. 
 
Normskördar 
 
Motionen påpekar att normskördarna för potatis inte överensstämmer med den 
egentliga produktionen i Österbotten. Ärendet har via SLC framförts till skördeskade-
delegationen. I delegationens protokoll finns en anteckning om att normskördarna 
bör granskas om det visar sig att skördarna i allmänhet är högre än normskördarna. 
På vissa områden kan betydligt större skördar uppnås. Speciellt vid skördeskador på 
potatis kan förlusterna bli stora p.g.a. för låga normskördar. Motionens yrkande kan 
därmed anses vara uppnått och avförs därmed. 
 
Motioner från tidigare år som ej avförts 
 
Gradering av förskottsskatterna 
 
Förskotten borde enligt motionsförslaget bättre återspegla inkomstflödena på 
jordbrukslägenhterna. Ärendet har framförts till SLC. SLC har i ett utlåtande till 
Skattestyrelsen tagit upp att förskotten bör uppbäras enligt utbetalningstidpunkterna 
för inkomststöden. Ingen förändring har skett i förskottsskatterna, men förbundet 
kommer fortsättningsvis att arbeta för att en betydande del av förskottsskatten ska 
betalas på hösten. Motionen avförs. 
 
Tidtabellen för stödutbetalningarna 
 
Tyngdpunkten för stödutbetalningarna ligger även år 2002 huvudsakligen på hösten. 
Förskotten på de nationella stöden är oförändrade detta år. Förbundet kommer att 
arbeta för en jämnare utbetalning av inkomststöden. Förbundet utreder möjligheten 
till att stöden till växtodlingen ska utbetalas som förskott. Ärendet är väl inarbetat i 
förbundets verksamhet och kan därmed avslutas.  
 
Biobränslen 
 
Motionen kräver att hyggesresterna ersätts när dessa tas tillvara för bioanvändning 
och att namnet hyggesrester avskaffas. I Österbotten har användningen av bio-
bränslen ökat kraftigt. Efterfrågan på biobränslen är stor. Hyggesresterna har under 
året fått ett ersättningssystem. Skogsbolaget Metsäliitto har tagit ett första steg i frå-
gan. Om den erlagda ersättningen täcker hyggesresternas egentliga värde och de 
förhöjda underhållskostnaderna på vägar och vägnät är dock ännu oklart. Förbundet 
och Österbottens skogsägarförbund kommer att arbeta för att benämningen 
hyggesrester ska ändras till t.ex. energived och att ersättningen ska börja motsvara 
energivedens riktiga värde. Motionen avförs. 

 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 
 



Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en re-
presentant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 2001 
hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaron antecknad inom parentes): 

 
Esse                        lokalavdelning  Per-Ole Mård (2) 
Frilandsodlarnas                ”  Christer Finne (2) 
Jeppo  ”        Glenn Strengell (0) 
Karleby            ”   Mats Brandt (1) 
Keskisnejden  ”  Jan Wallin (0) 
Korsholms södra ”  Bjarne Mara (2) 
Korsnäs  ”  Tor Juthman (2) 
Kronoby  ”  Folke Vestö (2) 
Kvevlax  ”  Johanna Nyman (2) 
Lappfjärd  ”  Stenlund Kim (1) 
Larsmo  ”  Gunborg Östman (2) 
Malax ”                     Martin Edman (1) 
Maxmo ”  Leo Norrlin (1) 
Munsala ”  Sonja Nyholm (2) 
Nedervetil ”  Peter Slotte (2) 
Norra Korsholm  ”                 Fredrik Holm (0) 
Nykarleby ”  Henrik Strandberg (2) 
Närpes östra ”  Bengt Eklund (2) 
Oravais ”  Kenneth Hägg (2) 
Pedersöre  ”  Peter Rif (1) 
Petalax ”  Stefan Östman (2) 
Purmo ”  Nicklas Sjöskog (2) 
Pörtom ”  Johan Lindgård (2) 
Replot-Björköby  ”  Mikael Norrgård (0) 
Sideby ”  Bengt Berglund (0) 
Solf ”  Bjarne Lervik (1) 
Sundom ”  Sven-Ola Hortans (1) 
Terjärv ”  Bengt-Johan Skullbacka (2) 
Tjöck ”  Peter Sjöblom (1) 
Västra Närpes ”  Christer Westerlund (1) 
Vörå ”  Mikael Kamis (2) 
Yttermark ”  Stefan Guldén (2) 
Övermark ”  Leif Rönnholm (2) 
Karlebynejd. trädgårdsproducenter  Samuel Granholm (0) 
Korsnäsnejd. ”  Kaj Karlsson (1) 
Lappfjärdsnejd. ”  Bo Kortell (0) 
Malaxnejd. ”  Jan-Erik Häggvik (2) 
Närpes ”  Gösta Lindgård (2) 
Österbottens Äggcentrallag  Leif Wägar (2) 
Mejeriandelslaget Milka   Sture Kackur (2) 
Österbottens Kött   Pär-Gustav Lindh (1) 
Närpes Grönsaker   Ove Grandell (1) 
Skogsvårdsföreningarnas förbund  Olav Store (2) 
Sv. Österbottens Pälsdjursodlarförb.  Bengt Rögård (1) 
Närpes äggpackeri   Johnny Grandell (1) 
 



 
Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. 
På dessa möten har man berett ärenden till förbundsmötena samt fastslagit 
förbundets verksamhetsplan.  

På vårmötet klargjorde Martin Stenbacka, Västra Finlands miljöcentral, de frågor som 
fullmäktige hade rörande anmälan till miljöregistret och miljötillstånden. 

Perttu Pyykkönen, Pellervos ekonomiska forskningsinstitut berättade på höstmötet 
om sin undersökning ”Lantbrukets strukturförändring och dess regionala skillnader. 
Pyykkönen berättade att strukturutvecklingen kommer att fortsätta, men att takten 
kommer att bestämmas av WTO-förhandlingarna, EU:s östutvidgning och vad som 
kommer efter Agenda 2000. 

  

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2001 
 
Ordförande (närvaro)   Viceordförande (närvaro) 
Nils-Anders Granvik (13/13)  Bo Storsjö (11/13)  
 
Ordinarie ledamöter (närvaro)  Suppleanter (närvaro) 
Tom Jungerstam, Jeppo (12/13)  Rune Törnqvist, Purmo (0) 
Mats Nylund, Pedersöre (11/13)  Carl-Johan Enroth, Nedervetil (1) 
Bjarne Ehrs, Vörå (8/13)   Gustav Backman, Keskisnejden (2) 
Harry Anderson, Korsholm (7/13)  Thomas Bäck, Korsholm (0) 
Mikael Smeds, Malax (11/13)  John Lidman, Petalax (0) 
Stefan Nordman, Tjöck (8/13)  Olav Lillgäls, Lappfjärd (0) 
Martin Westerberg, Yttermark (12/13)   Stig Simons, Yttermark (1) 

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 
 
Ekoutskottet bestod av ordf. Thomas Snellman (Pedersöre), Ole Edén (Vörå), Stig 
Jakobsson (Nykarleby), Sture Nyman (Närpes), Bjarne Mara (Korsholm) och Sonja 
Nyholm (Nykarleby). Thomas Snellman är också medlem i MTK:s ekoutskott. Eko-
ombudsman Paula Viertola-Jern har fungerat som utskottets sekreterare. 
 
Finlands ekostrategi och finansieringen av ekoavtal var utskottets agenda under 
våren 2001. ÖSP uppmanade producenter att lämna in ansökan om ekoavtal trots ett 
osäkert finansieringsläge på våren. Riksdagen godkände ett extra anslag för special-
miljöstöd i juni, vilket innebar att alla österbottningar som sökt fick sin finansiering. I 
början av hösten kunde man konstatera att c. 44 milj. mk blivit oanvänt. Ekoutskottet 
yrkade då på en extra ansökningsrunda speciellt för tilläggsmark, men förslaget fick 
inte gehör hos myndigheterna. Ekoutskottet yrkade även på att man skulle se till att 
dessa extra medel uttryckligen användes för ekoavtal, eftersom tryggandet av eko-
produktionens framtid var den viktigaste motiveringen i riksdagen i samband med 
behandlingen av tilläggsbudgeten. 
 



Utskottet var nöjd med ekostrategigruppens målsättning om 10 % ekoareal år 2006, 
vilket senare på hösten omfattades av lantbrukets strategigrupp som uppsatte målet  
15 % år 2010. Utskottet påpekade att det för att målsättningen ska uppfyllas varje år 
bör finnas medel för ekoavtal och att producenterna varje år ska kunna omsätta 
gamla avtal, söka nya avtal och tillfoga tilläggsareal.  
 
Under år 2001 startades fortsättningen av ÖSP:s ekoprojekt ”Ekologisk mat från 
Österbotten”. TE-Centralen beviljade finansiering för år 2001 –2003. Nästan alla 
kommuner inom ÖSP:s område deltog i finansieringen. Projektet finansierades även 
av företagen Milka, ÖK, Helsingin Mylly/Polar Mills, Närpes Grönsaker och Öster-
bottens Äggcentrallag. Ekologisk mat från Österbotten –projektets tyngdpunkt är sti-
mulerandet av ekoanimalieproduktion. Projektet erbjöd alla intresserade gårdar gratis 
konsultering. Projektet arbetade också med att öppna förädlingskanaler hos företag 
och med att marknadsföra ekoprodukter i nejdens butiker. 
 
Bjarne Mara fungerade som ordförande för projektets styrgrupp och Ole Edén som 
ledamot. Paula Viertola-Jern har fungerat som projektledare och ekoombudsman.  
 
Ekoprodukternas marknader utvecklades positivt under år 2001. Efterfrågan på eko-
logiska animalieprodukter var betydligt större än utbudet. 
 
Trädgårdsutskottet 

Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fem trädgårdsavdel-
ningarna. Utskottet bestod under 2001 av ordf. Jan-Erik Häggvik, Ove Grandell, 
Samuel Granholm (Karlebynejden), Kaj Karlsson (Korsnäs), Bo Kortell (Lappfjärd), 
Gösta Lindgård (Närpes), Håkan Berg (Malaxnejden) och förbundsstyrelsens repre-
sentant Martin Westerberg, Närpes. Utskottets verksamhet redovisas under ett skilt 
kapitel. 

 

Utskottet för jordbrukarkvinnor 

Utskottet bestod under år 2001 av ordf. Riitta Sandbacka (Esse), Nina Brunell (Kro-
noby) , Eivor Finne (Solf), Ann-Marie Wiklund (Yttermark), Ann-Mari Kronqvist (Ny-
karleby), Ingeborg Helsing (Vörå) och Susan Englund (Lappfjärd).  

Utskottet höll 5 möten under år 2001. Under året ordnades tre kortkurser på olika 
ställen i Österbotten, samt en 6 dagars långkurs som hette ”Våga vara 
jordbrukarkvinna”. Kursprogrammet innehöll föreläsningar om psykiskt välmående, 
relationer, familje- och bankjuridik samt mötesteknik och mediakunskaper. Totalt 
deltog ca 50 jordbrukarkvinnor. Ca 60 jordbrukarkvinnor från Österbotten deltog i 
lanthusmorsdagarna på Åland. 

 

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), Jan-Erik Revahl (Malax), Henrik Ingo (Korsholm) och Ulla Enlund 
(Larsmo).  



Utskottet har hållit ett möte under året. För den österbottniska fårproduktionen är de 
små slakterierna av stor betydelse, eftersom man för försäljningen av fårkött sökt 
egna kanaler. Verksamhetsförutsättningarna för de små slakterierna har därför 
diskuterats. Österbottens fårandelsslag har en stor betydelse för fårproduktionen. 
Utskottet har även behandlat stöden till fårproduktionen, miljöspecialstöden och 
fårrådgivningen. 

 

Äggproducentutskottet 

Utskottet bestod av ordf. Bo Storsjö (Sideby), Mikael Forsman (Korsholm) Göran 
Stenman (Närpes), Dan Hermans (Oravais), Mats Samulin (Esse) och Karin Edman 
(Yttermark). 

Utskottet höll tre möten under året. Vid möten diskuterades bl.a. anslutningsgraden, 
fortsättningen på och effekterna av Letala-avtalet. Utskottet stödde en fortsättning på 
avtalet och krävde att packerierna skulle vara aktivare i frågan. Utskottet har även 
diskuterat framtiden för näringen. Förutsättningarna för äggproduktion är goda i 
Österbotten, eftersom foderspannmålsproduktionen är stor. Utskottet vill ha 
långsiktiga lösningar i produktionen. Äggproducenterna bör överväga 
golvhönsproduktion och ekologisk äggproduktion. I och med att en allt större del av 
äggproduktionen flyttar till södra Finland, för att äggproducenterna där har bättre 
avsättningsmöjligheter, har utskottet krävt en differentiering till fördel för det nordliga 
stödområdet.  

Utskottet arrangerade även en teckningstävling och en ägg-recepttävling under året. 

 

Spannmålsutskottet 

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

Under året höll utskottet två möten. Utskottets målsättning är att spannmål av god 
kvalité ska ha en motsvarande prissättning. Åtgärder som sporrar odlare att 
producera spannmål av god kvalité borde vidtas. Utskottet anser även att odlarnas 
kännedom om hur spannmålshandeln fungerar borde förbättras. Under året har 
utskottet tagit del av utkastet till den nya flyghavrelagen. Utskottet ansåg att de 
skärpningar som behövdes fanns i lagen.  
 
Utskottet har diskuterat den kommande utvecklingen inom spannmålsproduktionen i 
Österbotten. Utskottet anser att det finns goda avsättningsmöjligheter för spannmål i 
Österbotten. Husdjursproduktionen är omfattande och förädlingsindustrin likaså. Hot 
mot produktionsinriktningen ansåg utskottet vara bl.a. de få investeringar som görs 
inom spannmålsproduktionen, den dåliga lönsamheten och den allt mer ensidiga 
odlingen av spannmål. Utskottet har varit speciellt orolig för kornproduktionen samt 
arrende-  och markprisernas utveckling.  
 
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 har under året hållit ett möte. Man har bland annat diskuterat 
marknadssituationen, marknadsföring och övergången till nettoprissättning. 
 
Utskottet för unga lantbrukare 
 
Utskottets sammansättning var följande: Ordf. Anna-Lena Holm, Munsala, Roger 
Bertils, Vörå, Johanna Nyman, Kvevlax, Torbjörn Ede, Pedersöre, Mårten Krokfors, 
Kronoby, Stefan Saaristo, Malax, Ingemar Björkgren, Karleby, Mikael Storbäck, Pör-
tom och Christian Björknäs, Lappfjärd. 
 
Utskottet har under året hållit två möten. Utskottet har ordnat två 
generationsväxlingskurser, en i Närpes och en i Jakobstad med totalt ca 80 
deltagare. Utskottet har deltagit i en träff med MTK E-P:s och K-P:s unga 
producenter. Träffen ordnades av MTK E-P:s unga producenter.  
 
Unga producenter ordnade på sommaren två träffar, en i Malax och en i Jakobstad. 
Totalt 60 unga producenter mötte upp. Förbundsordföranden deltog vid båda 
tillfällena. Unga producenter har också detta år haft julhälsningar uppsatta utmed 
vägar i Österbotten. Utskottet hade i november en gemensam träff med 
ungdomsklubbarnas ordförande och sekreterare. Utskottet är från och med år 2001 
presenterat på ÖSP:s hemsida.  
 
 
Köttutskottet 
 
Utskottets sammansättning var: Ordf. Tom Jungerstam (Jeppo), Börje Boij (Kors-
holm), Britt-Marie Norrbutts (Tjöck), Rurik Kjötar (Vörå), Bengt-Johan Skullbacka 
(Terjärv), Peter Edström (Purmo) och Göran Bengts (Övermark). 
 
Köttutskottet har hållit tre möten under året. Utskottet har bl.a. tagit ställning till EU:s 
sjupunktprogram för balansering av nötköttsproduktionen i Europa, spridningen av 
smittosamma djursjukdomar samt det nationella svinstödet.  
 
Utskottet har diskuterat köttproduktionens utveckling i Österbotten. Utskottet ansåg 
att djurhälsan är grunden i husdjursproduktionen och att den därför bör bevakas. 
Köttproduktionen kommer i framtiden att specialiseras men flera investeringar i bl.a. 
dikoproduktion behövs. För svinproduktionens del är tillgången till smågrisar viktig. 
För framtiden är det viktigt att följa med hur de små svinproducenterna kommer att 
ersättas. Små producenter står idag för en stor del av produktionen i Österbotten. 
Den ekologiska husdjurshållningen kommer att utvecklas och Österbotten har hittills 
fungerat som drivmotor för produktionsinriktningen.  
 
Under verksamhetsåret tillsattes en arbetsgrupp, arbetsgruppen för enmagade djur,  
som har verkat under köttutskottet. Arbetsgruppen har bestått av ordf. Kenneth Påhls 
(Vörå), Rurik Kjötar (Vörå), Kjell-Göran Paxal (Solf) och Henrik Holm (Munsala). Ar-
betsgruppen har haft som uppgift att diskutera lösningar för att bibehålla stödnivån 
för svinproduktion. Arbetsgruppen har hållit tre möten. En kompensation via ett fo-
derspannmålsstöd ansåg arbetsgruppen skulle vara en acceptabel lösning för att 



kompensera nedgången i svinstöd i södra Finland. Arbetsgruppen har även diskute-
rat kadaverinsamlingen och svinregistret.        
 
Mjölkutskottet 
 
Utskottet bestod av ordf. Mats Nylund (Pedersöre) Mats Brandt (Karleby), Lars-Erik 
Staffans (Oravais), Bjarne Mara (Korsholm), Maria Österberg (Malax), Mats Ingves 
(Sideby) och Henrik Strandberg (Nykarleby). 
 
Tre möten har hållits under året. Utskottets huvudsakliga målsättning har varit att  
höja produktionsstödet till mjölk med 2p/l. Den andra målsättningen har varit att höja 
vallstödet till maximibeloppet 600 mk/ha. Utskottet har bl.a. behandlat frågor gällande 
extensifieringsersättningen och CAP-ensilagets trädesplikt. Tillgången på mjölkkvoter 
och mjölkkvotshandeln har diskuterats. Utskottet har även behandlat planerna på en 
utbetalningsenhet för produktionsstödet till mjölk.   
 
Utskottet anser, gällande utvecklingen av mjölkproduktionen på området, att antalet 
lägenheter minskar och att produktionen ökar. Viktiga framtidsfrågor är tillgången på 
yrkeskunniga avbytare och kunniga arbetstagare i de större besättningarna. 
 
Utskottet har kallat till ett gemensamt möte med kokontrollen, avelsföreningen och 
Milkas mjölkrådgivning för att diskutera mjölkproduktionen i Österbotten.  
 
Sockerbetsutskottet 
 
Utskottets bestod av ordf. Fredrik Ström (Korsholm), Tor Holm (Nykarleby), Harry 
Andersson (Korsholm), Gustav Kass (Pedersöre) och Peter Hummelstedt (Ytter-
mark). 
 
Utskottet har sammankommit till två möten där man bl.a. har diskuterat betkampan-
jen, transporten av sockerbetor och det nordliga stödet till sockerbetsodling. Utskottet 
har ansett att odlingen bör vara bunden till innehav av aktier. Till utskottets möten har 
man även kallat sockerbetskonsulent Jan-Erik Back och Sockerbetsodlarnas 
förhandlingsdelegationsrepresentant Börje Helenelund. H. Andberg, ordförande för 
MTK:s och SLC:s sockerbetsutskott, och M. Haikonen, Sucros, har deltagit i ett möte. 
 
PR-utskottet 
 
PR-utskottets sammansättning var: ordf. Per-Eric Anderson (Munsala), Märta Lybäck 
(Kronoby), Leif Rönnholm (Övermark), Martina Stoor (Malax), Stefan Thölix (Kors-
holm) och Kenneth Påhls (Vörå). 
 
Utskottet höll två möten under året. Utskottet har diskuterat förbundets höst- och 
vårmöte. Utskottet ansåg att den lantbrukspolitiska delen kommer att vara en viktig 
del av förbundsmötena i framtiden. Utskottet har även diskuterat andra 
organisationsfrågor och förbundets verksamhet. 
 
Valutskott 
 



Fullmäktige har tillsatt valutskottet som bestod av ordf. Jan-Erik Häggvik (Malax), 
Stefan Guldén (Yttermark), Mats Brandt (Karleby), Mikael Kamis (Vörå), Kjell-Göran 
Paxal (Solf), Sonja Nyholm (Munsala) och Peter Rif (Pedersöre). 
 
Utskottet höll tre 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 
 
Förbundsordförande Nils-Anders Granvik och verksamhetsledare Jonas Laxåback 
har  deltagit i den för svenska Österbotten unika informella stödgrupp som 
regelbundet sammankommit. Metsäliittos distriktsråd består av genom medlemsval 
utsedda förtroendemän. Bo Storsjö har varit ordförande för distriktsrådet.  
  
MTK:s skogsdelegation verkar på nationell nivå. Medlemmar från ÖSP:s område var  
Bo Storsjö och Olav Store. Till MTK:s skogsdirektion hörde Runar Lillandt. 
 
Övrig representation 
 
ÖSP:s representation i olika arbetsgrupper, styrelser och andra instanser är en viktig 
del av intressebevakningen av jord- och skogbruket. Förbundet har med förtroende-
män eller tjänstemän deltagit bl.a. i följande möten: lantbrukssällskapens vår- och 
höstmöten, Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds möten, Studiefrämjandet i 
Österbottens möten m.fl.  
 
ÖSP har varit representerad i: 
 
Mats Brandt  medlem i Kemiras odlarråd för norra Finland  
Thomas Snellman ordförande i kontrollnämnden för ekologisk jordbruksproduk-

tion 
Caroline Kvevlander medlem i examenskommissionen för grundexamen inom 

lantbruk och landsbygdsföretagare  
Börje Helenelund  förvaltningsrådsmedlem för Lännen tehtaat  
” representant i Sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation 

(Tor Holm, suppleant) 
Gustav Kass  medlem av Sucros odlarråd 
”  representant vid Lännen tehtaats bolagsstämma  
Nils-Anders Granvik medlem i C-gruppens representationsgrupp 
Harry Andersson  medlem av delegationen och arbetsgruppen för Kyro älv  
Henrik Svarfvar  styrelseordförande för Studiefrämjandet i Österbotten  
”  medlem av ledningsgruppen för Carrefour Ostrobothnia 
”  medlem av Beredskapskommittén för Vasa landsbygd 
” suppleant i kommissionen för förutsägelse och anskaffning 

vid Österbottens T&E Central 
Bo Storsjö  styrelsemedlem i Hönsnäringens 

intressebevakningsförening r.f. 



” medlem av arbetskraftsdelegationen i Kristinestad (Jan 
Porander, suppleant)  

Alf  Lindstedt medlem i styrgruppen för ”Utveckling och serviceutrustning 
av Tjöck ås nedre lopp 2002-2003” 

Ossian Wassborr  medlem av delegationen för Perho å  
Kjell Forsgård  medlem i delegationen och arbetsgruppen för Lappo å  
Elmer Örndahl  styrelsemedlem OY Polar-Mills AB 
Mikko Koski  styrelsemedlem OY Polar-Mills AB  
Stefan Thölix  medlem av Polar-Mills odlarråd 
” medlem i styrgruppen för översvämningsprojektet för Toby 

och Solf-å 
Dan Källberg  medlem av Polar-Mills odlarråd 
Tore Svarvar  medlem av Tomateks styrelse  
Matias Ålgars medlem av Vasa läns avfallsdelegation  
Nils-Anders Granvik  viceordförande för C-områdets samarbetsgrupp.  
Jonas Laxåback medlem av styrgruppen för Lifeprojektet på Björkö   
”  medlem av delegationen för Österbottens TE-central 
”  representant vid Agrolinks bolagsstämma 
”  styrelsemedlem i Agrolink 
”  medlem i Landskapets samarbetsgrupp 
”  medlem i Österbottens förbunds temagrupp för jordbruk  
Paula Viertola-Jern  ordförande för styrgruppen för Finfood-Luomu projektet 
”  medlem i styrgruppen för ”Lantbruk i Ösrterbotten”-projektet 
”  medlem i styrgruppen för ”Vår mat” 
Stefan Nordman  medlem av styrelsen för den stiftelse som upprätthåller 

Perunatutkimuslaitos 
” styrelsemedlem i Peruna Seura 
Leif Rönnholm  ordförande för delegationen för lantbruksutbildning vid Kors-

holms Skolor 
Kurt Ekman  ersättare i skatterättelsenämnden för västra Finland. 
Bo Linde   styrelseordförande för AB Hortilab 
”  representant på Kasvistieto OY:s bolagsstämma 
”  ordförande för Martens trädgårdsstiftelse 
”  medlem i Svensk-Finlands förvaltningsråd 
”  medlem i Österbottens förbunds temagrupp för jordbruk 
Jan-Erik Häggvik representant på Tomateks bolagsstämma 
Arne Backman  medlem av uppföljningsgruppen för Alholmens Krafts kraft-

verksbygge 
Martin Westerberg medlem av sakkunnigrådet för jordbruket och trädgårdsnär-

ingen vid Närpes arbetskraftsbyrå 
” representant vid Polar Mills bolagstämma 
Marianne Westerberg  medlem av arbetskraftsdelegationen i Närpes (Bengt 

Eklund, suppleant) 
 
FÖRBUNDSKANSLIET 
 
Förbundet har åtta anställda. 
 
Agronom, AFM Jonas Laxåback har varit verksamhetsledare och förbundsstyrelsens 
sekreterare. 



 
YH-agrolog Matias Ålgars har fungerat som ombudsman. Ombudsmannen sköter 
fältverksamheten, studie-, försäkrings- och pensionsfrågor.  
 
EM Lena Hallvar har varit kassörska. Tjänsten är på deltid. 
 
Receptionen har skötts av merkant Gun Boström. 
 
DE Bo Linde har varit trädgårdsombudsman och trädgårdsutskottets sekreterare. 
 
AFM Paula Viertola-Jern har skött tjänsten som eko-ombudsman. Viertola-Jern har 
även fungerat som projektledare för EU-projektet ”Ekologisk mat från Österbotten”. 
Projektets verksamhet redovisas i ett skilt kapitel. 
 
Skatteavdelningen  
 
Agrolog Gert Dalkarl har fungerat som avdelningschef. Han har också handlett lokal-
avdelningarnas skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är på deltid. 
 
ADB-merkonom Maria Ström har skött skattebokföringen. Ström är moderskapsledig 
fr.o.m den 29.10.01 och vikarieras av ekonom Annika Grannas.   
 
FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
 
Förbundsstyrelsen har sammanträtt 13 gånger under året och protokollen upptar 117 
paragrafer. Till förbundsstyrelsens möten har också kallats SLC-fullmäktigeordföran-
de Gustav Kass, SLC-styrelsemedlemmarna Runar Lillandt och Stefan Thölix samt 
Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds ordförande Olav Store. Förbundssty-
relsen har förberett de ärenden som stadgeenligt  handlagts vid förbundsmötena 
samt handhaft de löpande ärendena i förbundets verksamhet. 
 
För att kännedomen om jordbruket inte ska försämras, har alla lågstadieskolor i 
Österbotten besökts av ÖSP:s förtroendevalda. Lågstadieeleverna har fått ta del av 
jordbrukarnas arbete, husdjursskötsel och jordbrukstermer. I samband med besöket 
har material om jordbruk delats ut. FinFood har stått för materialet ”Matens väg till 
bordet”. Skolkampanjen togs väl emot av lågstadieskolorna. 
  
Strukturutvecklingen har varit ett återkommande tema på förbundets möten. För-
bundsstyrelsen har genom ordförande varit delaktiga i Jord- och  
skogsbruksministeriets strategiarbetsgrupp. Förbundet har genom arbetsgruppen 
försökt hitta lösningar som ska balansera strukturutvecklingen. 
   
Förbundsstyrelsen arrangerade en träff för alla österbottniska riksdagsmän och -
kvinnor. Under denna träff framhöll styrelsen vägunderhållets betydelse för 
jordbruket, det nationella stödets samt avträdelsestödets inverkan på 
generationsväxlingarna. Förbundet har vidhållit att åldergränsen för att få 
avträdelsestöd ska vara 55 år. En förhöjd åldersgräns kan medföra färre 
övertagningar eller att produktionsinriktningarna ändras. I samband med C-gruppens 
möte har ÖSP avgett avvikande åsikt jämfört med MTK:s linje. Förbundet har deltagit 
C-gruppens möten. 



 
Förbundet har aktivt bevakat tillämpningen av det nationella stödet. 
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att fullmakterna för det nordliga stödet 
utnyttjas och konstaterar att den målsättningen inte nås om inte stödet till AB-
området får en fortsättning. Bevakningen av det nationella stödet till svinproduktionen 
har varit en av de viktigaste frågorna. Förbundet har arbetat för att nedskärningar i 
stödet till svinproduktionen inte ska göras. 
 
Förbundet har diskuterat och tagit ställning till de smittosamma husdjurssjukdomarna. 
Förbundet har avgett flere utlåtanden och uppmanat jordbrukare till försiktighet.  
 
I ett öppet brev till kommunerna har förbundet framhållit att byggandet av 
husdjursproduktionsbyggnader inte får försvåras. Miljötillstånden bör kunna beviljas 
utan omfattande extra byggkostnader.    
 
I slutet av året, den 7 december, upptäcktes Finlands första BSE-fall. Efter att ca 
28000 nötdjur i riskgruppen testats under år 2001 kunde man konstatera att det var 
frågan om ett enskilt fall. Sakkunniga konstaterade att detta enskilda fall inte 
påverkar livsmedelssäkerheten, eftersom alla möjliga kontaminerinsvägar från djur till 
människa via livsmedlen är brutna. Kända spridningsvägar mellan nötdjur är också 
brutna. Producentorganisationens strategi var att låta myndigheterna sköta 
utredningen av fallet och bedöma vilka åtgärder som eventuellt behövde vidtas. 
ÖSP:s viktigaste uppgift var att hålla sig väl informerad om läget och stå till tjänst 
med information åt både medlemmar och medier. Förbundet initierade en diskussion 
om fördelningen av kostnader som uppstod p.g.a. BSE-fallet, och ansåg att hela 
samhället bör bära de kostnader som upppstod.  Förbundet kunde konstatera att 
både myndigheter, producenter och framför allt konsumenter reagerat mycket sansat. 
 
Frågor som berör lantbruksutbildning har aktiverat förbundet under året. Förbundet 
tog aktivt ställning till planerna på en förflyttning av agrologutbildningen. Förbundet 
ansåg att intresset för agrologutbildningen i Österbotten skulle äventyras ifall 
planerna verkställdes. Förbundet tog därför ett initiativ och utsåg en arbetsgrupp för 
att diskutera en österbottnisk lösning på agrologutbildningen. Förbundet har även 
under året diskuterat lantbruksutbildningen. Intresset för lantbruksutbildningen beror 
bl.a. på samhällets och föräldrarnas inställning. Förbundet har berättat om fördelarna 
med lantbruksutbildning och försökt ingjuta framtidstro i jordbrukarna.  
 
Förbundsstyrelsen har diskuterat SLC:s stadgeändring. ÖSP har framhävt att 
förbundets medlemsantal borde återspeglas i mandatfördelningen i SLC:s styrelse 
och fullmäktige. Lösningen som godkändes av SLC:s fullmäktige innebär att 
förbundets medlemsantal beaktas vid viktiga lantbrukspolitiska frågor och val av 
ordförande. 
 
Förbundsstyrelsen företog en resa till Östra-Finland. Förbundet bekantade sig med 
de lokala MTK förbundens, MTK-Eteläkarjalas och Etelä-Savos, verksamhet. De öst-
finska förbundens intressebevakning sker främst på det regionala planet. Den natio-
nella bevakingen sköts av MTK:s centralförbund.   
 
Under året förnyade förbundet sina hemsidor. Förbundet har även medverkat i ett 
internet-projekt, Viljanet, som är ett projekt  för elektronisk spannmålshandel.  



 
Förbundsstyrelsens uttalanden finns i sin helhet på ÖSP:s www-sida 
http://osp.agrolink.net/ 
 
Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar 
 

- Ett medlemsbrev har sänts ut till alla medlemmar 
- Förbundet har hållit sex presstillfällen. Ett i samband med lanseringen av 

förbundets förnyade hemsidor. Två presstillfällen med anledning av 
landsbygdskvinnans dag. Vid förbundets höstmöte hölls en presskonferens. 
Två presstillfällen när lokalavdelningarna inledde sina vår- och höstmöten. 

- Utlåtande till Vasa vägdistrikt om Väghushållningsplan 2015 
- Skrivelse till ledande avbytare om smittosamma djursjukdomar 
- Utlåtande till SLC om PikaSika rapporten 
- Utlåtande till SLC om Östersjö programmet 
- Uttalande om tröskningssituationen i Österbotten 
- Uttalande om etermedias behandling av den BSE-drabbade gården 
- Ett öppet brev till tidningar och myndigheter om miljötillståndsförfarandet i 

kommunerna 
- Skrivelse till  styrelsen och arbetsgruppen för AB Utbildningen Sydväst om 

agrologutbildningen 
- Uttalande om agrologutbildningen 
- Fullmäktige har gett två uttalanden. Från vårmötet ett uttalande om de smitto-

samma djursjukdomarna och höstmötets uttalande berörde älgskador och 
olycksfallersättning 

- Förbundsmötet har gett två uttalanden. Vårmötets uttalande berörde 
jordbrukarnas engagemang i de egna företagen och uttalandet från höstmötet 
behandlade BSE och strukturutvecklingen. 

- Ett av köttutskottets uttalanden handlade om konsumenternas tillit till inhemskt 
kött. Uttalandet fann inga motiveringar till att merkostnaderna p.g.a 
djursjukdomar skulle riktas till producenterna. 

- Ett annat uttalande från köttutskottet handlade om krav på strängare 
försiktighetsåtgärder för att förhindra spridningen av mul- och klövsjuka. 

- Spannmålsutskottets uttalande behandlade planerna på att privatisera 
Primalco 

 
Mötes- och kursverksamhet  
 
ÖSP, ÖSL och TE-centralen byggde tillsammans upp ett ombudsmannanät som på 
ÖSP:s försorg, i samarbete med TE-centralen och ÖSL, utbildades och 
marknadsfördes och som mot en liten ersättning hjälper lantbrukarna med ifyllande 
av stödblanketter.  
 
Kurser och informationstillfällen som ordnades var bl.a.: 
 

- En ledarkurs för förtroendevalda om offentligt uppträdande  
- En blankettkurs arrangerades 
- En generationsväxlingskurs på hösten i Närpes och på Lannäslund  
- En fortsättningskurs på ”Våga vara jordbrukarkvinna”-kursen  
- Kortkurser för jordbrukarkvinnor 



- En informationsdag med LPA om jordbrukarnas företagshälsovård 
- Ett flertal olika ekokurser 

 
Skogsfrågor 
 
SLC och Österbottens skogsvårdföreningars förbund har under året antagit nya 
stadgar som innebär att även icke jordbrukande skogsfastighetsägare kan antas som 
medlemmar. Österbottens skogvårdföreningars förbund har antagit ett nytt namn 
Österbottens skogsägarförbund.  
 
Under året höll förbundet ett gemensamt möte med Österbottens skogsvårdsföre-
ningarnas förbund. Förbundet har i samarbete med skogsägarförbundet planerat en 
medlemsvärvningskampanj som riktats till icke-jordbrukande skogsfastighetsägare. 
Österbottens skogsvårdsföreningars förbund och ÖSP har också diskuterat 
älgskadornas utveckling i Österbotten.  
 
Utdelande av förtjänsttecken 
 
Jordbrukare Olav Store, Karleby tilldelades förtjänstkorset av Finlands Vita Ros´ 
orden. 
 
Stipendier 
 
Under året utdelades inga stipendier. 
 
Trädgårdssektionen 
 
Trädgårdsutskottet som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten 
för de fem trädgårdsproducentföreningarna för växthusodlare har under året sam-
manträtt till 8 utskottsmöten och ett representantskapsmöte. Därutöver har även ut-
skottet sammanträtt till flere möten med områdets packerier för att diskutera mark-
nadsföring och export. 
 
Marknadsbefrämjande åtgärder för de österbottniska växthusgrönsakerna har under 
året gjorts på den riksomfattande utställningen i Helsingfors och i Tammerfors till-
sammans med utvecklingsprojektet Vexa samt även på växthusutställningen i När-
pes. 
 
På den nationella trädgårdsdagen anordnade SLC och HTF ett stort informationstill-
fälle i riksdagen för ministrar, riksdagsledamöter och statliga tjänstemän med över 
600 deltagare. Vid tillfället medverkade trädgårdsombudsmannen och  medlemmar ur 
ÖSP:s trädgårdsutskott med information om växthusnäringens situation med framför-
allt dyr energi i jämförelse med konkurrentländer p.g.a. strängare beskattning. 
 
Ett antal finländska växthusodlingar, varav ett antal österbottniska drabbades till följd 
av smitta från utlandet av det s.k. Pepino mosaik viruset. Tack vare en kraftfull insats 
från KTTK:s sida med stöd från packerier, konsulenter och de enskilda odlarna kunde 
spridningen stoppas och skadorna begränsas till de odlingar som redan drabbats. 
Trädgårdssektionen höll kontakt till myndigheterna och ordnade bl.a. ett informa-
tionsmöte för odlarna om vilka åtgärder som bör vidtas. Pepino mosaik virus är i 



vissa EU-länder mycket vanligt som kan åstadkomma stor ekonomisk skada i odling-
arna och utgör därmed ett ekonomiskt hot mot de österbottniska tomatodlingarna. 
 
Tisdagen den 15 maj ordnade trädgårdsutskottet tillsammans med ÖSP:s frilands-
odlare en diskussions dag i Närpes om handeln med grönsaker. Från handelns sida 
medverkade produktgruppchef Erkki Kinanen från Inex Partners med ett anförande. 
 
Tomatarealen minskade under 2001, vilket ledde till något högre priser medan priset 
på gurka sjönk till följd av en större areal och ett större utbud av produkter. Som ny 
produkt i större omfattning introducerades paprika med 2 ha odlingar i Österbotten 
och lika mycket i övriga Finland. Prisbildningen på finländsk paprika gynnades av 
kallt väder i västra Europa och såväl handel som konsumenter var mycket nöjda över 
produkten. För odlarna blev också det ekonomiska resultatet rätt tillfredsställande. 
 
Det blev också en utökning av tomatsortimentet med större satsningar av special-
tomat som plommon - körsbärstomat i olika kulörer. 
 
ÖSP och SLC förde diskussioner med Jord- och skogsbruksministeriets strukturenhet 
om förbudet mot att med statsstöd bygga nya växthusanläggningar för odling av 
gurka och tomat. Organisationerna hävdade att stödet fortsättningsvis borde förbli i 
kraft, vilket även blev resultatet av diskussionerna. 
 
Trädgårdsutskottet har under året varit representerat i Vexa-projektet genom Jan-Erik 
Häggvik och Gösta Lindgård. I matprojektet Foodia har trädgårdsutskottets repre-
sentant varit Kaj Karlsson. Jan-Erik Häggvik och Ove Grandell sitter som odlarkårens 
representanter i SLC:s trädgårdsutskott. 
 
Trädgårdsombudsmannen har under året deltagit i COPA:s arbetsgrupp för frukt och 
grönt, i permanenta gruppen för frukt och grönt, i rådgivande kommittén för frukt och 
grönt blommor och plantor i kommissionen. Trädgårdsombudsmannen har även fun-
gerat som styrelseordförande i Ab Hortilab och Martens Trädgårdsstiftelse samt sty-
relsemedlem i Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. 
 
Frilandsodling 
 
För frilandsodlarna startade året med mindre lager av grönsaker och en god försälj-
ning av de flesta produkterna. Lagren tömdes därför till våren.  
 
Odlarna drabbades tyvärr av en lång och våt period under senare delen av maj och 
början av juni, vilket ledde till att de tidiga planteringarna inte utvecklades väl. 
 
Prisnivån hölls jämn sommarsäsongen igenom då de jämna väderleksförhållandena 
ledde till en jämn skörd. Lagermängderna ökade av de flesta produkter förutom för 
kinakål, morot och lök. Lagerkvaliteten på de skördade produkterna blev också 
varierande p.g.a. kylan i september och de våta skördeförhållandena för rotfrukter. 
 
Medlemmarna i Frilandsodlarnas lokalavdelning av ÖSP har som medlemsförmån 
förhandlat fram ett samköpsavtal för förpackningsmaterial för föreningens medlem-
mar. 
 



Frilandsodlarna medverkade vid den marknadsföringsdag som ordnades tillsammans 
med  trädgårdsutskottet och kunde för handeln presentera sin produktion. 
 
Peter Sjöblom har representerat frilandsodlare i Rotfruktsproducenternas r.f:s sty-
relse och utskott för tidig och lagrad morot. 
 
Christer Finne och Stig Södergård sitter i styrelsen för Kålproducenterna r.f, Christer 
Finne i dess isbergssalladsutskott, Stig Södergård därutöver i kinakåls- och blomkål 
& broccoliutskotten och Per-Ole Sandvik i lagerkålsutskottet. Stig Södergård sitter 
som frilandsodlarnas representant i SLC:s trädgårdsutskott. 
 
 
 
 

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 
 



Lantbrukspensionen 
 
Distriktsombudsman för LPA i svenska Österbotten har varit Matias Ålgars. 
Dessutom verkade följande pensionsombudsmän för olika distrikt inom ÖSP till vilka 
medlemmarna kan vända sig i pensionsfrågor: 
 
 
LPA-ombud Adress Telefon Område 
Kurt Ekman Lappfjärd 222 1086 Kristinestad 
Maria Nygårds Övermark 225 5113 Närpes 
Görel Krokfors Kronoby 834 6445 Kronoby, Karleby 
Sune Krokfors Kronoby 834 6445 Pedersöre, Larsmo, 

Jakobstad  
Ann-Mari Anderson Munsala 764 4562 Nykarleby  
Ann-Charlotte Willför Korsholm 344 0100 Vörå, Maxmo, Oravais, 
   Korsholm, Vasa 
Bo Forsberg Malax 365 1314 Malax, Korsnäs 
 
 
Pensionsombuden har deltagit i olika skolningstillfällen ordnade av LPA. 
 

 

 
 


