
MEDLEMMAR
2002 2003

AKTIVA MEDLEMMAR
- gårdar anslutna till vanlig lokalavdelning 3646 3587
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 487 465
Aktiva gårdar sammanlagt 4133 4052

Personmedlemmar

- vanliga avdelningar 8492 8306
- trädgårdsavdelningar 724 697

Personmedlemmar sammanlagt 9216 9003

Ansluten åkerareal, ha 77 311,9 79 578,2
- i medeltal per gård 21,2 22,1

Ansluten skogsareal, ha 122 182,6 121 280,7
- i medeltal per gård 33,5 33,8

Ansluten växthusareal, m2 929 256,0 905 823,0
- i medeltal, m2 per gård 1960,0 1 995,2

Ansluten bärodlingsareal, ha 16,9 15,4
- i medeltal per gård 1,3 1,4

STÖDANDE MEDLEMMAR (alla avdelningar)

- stödande gårdar 390 384
- antal personmedlemmar 596 584
- förbundets stödande samfund 8 8

Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 38 stycken, oförändrat 
jämfört med fjolåret.

Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2003 Mejeriandelslaget Milka, 
Andelslaget Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes 
Grönsaker, Österbottens skogsvårdsföreningars förbund, Österbottens svenska får-
klubb, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) samt Närpes Äggpackeri.
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Förbundsmöten

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och består av lokalavdelning-
arnas och de stödande medlemmarnas valda representanter. 
Förbundet höll under året stadgeenliga förbundsmöten på våren och hösten. Dessa 
möten har hållits på Svenska Yrkesinstitutet, Gamla Vasa enheten (Korsholms sko-
lor). 

Vårmötet

Vårmötet hölls den 8 april. Förbundsordförande Nils-Anders Granvik berörde i sitt 
inledningsanförande det nya regeringsbasen och regeringsprogrammet, matmom-
sen, underlättandet av generationsväxlingarna samt jaktvårdsdistriktets val av mark-
ägarrepresentant. 

Förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år godkändes och för-
bundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

SLC: s förbundsordförande Holger Falck höll den lantbrukspolitiska informationen i 
vilken denne speciellt behandlade förslaget till CAP-reform. Förbundsordförande 
Falck framhöll betydelsen av tillräckliga anslag för de nationella och de delfinansie-
rade stöden.

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jarmo Vaittinen höll ett anförande som 
berörde förhandlingarna om en förlängning av artikel 141, utlokaliseringen av JSM:s 
enheter samt investeringsstöden.

Vårmötet behandlade en motion. Motionssvar samt åtgärd presenteras i ett skilt ka-
pitel.

Höstmötet

Höstmötet hölls den 8 december. I sitt hälsningsanförande berörde ordförande 
Granvik bl.a. artikel 141-uppgörelsen, verkställandet av CAP-reformen och medlems-
kårens anslutning till regionens egna producentägda företag. Ordförande Granvik 
gjorde även en analys av vad som kan hända gällande artikel 141 i kommande för-
längningsdiskussioner med kommissionen, om Finland inte använder de nordliga 
stödfullmakterna fullt ut. 

Höstmötet godkände budget och medlemsavgifter för år 2004.

På förslag av valberedningen beslöt höstmötet att enhälligt återvälja Nils-Anders 
Granvik, Terjärv till förbundsordförande. Bo Storsjö, Sideby valdes enhälligt till vice-
ordförande. För en treårig mandatperiod invaldes i styrelsen Susan Englund, Lapp-
fjärd (suppleant Olav Lillgäls) och Mats Nylund, Pedersöre (suppleant Johanna 
Andtbacka). 

Förbundsmötet valde för år 2004 Tor-Erik Hägg och GRM Mårten Vikberg till ordina-
rie revisorer samt som suppleanter för dessa Sune Krokfors och Rune Lindstedt.

Höstmötet behandlade 8 motioner. Motionssvaren samt åtgärder och dagsläge pre-
senteras i ett skilt kapitel.
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Samhällsforskare Kjell Herberts från Åbo Akademi höll ett anförande med rubriken 
”Är varje österbottning i själ och hjärta en bonde”. Herberts konstaterade att öster-
bottningens relation till jordbruket är starkt, denna bild har även det finlandssvenska 
samhället av österbottningen.

Den lantbrukspolitiska översikten hölls av SLC: s verksamhetsledare Tage Ginström. 
Verksamhetsledare Ginström redogjorde för innehållet i artikel 141 och de föränd-
ringar som avtalet innebär för växtodlingen på A- och B-området. Ginström presente-
rade även de förbättrade startstöds och investeringsstödsvillkoren.

Motionsuppföljning

Ersättningar för placering av el- och telefonstolpar

I motionen yrkades att ersättningarna för el- och telefonstolpar ska bindas till ett årligt 
indexbundet arrende och att linjebolagen bättre ska planera placeringen av stolpar. 
Frågeställningen i motionen var aktuell i och med att MTT publicerat en undersökning 
där man kommit fram till att de rekommenderade ersättningarna för linjedragning var 
för stora. SLC och MTK kunde dock åstadkomma en kompromiss som inte ledde till 
att ersättningarna sänktes i den utsträckning som undersökningen visade.

Transkador

Motionen berörde ersättningarna för transkador. Förbundsstyrelsen konstaterade i 
sitt svar att liknande motioner tidigare framförts till förbundet och att ärendet diskute-
rats inom flera politiska instanser. Motionen innehöll även två konkreta åtgärdsförslag 
som förbundet överväger att föreslå att ska verkställas. I och med att bevakning av 
ersättningarna för skördeskador hör till förbundets verksamhet avförs motionen.

Nödslakt

Pedersöre lokalavdelning yrkade i motionen på att förbundet ska arbeta för att hitta 
ersättande alternativ till nödslakt. Förbundet har aktivt påtalat att nödslaktsystemet 
bör få en fortsättning. Nödslakten upphör dock fr.o.m. den första februari 2004. Från 
och med februari inleds även kadaverinsamlingen av svin- och fjäderfäkadaver. 
Denna insamling ersätter delvis nödslakten för de djur som inte uppfyller livsmedels-
kriterierna. Slakterierna och mejerierna har även hållit kurser och gett information hur 
dessa djur ska avlivas på ett riktigt sätt. Motionen avförs men förbundet kommer att 
försätta med att arbeta för att hitta ersättande former som befrämjar djurens välmå-
ende.

Spridning av stallgödsel

I motionen yrkar man på att spridningstidpunkten för stallgödsel på vall ska senare-
läggas. Förbundsstyrelsen har i sitt svar lovat att föra ärendet till den arbetsgrupp 
som bereder det kommande miljöstödsprogrammet. Uppbyggnaden i nuvarande mil-
jöstödsprogram är dock sådant att de strängare hanteringsreglerna för stallgödsel 
ger husdjursgårdar ett högre basstöd. Ifall den bakre gränsen för spridningstidpunk-
ten flyttas närmare nitratdirektivets, kan detta innebära att miljöstödets basdel inte 
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kan fortsätta att beviljas i samma form. Förbundets målsättning är dock att hitta så-
dana stödargument som beaktar de kostnader som finns när det gäller gödselhan-
tering.

Vård av sjukt barn

Motionen har hänskjutits till SLC och har där utretts. Arbetsavtalslagen ger arbetsta-
gare rätt till tillfällig vårdledighet för vård av sjukt barn för högst fyra vardagar åt 
gången. Enligt lagen får barnets båda föräldrar eller vårdnadshavare inte samtidigt ta 
ut vårdledigheten. Det finns en uppsjö kollektivavtal som kan gälla anställda till jord-
brukare och andra företagare. För att få ett heltäckande system gällande vård av 
sjukt barn borde man i varje kollektivavtal få in en klausul som jämställer makens ar-
bete i det egna företaget med förvärvsarbete utanför hemmet. På det sättet skulle 
även makar till jordbrukare och andra företagare få en entydig rätt till avlönad tillfällig 
vårdledighet i enlighet med de bestämmelser som gäller i respektive bransch. 

Att åstadkomma ovannämnda är dock en svår uppgift för SLC och producentorgani-
sationen överlag. För att få ett tillfredsställande system borde därför makar till jord-
brukare och företagare i första hand kontakta sina egna fackförbund och driva frågan 
där. I vissa branscher tycks makar till jordbrukare inte ha stött på problem när det 
gällt rätten till avlönad tillfällig vårdledighet om maken varit bunden av jordbruksar-
bete, medan tolkningen på andra håll återigen varit strängare. Genom konstruktiva 
diskussioner med arbetsgivaren kan man på många håll åstadkomma en bättre för-
ståelse för hur verksamheten på ett gårdsbruk fungerar. Motionen avförs.

SLC: s styrelse

Motionen berörde hur olika produktionsinriktningar företräds i SLC:s styrelse. För-
bundsstyrelsen hänvisade i sitt svar till den demokratiska beslutsprocess som gäller 
för val av SLC:s styrelse. När det gäller styrelsesammansättningen gäller det för de 
landskapsvisa valberedningarna att beakta innehållet i SLC:s stadgar som berör till-
sättande av SLC: s styrelse. Motionen avförs.

Kommunal dagvård

I motionen belyser man den snedvridning som finns mellan landsbygdskommuner 
och tätorter. Landsbygdskommuner erhåller nämligen inte statsandelar för vård av 
företagarbarn. En reform av statsandelarna till kommunerna är på kommande till år 
2005. Reformen torde innebära att statsandelar för barndagvård även ges åt företa-
garbarn.

Prissättning av potatis

Motionen yrkade på regler för prissättning av matpotatis. Förbundsstyrelsen ansåg i 
sitt svar att klara spelregler för prissättningen av matpotatis behövs. Ärendet kommer 
att behandlas i ÖSP:s potatisutskott och därifrån kommer en rekommendation för 
handel med matpotatis att utarbetas. Motionen avförs.

Ekologiskt utsäde

I motionen uppmanas förbundet att utreda orsakerna till den snedvrida prissättningen 
av utsäde. Förbundet har konstaterat att efterfrågan inte motsvarar utbudet av ekolo-
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giskt utsäde, vilket dels förklarar det högre priset. Kravet på användning av ekolo-
giskt utsäde kommer att skärpas vilket ställer krav på att mängden ekologiskt utsäde 
ökar. Förbundet kommer via Eko-projektet att uppmana jordbrukare att överväga 
odling av ekologiskt utsäde samt utreda möjligheterna att nationellt stöda den ekolo-
giska utsädesodlingen. Motionen har förts vidare till SLC och KTTK. Motionen avförs.

Motioner från tidigare år som ej avförts

Odling på grundvattenområde

Motionen yrkar på att förbundet ska verka för att användning av fastgödsel och kom-
post även såsom konstgödsel ska godkännas som gödselmedel på grundvattenom-
råden. I motionen yrkas det även på ett högre investeringsstöd för byggande på 
grundvattenområden.

Förbundet har utrett de lagliga grunderna till att Västra Finlands miljöcentral förbjudit 
användning av kreatursgödsel på grundvattenområden. Användningen av gödselme-
del i jordbruket styrs av nitratdirektivet och miljöstödsvillkoren. I nitratdirektivet sär-
skiljs inte kreatursgödsel och konstgödsel utan dessa två gödselslag har samma 
status. Odling på grundvattenområden är i sig inte tillståndspliktigt och därmed krävs 
inget spridningstillstånd. Därmed är gödselspridning på dessa områden ett övervak-
ningsärende. Med denna övervakning avses övervakning av uppfyllandet av nitratdi-
rektivets bestämmelser. I denna övervakning ingår även övervakning av miljö-
skyddslagens förbud mot försämrande av grundvatten. Uppfyllandet av nitratdirekti-
vet innebär att grundvattnet inte får försämras. Förbundet kan konstatera att Västra 
Finlands miljöcentrals tolkning av användningen av gödsel på grundvattenområden 
inte överensstämmer med de lagar och anvisningar som berör användningen av 
gödsel. Förbundet kommer att bevaka miljöcentralens tolkning av spridning av stall-
gödsel på grundvattenområden. Förbundet kommer även att följa med hur vatten-
skyddsdirektivet på grundvattenområden kommer att hanteras. Motionen avförs.

Mervärdesskatt på vägavgifter

Motionen yrkar på att väglag bör få rätt att göra momsavdrag på samma sätt som 
övriga företagare. Den verksamhet som väglaget bedriver anses inte enligt nuva-
rande lagstiftning vara företagsverksamhet och är därmed inte mervärdesskatteredo-
visningsskyldig. För att yrkandet i motionen ska uppfyllas krävs det en lagändring av 
mervärdesskattelagen. Ärendet har förts vidare till SLC och centralförbundet bör göra 
en utredning över för- och nackdelarna med nuvarande system. Motionen avförs.

Åtgärder för att stimulera nötköttsproduktionen

Motionen yrkar på att förbundet arbetar för åtgärder för att stimulera nötköttsproduk-
tionen. I motionen yrkades på att investeringsstöden till avelsdjur bör prioriteras, ett 
nationellt stöd för avelskvigor (50 % köttraskorsningar) samt att det nationella stödet 
till slaktdjurskvigor bör höjas.
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I 141-uppgörelsen förhöjdes betalningsfullmakterna för nötsektorn. Betalningsfull-
makterna till dikor höjdes på AB-området till den nivå som utbetalades på C1-områ-
det 2003. Även betalningsfullmakterna till slaktdjurskvigor höjdes på AB-området. 
När det gäller dikokvigor kommer dessa att erhålla det nationella dikostödet 2004. 
Förändringen kommer även att notifieras för det nordliga stödet. I och med 
förändringarna i stödet till södra Finland borde det vara lättare att argumentera för 
förhöjningar av det nordliga stödet till dikor och slaktkvigor. Förbundet har försökt 
medverka till att anskaffningen av avelsdjurs ska prioriteras, men utan framgång. 
Förbundet kommer att försöka häva det ansökningsstopp som även berör avelsdjur 
innan dikoansökan 2004 så att dessa djur hinner registreras på den nya ägaren. För-
bundsstyrelsen anser att motionen till flera delar uppfyllts och motionen kan avföras. I 
fortsättningen har den modell och de nötdjursstödkopplingar Finland tar i bruk när 
CAP-reformen ska verkställas stor betydelse för nötsektorns lönsamhet och attrak-
tionskraft. 

Avdrag för arbetsrum i beskattningen

Motionen har hänskjutits till SLC och SLC har kontaktat Svenska lantbruksällskapens 
förbund i frågan. Strävan har varit att åstadkomma en kalkyl inför deklarationen för 
skatteåret 2003 som kan användas som argument för ett högre avdrag för arbetsrum. 
Motionen avförs.

Ett ersättningssystem för viltskador och en bättre balanserad viltstam

Förbundet har under året fört diskussioner med jaktvårdsdistriktet för att få en bättre 
balanserad viltstam. Förbundet har bl.a. haft anspråk på en styrelseplats i Österbot-
tens jaktvårdsdistrikts styrelse som en följd av förändringarna i jaktlagen där en plats 
ska besättas av en markägarrepresentant.  Tillsättandet av styrelseplatsen har dock 
inte skett enligt andemeningen i den nya jaktlagen. På riksdagsnivå har man dock i 
samband med stiftandet av lagen konstaterat att jaktvårdsdistrikten inte i tillräcklig 
utsträckning upprätthåller kontakten med de regionala intressegrupperna i samband 
med beslutsprocesser för hjortdjurens licenser. Detta betyder i klartext att jaktvårds-
distriktet bör se över sin verksamhet och fungera enligt laglig praxis.

Älgstammen i Österbotten uppskattas till 4,2 älgar per 1000 ha. ÖSP: s och Öster-
bottens skogsägarförbunds målsättning för Österbotten är en vinterstam på 2000 
älgar eller ca 3 älgar/1000 ha. Denna målsättning finns även med i Kustens skogs-
centrals regionala skogsprogram. När det gäller ersättningar för hjortdjursskador är 
uppbyggnaden av ersättningssystemet fortsättningsvis densamma som tidigare. För-
bundet kommer fortsättningsvis att arbeta för att ersättningssystemet ska förbättras. 
Motionen redovisas till denna del även nästa år.

Motionen omfattade även tranproblematiken. Förbundet har framhållit transkadeer-
sättningssystemets brister, men kan konstatera att några ändringar inte skett i denna 
fråga. Motionens del om transkador avförs i och med att förbundet aktivt kommer att 
bevaka ersättningarna för skadorna förorsakade av fridlysta djur.

Medlemsförmåner

Motionen berör SLC medlemmarnas medlemsförmån; rabatt på bränsle från Neste. 
Förbundet har under året haft ett bränsleavtal med Teboil. Avtalet gav medlemmarna 
ÖSP-medlemsrabatt på brännolja. Förbundsstyrelsen kan konstatera att konkurren-
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sen inom bränslesektorn är otroligt hård och för att uppnå betydande rabatter bör 
mängden brännolja som säljs via medlemsrabatten vara stor. Teboil-avtalet uppfyllde 
inte de förväntningar förbundet satt på medlemsförmånen. Sökandet av medlemsför-
måner är en del av förbundets verksamhet och motionen kan därmed avföras.

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en re-
presentant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 2003 
hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaron antecknad inom parentes):

Esse                        lokalavdelning Tom Snårbacka (2)
Frilandsodlarnas                ” Christer Finne (2)
Jeppo ”      Glenn Strengell (0)
Karleby          ” Mats Brandt (2)
Keskisnejden ” Stefan Södergård (2)
Korsholms södra ” Bjarne Mara (2)
Korsnäs ” Tor Juthman (2)
Kronoby ” Jan-Peter Brunell (2)
Kvevlax ” Mikael Melin (2)
Lappfjärd ” Leif Teir (1)
Larsmo ” Gunborg Östman (2)
Malax ”                    Martin Edman (2)
Maxmo ” Rodney Granholm (1)
Munsala ” Sonja Nyholm (2)
Nedervetil ” Peter Slotte (2)
Norra Korsholm ”               Fredrik Holm (0)
Nykarleby ” Henrik Strandberg (2)
Närpes östra ” Bengt Eklund (0)
Oravais ” Kenneth Hägg (1)
Pedersöre ” Jan Anderssén (2)
Petalax ” Stefan Östman (2)
Purmo ” Nicklas Sjöskog (2)
Pörtom ” Johan Lindgård (2)
Replot-Björköby ” Mikael Norrgård (0)
Sideby ” Bengt Berglund (1)
Solf ” Bjarne Lervik (1)
Sundom ” Sven-Ola Hortans (2)
Terjärv ” Mikael Åsvik (2)
Tjöck ” Karl-Erik Norrbutts (1)
Västra Närpes ” Christer Westerlund (1)
Vörå ” Bjarne Ehrs (2)
Yttermark ” Stefan Guldén (2)
Övermark ” Leif Rönnholm (2)
Karlebynejd. trädgårdsproducenter Samuel Granholm (0)
Korsnäsnejd. ” Kaj Karlsson (2)
Lappfjärdsnejd. ” Bo Kortell (0)
Malaxnejd. ” Håkan Berg (2)
Närpes ” Johan Prinsén (2)
Österbottens Äggcentrallag Leif Wägar (2)
Mejeriandelslaget Milka Sture Kackur (1)
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Österbottens Kött Stefan Saaristo (2)
Närpes Grönsaker Ove Grandell (2)
Skogsvårdsföreningarnas förbund Olav Store (2)
Sv. Österbottens Pälsdjursodlareförb. Bengt Rögård/Leif Finne (1)
Närpes äggpackeri Johnny Grandell (1)

Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. 
På dessa har ärenden beretts till förbundsmötena samt fastslagits förbundets verk-
samhetsplan. 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2003

Ordförande Närvaro Vice ordförande Närvaro
Nils-Anders Granvik 12/12 Bo Storsjö 10/12

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Tom Jungerstam 9/12 Matts Samulin 1/3
Mats Nylund 10/12 Carl-Johan Enroth 1/2
Tom Brors 12/12 Gustav Backman -
Johanna Nyman 10/12 Eivor Finne 2/2
Henry Nyman 11/12 John Lidman -
Susan Englund 10/12 Olav Lillgäls 1/2
Martin Westerberg 12/12 Stig Simons -

Förbundets 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. Glen Jacobsson (Jeppo), Thomas Snellman (Pedersö-
re), Bjarne Mara (Korsholm), John Berg (Pörtom), Fjalar Holmqvist (Karleby), Martin 
Jakas (Vörå) och Sonja Nyholm (Nykarleby). Medlem i SLC´s ekoutskott, Stefan 
Thölix, har kallats till mötena som sakkunnig.  Som sekreterare för utskottet har fun-
gerat eko-ombudsman Paula Viertola-Jern till juni 2003 och fr.o.m. juni 2003 eko-
ombudsman Marjatta Selänniemi. 

Nya eko-avtal och utvidgningsavtal kunde sökas även under år 2003. Det finns mot-
stridigheter mellan avtalsvillkoren och produktionsvillkoren. Avtalsvillkoren är inte en-
hetliga med produktionsvillkoren. Luomuliitto lämnade en förteckning om ärendet till 
Jord- och skogsbruksministeriet. Enligt förteckningen skulle produktionsvillkoren vara 
de avgörande villkoren. Utskottet stödde Luomuliittos förteckningen.

Övergångstiden till ekologisk svinproduktion blev längre under år 2003 och undan-
tagslov för anskaffning av konventionellt uppfödda svin gick ut den 31.12. 2003. 
Övergångstiden till ekologisk mjölkproduktion blev 6 månader i augusti 2003.  Ut-
skottet konstaterade att det blir svårare att få nya aktörer med i ekodjurhållningen då 
omläggningstiderna blir längre. Utskottet poängterade att ekodjurhållningen innebär 
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extra kostnader i form av dyrare foder, granskningar, dokumentation och större ut-
rymmesbehov.  Därför är införing av ett ekologiskt djurstöd fortfarande aktuellt, vilket 
borde ytterligare bearbetas. 

ÖSP:s ekoprojekt ”Ekologisk mat från Österbotten” ordnade bl.a. skolning för stor-
kökspersonalen i maj och för restonomstuderande i september. Projektet arrange-
rade ekokonsulentdagar för flera livsmedelsbutiker under ekoveckorna. Projektet 
ordnade ekoworkshop i oktober och november. Syftet med workshop var att hitta 
flaskhalsar i den nuvarande ekolivsmedelskedjan och ekoproduktionen. Resultatet av 
workshop används i planeringen av ett nytt projekt och kommande aktiviteter. 

Konsumtionen av eko-produkter har ökat positivt i Finland sedan 1998. Marknader-
nas positiva utveckling har dock blivit långsammare under det senaste året, men det 
visar ändå 1-2 % ökning eller samma försäljning som föregående år för torrprodukter 
och grönsaker. Marknaden för ekomjölk ökade med ca 30 % mellan januari och au-
gusti. Köttproduktion har lidit av dåligt markandsläge vilket ledde till lägre producent-
pris och sämre lönsamhet. Mycket av projektets resurser har blivit använda för att 
hitta nya markandskanaler för ekokött. 

TE-centralen var projektets huvudfinansiär. Nästan alla kommuner inom ÖSP:s om-
råde deltog även i finansieringen. I företagsfinansieringen deltog Milka, ÖK, Helsingin 
Mylly/Polar Mills, Närpes Grönsaker och Österbottens Äggcentrallag samt Potato-
Pak. Bjarne Mara från utskottet fungerade som ordförande för projektets styrgrupp 
och Ole Edén som ledamot. Paula Viertola-Jern har fungerat som projektledare och 
eko-ombudsman till juni 2003 och fr.o.m. juni 2003 Marjatta Selänniemi.

Trädgårdsutskottet

Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fem trädgårdsavdel-
ningarna. Utskottet bestod under 2003 av ordf. Jan-Erik Häggvik, Ove Grandell, 
Samuel Granholm (Karlebynejden), Kaj Karlsson (Korsnäs), Bo Kortell (Lappfjärd), 
Johan Prinsén (Närpes), Håkan Berg (Malaxnejden) och förbundsstyrelsens repre-
sentant Martin Westerberg, Närpes. Utskottets verksamhets presenteras under skilt 
kapitel.

Utskottet för jordbrukarkvinnor

Utskottet bestod under år 2003 av ordf. Susan Englund (Lappfjärd), Helena Broända 
(Nedervetil), Sabina Ede (Purmo), Eivor Finne (Solf), Alice Gulin (Yttermark), Ann-
Mari Kronqvist (Nykarleby) och Marina Kullman (Vörå). 

Utskottet har under år 2003 hållit sex möten. Jordbrukarkvinnorna har under året 
ordnat en tre dagar lång traktorkurs på tre ställen i Österbotten. Internationella lands-
bygdskvinnans dag firades i Vasa med en parad, middag och teaterbesök. Jordbru-
karkvinnorna ordnade också en resa till Örnsköldsvik där man gjorde gårdsbesök och 
träffade jordbrukarkvinnor från LRF. Jordbrukarkvinnorna har också lokalt ordnat 
träffar, resor m.m.
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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), Jan-Erik Revahl (Malax), Henrik Ingo (Korsholm) och Ulla Enlund 
(Larsmo). 

Utskottet har under året sammankommit till två möten. Utskottet har tagit del av den 
undersökning som gjorts för att utreda fårproducenternas syn på sektorns framtid. De 
nationella stöden har likaså diskuterats i utskottet och utskottet har yrkat på att djur-
enhetskoefficienten för tackor bör höjas p.g.a. det höga antalet lamm per tacka samt 
det större behovet av foder som beror på detta. Utskottet har även diskuterat försla-
get om registrering av får. Behovet av ett register har uppstått p.g.a. kravet på spår-
barhet och kontroll.

Äggproducentutskottet

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

Äggutskottet har hållit två möten under året. På utskottets möten har bl.a. den stra-
tegi Jord- och skogsbruksministeriet utarbetat för äggnäringen diskuterats. Ordfö-
rande för äggutskottet förde utskottets åsikter vidare till arbetsgruppen som beredde 
strategin. Utskottet har även diskuterat kadaverinsamlingen och märkningen av 
hönsägg. Utskottet gjorde en resa till sydvästra Finland och bekantade sig med ägg-
producenter vars äggproduktion är anpassad till de burbestämmelser som gäller från 
och med 2012. Dessa producenter hade trivselburar och frigående höns. Utskottet 
konstaterade att burproduktionen fortsättningsvis kommer att stå för en betydande 
del av landets äggproduktion.

Spannmålsutskottet

Utskottet bestod av ordförande Stig Simons (Yttermark), Torolf Bonäs (Nykarleby), 
Leif Sand (Övermark), Bjarne Pada (Korsholm), Algot Ena (Esse), Torolf Sjögård 
(Närpes) samt Rune Östman (Kvevlax).

Spannmålsutskottet höll tre möten under året. På utskottets möten har CAP-reformen 
och de nationella stöden diskuterats. Utskottet gav ett uttalande där utskottet upp-
manade spannmålsodlarna att vid odlingsplaneringen 2003 beakta de avtal produ-
centerna ingått med förädlarna samt rådande marknadssituation. Utskottet har med 
besvikelse följt med EU kommissionens spannmålskommitte´s beviljande av export-
stöd. Utskottet ansåg att ett tillräckligt högt exportstöd är viktigt för att  förbättra 
marknadsläget för havre i landet.

Spannmålshandelsgranskningar har handletts av spannmålsutskottet och spann-
målshandelsgranskare 2003 var S. Simons, A. Ena och M. Ålgars. Vid spannmåls-
handelsgranskningarna framkom inga oegentligheter. 



11

Potatisutskottet

Utskottet har bestått av ordf. Jan Porander (Lappfjärd), Stig-Johan Jungar (Jeppo),  
Per-Johan Grannas (Vörå), Per-Erik Englund (Lappfjärd), Sofia Storsjö (Petalax) och 
John Lidman (Petalax).

Utskottet har under år 2003 hållit två möten. Utskottet hade vid Österbottens stor-
mässa en gemensam monter med Lappfjärdsnejdens potatisodlarförening. På mäs-
san delade man ut recept om potatisrätter, förevisade olika förpackningar och höll en 
tävling som gick ut på att känna igen olika potatissorter. 

Utskottet för unga lantbrukare

Utskottets sammansättning var följande: Ordf. Torbjörn Ede (Pedersöre), Roger 
Bertils (Vörå),Tomi Poti (Korsholm), Johanna Andtbacka (Kronoby), Jonny Kronqvist 
(Nykarleby), Tove Donner (Malax), Ulf Kvikant (Karleby), Johanna Smith (Yttermark) 
och Christian Björknäs (Lappfjärd). Anna-Lena Holm (Munsala) har kallats till utskot-
tets möten som sakkunnig, hon sitter även med i SLC:s ungdomsutskott.

Utskottet har hållit tre möten under år 2003. Utskottet för unga lantbrukare deltog på 
våren i en gemensam träff med MTK Etelä-Pohjanmaa: s och MTK Keski-Pohjan-
maa:s unga producenter. Träffen ordnades i Kaustby och MTK K-P stod för arrange-
manget. ÖSP:s unga producenter besökte i september riksdagen och uppvaktade 
riksdagsmännen från Vasa valkrets med en skördekorg. Besöket gjordes gemensamt 
med MTK E-P:s och K-P:s unga producenter och besökarna framförde samtidigt sina 
önskemål gällande den kommande lantbrukspolitiken, sociala- samt generationsväx-
lingsfrågor. Unga producenter i Lappfjärd och Vörå ordnade sommarträffar med totalt 
50 deltagare. Utskottet har på hösten ordnat en träff för ungdomsklubbarnas ordfö-
rande och sekreterare.

Köttutskottet

Utskottet består av två sektioner, nötsektionen och sektionen för enmagade djur. 
Tom Jungerstam (Jeppo) har fungerat som ordförande för köttutskottet.

Köttutskottet höll ett möte med länsveterinär Matti Nyberg. Till detta möte hade även 
utskottsmedlemmar från de andra husdjursutskotten inbjudits. Länsveterinären infor-
merade utskottsmedlemmarna om djurhälsotillståndet i Österbotten samt berättade 
om tillvägagångssättet vid större djursjukdomsepidemier. Köttutskottet efterlyste en 
bättre tillgång till veterinärer och ett bättre samarbete mellan länsveterinären och för-
bundet.

 Nötsektionen: ordf. Tom Jungerstam (Jeppo), Tom Snårbacka (Esse), Peter 
Hällström (Kronoby) och Johan Snickars (Malax).

Nötsektionen har haft tre möten. På dessa möten har sektionen bl.a. gett kom-
mentarer till det nationella djurhälsoprogrammet. Utskottet har ansett att man i 
programmet bör tillämpa de åtgärder som ingår i kvalitetsavtalen. Utskottet har 
även gett sina synpunkter på hur fungerande nödslakten är. Utskottet var väldigt 
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kritiskt inställd till den CAP-reformsmodell där stöden till nötsektorn helt skulle fri-
kopplas. 

 Sektionen för enmagade djur: ordf. Kenneth Påhls (Vörå), Christer Kull (Kor-
sholm), Tomas Långgård (Malax) och Börje Helenelund (Solf). Henrik Holm 
(Munsala) har kallats som sakkunnig till sektionens möten.

Sektionen för enmagade djur har sammankommit till två möten under året. Ut-
skottet har aktivt följt med hur förhandlingarna om 141-avtalet framskrider. En 
fortsättning på det nationella stödet är av stor betydelse för den enmagade sek-
torn på AB-området. Ifall förlängningen uteblir eller stödnivåerna avsevärt sänks 
inverkar detta negativt på C-områdets stödnivåer till den enmagade sektorn. Ut-
skottet har ansett att det behövs begränsningar antingen i investeringsstöden el-
ler produktionsstöden för att stävja produktionsutvecklingen inom sektorn. Ut-
skottet fann det rådande investeringsstoppet problematiskt i och med att grundre-
parationer och investeringar vid generationsväxlingar inte tillåts.

Sektionen har gett synpunkter gällande kadaverinsamlingen. Sektionen har ansett 
att det i en ordnad kadaverinsamling finns en uppenbar risk för spridning av djur-
sjukdomar samt att en sådan skulle orsaka extra kostnader för djurägaren. Sek-
tionen har ansett att kadaverinsamlingen av svin- och fjäderfäkadaver bör vara 
subventionerad av staten såsom kadaverinsamlingen av nöt.

Mjölkutskottet

Utskottet bestod av ordf. Mats Nylund (Pedersöre), Henrik Biskop (Kronoby), Lars-
Erik Staffans (Oravais), Stefan Häggback (Kvevlax), Maria Österberg (Malax), Mats 
Ingves (Sideby) och Henrik Strandberg (Nykarleby). Gustav Kass har kallats som 
sakkunnig till utskottets möten.

Mjölkutskottet har hållit två möten. Utskottet har tagit del av CAP-reformen och dess 
inverkan på mjölkproduktionen. Utskottet har konstaterat att mjölksektorn är en av de 
största förlorarna i reformen och förlusterna bör kompenseras i de stödformer som 
finns i dag. Utskottet har även diskuterat tillgången till veterinärer och möjligheten till 
att omfördela en del av veterinärernas arbetsuppgifter åt andra utbildade inom 
husdjurssektorn.

Sockerbetsutskottet

Utskottets bestod av ordf. Fredrik Ström (Korsholm), Tor Holm (Nykarleby), Leif-Erik 
Viklund (Korsholm), Gustav Kass (Pedersöre), Roger Bertils (Vörå) och Peter 
Hummelstedt (Yttermark).

Sockerbetsutskottet har hållit två möten. Utskottet har gett synpunkter på 
branschavtalet och diskuterat förutsättningarna för sockerbetsodling i Österbotten.  
Utskottet har besökt Säkylä fabriken och där diskuterat betkampanjen 2003 med 
fabrikens företrädare. Förbundet har under året begärt fullmakter till Lännen Tehtaats 
bolagsstämma av medlemmarna. För sockerbetsodlingen i Finland är det viktigt att 
det i Lännen Tehtaats styrande organ finns företrädare för sockerbetsodlarna. 
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Börje Helenelund har även deltagit i sockerbetsutskottets möten i egenskap av med-
lem i Sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation. Helenelund har utfört granskningar 
av hantering och provtagning av sockerbetor och rapporterat detta till utskottet.

PR-utskottet

PR-utskottets sammansättning var: ordf. Johanna Nyman (Kvevlax), Märtha Lybäck 
(Kronoby), Leif Rönnholm (Övermark), Kari Koski (Korsholm) och Mikael Kamis 
(Vörå).

Utskottet höll under år 2003 tre möten. Utskottet har låtit trycka upp reflexvästar med 
texten ”Österbottens bönder”. På initiativ av PR-utskottet har ÖSP tryckt upp en bro-
schyr om förbundet. Utskottet har fört diskussioner med Fristads Ab om möjligheten 
att få arbetskläder som en medlemsförmån åt medlemmarna.

Socialpolitiska utskottet

ÖSP:s styrelse tillsatte inför år 2003 ett socialpolitiskt utskott. Utskottet har bestått av 
Tom Brors (ordf.), Martina Stoor, Petra Thodin och Kristina Westerback.

Utskottet höll under året två möten och har bland annat diskuterat avbytarservicen, 
företagshälsovården, dagvård och vård av sjukt barn.

Valutskott

Fullmäktige har tillsatt valutskottet som bestod av ordf. Bjarne Ehrs (Vörå), Stefan 
Guldén (Yttermark) och Sonja Nyholm (Munsala).

Valutskottet behandlade vid tre möten de val som förrättades hösten 2003.

Österbottens mark- och miljöpolitiska utskott

Utskottet är gemensamt för ÖSP, Österbottens skogsägarförbund, MTK-Eteläpoh-
janmaa, MTK-Keskipohjanmaa, Keskipohjanmaan metsänomistajaliitto och Länsi-
Suomen metsänomistajaliitto.

Förbundet företräddes i utskottet av Henrik Strandberg (Nykarleby). Jari Laukkonen 
MTK-Eteläpohjanmaa blev vald till ordförande vid utskottets konstituerande möte. 

Tillsättandet av gemensamma regionala mark- och miljöpolitiska utskott är en följd av 
den strategi SLC och MTK tagit för att förbättra den mark- och miljöpolitiska bevak-
ningen i regionerna. Utskottet har under det första året sökt sin verksamhetsform och 
deltagit i den mark- och miljöpolitiska utbildning som SLC och MTK ordnat för de re-
gionala utskotten.

Arbetsgrupp för tryggad agrologrekrytering

ÖSP:s styrelse tillsatte i december 2001 en arbetsgrupp som fick i uppgift att utreda 
hur rekryteringen av agrologstuderande från Österbotten skall tryggas i framtiden. 
Arbetsgruppen har under två års tid, och vid ett tiotal möten, fört diskussioner med 
Yrkeshögskolan Sydväst om hur en bättre rekrytering skall fås till stånd. I slutet av år 
2003 fattade Yrkeshögskolan Sydväst Ab:s styrelse ett beslut om att ge studeran-
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dena möjlighet att inleda studierna i Vasa. Efter första studieåret fortsätter studeran-
dena i Ekenäs. Målet är att 15 studerande skall söka till det inledande året som i hu-
vudsak hålls i Svenska Yrkeshögskolans lokaliteter.

I arbetsgruppen har ingått; Henrik Strandberg (ordf.) Tom Jungerstam, Lars Ström, 
Lotta Kjerp, Mikael Blomqvist, Anders Norrback (2001-2002) och Matias Ålgars 
(sekr.).

Arbetsgrupp för generationsväxlingsfrågor

Förbundets styrelse tillsatte under år 2003 en arbetsgrupp som vid två möten be-
handlat problematik vid generationsväxlingar. Arbetsgruppen har lämnat en rapport 
till styrelsen. Rapporten har förts till SLC för vidare behandling.

I arbetsgruppen ingick; Tom Jungerstam (ordf.), Krister Lindström, Tomas Långgård, 
Bo Linde, Annika Grannas och Matias Ålgars (sekr.).

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 informella s.k. stödgrupp som samman-
kommit vid behov. Metsäliittos distriktsråd består av genom medlemsval utsedda för-
troendemän och 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

ÖSP: s representation i olika arbetsgrupper, styrelser och andra instanser är en viktig 
del av intressebevakningen av jord- och skogbruket. Förbundet har genom förtroen-
demän eller tjänstemän deltagit bl.a. i följande: lantbrukssällskapens vår- och höst-
möten, Österbottens skogsvårdsföreningars förbunds möten, Studiefrämjandet i Ös-
terbottens möten m.fl. 

ÖSP har varit representerad i:

Mats Nylund medlem i styrgruppen för God miljö för Larsmo-Öjasjön och 
dess tillrinningsområden

Thomas Snellman ordförande i kontrollnämnden för ekologisk jordbruksproduk-
tion

Caroline Kvevlander medlem i examenskommissionen för grundexamen inom 
lantbruk och landsbygdsföretagare 

Per-Ole Mård delegationen för Esse å
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Börje Helenelund förvaltningsrådsmedlem för Lännen tehtaat 
” representant i Sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation 

(Tor Holm, suppleant)
Gustav Kass representant på Lännen Tehtaats bolagsstämma
Harry Anderson medlem av delegationen och arbetsgruppen för Kyro älv 
Bo Storsjö medlem av Jord- och skogsbruksministeriets 

strategiarbetsgrupp för äggnäringen
Bo Storsjö suppleant i arbetskraftsdelegationen i Kristinestad
Alf  Lindstedt medlem i styrgruppen för ”Utveckling och serviceutrustning 

av Tjöck ås nedre lopp 2002-2003”
Ossian Wassborr medlem av delegationen för Perho å 
Tom Cederström medlem i delegationen och arbetsgruppen för Lappo å 
Elmer Örndahl styrelsemedlem OY Polar-Mills AB
Stefan Thölix styrelsemedlem OY Polar-Mills AB
” 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 
” medlem i Österbottens T&E-centrals beredskapskommitté
” representant på Polar Mills bolagsstämma
Nils-Anders Granvik viceordförande för C-områdets representationsgrupp 
Jonas Laxåback medlem av styrgruppen för FC-Naturbruk
” medlem av tjänstemannagruppen för Turism och infrastruk-

tur i Naturreservat
” medlem av delegationen för Österbottens T&E-central
” styrelsemedlem i Agrolink
” medlem i Österbottens förbunds samarbetsgrupp
Paula Viertola-Jern ordförande för styrgruppen för Finfood-Luomu projektet
” medlem i Jord- och skogsbruksministeriets samarbetsgrupp 

för den ekologiska odlingen
” medlem i styrgruppen för ”Lantbruk i Österbotten” -projektet
” medlem i arbetsgruppen för Österbottens 

Stormässa/Matmässa 2003
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
” ordförande för Martens trädgårdsstiftelse
” styrelsemedlem i Veritas skadeförsäkring
” medlem i Jord- och skogsbruksministeriets strategiarbets-

grupp för trädgårdsnäringen
Arne Backman medlem av uppföljningsgruppen för Alholmens Krafts kraft-

verksbygge
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FÖRBUNDSKANSLIET

Förbundet har åtta anställda.

 Agronom, AFM Jonas Laxåback har varit verksamhetsledare och 
förbundsstyrelsens sekreterare.

 YH-agrolog Matias Ålgars har fungerat som ombudsman. 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, fram till den 
sista maj då tjänsten övertogs av AFM Marjatta Selänniemi. Viertola-Jern och 
Selänniemi har även fungerat som projektledare för EU-projektet ”Ekologisk 
mat från Österbotten”. Projektets verksamhet presenteras i ett skilt kapitel.

Skatteavdelningen 

 Ekonom Annika Grannas har fungerat som avdelningschef. Hon har även 
handlett lokalavdelningarnas skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är 
på deltid.

 ADB-merkonom Maria Ström har handhaft skattebokföringen. Ström har varit 
vårdledig och vikariatet har skötts av Ing-Sofi Långkvist.  

FÖRBUNDETS VERKSAMHET

Förbundsstyrelsen har under året bevakat de jordbrukspolitiska intressena på ett re-
gionalt, nationellt samt ett internationellt plan. Förbundsstyrelsen har sammanträtt 12 
gånger under året och protokollen upptar 114 paragrafer. Till förbundsstyrelsens 
möten har också kallats SLC-fullmäktigeordförande Gustav Kass, SLC-styrelsemed-
lemmarna Runar Lillandt och Tomas Långgård samt Österbottens skogsägarför-
bunds ordförande Olav Store. Förbundsstyrelsen har förberett de ärenden som stad-
geenligt  handlagts vid förbundsmötena samt handhaft de löpande ärendena i för-
bundets verksamhet.

För växthussektorns del var producentpriserna för tomater och gurka något sämre än 
år 2002. De betydligt högre energikostnaderna tärde också på växthussektorns totala 
lönsamhet. Potatis och spannmålsskörden var skördeåret 2003 lägre än normalt och 
den hade betydande variationer i kvaliteten. Det högre producentpriset för potatis 
innebar dock att lönsamheten bibehölls på samma nivå som tidigare. För spann-
målssektorn var inledningen av spannmålshandeln 2003 en stor besvikelse.  
Spannmålspriserna återhämtade sig inte till nivån för tidigare år och speciellt lågt var 
priset på havre. Från ingången av 2003 trädde nya burbestämmelser i kraft, vilket 
ledde till att antalet värphönor minskade. Äggproduktionen var därför under början av 
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året i balans, vilket också ledde till att priserna hölls på en hygglig nivå. Under slutet 
av året ökade dock produktionen, vilket ledde till sjunkande priser. Produktionen och 
priset på fårkött var under året stabilt. Den totala produktionen av svin- och fjäderfä-
kött ökade i landskapet jämfört med tidigare år. Trots detta sjönk de totala försälj-
ningsinkomsterna för sektorerna. Speciellt svinsektorns producentpriser drabbades 
av en djup dalgång då priserna låg under nivån för år 2002 med 16 %. Avräknings-
priserna för mjölksektorn steg något 2003 vilket innebar en positiv inkomstutveckling 
för denna sektor. Totalt sett har dock lantbruksinkomsten i Österbotten år 2003 bibe-
hållits på samma nivå som år 2002. Detta med anledning av att den totala produktio-
nen stigit något och att produktionskostnaderna kunnat hållas nere. Den största en-
skilda förhöjande faktorn för lantbruksinkomsten är dock de högre lantbruksinkomst-
stöden år 2003.  

Finland förde under året förhandlingar om 141-avtalet med kommissionen. ÖSP 
ställde sig bakom den målsättning som de finländska förhandlarna satt för det nya 
avtalet d.v.s.  ett långsiktigt avtal, stabila och förhöjda stödnivåer. Hade dessa mål-
sättningar uppfyllts kunde C-området bättre ha utnyttjat de nationella stödutbetal-
ningsfullmakterna i det nordliga stödet. Det avtal som förhandlingarna sedan resulte-
rade i uppfyllde inte målsättningen. Detta har satt ett stort tryck på att det nordliga 
stödets stödnivåer ska följa 141-avtalets beskärningar. Förbundet och SLC har fram-
hållit att nedskärningar inte bör göras i det nationella stödpaketet för år 2004 i och 
med de stödförändringar som kommer att ske 2005. År 2006 kommer Finland att ta i 
bruk den nya CAP-stödsmodellen. De nya LFA- och miljöstödsprogrammen kommer 
att påverka det totala stödet till olika sektorer och stödområden på ett sätt som man i 
dag ännu inte känner till. Förbundet har gemensamt med de andra C-förbunden vänt 
sig till landets riksdagsmän och vädjat om att inga nedskärningar på det nordliga stö-
det får göras 2004, samt varit åhörare till den interpellationsdebatt som fördes kring 
de nationella stöden i december. När agrarkommissionär Fischler besökte Finland 
underströk även han att det inte finns någon som helst koppling mellan det nordliga 
stödet och stödet till Södra Finland (141-avtalet). Jord- och skogsbruksministerns 
linje har dock hela slutet av år 2003 varit, att man i Finland ska tillämpa en enhetlig 
nationell stödpolitik till jordbruket. I motsats till tidigare år hade inget nationellt stöd-
beslut tagits vid utgången av 2003 och förhandlingarna fortsätter 2004.

Förbundet inledde en diskussion om en gradering av de nationella stöden till fjäderfä-
och svinsektorn. Förbundet lade fram ett konkret förslag som har behandlats både 
inom SLC och MTK. Förslaget går ut på att stöden gradvis minskar med ökade djur-
enheter. Bakgrunden till förslaget är att stävja produktionsutvecklingen, trygga lön-
samheten och bibehålla familjejordbruksmodellen inom den enmagade sektorn. Man 
har ännu inte i den nationella stödberedningsgruppen tagit ställning till graderingen, 
men graderingsdiskussioner har även börjat föras på annat håll.

Beslut om CAP-reformen togs i juni av jordbruksrådet. Förbundet har under året in-
formerat medlemmarna om denna reform och dess följder för jordbruksproduktionen. 
Förbundet ansåg det viktigt att kopplingen mellan stöd och produktion bevaras så 
långt som möjligt för att man på detta sätt ska kunna trygga produktionens lönsamhet 
och intresset för produktionen. Förbundet ansåg att landets referensskördar borde 
höjas till den verkliga nivån samt att torkningsstödet till spannmål likaså borde höjas. 
Jordbruksrådet accepterade en förhöjning av torkningsstödet, men inte ändringar av 
referensskördarna. Det slutliga reformbeslutet ger medlemsländerna många valmöj-
ligheter då det gäller produktions- och stödkoppling samt riktning av stöd till olika 
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sektorer. Finland har dock inte kunnat bereda verkställandet av CAP-reformen p.g.a. 
de förhandlingar som fördes om 141-avtalet. 

Förbundet hade, i och med lagändringen av jaktlagen där markägarorganisationerna 
har rätt att utse en markägarrepresentant, satt sin förhoppning till att detta skulle leda 
till en bättre diskussion om viltstammen i Österbotten. Svenska Österbottens jakt-
vårdsdistrikts möte beslöt dock att inte utse ÖSP: s och Österbottens skogsägarför-
bunds gemensamma kandidat till distriktets markägarrepresentant. Förbunden har 
gemensamt riktat ett besvär till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Besvärs-
nämnden har dock i sitt beslut inte tagit ställning till om valet gjorts enligt andeme-
ningen i lagen. Jaktlagen bör till denna del preciseras så att det klart framkommer 
vem som har rätt att föreslå denna markägarrepresentant.

Förbundet och Österbotten skogsägarförbund arrangerade hösten 2003 ett möte på 
Stundars till vilket jaktvårdsdistriktet och jaktvårdsföreningarna inbjöds. Mötet omfat-
tade det förslag som presenterades om ett förbättrat samarbete mellan markägare 
och jaktvårdsdistriktet. Förslaget skulle dock behandlas i respektive styrelser. Försla-
get innebär att jaktvårdsdistriktet skulle hålla fler möten med markägarorganisatio-
nerna och andra berörda. Markägarorganisationerna skulle ges en plats i jaktvårds-
distriktets styrelse. Aktiviteten kring viltstammen på det lokala planet skulle förbättras 
genom en intensivare kontakt mellan ÖSP-lokalavdelningar, skogsvårdsföreningar, 
jaktvårdsföreningar och -klubbar.

Mjölkproduktionen i EU styrs genom lands- och gårdsvisa mjölkkvoter. Medlemskå-
ren har under året påtalat att de gårdsvisa mjölkkvoter som TE-centralen kan fördela 
inte fördelas rättvist. Detta har lett till att förbundet fört diskussioner med TE-centra-
len. Förbundet kunde dock konstatera att fördelningen sker enligt ett visst mönster 
och att det inte finns någon anledning att anmärka på fördelningen. Mjölkproduktio-
nen under kalenderåret 2003 verkar ha anpassat sig till landskvoten som en följd av 
de åtgärder som man vidtagit för att minska på mjölkproduktionen. 

Förbundets ordförande Nils-Anders Granvik ställde upp i riksdagsvalet som hölls un-
der året. Granvik invaldes i riksdagen och sitter bl.a. i riksdagens jord- och skogs-
bruksutskott som SFP: s representant. Genom denna länk har förbundet goda möj-
ligheter att påverka och ta del av de jordbruksbeslut som fattas i riksdagen. 

Förbundet tillsatte under året en arbetsgrupp som gavs i uppgift att gå igenom de 
problem som kan uppstå vid en generationsväxling. Arbetsgruppen kartlade proble-
men inom LPA, TE-centralen och skattebyrån. Arbetsgruppen konstaterade att en 
generationsväxling är en gårds viktigaste händelse och att man därmed noggrant bör 
planera generationsväxlingen. Arbetsgruppen har även sammanställt de områden 
som inom generationsväxlingen bör åtgärdas juridiskt.

ÖSP höll under året ett gemensamt möte med MTK-Etelä-Pohjanmaa. På detta möte 
diskuterades viktiga ärenden för båda områdena samt hur samarbetet kunde ut-
vecklas. Samarbetet med MTK-Etelä-Pohjanmaa är viktigt i och med att produktionen 
påminner om jordbruksproduktionen inom ÖSP: s verksamhetsområde. Förbundet 
hade även besök av LRF: s Norrlandsgrupp. 
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Förbundet har under året breddat SLC: s medlemsförmåner med en ÖSP-medlems-
förmån på DNA-mobiltelefonanslutningar. Avtal har ingåtts med de tre lokala telefon-
bolagen i Österbotten; Gamlakarleby Telefon Ab, Jakobstadsnejdens Telefon Ab och 
Vasa Läns Telefon Ab. 

Förbundsstyrelsens uttalanden finns i sin helhet på ÖSP: s hemsida på adressen 
http://osp.agrolink.net/

Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar

- Utlåtande om Österbottens förbunds landskapsöversikt, två språk ett mål, till 
år 2020

- Utlåtande om Österbottens förbunds landskapsprogram 2003-2006
- Genensamt utlåtande med Österbottens skogsägarförbund om Grön Bro II
- Gemensamt utlåtande med Österbottens skogsägarförbund om MTK: s 

viltstrategi
- Utlåtande om Handels och industriministeriets företagsamhetsprogram
- Förbundets vår- och höstmöte har avgett resolutioner. Resolutionen från 

förbundets vårmöte berörde utformningen av regeringsprogrammet, och be-
hovet av förändringar i den sociala sektorn lyftes speciellt fram i resolutionen. 
Resolutionen från förbundets höstmöte berörde beredningen av förändring-
arna i stödsystem 2005 och krävde att inga nedskärningar skulle göras på det 
nordliga stödet 2004.

- Fullmäktige har avgett tre uttalanden. I uttalandet från vårmötet lyfte fullmäk-
tige upp betydelsen av ett regeringsprogram som garanterar en tillräcklig fi-
nansiering av jordbrukets stödsystem och kompensation för förändringar i 
jordbrukspolitiken. Från fullmäktiges höstmöte gavs två uttalanden varav den 
första berörde de tänkta nedskärningarna av det nordliga stödet. Det andra 
uttalandet behandlade den försämrade tidningsutdelningen i Syd-Österbotten.

- Förbundet har avgett ett flertal gemensamma uttalanden med C-förbunden
- Förbundsstyrelsen har avgett ett uttalande om CAP-reformen
- Förbundet har gemensamt med Österbottens skogsägarförbund avgett ett 

uttalande om tillsättandet av jaktvårdsdistriktets styrelse, där markägarnas re-
presentant negligerades

- ÖSP:s spannmålsutskott har i ett uttalande uppmanat spannmålsodlare att 
bredda sin odling

Mötes- och kursverksamhet

Tillsammans med lantbrukssällskapet byggdes ett ombudsmannanät upp som på 
ÖSP:s försorg i samarbete med T&E-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.:

- En blankettkurs arrangerades
- Ett flertal olika ekokurser
- Ett spannmålsseminarium i Korsholm
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Skogsfrågor

ÖSP och Österbottens skogsägarförbund har i samarbete under året följt med hur 
värvningen av icke jordbrukande skogsfastighetsägare framskridit. Värvningskam-
panjen avslutades på hösten, men skogsägarförbundet antar fortsättningsvis med-
lemmar. ÖSP och skogsägarförbundet har gemensamt bevakat markägarintressena i 
samband med tillsättandet av Österbottens jaktvårdsdistrikts styrelse och beviljandet 
av jaktlicenser. 

Priset på massaved under år 2003 var 7-8 % lägre än under år 2002. Prisnivån på 
stock var under året 2-3 % lägre än året tidigare.

Förbundet kunde med tillfredställelse notera att M-real som hör till Metsäliitto koncer-
nen beslöt att göra investeringar i en ny BTMBC-fabrik i Kaskö.

Utdelande av förtjänsttecken

Jordbrukare Börje Helenelund och växthusproducent Jan-Erik Häggvik 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 producentföreningarna för växthusodlare har under året samlats till 7 ut-
skottsmöten och ett representantskapsmöte. Utskottet har även sammanträtt till mö-
ten med områdets packerier för att diskutera marknadsföringen av grönsaker och 
sökt lösningar på de problem som tidvis uppstår i handeln med dessa produkter.

Jord- och skogsbruksministeriet avlyfte i mars det ansökningsförbud som rådde för 
nyinvesteringar i växthus med produktion av tomat och gurka. Förbudet hade då varit 
i kraft under dryga 2 år och tillkom på initiativ av ÖSP som ville blåsa av byggaktivi-
teten för en tid och därmed förhindra överproduktionen av växthusgrönsaker. Samti-
digt som ansökningsförbudet upphävdes förändrades även ansökningsreglerna för 
växthusinvesteringar i en strängare riktning. Under ansökningsförbudstiden hade den 
ekonomiska realismen nått de flesta växthusodlarna och det starka intresset för stora 
nysatsningar hade delvis gått över. Ansökningsförbudet fyllde därmed en viktig funk-
tion.

För växthusgrönsaker startade säsongen illa. Prisutvecklingen för gurka och tomat 
sjönk redan på våren till en nivå som normalt brukar upplevas under högsommaren. 
En kall vår och centralaffärernas intresse av fortsatt import i det kritiska skedet mel-
lan inhemsk självförsörjning och kompletterande import körde ned de inhemska pri-
serna till en nivå som inte längre täckte produktionskostnaderna. Läget försvårades 
av att energikostnaderna under vintern varit högre p.g.a. kall väderlek och höga olje-
och elpriser. Den ekonomiska situationen för växthusodlarna redde upp sig tack var 
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en högre prisnivå under sensommaren och hösten. Detta var en följd av väderleks-
problem ute i Europa. Prisnivån under säsongen blev därmed rätt nära fjolårsnivån. 

Trädgårdsutskottet deltog tillsammans med Vexa i trädgårdsmässan i Helsingfors 10-
13.4 och i matmässan i Vasa 25-27.4. Vid matmässan i Vasa deltog Paula Viertola-
Jern och trädgårdsombudsmannen i arrangörskommittén. I samband med mässan 
valdes årets restaurangkock i Finland och ordnades ett producentseminarium i sam-
arbete med ÖSP.

På den nationella trädgårdsdagen som hölls i maj ordnades i sedvanlig stil en stor 
presentation av näringen i riksdagens mottagningsrum för delegationer. Ett tillfälle 
som samlade viktiga beslutsfattare med ministrar och riksdagsmän i spetsen. Ut-
skottet var här representerat genom flere medlemmar som deltog med sakkunnig 
information. En satsning som väckte stor uppmärksamhet såväl i riksdag som i mass-
media.

Satsningen på marknadsbefrämjande åtgärder fortsatte och förbundet samlade in de 
reklamavgifter odlarna på sina vårmöten fattat beslut om och deltog därmed i finansi-
eringen av de reklamkampanjer som genomfördes tillsammans med HTF inom ra-
men för Inhemska Trädgårdsprodukter r.f. s verksamhet.

Den stora övergripande frågan som under året var frågan om en fortsättning av det 
nationella stödet enligt art. 141 för A och B-områden eller södra Finland och de 
eventuella konsekvenser uppgörelsen skulle få för C-området som redan i princip 
hade sin stödanordning klar. De segdragna förhandlingarna och svårigheten med att 
få gehör inom kommissionen för de finländska specialproblemen diskuterades livligt 
bland odlarna. Själva avtalet blev sedan efter de högt ställda förhandlingsmålen nå-
got av en antiklimax. Arealstödet kunde tack vare en vikande produktion i södra Fin-
land bibehålls på samma nivå som tidigare vilket får ses som en mindre seger. Re-
sultatet kom efter aktivt arbete från SLC:s sida.

Trädgårdsutskottet har under året varit representerat i Vexa-projektet genom sin 
ordförande Jan-Erik Häggvik och genom Johan Prinsén. Jan-Erik Häggvik och Ove 
Grandell har suttit som växthusodlarnas representanter i SLC:s trädgårdsutskott. Ove 
Grandell har suttit som SLC:s representant i MTK:s trädgårdsutskott och som ÖSP:s 
representant i Inhemska Trädgårdsprodukter r.f.:s reklamgrupp.

Trädgårdsombudsmannen har under året deltagit i den näringspolitiska bevakningen 
på EU-nivå i Bryssel och fungerat som finländsk representant i EU:s rådgivande 
kommitté för frukt och grönt, blommor och plantor samt deltagit i kommitténs perma-
nenta arbetsgrupp för frukt och grönt. Trädgårdsombudsmannen har även suttit i 
COPA:s arbetsgrupper för såväl frukt och grönt som blommor och plantor. Träd-
gårdsombudsmannen har suttit som representant i den trädgårdsstrategiarbetsgrupp 
som i december överlämnade sin rapport till Jord- och skogsbruksministern.

Trädgårdsombudsmannen har även fungerat som styrelseordförande i Martens 
Trädgårdsstiftelse och Oy Hortilab Ab samt som styrelsemedlem i Inhemska Träd-
gårdsprodukter r.f. och Veritas ömsesidiga skadeförsäkringsbolag.
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Frilandsodling

Lagermängderna av de flesta produkterna, förutom lök, blev större och kvaliteten 
överlag god även om en del morotspartier uppvisat sämre lagerhållbarhet och sämre 
utseende än normalt.

För bärodlingens del ledde det svala försommar vädret till att pollineringen lyckades 
sämre och den tidiga hösten året innan medförde också övervintringsskador på i för-
sta hand sena nyplanteringar av jordgubbar. Skördesäsongen för jordgubbar inled-
des något senare än normalt och blev kort i det varma juli vädret. Kvaliteten var god 
även om dock storleken på bären något reducerades på grund av de torra förhållan-
dena. Vinbärsskörden reducerades också av torkan

För de frilandsodlare som är anslutna till ÖSP inom ramen för Frilandsodlarnas lokal-
avdelning av ÖSP har ordnats en exkursion till Oy Hortilab Ab och Torolf Sjögårds 
odling.
En serie fortbildningskurser har arrangerats i samarbete med FC Naturbruk och ÖSL. 
Dessutom arrangerades en 2 dagars studieresa till Savolax för att studera vacumkyl-
ningsteknik, förädling av grönsaker hos Salico och Meskanens morotspackeri.

Samköpsavtal med förmånligare priser på förpackningsmaterial har ingåtts för med-
lemmarnas räkning. Uppgifter om marknadspriser har sänts som textmeddelande 
under säsongen till odlarna.

Frilandsodlarna har varit representerade genom Christer Finne i SLC:s fullmäktige 
och Stig Södergård i SLC:s trädgårdsutskott. I de landsomfattande specialföreningar 
har följande personer suttit

I Juurestentuottajat-Rotfruktsproducenterna r.y.  har odlarna representerats av
Peter Sjöblom i styrelsen och i tidig morots- och lagermorotsutskotten. 

I Kaalintuottajat-Kålproducenterna r.y. genom Stig Södergård och Christer Finne i 
styrelsen
Stig Södergård i kinakåls- och blomkål & broccoli- utskotten, 
Christer Finne i isbergssalladsutskottet, 
Per-Ole Sandvik i lagerkålsutskottet.

I Kemiras odlarråd har Peter Sjöblom suttit.
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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 Bokföringsbyrå 764 2604
Karleby May Smeds 822 6547
Korsholm ÖSP 318 9228
Kvevlax ÖSP 318 9228
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 9228
Solf ÖSP 318 9228
Sundom ÖSP 318 9228
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 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.


