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MEDLEMMAR1 
   
  2004 2005 

AKTIVA MEDLEMMAR 
- gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog)  2927 2806 
- gårdar med enbart skog 474 459 
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 436 417 
Aktiva gårdar sammanlagt 3837 3682 
 

Personmedlemmar  

- vanliga avdelningar 7895 7541 
- trädgårdsavdelningar 668 656 

Personmedlemmar sammanlagt 8563 8197 
 
 
Ansluten åkerareal, ha 78 535,26 77 712,74 
- i medeltal per gård 26,83 27,69 
 
Ansluten skogsareal, ha 116 493,64 112 476,99 
- i medeltal per gård 34,25 34,44 
 
Ansluten växthusareal, m2 87 8175 88 0706 
- i medeltal, m2 per gård  2061,44 2158,59 
 
Ansluten bärodlingsareal, ha 13,8 12,9 
- i medeltal per gård 1,38 1,43 

STÖDANDE MEDLEMMAR (alla avdelningar) 
- stödande gårdar 362 351 
-  antal personmedlemmar 551 539 
- samfund som stöder förbundet 8 8 
 
 
PERSONMEDLEMMAR TOTALT 9114 8736 
 
 
GÅRDAR TOTALT 4199 4033
  
 
 
Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 38 stycken, d.v.s. oför-
ändrat jämfört med fjolåret. 
 
Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2005 Mejeriandelslaget Milka, 
Andelslaget Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes 
Grönsaker, Österbottens skogsägarförbund, Österbottens svenska fårklubb, Svenska 
Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) samt Närpes Äggpackeri. 
                                                 
1  Medlemsuppgifterna baserar sig på betalda medlemsavgifter den 31.12.2005 
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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 hölls på Svens-
ka Yrkesinstitutet, Gamla Vasa enheten (Korsholms skolor). 
 
Vårmötet 
 
Förbundets vårmöte hölls den 11 april.  
 
Förbundsordförande Mats Nylund behandlade i sitt öppningsanförande handelns 
oproportionellt höga andel av konsumentpriset samt på vilket sätt handeln har ökat 
sedan EU-inträdet. Handeln har tydligt missbrukat sin ställning och genom sitt age-
rande pressat producentpriserna neråt. De slutliga besluten gällande CAP-
stödsreformen behandlades i öppningsanförandet. Förbundsordförande Nylund påta-
lade även de finska myndigheternas rädsla att fatta beslut utan kommissionens god-
kännande. Under våren hade nämligen jord- och skogsbruksministeriet skärpt kraven 
för märkning av nötkreatur. De nya kraven står inte i proportion till de krav övriga EU-
länder ställer på nötmärkning. 
 
Professor John Sumelius från Helsingfors Universitet höll ett anförande om ”Lantbru-
kets ekonomiska utveckling - en utmaning för utbildning och forskning”.  Den lant-
bruksekonomiska utvecklingen har sedan EU-inträdet varit negativ för jordbrukssek-
torn. Lantbruksinkomsten har trots allt upprätthållits genom att arbetsinsatsen på 
gårdsnivå ökat avsevärt. I anförandet försökte Sumelius koppla ihop utbildning och 
forskning inom jordbrukssektorn med den ekonomiska utvecklingen bättre och hur 
den bättre skulle kunna kontrolleras. I sitt anförande påtalande Sumelius även det 
låga antalet Österbottniska studerande vid Helsingfors Universitets Agrikultur- forst-
vetenskapliga fakultet. Arbetssituationen för svenskspråkiga agronomer är god och 
det finns ett växande behov av svenskspråkiga agronomer.   
 
Mötet godkände förbundets bokslut och verksamhetsberättelse och beviljade de re-
dovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Till förbundets vårmöte hade 2 motioner inlämnats. 
Motionerna redovisas i ett skilt kapitel. 
 
På vårmötet delades Pro Landsbygden priset ut. Priset delas ut av Andelsbanken, 
SLC och FFC till landsbygdsföretagare som vågat prova på nya produktionsformer. I 
Österbotten delades tre pris ut. Priserna gick till Jeppo potatis Ab, Caraway Finland 
Ab och till Vörå energiandelslag. Vinnarna hade utsetts av en expertgrupp bestående 
av representanter från de organisationer som arrangerat tävlingen. Jeppo potatis gick 
vidare till den landsomfattande tävlingen. 
 
På vårmötet gav SLC: s ordförande Holger Falck en lantbrukspolitisk översikt.  
 
Vårmötet gav ett uttalande i vilket mötet efterlyste mer handlingskraft från regeringen 
och ministerierna i frågor som berör jordbruksnäringen. Mötet uttryckte sin rädsla för 
att Finland ska mista delar av de tidigare förhandlingsresultaten. 
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Höstmötet 
 
Förbundets höstmöte hölls den 12 december.  
 
I sitt öppningsanförande beskrev förbundsordförande Mats Nylund tillvägagångssät-
tet då förbundets lokalavdelningar grundades. Många av lokalavdelningarna hade 
under hösten uppmärksammat att det förflutit 60-år sedan lokalavdelningen grunda-
des. I sitt anförande lyfte förbundsordförande även fram betydelsen av de beslut som 
EU håller på att fatta gällande den kommande EU-finansieringsperioden från 2007-
2013. För Finlands del, som på grund av ett ofördelaktigt anslutningsavtal tvingats 
utnyttja landsbygdsfinansieringen fullt ut, är besluten om den kommande landsbygds-
finansieringen av stor betydelse. Förbundsordförande lyfte även fram att industrin i 
sin prissättning bör komma producenterna till mötes. Utan en lokal råvaruproduktion 
kommer den finländska livsmedelsförädlingen att försvinna.  
 
Statssekreterare Pekka Pesonen från jord- och skogsbruksministeriet höll ett anfö-
rande med rubriken. ”Utmaningar inom jordbrukssektorn under vinterperioden 2005-
2006”. I sitt anförande berörde Pesonen de aktuella förhandlingarna om EU:s ram-
budget, samt gick igenom EU:s beslut gällande sockerreformen och de följder beslu-
tet har för den finländska sockerproduktionen. Efter anförandet gjordes flera debattin-
lägg som berörde jord- och skogsbruksministeriets vargskötselplan och ministeriets 
inställning till den förda vargpolitiken. 
 
Höstmötet godkände förbundsstyrelsen förslag till budget och medlemsavgifter för 
2006 samt förtroendemännens arvoden och reseersättningar.  
 
Höstmötet beslöt på förslag av valberedningen att enhälligt återvälja Mats Nylund, 
Pedersöre, till förbundsordförande. Till viceordförande återvaldes Bo Storsjö, Sideby.  
 
För en treårig mandatperiod invaldes i styrelsen: Johanna Nyman, Kvevlax (Eivor 
Finne suppleant) och Henry Nyman, Malax (John Lidman suppleant). 
  
Förbundet valde för 2006: Tor-Erik Hägg och GRM Mårten Vikberg till ordinarie revi-
sorer samt som suppleanter för dessa: Sune Krokfors och Kjell Yrjans. 
 
SLC:s verksamhetsledare Tage Ginström höll en lantbrukspolitisk översikt.  
 
Till förbundets höstmöte hade 4 motioner inlämnats. Motionerna redovisas i ett skilt 
kapitel. 
 
Höstmötet gav ett uttalande där mötet efterlyste ett förhandlingsresultat av regering-
en som skulle ge Finland rätt att även i fortsättningen ha omfattande landsbygdspro-
gram. I uttalandet lyfte mötet även upp bioenergiproduktionen och producenternas 
besvikelse över det förhandlingsresultat jord- och skogsbruksministeriet uppnått i 
samband med sockerreformsbeslutet. 
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MOTIONSUPPFÖLJNING 
 
Ansvarförsäkring i jordbruket 
 
I motionen påtalades att lantbruksförsäkringarnas ansvarsförsäkringar måste anpas-
sas till de olyckssituationer som kan uppstå. Motionen har förts vidare till SLC och 
sedermera till försäkringsbolaget Veritas. 
 
I förbundsstyrelsens svar påtalades även att växthusproducenter bör uppmärksamma 
risken för oljeläckage och så långt som möjligt företa förebyggande åtgärder. För-
bundsstyrelse lyfte även fram att jordbrukarna bör notera möjligheten att teckna Ka-
sko-försäkringar för traktorer.  
 
Eftersom motionen har förts vidare för behandling avförs motionen. 
 
Motion om skiftesvisa anteckningar för miljöstöd 
 
Motionen tog ställning för att anteckningskravet för skiften mindre än 0,5 ha skulle tas 
bort eftersom odlingen av dessa skiften i sig är en miljöåtgärd. Motionen har förts 
vidare till SLC och har även behandlats i samband med beredningen av det nya mil-
jöstödsprogrammet. I förslaget till nytt miljöstödsprogram är anteckningskravet för 
skiften under 0,5 hektar fortsättningsvis med. 
 
Motionen avförs. 
 
Övervakningsbyråkratin 
 
Motionsställarna lyfte i motionen fram de brister som konstaterats i samband med 
åkerövervakningen 2005. Många jordbrukare hade p.g.a. av förändringarna inom 
åkerövervakningen inte erhållit miljö- och LFA-stöd då utbetalningen av stöden inled-
des. Dessa brister har förbundet påtalat för Österbottens TE-central vilket förhopp-
ningsvis leder till att åkerövervakningen är verkställd 2006 då utbetalningen av areal-
stöden inleds och när stödrätterna ska fastställas.  
 
Motionen har även förts vidare till SLC och Jord- och skogsbruksministeriets arbets-
grupp för god förvaltning.  
 
I sitt motionssvar lyfte förbundsstyrelsen även fram att förbundet försöker medverka 
till att  de jordbrukare som befinner sig i betalningsförbund ska få ett förhandsbesked 
om att utbetalningen kommer ett fördröjas på grund av övervakning.  
 
Motionen avförs. 
 
Rovdjurspolitiken 
 
Rovdjursdiskussionerna var aktuella under år 2005 vilket även återspeglar sig i mo-
tionen. De saker som lokalavdelningen lyfte fram om att de berörda parterna ska ges 
möjlighet att påverka vargstammens storlek i Österbotten har förbundet även påtalat i 
sina utlåtanden om Finlands vargskötselplan och den förda vargpolitiken i landet. 
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Förbundet arbetar fortsättningsvis med denna fråga och söker kontakt med andra 
organisationer för att uppnå en sådan lösning i vargfrågan som kan accepteras av 
producenterna i Österbotten. 
 
Motionen avförs i och med att förbundets åsikter i vargfrågan ligger i linje med motio-
nens yrkanden. 
 
Problem vid elleverans 
 
I motionen lyfte man fram brister i elbolagens leveranser och elkvalitet. Förbundssty-
relsen konstaterade i sitt svar att elbolagen enligt elmarknadslagen har skyldighet att 
leverera el som uppfyller de ställda kvalitetsnormerna. I svaret konstaterades även 
att en dialog bör föras med de elbolag som är aktiva i Österbotten. I samband med 
denna dialog bör man även lyfta fram de brister som påträffats i elbolagens underhåll 
av elnätet. 
 
Tidsenliga medlemsförmåner 
 
I motionen behandlades förbundets och SLC:s medlemsförmåner. Motionsställarna 
ansåg att förbundets medlemsförmåner är oattraktiva och att de inte ger någon med-
lemsnytta. Förbundet har under året försökt bredda medlemsförmånerna med nya 
intressanta förmåner. Det har dock visat sig vara svårt att få goda medlemsförmåner 
inom bränslesektorn något som efterlystes i motionen. 
 
Förbundet kommer årligen att se över förmånerna och föra diskussioner med företag 
som bedriver verksamhet som anknyter till jordbruksverksamheten för att se om des-
sa vill erbjuda ÖSP:s medlemmar en medlemsförmån. För att bättre kunna följa upp 
och utveckla SLC:s medlemsförmåner har SLC beslutat att SLC:s informatör ansva-
rar för medlemsförmånerna. 
 
Motionen avförs. 
 
FÖRBUNDETS ORGANISATION 
 
Förbundsfullmäktige 
 
Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en re-
presentant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 2005 
hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaro antecknad inom parentes): 
 
Esse   lokalavdelning Tom Snårbacka (3/3) 
Frilandsodlarnas ”  Christer Finne (1/3) 
Jeppo  ”  Glenn Strengell (1/3) 
Karleby  ”  Mats Brandt (3/3) 
Keskis  ”  Stefan Södergård (2/3) 
Korsholms södra ”  Bjarne Mara (3/3) 
Korsnäs  ”  Tor Juthman (1/3) 
Kronoby  ”  Jan-Peter Brunell (1/3) 
Kvevlax  ”  Mikael Melin (3/3) 
Lappfjärd  ”  Leif Teir (1/3) 
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Larsmo  ”  Gunborg Östman (3/3) 
Malax  ”  Christian Storm (3/3) 
Maxmo  ”  Rodney Granholm (0/3) 
Munsala   ”  Sonja Nyholm (2/3) 
Nedervetil   ”  Mats Broända (3/3) 
Norra Korsholm ”  Niclas Ingman (0/3) 
Nykarleby   ”  Jonny Kronqvist (3/3) 
Närpes Östra ”  Bengt Norrback (3/3) 
Oravais  ”  Kenneth Hägg (2/3) 
Pedersöre  ”  Jan Anderssén (3/3) 
Petalax  ”  Stefan Östman (3/3) 
Purmo  ”  Niclas Sjöskog (3/3) 
Pörtom  ”  Johan Lindgård (3/3) 
Replot-Björkö ”  Mikael Norrgård (3/3) 
Sideby  ”  Bengt Berglund (1/3) 
Solf  ”  Bjarne Lervik (2/3) 
Sundom   ”  Sven-Ola Hortans (1/3) 
Terjärv  ”  Daniel Furu (1/3) 
Tjöck  ”  Håkan Antfolk (2/3) 
Västra Närpes ”  Christer Westerlund (3/3) 
Vörå  ”  Bjarne Ehrs (2/3) 
Yttermark  ”  Stefan Guldén (3/3) 
Övermark  ”  Leif Rönnholm (3/3) 
Karlebynejdens  trädgårdsprod. Samuel Granholm (0/3) 
Korsnäsnejdens ”  Kaj Karlsson (0/3) 
Lappfjärdsnejdens ”  Bo Kortell (0/3) 
Malaxnejdens ”  Håkan Berg (1/3) 
Närpes  ”  Johan Prinsén (2/3) 
Österbottens Äggcentrallag  Leif Wägar (2/3) 
Österbottens Kött   Stefan Saaristo (3/3) 
Milka    Ann-Charlott Kjerp (1/3) 
Närpes grönsakspackeri   Ove Grandell (0/3) 
Närpes äggpackeri   Johnny Grandell (1/3) 
Österbottens skogsägarförbund  Olav Store (2/3) 
Svenska Österbottens pälsodlarförening Bengt Rögård/Leif Finne (2/3) 
 
Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. 
På dessa har man berett ärenden till förbundsmötena samt fastslagit förbundets 
verksamhetsplan. Fullmäktige höll även ett extra möte med anledning av att SLC:s 
strategi sänts ut på utlåtanderunda. Strategin presenterades då förutom för fullmäkti-
gemedlemmarna även för lokalavdelningsordföranden som inte sitter i förbundets 
fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen 2005 
 
Ordförande (närvaro)   Viceordförande (närvaro) 
Mats Nylund (14/14)   Bo Storsjö (12/14) 
 
Ordinarie ledamöter (närvaro)  Suppleanter (närvaro) 
Tom Jungerstam (13/14)  Matts Samulin (1/1) 
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Mikael Åsvik (14/14)   Johanna Andtbacka 
Tom Brors (12/14)   Gustav Backman (2/2) 
Johanna Nyman (14/14)   Eivor Finne  
Henry Nyman (12/14)   John Lidman 
Susan Englund (13/14)   Olav Lillgäls 
Martin Westerberg (12/14)  Stig Simons (2/2) 
 
Till förbundets styrelsemöten har som sakkunnig även riksdagsman Nils-Anders 
Granvik kallats. 
 
Förbundets hedersordförande är riksdagsrådet Håkan Malm. Förbundets revisorer 
var Tor-Erik Hägg och GRM Mårten Vikberg med Sune Krokfors och Rune Lindstedt 
som suppleanter. 
 
Kommittéer och utskott 
 
Utskottet för unga lantbrukare 
 
Utskottet för unga lantbrukare bestod under år 2005 av ordförande Jonny Kronqvist 
(Nykarleby), Christian Björknäs (Lappfjärd), Jan-Henrik Lillbåsk (Närpes), Tove Hag-
ner (Malax), Tomi Poti (Korsholm), Fredrik Grannas (Vörå), Jim Finell (Pedersöre), 
Johanna Andtbacka (Kronoby) och Ulf Kvikant (Karleby). 
 
 Utskottet har under året hållit tre möten. År 2005 var SLC:s och MTK:s ungdomste-
maår. ÖSP:s utskott för unga lantbrukare har aktivt deltagit i de arrangemang som 
ordnats under temaåret. Ett trettiotal ungdomar från Österbotten har deltagit i den sex 
dagar långa ungdomsutbildningen som SLC ordnade. Unga producenter har deltagit i 
ett flertal tillställningar på lokal nivå, bland annat Tomatkarnevalen i Närpes, Vöråda-
garna, Juthbackamarknaden och ”Ett slag för Östersjön”. Utskottet har under året fört 
diskussioner med Rundradion om hur unga producenter kunde bli mera synliga i TV. 
Utskottet ordnade på våren två generationsväxlingskurser med ca 100 deltagare. På 
initiativ av utskottet för unga lantbrukare ordnades för tredje årets studerande på 
Lannäslund en kurs i lantbrukets stödsystem och om lantbruksorganisationer. Utskot-
tet har aktivt diskuterat ungdomsklubbarnas verksamhet och hur den kunde utveck-
las. På hösten fattades beslut om att man slår ihop ungdomsklubbarna i Kristinestad, 
Närpes och Malax till en klubb. Unga producenter har över julhelgen haft julhäls-
ningsskyltar utmed större vägar i Österbotten.     
 
Utskottet för jordbrukarkvinnor 
 
Utskottet bestod av ordförande Susan Englund (Lappfjärd), Johanna Smith (Ytter-
mark), Eivor Finne (Solf), Marina Kullman (Vörå), Carina Hagman (Nykarleby), Sabi-
na Ede (Purmo) och Helena Broända (Nedervetil). 
 
Utskottet höll under året tre möten. På våren ordnade jordbrukarkvinnorna två kurser, 
en i Purmo och en i Solf. På programmet fanns bland annat lantbrukspolitisk informa-
tion, information om livskvalitet i lantbruket och föreläsning om husmanskost. I kur-
serna deltog ett åttiotal jordbrukarkvinnor. Internationella landsbygdskvinnans dag 
firades av ca 50 jordbrukarkvinnor i Vasa den 14 oktober. På programmet fanns bio-
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besök, middag och lantbrukspolitisk information. Jordbrukarkvinnorna har lokalt ord-
nat många olika aktiviteter som samlat ett stort antal deltagare. 
 
Äggproducentutskottet  
 
Utskottet har bestått av ordf. Bo Storsjö (Sideby), Mikael Forsman (Korsholm), Dan 
Hermans (Oravais), Göran Stenman (Närpes), Matts Samulin (Esse) och Agneta 
Kuuttinen (Närpes). 
 
Utskottet har under året hållit tre möten. Utskottet har diskuterat utbetalningen och 
utformningen av det nationella stödet. Utskottet har vid flera tillfällen påtalat de brister 
som finns vid utbetalningen av det nationella stödet. Bland annat 20 000-
hönsgränsen för nationellt stöd kringgås konstant. Utskottet har även i en skrivelse till 
SLC yrkat på att ett skrotningsbidrag måste införas för att få en balans i äggproduk-
tionen. I sitt svar på utskottets förslag konstaterar jord- och skogsbruksminister Kor-
keaoja att ett skrotningsstöd inte kan införas p.g.a. de krav på investeringsstöd som 
ställs i 141-avtalet samt med tanke på det behov av investeringar som finns i näring-
en inom de närmaste åren. I sitt svar var ministern även skeptisk till att näringen skul-
le delta med den motfinansiering som ett skrotningsstöd kräver. Ett annat förslag som 
utskottet gett för att balansera produktionen är ett förslag om ett längre produktions-
uppehåll med bibehållet nationellt stöd. Även detta förslag har heller inte omfattats av 
jord- och skogsbruksministeriet. 
 
Under året väcktes även behovet av att återuppta äggnäringens frivilliga marknads-
åtgärder. Det tidigare frivilliga Letala-avtalet hade haft en klar effekt på äggpriset. 
Kravet för att återuppta de frivilliga åtgärderna var dock att anslutningen till avtalet 
skulle bli betydligt högre än förra gången. Utskottet utsåg Mikael Melin till förbundets 
representant i arbetsgruppen för frivilliga åtgärder. 
 
Utskottet har även konstaterat att det inte finns någon klar framtids målsättning inom 
sektorn och har därför initierat till en diskussion om grundandet av en branschorgani-
sation för äggnäringen. 
 
Fårproducentutskottet  
 
Fårproducentutskottet bestod 2005 av ordf. Christer Ollqvist (Vörå), Ulla Enlund 
(Larsmo), Henrik Ingo (Korsholm) samt Jan-Erik Revahl (Malax). Fårklubbens repre-
sentanter har varit Tor-Egil Berg (Replot-Björköby), Patrik Lindvall (Kronoby) och 
John Dahlin (Vörå). 
 
Fårutskottet har under året hållit ett möte. På detta möte har utskottet bl.a. diskuterat 
behovet av ett slaktbidrag för lamm för att produktionen av fårkött ska öka i landet. 
Nuvarande stödformer för fårsektorn sporrar inte fårproducenterna till att producera 
fårkött. Ett slaktbidrag på lamm skulle sporra fårproduktionen och bättre beakta den 
höga lammproduktion som Finland har. Utskottet har även lyft fram den stora be-
skärningen av det nationella stödet som fanns inskrivet i 141-avtalet. Utskottet har 
krävt att SLC korrigerar denna beskärning vilket också har skett. 
 
Införandet av fårmärkning har även diskuterats, samt fårens flyttningsanmälan. Ut-
skottet har konstaterat att dessa inte utformats på basen av praktiska erfarenheter av 
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fårproduktion och med anledning av detta är de svåra att tillämpa. Även den förda 
vargpolitiken har diskuterats i utskottet, speciellt med anledning av att de vargskador 
som förorsakats 2005 skett på får. Utskottet ansåg att utbetalningen av ersättningar-
na för vargskador måste försnabbas. 
 
Trädgårdsutskottet 
 
Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fem trädgårdsavdel-
ningarna. Utskottet bestod 2005 av Jan-Erik Häggvik,  
Samuel Granholm, (Karlebynejden), Kaj Karlsson (Korsnäsnejden), Bo Kortell (Lapp-
fjärdsnejden), Håkan Berg (Malaxnejden), Mats Åbonde (Närpes) och Ove Grandell 
(Närpes grönsakspackeri). Styrelsens representant i utskottet har varit Martin Wes-
terberg. Utskottets verksamhet presenteras i ett skilt kapitel. 
 
Spannmålsutskottet 
 
Utskottet har bestått av ordf. Stig Simons (Yttermark), Bjarne Pada (Korsholm), Torolf  
Sjögård (Närpes), Niclas Röös (Övermark), Rune Östman (Kvevlax), Algot Ena 
(Esse) och Torolf Bonäs (Nykarleby). 
 
ÖSP:s spannmålsutskott har under året haft tre utskottsmöten. På dessa möten har 
utskottet bl.a. behandlat miljöstödsprogrammet och dess utformning. Utskottets an-
såg att de föreslagna fosforgivorna var alldeles för låga samt att startfosfor bör kunna 
ges i samband med sådd.  
 
Utskottet har även diskuterat följderna av nedläggningen av Finska foders anlägg-
ning i Vasa. Utskottet har gett förslag på hur effekterna av nedläggningen skulle kun-
na lindras för de berörda spannmålsjordbrukarna i Vasa-regionen. 
 
Utskottet har även tagit del av beredningen av den s.k. 10 %-regeln för åkergrödor 
och ansett att rypsarealen bör ingå som gröda eftersom denna gröda är mer sanno-
likt odlad i Österbotten än höstsäd. Rypsarealen kan även ökas från nuvarande nivå 
eftersom arealen inte täcker industrins behov. 
 
Utskottet har även konstaterat att spannmålsarealen borde fås i bättre balans med 
efterfrågan på spannmål för att spannmålspriserna ska gå upp. Utskottet har ansett 
att bioenergiproduktionen är en potentiell ersättare för spannmål för vissa jordbruka-
re. Bioenergiodlingen kräver dock att informationen till odlarna förbättras och att bio-
energianläggningar byggs i Österbotten. 
 
Mjölkutskottet 
 
Mjölkutskottet bestod av ordf. Mikael Åsvik (Terjärv), Henrik Biskop (Kronoby), Henrik 
Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Keskis), Maria Österberg (Malax), Mats 
Ingves (Sideby) och Niclas Sjöskog (Purmo). Mats Nylund (Pedersöre) har kallats 
som sakkunnig till utskottets möten. 
 
Mjölkutskottet har hållit två möten under året. På ett av utskottets möten har SLC:s 
verksamhetsledare Tage Ginström deltagit och på detta möte behandlade utskottet 
mjölkens och nötproduktionens tilläggsdelar till gårdsstödet. Utskottet ansåg att 
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tilläggsdelarna till mjölken bör höjas från det tidigare förslaget på 70 % eftersom 
mjölkens prissänkning som beaktats i beslutet om gårdsstöd troligtvis ligger i under-
kant. Utskottet har även diskuterat mjölkkvotshandeln och de förändringar som gjorts. 
Dessa förändringar var väsentliga med tanke på prisutvecklingen på mjölkkvoter och 
införandet av gårdsstöd. 
 
I lantbrukets stödpolitiska uppgörelse ingick ett löfte om att avbytardagarnas antal 
ska omprövas efter att en arbetsgrupp utrett möjligheterna att inom nuvarande finan-
sieringsramar öka antalet avbytardagar. Med anledning av detta har utskottet disku-
terat avbytarverksamheten och speciellt införandet av gårdssemester. Möjligheten att 
öka antalet avbytardagar kommer troligtvis att klarna 2006. 
 
I maj kom den slutliga versionen av betesförordningen för mjölkkor. Förordningen 
innebär att mjölkproducenter från och med 1.7.2006 ska hålla mjölkkor och kvigor 
över 8 månader på bete. För Österbotten är betesförordningen en utmaning eftersom 
många lägenheter inte håller sina mjölkkor på bete. Med anledning av detta har ut-
skottet diskuterat tolkningen av betesförordningen med länsveterinär Matti Nyberg 
från Västra Finlands länsstyrelse. Utskottet ansåg att mjölkproducenterna också bör 
ha möjlighet att få undantag om gården har planer på att avveckla sin mjölkproduk-
tion eller på grund av att husdjursproducentens hälsa inte medger en betesgång. Ut-
skottets synpunkter har även förts vidare till SLC.  
 
Likt förbundets andra produktionsutskott har utskottet även fått ta del av förslaget till 
nytt miljöstödsprogram. Utskottet ansåg bl.a. att tilläggsåtgärden ”Gödselspridning 
under växtperioden” kunde ersättas med en tilläggsåtgärd som skulle omfatta an-
vändning av inmyllningsaggregat eller slangspridare för svämgödsel.  
 
Utskottet har även haft synpunkter på mjölkgårdsrådgivningen och diskuterat detta 
med Österbottens svenska lantbrukssällskap.  
 
Köttutskottet 
 
ÖSP: s köttutskott består av två sektioner, en sektion för nöt och en för enmagade 
djur. Tom Jungerstam (Jeppo) har fungerat som ordförande för köttutskottet.  
 
ÖSP:s köttutskott har hållit två möten under året. Till vilka medlemmarna i sektionen 
för enmagade djur och nöt har kallats. Utskottet har fört ingående diskussioner om 
köttmarknaden samt om produktionens och konsumtionens utveckling. 
 
Utskottet har även diskuterat registreringen av nöt och svin. Gårdsstödets tvärvillkor 
inkluderar även att svinproducenterna ska föra in förändringar i djurantalet i svinre-
gistret. Detta svinregister uppfyller dock inte de krav som ställs på ett fungerande 
register. Utskottet har även diskuterat köttproduktionens investeringsstöd och beho-
vet av en gradering inom svinsektorn. 
 
Nötsektionen 
 
Nötsektionen bestod av ordf. Tom Jungerstam (Jeppo), Peter Hellström (Kronoby), 
Tom Snårbacka (Esse) och Johan Snickars (Malax). 
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Nötsektionen har haft ett möte under året. Utskottet har speciellt diskuterat utform-
ningen av gårdsstödet och nötsektorns tilläggsdelar. Utskottet välkomnande det be-
slut som togs om att tilläggsdelarna till nöt skulle höjas från 25 till 30 %. Denna för-
ändring förbättrade stödsituationen speciellt för slutuppfödningen eftersom denna 
grupp var den största förloraren inom nötsektorn i och med införandet av gårdsstöd. 
Gårdsstödet och de produktionskopplade stöden till dikoproduktion gjorde att denna 
sektor inte berördes lika kraftigt av den frikoppling av stöd som gårdsstödet innebär. 
Utskottet har även arbetat för att få in stödtekniska lösningar som tryggar prissätt-
ningen av nöt vid övergången till gårdsstöd samt som inte leder till en förtidig ut-
mönstring. 
 
Utskottet har även aktivt följt med förhandlingarna om nötmärkningen där kravet om 
två öronmärken vid slakt och ursprungsförfrågan ingår. Utskottet har motsatt sig kra-
vet på att två öronmärken bör finnas då djuren ska slaktas. Ärendet har förts vidare 
till SLC och förhandlingar har förts med JSM. 
 
Utskottet har även skickat en skrivelse till Atria och A-producenter och i denna lyft 
fram att företagen bör beakta införandet av gårdsstöd i sin prissättning samt gett för-
slag på åtgärder som förbättrar köttkvaliteten och möjligheten till produktionsuppfölj-
ning. 
 
Sektionen för enmagade djur 
 
Sektionen bestod av ordf. Kenneth Påhls (Vörå), Christer Kull (Korsholm), Tomas 
Långgård (Malax), Fredrik Ström (Solf). Henrik Holm (Munsala) har kallats som sak-
kunnig till sektionens möten. 
 
Sektionen för enmagade djur har haft ett möte under året. På detta möte behandlade 
utskottet bland annat svinstrategin och dess innehåll. Utskottet betonade speciellt att 
näringen inte klarar sig utan ett nationellt stöd och att hälsokraven bör ställas i pro-
portion till vad producenterna kan få ut från marknaden. Utskottet har även påtalat att 
utbetalningarna av det nationella stödet fördröjts trots att jord- och skogsbruksmini-
steriet har fungerande teknik och tagna beslut för utbetalning. 
 
Sektionen har även skickat en skrivelse till Atria och A-tuottajat om prissättningen av 
slaktsuggor. Sektionen ansåg att prissättningen ska höjas så att suggmaterialet byts 
ut i en snabbare takt, vilket skulle resultera i att smågrisproduktionen per sugga skul-
le öka. 
  
Sockerbetsutskottet 
 
Sockerbetsutskottet bestod av ordf. Fredrik Ström (Korsholm), Gustav Kass (Peder-
söre), Leif-Erik Viklund (Korsholm), Tor Holm (Nykarleby), Roger Bertils (Vörå) och 
Peter Hummelstedt (Yttermark). Börje Helenelund, ÖSP:s representant i sockerbets-
odlarnas förhandlingsdelegation, har även kallats till utskottets möten. 
 
ÖSP:s sockerbetsutskott har haft två ordinarie utskottsmöten och två telefonmöten. 
 
Utskottet har under året noggrant följt med framskridandet och beredningen av EU:s 
sockerreformsbeslut både inom jord- och skogsbruksministeriet och inom EU-
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kommissionen. Utskottet har bl.a. betonat att Finland är ett underproduktionsland och 
att Finland inte bidragit till EU:s export av socker samt att Finland med anledning att 
detta måste undantas från kommissionen förslag om kvotnedskärningar.  
 
EU:s slutliga beslut om sockerreform var en besvikelse för utskottet. Enligt jord- och 
skogsbruksminister Korkeaoja innebar beslutet att sockerproduktionen i Finland skul-
le minska med över en tredjedel. Denna minskning skulle dock ge Finland möjlighet 
att betala ut en nationell kompensation på 350 €/ha. Utskottet har efter beslutet kon-
staterat att näringen bör få denna nationella kompensation samt att finansieringen av 
denna kompensation inte får komma från nuvarande finansieringsramar för näringen. 
 
Utskottet har såsom också 2004 deltagit i SLC:s ”Inhemskt socker -kampanj”  med 
klistermärken på långtradare och traktorer. Genom denna kampanj har SLC upp-
märksammat konsumenten om sockerbetsproduktionens betydelse. 
 
Utskottet för ekologisk odling 
 
Utskottet bestod 2005 av ordf. Glenn Jakobsson (Jeppo), Thomas Snellman (Peder-
söre), John Berg (Pörtom), Sven Ek (Munsala), Mats Holmqvist (Karleby), Martin Ja-
kas (Vörå) och Bjarne Mara (Korsholm). Steve Nyholm (Munsala) har kallats som 
sakkunnig till utskottets möten.  
 
Ekoutskottet har haft ett möte under året. Utskottet diskuterade då den ekologiska 
produktionens framtidsutsikter. Utskottet konstaterade att marknadsutsikterna för 
ekoprodukter för tillfället är svaga men att förändringar i konsumtionsbeteendet kan 
skönjas.  Det föreslagna miljöstödsprogrammet utformning talar även för en ökad 
ekologisk produktion.  
 
Utskottet konstaterade även att de skärpningar som gjorts beträffande utfodringen av 
ekodjur har lett till att proteinfoder speciellt för mjölkkor har blivit avsevärt dyrare. Ut-
skottet ansåg att man bör gå ut med information till ekospannmålsodlare om att efter-
frågan på ekoproteinfoder är stor. Utskottet ansåg även att det bör finnas möjlighet till 
att lindra på utfodringskraven om proteinfoder inte finns att tillgå till ett acceptabelt 
pris. 
 
Utskottet har även behandlat SLC:s ekoutskotts förslag om inrättandet av en miljö-
ombudsmanna-tjänst på SLC som även skulle ha ett ansvar för ekofrågor. Utskottet 
ansåg att detta förslag skulle stärka ekobevakningen inom SLC. 
 
Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott 
 
Utskottet är gemensamt för producent- och skogsägarförbunden i Österbotten, Etelä-
Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa. På utskottets konstituerande möte valdes Jari 
Laukkonen (MTK-Ep) till ordförande och Manu Purola (KP-moliitto) till viceordföran-
de. ÖSP: s representanter i utskottet har varit Martin Jakas (Vörå) med Henrik 
Strandberg (Nykarleby) som suppleant. Jonas Laxåback har fungerat som utskottets 
sekreterare. Jurist Katja Apaja från Jordägarnas värderingscentral har kallats som 
sakkunnig till utskottets möten.  
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Det gemensamma mark- och miljöpolitiska utskottet har haft två möten under året.  I 
utskottets regi har även ett utbildningstillfälle om aktuella mark- och miljöpolitiska frå-
gor hållits.  
 
På utskottets möten har man diskuterat avloppsvattenhanteringen samt kommuner-
nas rätt att uppgöra miljöskyddsföreskrifter för verksamheter i kommunen. Utskottet 
har även noterat att Banförvaltningscentralen planerar att förbättra bansträckningen 
mellan Seinäjoki och Uleåborg och har då konstaterat att förbundens lokalavdelning-
ar aktivt bör ta del av planeringen så att antalet underfarter inte minskar i allt för stor 
mängd.  
 
Västra Finlands miljöcentral har även inlett verkställandet av EU:s vattenskyddsdirek-
tiv. Till verkställandet hör att miljöcentralen tillsätter en samarbetsgrupp som består 
av representanter från olika organisationer. Utskottet utsåg som de i utskottet delak-
tiga förbundens representant utskottets ordförande och viceordförande.  
 
De delaktiga förbunden har även beslutat om att bredda det mark- och miljöpolitiska 
utskottet med representanter från Svenska Österbottens pälsodlarförening och från 
Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat. 
 
Under verksamhetsåret omkom utskottets sakkunniga medlem Katja Apaja. Utskottet 
hedrade minnet av Apaja med en adress till hennes anhöriga. 
 
Potatisutskottet 
 
Utskottet har bestått av ordförande Jan Porander (Lappfjärd), Kaj Hemberg (Lapp-
fjärd), John Lidman (Petalax), Peter Norrback (Petalax), Per-Johan Grannas (Vörå) 
och Leif-Ole Romar (Jeppo). 
 
Utskottet har hållit ett möte under året. Utskottet har bland annat behandlat de låga 
matpotatispriserna, förändringarna i CAP-stödet och hur det påverkar potatisodling-
en, samt det första förslaget till nytt miljöstödsprogram. 
 
PR-utskottet 
 
Utskottet har bestått av ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Leif Rönnholm 
(Övermark), Anders Öster (Korsholm), Michael Kamis (Vörå) och Märtha Lybäck 
(Kronoby). 
 
Utskottet har under år 2005 hållit tre möten. Utskottet har planerat arrangemanget 
kring Östersjöseglatsen. Man har också bland annat diskuterat medlemsförmåner, 
skolkampanjer och information till medierna. Utskottet har också utarbetat en ny slo-
gan, ”Gott Från Österbottens Bönder”, som skall användas på olika PR-prylar.   
 
Bettina Selander, SLC:s nya informatör har även deltagit på ett utskottsmöte och be-
rättade då om informationsmaterial för SLC och förbunden. 
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Socialpolitiska utskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Tom Brors (Vörå), Kristina Vesterback (Petalax), Mar-
tina Stoor (Malax) och Petra Thodin (Purmo).  
 
Socialpolitiska utskottet har under verksamhetsåret hållit två möten. Utskottet har 
under året behandlat ärenden som berör avbytarverksamheten och sammanslag-
ningen av de lokala enheterna, LPA-ombudsmannanätverket, samt krishjälp till jord-
brukare.   
 
Valutskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Bjarne Ehrs (Vörå), Stefan Guldén (Yttermark) och 
Jonny Kronqvist (Nykarleby). Utskottet behandlade vid två möten de val som förrät-
tades på hösten. 
 
Arbetsgruppen för tryggad agrologrekrytering 
 
Arbetsgruppen har bestått av ordförande Henrik Strandberg, Tom Jungerstam, Ann-
Charlotte Kjerp, Mikael Blomqvist, Lars Ström och Matias Ålgars. Under år 2005 har 
arbetsgruppen hållit två möten. Arbetsgruppen har fört diskussioner med Yrkeshög-
skolan Sydväst om ett inledande agrologår i Vasa. Arbetsgruppen har vid olika tillfäl-
len marknadsfört möjligheten att inleda agrologstudier i Vasa. På hösten inledde 12 
agrologstuderande sina studier i Vasa. 
 
Representation 
 
Förbundets representation i SLC: s och MTK: s organ framgår av SLC: s årsberättel-
se. 
 
Metsäliitto 
 
Österbotten har en informell stödgrupp som sammankallats enligt behov. Till dessa 
stödgruppsmöten har från ÖSP kallats ordförande Nylund och verksamhetsledare 
Laxåback.  
 
Skogsbevakningen 
 
MTK: s skogsdelegation verkar på ett riksplan. Medlemmar i skogsdelegationen från 
Österbotten var Bo Storsjö och Olav Store. Runar Lillandt har suttit i MTK:s skogsdi-
rektion. 
 
Under året har man också fört diskussioner om fusioneringar av skogsvårdsförening-
ar. Den finlandssvenska skogsbevakningen och myndighetsverksamheten har också 
diskuterats.  
 
Övrig representation 
 
ÖSP:s representation i olika arbetsgrupper, styrelser och andra instanser är en viktig 
del av intressebevakningen av jord- och skogsbruket. Förbundet har genom förtroen-
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demän eller tjänstemän deltagit bl.a. i följande möten: lantbrukssällskapets vårmöte, 
Österbottens skogsägarförbunds möten, Studiefrämjandet i Österbottens möten m.fl.. 
 
ÖSP har deltagit i: ÖSP har representerats av: 
  
●God miljö för Larsmo-Öjasjön och dess till-
rinningsområden 

Mats Nylund, styrgruppsmedlem 
Gustav Kass, suppleant 

●Delegationen för Esse å Per-Ole Mård, medlem 
●Delegationen och arbetsgruppen för Kyro älv Harry Andersson, medlem 
●Delegationen för Perho å Ossian Wassborr, medlem 
●Delegationen och arbetsgruppen för Lappo å Tom Cederström, medlem 
●Arbetsgruppen för Närpes å Martin Westerberg, medlem 

Bengt Eklund, suppleant 
●Minskningen av surhetsbelastningen i Kro-
noby å 

Märtha Lybäck, medlem 
Heli Näse, suppleant 

●Arbetsgruppen för Tjöck och Lappfjärds å Matias Ålgars, medlem 
Christian Björknäs, suppleant 

●Österbottens förbunds prognostiserings-
grupp 

Matias Ålgars, medlem 

●Österbottens förbunds samarbetsgrupp Jonas Laxåback, medlem 
●Österbottens förbunds landsbygdssektion Jonas Laxåback, medlem 
●Österbottens förbunds landsbygdssektions 
sekretariat 

Jonas Laxåback, medlem 

●Österbottens T&E-centrals delegation Jonas Laxåback, suppleant 
●Österbottens T&E-centrals beredskaps-
kommitté 

Matias Ålgars, medlem 

● Karjatalouden ammattitutkinnon kehittä-
mishanke 

Matias Ålgars, styrgruppsmedlem  

●Österbottens skogsråd Bo Storsjö, medlem 
●Lännen tehtaats förvaltningsråd Börje Helenelund, medlem 
●Lännen tehtaats bolagsstämma Gustav Kass 
●Vasa läns avfallsdelegation Matias Ålgars, medlem 
●Delegationen för lantbruksutbildning vid Kor-
sholms skolor 

Leif Rönnholm, ordförande 

●Kustens skogsprogram, Skogsvård och 
mångbruk 

Stefan Thölix, arbetsgruppsmedlem 

●Kustens skogsprogram, Avverkning och för-
ädling 

Bo Storsjö, arbetsgruppsmedlem 

● Projektet agrologer för Österbotten i Öster-
botten  

Matias Ålgars, styrgruppsmedlem 
Henrik Strandberg, styrgruppsmedlem 

●Sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation Börje Helenelund, medlem 
Tor Holm, suppleant 

●Arbetskraftsdelegationen i Kristinestad Bo Storsjö, suppleant 
●Oy Polar Mills Ab Elmer Örndahl, styrelsemedlem 

Stefan Thölix, styrelsemedlem 
●Oy Polar Mills Ab:s bolagsstämma Matias Ålgars 
●Tomatek Tore Svarvar, styrelsemedlem 
●C-områdets representationsgrupp Mats Nylund, medlem 
●FC-Naturbruk Jonas Laxåback, styrgruppsmedlem 
●Lantbruk i Österbotten Jonas Laxåback, styrgruppmedlem 
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●Fe-huset Jonas Laxåback, styrgruppsmedlem 
●Agrolink Ab Jonas Laxåback, styrelsemedlem 
●Agrolink Ab:s bolagsstämma Tomas Långgård 
●Hortilab Ab Bo Linde, ordförande 
●Hortilab Ab:s bolagsstämma Jan-Erik Häggvik 
●Martens trädgårdsstiftelse Bo Linde, ordförande 
●Veritas skadeförsäkring Bo Linde, styrelsemedlem 
●Kasvistieto Oy:s bolagsstämma Bo Linde 
●Tomatek:s bolagsstämma Jan-Erik Häggvik 
●Nötslakterikontroll Johanna Andtbacka 

Stefan Södergård 
●Svinslakterikontroll Bjarne Ehrs 

Mårten Malm 
●Spannmålshandelsgranskning Stig Simons 

Algot Ena 
Jonas Laxåback 

 
Förbundskansliet 
 
Förbundets anställda har under året varit: 
 
Agronom, AFM Jonas Laxåback är förbundets verksamhetsledare och förbundssty-
relsens sekreterare. 
 
YH- agrolog Matias Ålgars är förbundets ombudsman. Ombudsmannen har hand om 
fältverksamheten, studie-, försäkrings- och pensionsfrågor. Ålgars har varit föräldra- 
och vårdledig under perioden 1.8.05 till 31.10.05 
 
EM Lena Hallvar är kassör. Tjänsten är på deltid. 
 
Kansliet har skötts av merkant Gun Boström. 
 
Trädgårdsombudsman och sekreterare för trädgårdsutskottet är DE Bo Linde. 
 
Hälsovårdare Gunilla Frantz har fungerat som projekledare för projektet ”Livskvalitet i 
lantbruket” som inleddes den 1.2.2004. Projektets verksamhet redovisas i ett skilt 
kapitel. 
 
Skatteavdelningen 
 
EM Annika Grannas har fungerat som avdelningschef. Hon har även handlett lokal-
avdelningarnas skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är på deltid.  Under året 
har Grannas varit moderskapsledig. Under moderskapsledigheten har tjänsten skötts 
av Gert Dalkarl. Ing-Sofi Långqvist har även i etapper arbetat för ÖSP:s skatteavdel-
ning. 
 
ADB-merkonom Maria Ström har handhaft skattebokföringen.  
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FÖRBUNDETS VERKSAMHET 
 
Förbundsstyrelsen har under året bevakat de jordbrukspolitiska intressena på ett re-
gionalt, nationellt samt på ett internationellt plan. Förbundsstyrelsen har sammanträtt 
14 gånger under året och protokollen upptar 130 paragrafer. Till förbundsstyrelsens 
möten har också kallats SLC-fullmäktigeordförande Stefan Thölix, SLC-
styrelsemedlemmarna Runar Lillandt och Tomas Långgård samt Olav Store, ordfö-
rande för Österbottens skogsägarförbund. Förbundsstyrelsen har förberett de ären-
den som stadgeenligt handlagts vid förbundsmötena samt handhaft de löpande 
ärendena i förbundets verksamhet. 
 
ÖSP: s styrelse uttryckte i ett uttalande sin besvikelse för den sittande regeringen 
eftersom denna regeringen inte gett jordbruket en egen inkomstpolitisk uppgörelse i 
samband med uppgörelsen för löntagarna i december 2004. Styrelsen konstaterade 
att Lipponens tidigare regeringar hade gett jordbruket egna inkomstpolitiska uppgö-
relser. Jordbrukssektorn fick dock i mars en inkomstpolitisk uppgörelse som gav 
jordbruksnäringen en bränsleaccisåterbäring på cirka 21 milj. € samt ett löfte om att 
avbytarverksamheten ska granskas för att se om det är möjligt att inom nuvarande 
anslag öka på antalet avbytardagar. Återbäringen av bränsleaccisen förverkligades 
dock inte under 2005. 
 
CAP-reformen fick sitt slutliga utförande under vårvintern i och med att lagen och 
förordningarna om CAP-stöd behandlades i riksdagen. Före denna behandling fick 
producenterna igenom en korrigering av tilläggsdelarna till nöt och mjölk. 
Tilläggsdelen till mjölkproducenterna höjdes från 70 till 100 % och för 
nötproducenterna från 25 % till 30 %. Dessa två förhöjningar förbättrade dessa 
produktionsgrenars stödsituation något förbundsstyrelsen dock kunde konstatera att 
inte skedde för den enmagade sektorn. I och med införandet av stödrätter 
diskuterades markägarrättigheterna i samband med behandlingen av 
gårdstödslagen. Riksdagen beslöt att stödrätterna, i motsats till EU: s linje, tillfaller 
markägaren för de arrenden som gjorts före fastställandet av lagen. Riksdagens 
grundlagsutskott hade dock inte känt till att tilläggsdelar kommer att fogas till dessa 
stödrätter. Gårdsstödslagen fick således, efter påpekanden av bl.a. riksdagsman 
Granvik, ett tillägg som berör tilläggsdelarna i vilket markägaren åläggs att ersätta 
värdet på tilläggsdelarna ifall arrendet inte förnyas. ÖSP: s styrelse ansåg att 
gårdsstödslagens utformning nu stred mot EU: s beslut om införandet av gårdsstöd. 
Styrelsen konstaterade även att denna utformning kommer att leda till 
problemsituationer då arrenden bryts och då nya kontrakt ska ingås. 
 
Förbundsstyrelsen har även under året haft möjlighet att diskutera miljöfrågor med 
miljöminister Jan-Erik Enestam och här har förbundet bl.a. lyft fram de 
kompletteringsförslag till Natura-programmet som miljöministeriet lagt fram. ÖSP 
ansåg bl.a. att det förslagsområde som fanns i Österbotten, Lålby-åkrarna, inte hade 
tillräckliga orsaker för att tas med i Natura 2000-nätverket. Trots påtryckningar från 
ÖSP till miljöministeriet togs området ändå med. Förbundet har hjälpt markägarna på 
området med ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. 
 
ÖSP har även med anledning av CAP-stödets tvärvillkor kontaktat miljöministern. 
Förbundsstyrelsen har genom ett till miljöminister Enestam riktat öppet brev, som 
publicerades i Landsbygdens Folk och Maaseudun Tulevaisuus, lyft fram de problem 



 18

som tvärvillkoren för odling på grundvattenområde kan förorsaka vid bekämpning av 
ogräs och skadegörare samt vid användning av kreatursgödsel. I sitt svar 
konstaterade miljöministern att miljöministeriet och miljöcentralerna inte har resurser 
att grundligt undersöka gränserna för grundvattenområden. Ministern konstaterade 
även att spridning av kreatursgödsel inte är förbjudet på grundvattenområden. 
Förbundet har även kontaktat Västra Finlands miljöcentral i ärendet och kontakterna 
både till ministeriet och till miljöcentralen har lett till att flera jordbrukare fått 
grundvattengränserna ändrade.  
 
Förbundet har under 2005 bevakat flera frågor som berört mark- och miljöpolitik. 
Förbundets besvär till Vasa förvaltningsdomstol över de miljöskyddsföreskrifter som 
Karleby stadsfullmäktige antog 2004 omfattades av förvaltningsdomstolen. 
Domstolen konstaterade i sitt beslut att miljöskyddslagen understryker att dylika 
föreskrifter endast kan gälla vissa delar av en kommun eller ett vattendrag och inte 
som i Karleby stads fall hela stadens område. Med anledning av beslutet har Karleby 
stad och Västra Finlands miljöcentral gått vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, 
eftersom dessa anser att ärendet är av prejudicerande art. 
 
Under året behandlades jaktlagen i riksdagen. ÖSP har genom riksdagsman Nils-
Anders Granvik arbetat för att få en precisering av den paragraf i jaktlagen som berör 
jaktvårdsdistriktens styrelser och dess sammansättning. Jaktlagen fick efter 
riksdagens behandling en precisering som klart och tydligt föreskriver att en plats i 
jaktvårdsdistriktets styrelse ska tillställas de på området betydande 
markägarorganisationerna. Denna precisering är också viktigt i och med att Svenska 
Österbottens jaktvårdsdistrikt år 2006 ska välja ny styrelse för en treårsperiod. 
Förbundet deltog även i det hörande om hjort- och rovdjur som jaktvårdsdistriktet 
ordnade. Avskjutningen av älg kunde diskuteras i en positiv anda och man 
konstaterade att det inte finns någon orsak att minska på avskjutningen av älg 2005. 
Tvärtom borde avskjutningen öka om man beaktar trafikskador och skogsskador.  
 
Under året behandlades även rovdjursskadorna eftersom Österbotten fått en 
etablerad vargstam och i och med detta har även skador på tamboskap uppstått. 
Jord- och skogsbruksministeriet hade även utarbetat en vargskötselplan som 
förbundet tog del av och gav utlåtande om. Förbundet lyfte speciellt fram att man bör 
ges möjlighet till avskjutning av vargar som har ett onormalt beteende samt att man 
bör ge husdjursägarna tillräckliga resurser till förebyggande åtgärder. ÖSP kunde inte 
omfatta ministeriets förslag om att införa en kostnadsmotsvarighetsprincip för 
förebyggande åtgärder. Principen innebär att om åtgärden är dyrare än värdet på 
t.ex. tamboskap har husdjursägaren inte möjlighet att få vargstängsel och dylikt. 
Jord- och skogsbruksministeriet har efter utlåtandena reviderat vargskötselplanen - 
dock utan att korrigera innehållet enligt producenternas åsikter. Västra Finland, till 
vilket även Österbotten hör, ska enligt den slutliga vargskötselplanen först få en 
större och mer etablerad vargstam innan avskjutning av varg kan tillåtas. 
 
Under maj månad fick djurskyddsförordningen en precisering gällande hur 
betesgången av mjölkkor och kvigor över åtta månader ska verkställas. Betesgången 
gäller för alla mjölkkor och kvigor som inte hålls i lösdrift. Undantag till betesgången 
kan ges ifall jordbrukaren kan påvisa att gården på grund av terräng, avstånd eller 
trafik inte har möjlighet att ordna med bete. Denna befrielse gäller högst tre år åt 
gången. ÖSP har dock konstaterat att betesgången även kan vara svår att 
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genomföra p.g.a. andra orsaker, såsom om gården planerar att avveckla sin 
mjölkproduktion inom några år eller om jordbrukaren på grund av sjukdom inte kan 
genomföra betesgången. ÖSP anser att även dessa bör ges möjlighet till befrielse. 
Förbundet har även diskuterat betesgången med länsveterinär Matti Nyberg, och han 
har konstaterat att befrielse enligt nuvarande förordning endast ges i välmotiverade 
fall. 
 
Äggnäringens situation diskuterades intensivt under året. ÖSP: s äggutskott 
utarbetade ett förslag om ett skrotningsbidrag för höns vilket fördes vidare till Jord- 
och skogsbruksministeriet via SLC. I sitt svar konstaterade jord- och 
skogsbruksministern att investeringsstöd måste användas enligt 141-avtalet, och han 
var skeptisk till om näringen verkligen skulle delta i finansieringen av detta 
skrotningsprogram. Näringens trångmål uppmärksammades dock inom Jord- och 
skogsbruksministeriet tack vare ÖSP: s förslag. Förslaget fick även understöd av 
packeriernas representanter. Under sommaren beslöt äggproducenterna med 
anledning av prisutvecklingen att återuppväcka Letala-programmet. Genomförandet 
av ett dylikt program skulle dock kräva en betydligt större uppslutning av producenter 
och packerier än vad som kunde åstadkommas senaste gång. ÖSP fick in en 
representant i den arbetsgrupp som ska se över möjligheterna att ta i bruk ett nytt 
Letala-program.    
 
Som en del av det nationella stödbeslutet för 2005 tvingades Finland att ta i bruk ett 
nationellt LFA-tillägg. Detta tillägg kom också att tillämpas på stödområde C trots att 
ibruktagandet av ett LFA-tillägg ursprungligen var ett krav enbart för stödområde A 
och B. Ibruktagande genomfördes i hela landet eftersom regeringen gått in för att 
stödpolitiken i landet ska vara enhetlig. Ibruktagandet av ett LFA-tillägg på C-området 
ledde dock till att jord- och skogsbruksministeriet kom att föreslå att 
betalningsfullmakterna i det nordliga stödet skulle sänkas enligt samma princip som 
på AB-området. ÖSP och C-området motsatte sig detta förslag eftersom 
ibruktagandet indirekt påtvingats av EU-kommissionen. Jord- och 
skogsbruksministeriet gick dock in för en produktionsgrensvis beskärning som inte 
den heller omfattades av SLC eller MTK. Kommissionen beskar dock inte 
fullmakterna enligt ministeriets förslag, utan konstaterade att en beskärning av det 
totala miljontaket räcker. ÖSP: s styrelse fick igen konstatera att ministern och 
ministeriet i sin vilja att vara mönsterelev och anpassa vårt stödsystem till förväntade 
krav går längre än vad EU-kommissionen kräver. Denna undfallenhet försämrar 
verksamhetsförutsättningarna för det finländska jordbruket.  
 
Det investeringsstopp för den enmagade sektorn som infördes i december 2002 
diskuterades ingående i förbundsstyrelsen. Styrelsen ansåg att investeringsstoppet 
bör hävas bl.a. på grund av att många unga producenter kommer att bli etablerade 
jordbrukare under tiden med ett lägre investeringsstöd som följd. Ett 
investeringsstopp ger näringen inte heller möjlighet att utvecklas som övriga näringar. 
ÖSP ansåg dock att en öppning inte kan ske okontrollerat och att de nationella 
stöden därför måste graderas för att investeringarna i näringen ska kunna 
kontrolleras och ske i balans med köttmarknaden. Även med tanke på en förlängning 
av 141-avtalet borde ett graderingssystem införas. Jord- och skogsbruksministeriet 
ansåg dock att det inte fanns möjligheter till att införa en gradering och beslöt 
ensidigt att förlänga investeringsstoppet ett år framåt.   
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Inom jord- och skogsbruksministeriet diskuterades under året utlokaliseringen av 
landsbygdsverket. JSM presenterade tre förslag för en utlokalisering. Dessa tre 
förslag var Björneborg, Lahtis och Seinäjoki. ÖSP: styrelse ansåg att det bästa 
alternativet för en utlokalisering med tanke på svenskspråkig service vore en 
placering i Seinäjoki. ÖSP och ÖSL lyfte i en gemensam skrivelse fram att det bästa 
alternativet för utlokaliseringen är Seinäjoki. Denna skrivelse har även personligen 
överräckts till jord- och skogsbruksminister Korkeaoja. Ministern fattade senare ett 
beslut om att utlokalisera verket till Seinäjoki. 
 
ÖSP: s lokalavdelningar har med jämna mellanrum i motionsställningar till förbundet 
yrkat på att ersättningarna för skador förorsakade av fridlysta djur, främst transkador, 
måste få en högre ersättningsnivå. Efter uppdrag av miljöministern tillsatte Västra 
Finlands miljöcentral en arbetsgrupp för att se över ersättningssystemet och ge 
förslag till förbättringar. Arbetsgruppen har bestått av representanter från ÖSP och 
ÖSP: s lokalavdelningar i Sundom och Solf. Arbetsgruppen föreslog i sin rapport att 
ersättningarna bör höjas och att ersättningarna bör få ett eget budgetmoment. Efter 
att förslagen och de värderade skadorna behandlats på miljöministeriet beslöt 
ministeriet att ersätta transkadorna till 100 %. Denna ersättningsnivå kommer också 
att tillämpas framledes. En av arbetsgruppens viktigaste målsättningar – att 
ersättningsnivån skulle stiga från dåvarande 30-40 % - hade därmed uppfyllts. 
Miljöministeriet utreder fortsättningsvis arbetsgruppens övriga förslag. 
 
Finska foder tillkännagav att företaget tänker upphöra med sin mottagning av 
spannmål och sin fodertillverkning i Vasa. Motiveringarna till detta var att företaget 
ville effektivera och förbättra lönsamheten för fodertillverkningen. ÖSP:s styrelse 
ansåg att företaget har en skyldighet att tillmötesgå de mindre spannmålsproducenter 
som kommer att drabbas av att fabriken läggs ner. ÖSP har med anledning av detta 
fört diskussioner med ledningen för företaget och lyft fram krav på att företaget bör 
kunna kompensera de extra transport- och lagringskostnader som nedläggningen 
förorsakar närområdets spannmålsodlare. 
 
Under året inledde Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA, en omfattande 
omstrukturering av nätverket av LPA-ombud. LPA: s förslag innebar att antalet 
ombudsmän i landet skulle minska, vilket för Österbottens del innebar att antalet 
ombud skulle minska från fem till tre stycken. ÖSP förde i förbundets utlåtande fram 
att omstruktureringen inte får leda till en försämrad service. LPA föreslog även att 
LPA-distriktsombudsmannatjänsterna skulle upphöra. ÖSP understödde ett förslag 
som innebar att producentförbunden inom Svenskfinland skulle få en gemensam 
distriktsombudsman. Omstruktureringen i Österbotten fick dock en sådan utformning 
som ÖSP anser att kan erbjuda lantbruksföretagarna de tjänster och den information 
som de kräver. För Österbottens del innebar omstruktureringen att antalet ombud 
minskade till tre stycken och att distriktsombudsmannauppgifterna härefter skulle 
skötas av LPA:s huvudkontor. 
 
Ett annat LPA-ärende som behandlades under året var LPA: s förslag om att skapa 
större avbytarenheter i Österbotten. Detta väckte en hel del reaktioner speciellt på 
det lokala och det kommunala planet. ÖSP arrangerade därför några 
informationstillfällen där avbytarenheternas verksamhet diskuterades. Med på dessa 
tillfällen var Kurt Sandqvist från LPA: s avbytarenhet. Diskussionerna på dessa 
tillfällen ledde till att nuvarande avbytarenheter fick förlängning tills det att LPA har 
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utrett möjligheterna att ta med pälsdjursnäringen i avbytarverksamheten. 
Förbundsstyrelsen anser dock att förbundets lokalavdelningar nu bör ta ställning till 
sina avbytarenheter och överväga förutsättningarna för att fortsätta verksamheten i 
nuvarande form. 
 
Under året diskuterades behovet av en omorganisering av skogsägarbevakningen 
inom Svenskfinland. För Österbottens del framkom två möjliga alternativ - ett 
närmare samarbete med Länsi-Suomen metsänomistajaliitto eller ett samarbete med 
de övriga finlandssvenska skogsägarförbunden. ÖSP:s styrelse ansåg att ett 
samarbete måste sökas med de finlandssvenska skogsägarförbunden, bl.a. för att 
detta skulle bibehålla skogscentralernas nuvarande verksamhet samt stärka SLC: s 
roll som skogsbevakare. Målsättningen är att skogsägarförbunden under 2006 tar 
ställning för ett gemensamt skogsägarförbund. 
 
ÖSP: s styrelse beslöt efter diskussion att Keski-Pohjan Juustokunta erlägger en 
intressebevakningsavgift till förbundet. Denna intressebevakningsavgift ger 
andelslaget rätt att närvara på förbundets fullmäktigemöten. Förbundsstyrelsen höll 
också ett gemensamt möte med Milkas styrelse där man bl.a. diskuterade den 
framtida utvecklingen inom mjölksektorn. 
 
Förbundet utarbetade även två nya medlemsförmåner för ÖSP: s medlemmar. 
Genom ett samarbetsavtal med Vasa läns telefon kunde förbundet erbjuda 
förmånliga gsm-telefonanslutningar samt rabatt på gsm-telefoner. Förbundet ingick 
även ett samarbete med gasbolaget Woikoski i vilket bolaget ger rabatt på gas och 
gasflaskor åt ÖSP: s medlemmar. 
 
Förbundet ingick också ett samarbetsavtal med förbundet för Ingermanländare i 
Sankt Petersburg. Förbundet för Ingermanländare ställer sig till förfogande om ÖSP: 
s medlemmar söker arbetskraft eller behöver annan hjälp vid anställning av 
ingermanländare.  
 
Mötes- och kursverksamhet 
 

- Under året har tre generationsväxlingskurser arrangerats 
- Inom projektet Livskvalitet i lantbruket har hälso- och kortkurser arrangerats 
- En blankettkurs har ordnats i samarbete med ÖSL och Österbottens T&E-

central 
- ÖSP ordnade gemensamt med Österbottens TE-central och ÖSL 

informationstillfällen om gårdsstöd och ansökan om tilläggsdelar och 
klistermärken 

- ÖSP höll gemensamt med Österbottens TE-central och ÖSL 
informationstillfällen om investeringsstöd 

- En utbildningsdag för nya lokalavdelningsordföranden har arrangerats 
- Diskussionstillfällen har ordnats för lokalavdelningarnas ordföranden 
- Livskvalitet i lantbruket arrangerade ett företagshälsovårdsseminarium 
- ÖSP:s utskott för jordbrukarkvinnor har ordnat ett flertal kortkurser 
- ÖSP arrangerade utbildning för lokalavdelningarnas styrelsemedlemmar 
- Ett gemensamt seminarium med de kringliggande producent- och 

skogsägarförbunden i mark- och miljöpolitik arrangerades 
- Bioenergiseminarium med Erkki Kalmari som föreläsare 
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Utdelande av förtjänsttecken 
 
Följande medlemmar har i samband med självständighetsdagen tilldelats 
förtjänsttecken av Finlands president Tarja Halonen. 
 
Ove Grandell, Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden 
Bengt-Johan Skullbacka, Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros 
Mikael Smeds, Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros 
 
Stipendier 
 
Inga stipendier har utdelats under året. 
 
Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar 
 
Utlåtanden 
 

- Utlåtande om verkställandet av CAP-reformen har avgetts till SLC. 
- Skrivelse har sänts till Finska foder med anledning av nedläggningen av 

fabriken i Vasa 
- ÖSP har yrkat på att ett skrotningsbidrag ska införas för att få 

äggproduktionen i balans. Skrivelsen har sänts till SLC och jord- och 
skogsbruksministeriet. 

- ÖSP har i en skrivelse till SLC påtalat bristerna i svinregistret 
- ÖSP har påtalat förseningarna med förskotten av de nationella husdjursstöden 

samt förseningarna i de slutliga utbetalningarna för 2004 
- I en skrivelse till Kyrönmaan kuntayhtymä har ÖSP kommenterat de högre 

slakterigranskningsavgifterna som uppbärs bl.a. vid fårslakt 
- Ett infobrev har sänts via äggpackerierna ut till äggproducenterna i 

Österbotten 
- Via mejeriandelslagen i Österbotten har ett informationsbrev sänts ut till 

mjölkproducenterna 
- Med anledning av vargskötselplanen har en skrivelse sänts till Jukka Bisi och 

jord- och skogsbruksministeriets viltavdelning 
- ÖSP har i en gemensam skrivelse med ÖSL yrkat på att landsbygdsverket ska 

utlokaliseras till Seinäjoki 
- ÖSP har i en skrivelse till SLC krävt att ett förskottssystem bör utarbetas för 

CAP-stöden i och med att utbetalningarna av CAP-stöden kan fördröjas 2006 
- Förbundet har i en skrivelse krävt att SLC ska utreda möjligheten att gårdar 

som befinner sig i uttag till gårdsövervakning eller korsgranskning meddelas 
därom 

- Förbundet har avgett ett utlåtande om Jord- och skogsbruksministeriets 
vargskötselplan 

- Ett odlarbrev sänts ut till sockerbetsodlarna i Österbotten 
- Förbundet gett ett utlåtande om Österbottens TE-centrals landsbygdsprogram 
- Utlåtande har avgetts om Studiefrämjandet i Österbottens förslag till LEADER-

program för Österbotten  
- Styrelsen gav ett utlåtande till SLC om behovet av nationella stöd för år 2006  
- Ett utlåtande har avgetts om Vasa stads miljöskyddsföreskrifter 
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Uttalanden 
- Förbundsstyrelsen har i ett uttalande från styrelsen krävt att lantbruket ska få 

en egen inkomstpolitisks uppgörelse 
- Förbundsstyrelsen gav ett uttalande om EU:s beslut om sockerreform 
- ÖSP:s fullmäktige har gett två uttalanden. I uttalandet från vårmötet påtalade 

fullmäktige att jordbrukssektorn inte erhöll sociala förbättringar i samband med 
den lantbrukspolitiska uppgörelsen. På fullmäktiges höstmöte påtalades 
handelns allt mer växande marginaler som sker på jordbrukarens bekostnad. 

- Öppet brev till miljöminister Enestam har uppgjorts gällande CAP-stödets 
tvärvillkor 

- Verksamhetsledaren har i ett öppet brev till spannmålshandeln påpekat att 
spannmålsodlarna idag står för den största ekonomiska risken. Risken borde 
fördelas bättre mellan aktörerna inom spannmålssektorn.  

 
Förbundsstyrelsens uttalanden finns i sin helhet på ÖSP: s hemsida på adressen 
http://osp.agrolink.net/. 
 
Skogsfrågor 
 
Virkesanskaffningen i Österbotten minskade från 2004 års rekordmängder till cirka 
1,1 milj. m3. Nedgången berodde delvis på den arbetskonflikt som uppstod inom den 
kemiska skogsindustrin våren 2005 samt på den övergångsperiod som funnits inom 
skogsbeskattningen och som upphör till 2006. Övergångsperioden har inneburit att 
de flesta avverkningarna har varit förnyelser. Tallstockens medelrotpris sjönk med tre 
procent jämfört med fjolåret. Priset på gran- och björkstock steg däremot med tre 
procent. Tall och björkmassavedens medelpriser steg med en procent och 
granmassan med två procent. 
 
PROJEKTVERKSAMHET 
 
Projektet ”Livskvalitet i lantbruket” 
 
Projektet var inne på sitt andra verksamhetsår och verksamheten har fortsatt som 
tidigare. Projektets mål är att de österbottniska jordbrukarna skall må bra fysiskt och 
psykiskt och kunna anpassa sig till nuvarande och kommande förändringar i 
branschen. Gunilla Frantz har fungerat som projektledare. 
 
Under året ordnade projektet fyra tredagars Konditions- och välmåendedagar på 
badhotell Kivitippu med sammanlagt 76 deltagare. Dagarna har innehållit 
grupparbeten, föreläsningar, olika motionsformer, UKK-gångtest samt avkoppling och 
trevlig samvaro. 
 
I samarbete med företagshälsovården och lokalavdelningarna har projektet ordnat 
sju lokala välmåendekurser med föreläsningar och olika motionsformer. Sammanlagt 
196 jordbrukare har deltagit.  Statistiken visar att av deltagarna i projektets aktiviteter 
var 50 % mjölk- och köttproducenter och 59 % var män. 
 
Arbetshandledning för jordbrukare är en viktig del av projektet. Det är en ny metod 
inom jordbrukssektorn, trots att den länge funnits inom andra yrkessektorer. Under 
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året har två arbetshandledningsgrupper med jordbrukare fungerat. Projektledaren har 
handlett grupperna och hon har under året slutfört sin utbildning till arbetshandledare. 
 
En temadag om jordbrukarnas företagshälsovård ordnades i samarbete med 
Institutet för arbetshygien på Korsholms skolor i april. Deltagare var 
företagshälsovårdare och intresserade jordbrukare. Projektledaren har tillsammans 
med ombudsman Matias Ålgars besökt och kartlagt samtliga 
företagshälsovårdsstationer på ÖSP:s område under sommaren 2005. 
 
Projektets styrgrupp har bestått av ordförande Susan Englund, Ann-Charlotte Willför 
(Folkhälsan), Lena Granholm (Korsholms kommuns företagshälsovård) och Christer 
Öist (Korsholms kommun) samt TE-centralens representant. 
 
Österbottens TE-central har varit projektets huvudfinansiär. I privatfinansieringen 
deltog Österbottens Kött, Milka, Österbottens Äggcentrallag och Närpes Grönsaker   
 
TRÄDGÅRDSSEKTIONEN 
 
Trädgårdsutskottet som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten 
för de 5 växthusproducentföreningarna har under året samlats till 7 utskottsmöten 
samt ett representantskapsmöte. Utskottet har även sammanträtt till två möten med 
de större packerierna i området för att diskutera situationen inom grönsakshandeln. 
 
Under året engagerade sig trädgårdsutskottet intensivt i energiskattefrågan. Som en 
uppföljning till det åtgärdsprogram som sekreteraren i december 2004 överlämnat till 
Jord- och skogsbruksministeriet ordnade trädgårdsutskottet ett möte med minister 
Ulla-Maj Wideroos i januari. Utskottet förde fram sin oro över de ständigt stigande 
oljepriserna och ansåg att finansministeriet borde sänka bränsleaccisen till EU:s 
miniminivå för växthusodlarna. Regeringspartiernas ledande ministrar kom 10.3 
överens om att accisen skall sänkas för jordbrukare och växthusodlare eller det s.k. 
lantbrukspolitiska avtalet. Beslutet nåddes på politisk nivå och tjänstemän från JAM 
och finansministeriet började beredningen av frågan. Vi den årliga trädgårdsdagen i 
riksdagen 13 maj lyftes växthusodlarnas energibeskattning åter upp i den skrivelse 
som överlämnades till riksdagsgruppernas ordförande och som även senare delades 
ut till de dryga 700 besökarna bestående av representanter för landets regering, 
riksdag och statliga ämbetsverk.  
 
Under hösten deltog även utskottets sekreterare i diskussioner om bränsleaccisen 
med min. U-M Wideroos och statssekreterare Pekka Pesonen. Trots det intensiva 
arbetet, uppvaktningar och skrivelser kunde frågan om en sänkning av energiskatten 
inte få en lösning under året utan beredningen fortsatte. 
 
De första studerandena som avlade yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare kunde 
utexamineras på hösten. Utbildningen som planerats i samråd mellan ÖSP, Svenska 
Yrkesinstitutet och Vasa kustregions avtalsbyrå höll sina närstudiedagar vid Martens 
Trädgårdsstiftelse. Intresset för utbildningen var så stort att en ny kurs kunde inledas.  
 
Kring utbildningsfrågor fördes även diskussioner med yrkeshögskolan Syd-Väst som 
ansvarar för den svenskspråkiga utbildningen av hortonomer i Finland eftersom den 
österbottniska växthusodlingen skulle ha behov av flere hortonomer. 
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Arealstödet för växthusodling i kort kultur sjönk medan arealstödet i lång kultur kunde 
hållas oförändrat. 
 
Prisbildningen för områdets viktigaste växthusprodukt, tomaten var gynnsam på 
våren medan priserna på hösten försvagades i förhållande till tidigare år p.g.a. import 
från Polen. Genomsnittspriset blev dock aningen bättre än föregående år. Priset för 
gurka var svagt under hela året till följd av en ökad produktion. För paprikaodlarna 
blev den dystra prisutvecklingen en vändpunkt. Odlarna övervägde allvarligt att 
upphöra med odlingen och flere bestämde sig även för att upphöra med odlingen. 
Inom odlarkåren upplevdes en stigande osäkerhet inför framtiden. De stigande 
kostnaderna på framförallt energi i kombination med övervägande svaga priser ger 
oroande signaler om den framtida lönsamhetsutvecklingen inom branschen och 
diskussionen om ett rivningsstöd vaknade åter. 
 
Trädgårdsutskottets ordförande Jan-Erik Häggvik och Ove Grandell har suttit som 
växthusodlarnas representanter i SLC:s trädgårdsutskott. Jan-Erik Häggvik har suttit 
som ordförande i Ab Tomatek Oy och Ove Grandell som styrelsemedlem. Ove 
Grandell har suttit som ÖSP:s representant i Inhemska Trädgårdsprodukters 
reklamgrupp och tillsammans med trädgårdsombudsmannen i ÖSP:s och HTF:s 
gemensamma reklamkommitté. 
 
Trädgårdsombudsmannen har under året deltagit i den näringspolitiska 
sektorbevakningen på EU-nivå i Bryssel och sitter som finländsk representant i EU:s 
rådgivande grupp för frukt och grönt. Han har också suttit i COPA:s arbetsgrupp för 
frukt och grönt och arbetsgruppen för blommor och plantor. 
 
Trädgårdsombudsmannen har under året fungerat som styrelseordförande i Oy 
Hortilab Ab och Martens Trädgårdsstiftelse som styrelsemedlem i Inhemska 
Trädgårdsprodukter r.f. och Veritas ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och som 
styrgruppsordförande i projekten ”Martens kompetenscenter för växthusbranschen” 
och ”Regionproducerad mat i österbottniska storkök”. Trädgårdsombudsmannen är 
medlem i Österbottens Förbunds livsmedelstemagrupp och uppföljningskommittén 
för västra Finlands målområde 2 program.  
 
Trädgårdsutskottets mångåriga ordförande Jan-Erik Häggvik avgick vid utgången av 
året. 
 
Frilandsodling 
 
För frilandsproduktionen kunde noteras allmänt låga medelpriser under sommaren 
och hösten. för bl.a. kål och morot noterades betydligt längre priser än tidigare. 
däremot höll priset på isbergssallad en jämn nivå under säsongen.  
 
En tillfällig bristsituation i slutet av september ledde dock till en ökad import som 
fortsatte säsongen ut trots ökad inhemsk produktion och med ett lägre medelpris som 
följd. 
 
Från de nya medlemsländerna i Baltikum och från Polen ökade importen av 
frilandsgrönsaker. Import av isbergssallat och blomkål från Sverige påverkade 
negativt priserna på de finländska produkterna. Importen störde framförallt 
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marknaden för leverantörer till storkök och förädlingsindustri men sätter också en 
prispress på hela färskvaruhandeln då den totala varumängden ökar. Den 
odlingsmässigt fina säsongavslutningen ledde till stor skörd och fulla lager. 
 
Medlemmarna har under året fått aktuell marknadsinformation via 
grupptextmeddelanden till mobiltelefon. 
 
Frilandsodlarna har haft representation under året: 
SLC:s trädgårdskott: Stig Södergård 
 
Juurestuottajat-Rotfruktsproducenterna r.y 
- styrelseplats, Peter Sjöblom, suppleant Christer Finne 
- tid morots- och lagermorotsutskotten Peter Sjöblom 
 
Kaalintuottajat-Kålproducenterna ry 
- styrelseplats Stig Södergård och Christer Finne 
- kinakåls- och blomkåls-broccoliutskotten Stig Södergård 
- isbergssallatsutskottet, Christer Finne 
- lagerkålsutskottet, Per-Ole Sandvik 
 
Kermiras Odlarråd 
- Peter Sjöblom 
 
SKATTESERVICE 
 
Skatteservicen har fortsatt i samma omfattning som tidigare. 
 
Avdelning Skattebokförare Telefon 
 
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 
Nedervetil Max Skog 864 9727 
 Ab Cefem, Elisabeth Slotte 864 8440 
 Nedervetil Bokföringsbyrå Ab, 
 Teija Bexar 864 8521 
Nykarleby Nykarleby Redovisningstjänst 722 4373 
Närpes Gustav Mannfolk 224 1836 
Pörtom Håkan Ulfvens 366 1228 
Replot ÖSP 318 9228 
Solf ÖSP 318 9228 
Sundom ÖSP 318 9228 
Tjöck Heidi Lillandt 222 3659 
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 i olika distrikt inom ÖSP till vilka 
medlemmarna har kunnat 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 utbildningstillfällen som ordnats av LPA. 
 
 
 
 


