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MEDLEMMAR1 
   
  2005 2006 

AKTIVA MEDLEMMAR 
- gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog) 2 806 2 731 
- gårdar med endast skog 459 481 
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 417 403 
Aktiva gårdar sammanlagt 3 682 3 615 
 

Personmedlemmar (aktiva gårdar)  

- vanliga avdelningar 7 541 7 385 
- trädgårdsavdelningar 656 634 

Personmedlemmar till aktiva gårdar totalt 8 197 8 019 
 
 
 
Ansluten åkerareal, ha 77 712,74 78 102,65 
- i medeltal per gård 27,69 28,59 
 
Ansluten skogsareal, ha 112 476,99 110 462,17 
- i medeltal per gård 34,44 34,39 
 
Ansluten växthusareal, m2 880 706 910 522 
- i medeltal, m2 per gård  2 158,59 2 299,29 
 
Ansluten bärodlingsareal, ha 12,9 11,2 
- i medeltal per gård 1,43 1,60 

 

STÖDANDE MEDLEMMAR (alla avdelningar) 
- stödande gårdar 351 347 
-  antal personmedlemmar 539 529 
- förbundets stödande samfund 8 8 
 
Personmedlemmar i hela förbundet 8736 8548 
 
 
(statistiken är räknad på inbetalda medlemsavgifter 2006 per 31.12.06) 
 
Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 38 stycken, oförändrat 
jämfört med fjolåret. 
 
Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2006 Mejeriandelslaget Milka, 
Andelslaget Österbottens Kött, Österbottens Äggcentrallag, Andelslaget Närpes 
Grönsaker, Österbottens skogsvårdsföreningars förbund, Österbottens svenska får-
klubb, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) samt Närpes Äggpackeri. 
                                                
1  Medlemsuppgifterna baserar sig på betalda medlemsavgifter den 31.12.2006 
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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 
Korsholms Kulturhus i Smedsby. 
 
Vårmötet 
 
Förbundets vårmöte hölls den 6 april. I sitt öppningsanförande behandlade förbun-
dets ordförande Mats Nylund följderna för det finländska jordbruket av EU:s lands-
bygdsbudget som då fastslagits. Den nya budgeten innebar bland annat att finansie-
ringen av miljöstödsprogrammet hade försämrats, vilket snabbt kräver ett nationellt 
beslut om kompensation för att det kommande miljöstödsprogrammet skulle komma 
upp till samma omfattning som nuvarande program. Nylund berättade även om det 
politiska tryck som finns för att miljöstödsprogrammet ska skärpa jordbrukarnas mil-
jöåtgärder. I anförandet tangerade Nylund även utvecklingen inom bioenergisektorn. 
 
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. 
 
Mediakonslut Christoffer Wiik höll ett anförande med rubriken ”Att synas är att fin-
nas”. I sitt anförande presenterade Wiik sina synpunkter på hur producenterna ska 
kunna förbättra sin mediasynlighet och hur de bättre ska kunna marknadsföra sitt 
kunnande.  
 
På vårmötet gav SLC: s ordförande Holger Falck en lantbrukspolitisk översikt.  
 
På vårmötet tilldelades Ove Grandell Riddartecknet av Finlands vita ros orden. In-
hemska trädgårdsprodukter tilldelade ”Det gyllene groddbladet” åt växthusprodu-
centerna Kurt och Monica Harf för mångårigt kvalitetsarbete inom trädgårdssektorn. 
 
Vårmötet gav en resolution som berörde miljöstödsprogrammet och fördröjningen i 
utbetalningen av bränsleaccisåterbäringen. I resolutionen efterlyste vårmötet även 
statsmaktens konkreta stöd för bioenergiproduktionen. 
 
Höstmötet 
 
Förbundets höstmöte hölls den 11 december.  
 
I sitt öppningsanförande berättade förbundsordförande Mats Nylund om problemen 
under den gånga odlingssäsongen som var otroligt torr samt påtalande de låga pro-
ducentpriserna.  
 
Forskare Johanna Mäkelä höll ett anförande med rubriken ”Konsumenternas matval 
på 2000-talet och åsikter om närmat”. Den allmänna matkonsumtionstrenden går mot 
närproducerade livsmedel och konsumenten söker ett mervärde till matlagningen ge-
nom att använda lokala råvaror. 
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Statssekreterare och blivande miljöminister Stefan Wallin berättade om de positiva 
erfarenheterna av frivilligt skogsskydd som varit en del av Metso-programmet. Wallin 
funderade bl.a. på hur Natura2000 skulle ha utfallit om man även här utgått från 
markägarnas frivillighet när det gäller inrättande av naturskyddsområden. 
 
Höstmötet godkände förbundsstyrelsen förslag till budget och medlemsavgifter för 
2007 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: Susan Englund, Lappfjärd (Olav 
Lillgäls suppleant) och Mikael Åsvik, Terjärv (Johanna Andtbacka suppleant). 
  
Förbundet valde för 2007: 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 en motion inlämnats. Motionerna redovisas i ett skilt 
kapitel. 
 
Höstmötet gav en resolution som berörde de kommunala bespisningarnas använd-
ning av regionproducerade råvaror, jordbrukets belastning av vattendragen samt det 
frivilliga skogsskyddet som bör få en fortsättning. 
 
MOTIONSUPPFÖLJNING 
 
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. Förbundet har fört 
enstaka diskussioner med elbolagen i Österbotten. Motionen har även förts vidare till 
SLC. Eftersom energikostnaderna är den mest växande utgiftsposten för jordbrukare 
och växthusproducenter kommer förbundet även att föra en diskussion om tarifferna 
med elbolagen. 
 
Tidningen Landsbygdens Folk 
 
I motionen påtalas vikten av en jämn rapportering av olika händelser i medlemstid-
ningen Landsbygdens Folk. Tidningen har under året anställt en ny redaktör i Öster-
botten. LF:s chefredaktör har även besökt ÖSP:s fullmäktige och berättat om 
tidningens framtidsplaner. SLC har också utarbetat en strategi ”Vår strategi” som 
även omfattar en informationsstrategi för SLC, landskapsförbunden och 
lokalavdelningarna.  
 
Under verksamhetsåret har LoA blivit en del av LF. Genom LoA har medlemmarna 
även fått annan information än den jord- och skogsbrukspolitiska bevakningen. Då 
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det gäller informationen i LF så är det viktigt att medlemmarna och lokalavdelning-
arna även i fortsättningen ger tips och ställer upp på intervjuer. 
 
Motionen avförs. 
 
Innehållet i miljöstödsprogrammet 
 
ÖSP har under året arbetat i enlighet med de målsättningar som Munsala lokalav-
delning och Munsala pälsfarmare ställt på innehållet i miljöstödsprogrammet. 
Förbundet har arbetat med att bibehålla nivån för gödselfosforns löslighet, bas-
nivåerna för fosforgödsling med kreatursgödsel samt allmänt med kvävegivorna. 
Förbundet har även krävt att tilläggsåtgärden täckning av gödselstaden ska tas med 
på nytt som en tilläggsåtgärd. Det har dock varit svårt att få med täckningen i miljö-
stödsprogrammet eftersom en täckning av gödselstäderna krävs i de flesta 
miljötillstånd. 
 
Motionen avförs. 
 
 
El- och telefonlinjernas höjd  
 
I motionen lyfte motionsställarna fram behovet av att höja höjden på el och tele-
fonledningar. Ärendet har förts vidare till SLC och har även behandlats i de för-
handlingar SLC och MTK fört med representanterna för el- och telefonbolagen. Då 
det gäller höjden på ellinjer kommer man att rekommendera att man i samband med 
underhåll tillämpar samma höjd som på vägar. Troligtvis kommer även en arbets-
grupp att tillsättas för att utreda lämpliga höjder för el- och telefonledningar på 
åkrarna. Ärendet kommer även att behandlas på kommande möten med bolagen. 
 
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 2006 
hörde följande personer till förbundsfullmäktige (närvaro antecknad inom parentes): 
 
Esse   lokalavdelning Tom Snårbacka (1/2) 
Frilandsodlarnas ”  Christer Finne (2/2) 
Jeppo  ”  Glenn Strengell (1/2) 
Karleby  ”  Mats Brandt (1/2) 
Keskis  ”  Stefan Södergård (2/2) 
Korsholms södra ”  Bjarne Mara (1/2) 
Korsnäs  ”  Tor Juthman (2/2) 
Kronoby  ”  Jan-Peter Brunell (1/2) 
Kvevlax  ”  Mikael Melin (1/2) 
Lappfjärd  ”  Leif Teir (1/2) 
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Larsmo  ”  Gunborg Östman (1/2) 
Malax  ”  Christian Storm (2/2) 
Maxmo  ”  Rodney Granholm (0/2) 
Munsala   ”  Sonja Nyholm (2/2) 
Nedervetil   ”  Mats Broända (1/2) 
Norra Korsholm ”  Niclas Ingman (2/2) 
Nykarleby   ”  Jonny Kronqvist (1/2) 
Närpes Östra ”  Bengt Norrback (1/2) 
Oravais  ”  Ulf Kullas (2/2) 
Pedersöre  ”  Jan Anderssén (2/2) 
Petalax  ”  Stefan Östman (2/2) 
Purmo  ”  Niclas Sjöskog (2/2) 
Pörtom  ”  Johan Lindgård (2/2) 
Replot-Björkö ”  Mikael Norrgård (2/2) 
Sideby  ”  Bengt Berglund (0/2) 
Solf  ”  Bjarne Lervik (2/2) 
Sundom   ”  David Köping (2/2) 
Terjärv  ”  Daniel Furu (2/2) 
Tjöck  ”  Håkan Antfolk (1/2) 
Västra Närpes ”  Jan-Henrik Lillbåsk (2/2) 
Vörå  ”  Bjarne Ehrs (2/2) 
Yttermark  ”  Stefan Guldén (2/2) 
Övermark  ”  Leif Rönnholm (2/2) 
Karlebynejdens  trädgårdsprod. Samuel Granholm (0/2) 
Korsnäsnejdens ”  Kaj Karlsson (1/2) 
Lappfjärdsnejdens ”  Bo Kortell (1/2) 
Malaxnejdens ”  Håkan Berg (2/2) 
Närpes  ”  Mats Åbonde (1/2) 
Österbottens Äggcentrallag  Leif Wägar (2/2) 
Österbottens Kött   Stefan Saaristo (0/2) 
Milka    Ann-Charlott Kjerp (1/2) 
Närpes grönsakspackeri   Ove Grandell (2/2) 
Närpes äggpackeri   Johnny Grandell (1/2) 
Österbottens skogsägarförbund  Olav Store (2/2) 
Svenska Österbottens pälsodlarförening Bengt Rögård/Leif Finne (1/2) 
 
 
Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. 
På dessa har man berett ärenden till förbundsmötena samt fastslagit förbundets 
verksamhetsplan.  
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsen 2006 
 
Ordförande (närvaro)   Viceordförande (närvaro) 
Mats Nylund (11/11)   Bo Storsjö (10/11) 
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Ordinarie ledamöter (närvaro)  Suppleanter (närvaro) 
Tom Jungerstam (10/11)  Matts Samulin  
Mikael Åsvik (11/11)   Johanna Andtbacka 
Tom Brors (10/11)   Gustav Backman (1/1) 
Johanna Nyman (11/11)   Eivor Finne  
Henry Nyman (7/11)   John Lidman 
Susan Englund (10/11)   Olav Lillgäls 
Martin Westerberg (8/11)  Stig Simons (3/3) 
 
 
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 Kjell Yrjans som 
suppleanter. 
 
Kommittéer och utskott 
 
Utskottet för unga lantbrukare 
 
Utskottet för unga lantbrukare bestod under år 2006 av ordförande Jonny Kronqvist 
(Nykarleby), Christian Björknäs (Lappfjärd), Jan-Henrik Lillbåsk (Närpes), Tove Hag-
ner (Malax), Jonny Enström (Kvevlax), Fredrik Grannas (Vörå), Jim Finell (Peder-
söre), Johanna Andtbacka (Kronoby), Anna-Lena Andtbacka (Kronoby) och Benny 
Tjäru (Karleby). 
 
Utskottet har under året hållit fyra möten. I samband med SLC:s kongress i Hyvinge 
höll ungdomsutskotten från landskapsförbunden, samt de som deltagit i SLC:s 
ungdomsutbildning 2001-2002 en träff. På programmet fanns bland annat en 
föreläsning om bioenergi och presentation av det Nyländska lantbruket.  
 
Utskottet har under året ordnat en träff för ungdomsklubbarnas ordförande och 
sekreterare. Under träffen diskuterades ungdomsklubbarnas verksamhet. I samband 
med Närpes unga producenters årsmöte sammanslogs Kristinestads, Närpes och 
Malax unga producenter till en ungdomsklubb. Den nya klubben fick namnet Syd-
Österbottens unga producenter. Klubben har en styrelse som består av en re-
presentant från varje lokalavdelning på området. Lokalt har ungdomsklubbarna i 
Österbotten varit med på olika tillställningar och representerat unga producenter. 
Ungdomsklubbarna har också haft julhälsningsskyltar uppsatta utmed större vägar i 
Österbotten. 
 
Under verksamhetsåret har utskottet diskuterat med representanter från Finlands 
Svenska Television hur man kunde få unga producenter mera synliga i TV. Syd-
Österbottens och Kronoby unga producenter sommarträffar i Malax och Kronoby med 
ett 50-tal deltagare. Utskottet ordnade på våren två generationsväxlingskurser med 
drygt 100 deltagare. På hösten besökte man LRF-ungdomen i Västerbotten för att 
knyta kontakter och diskutera eventuella gemensamma arrangemang. Utskottet har 
också hållit ett möte på Närpes Grönsaker. Samtidigt bekantade man sig och med 
verksamheten på Närpes Grönsaker.  
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Utskottet för jordbrukarkvinnor 
 
Utskottet bestod av ordförande Susan Englund (Lappfjärd), Johanna Smith (Ytter-
mark), Eivor Finne (Solf), Marina Kullman (Vörå), Carina Hagman (Nykarleby), 
Sabina Ede (Purmo) och Helena Broända (Nedervetil). 
 
Utskottet för jordbrukarkvinnor höll under året fem möten. Utskottet har på våren 
arrangerat två resor jordbrukarkvinnor, en till Åbo och en till Helsingfors. I Åbo 
besökte man bland annat en mjölkgård och i Helsingfors en trädgårdsmässa. 
Resorna lockade ca 100 deltagare. Ungefär 50 jordbrukarkvinnor deltog i SLC:s 
lanthusmorsdagar som ordnades på Åland i september. I samband med 
internationella landsbygdskvinnans dag samlade jordbrukarkvinnorna ihop med-
delanden som senare överräcktes av SLC:s och MTK:s jordbrukarkvinnor till 
president Tarja Halonen. Lokalt har man ordnat ett flertal olika tillställningar för 
jordbrukarkvinnor, t.ex. informationstillfällen, korta kurser, resor m.m.  
 
Äggproducentutskottet  
 
Utskottet har bestått av ordf. Matts Samulin (Esse), Mikael Forsman (Korsholm), Dan 
Hermans (Oravais), Carl-Johan Bäck (Närpes) och Agneta Kuuttinen (Närpes). 
 
Äggutskottet har träffats två gånger under året. Utskottet har följt med prisutveck-
lingen på ägg samt följt med kläckningarna. Den planerade leveransbojkotten 
diskuterades i utskottet och utskottet har även diskuterat äggprissättningen med VD 
Leif Wägar på Österbottens Äggcentrallag. Utskottet ansåg att en leveransbojkott inte 
förbättrar producentpriset på något sätt eftersom problemet inte ligger hos 
packerierna utan prissituationen beror på handeln och utbudet på ägg. Utskottet 
arrangerade ett äggmöte med ett trettiontal deltagare i början av sommaren. På 
äggmötet deltog Munakuntas VD Jan Lähde som berättade om hur den finländska 
äggsektorn är uppbyggd i jämförelse med övriga nordiska länder. Finland har 
betydligt fler packerier än de andra nordiska länderna. Lähde var även väldigt positiv 
till äggutskottets förslag om en heltäckande branschorganisation för alla aktörer inom 
äggsektorn. Under året diskuterade utskottet även utformningen och 
finansieringsunderlaget för denna branschorganisation. Utskottet ansåg att man bör 
utnyttja de organisationer som redan finns då organisationen byggs upp. 
 
Utskottet har även slagit fast att 20 000 hönsgränsen fortsättningsvis ska gälla. I 
samband med beredningen av de nationella stöden för 2007 hade nämligen före-
slagits att nationellt stöd även skulle betalas ut till lägenheter med mer än 20 000 
höns. Ifall 20 000-gränsen skulle ha luckrats upp skulle stödet per djurenhet ha 
sjunkit för alla gårdsstorlekar. Utskottet har även diskuterat behovet av ett in-
vesteringsstödsstopp men konstaterat att ett stopp skulle vara svår att införa med 
tanke på näringens behov av satsningar i nya burinredningar och nya 
produktionssätt. 
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Fårproducentutskottet  
 
Fårproducentutskottet bestod 2006 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 inte haft något möte under året.  
 
 
 
Trädgårdsutskottet 
 
Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fem trädgårdsavdel-
ningarna. Utskottet bestod 2006 av Martin Westerberg, Samuel Granholm, (Karleby-
nejden), Kaj Karlsson (Korsnäsnejden), Bo Kortell (Lappfjärdsnejden), Håkan Berg 
(Malaxnejden), Mats Åbonde (Närpes) och Ove Grandell (Närpes grönsakspackeri). 
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). Martin Edman har kallats som sakkunnig till ut-
skottets möten. 
 
Spannmålsutskottet har haft tre möten där utskottet gått igenom marknadssituationen 
för spannmål och oljeväxter. Utskottet konstaterade att spannmålshandelns 
öppningspriser även detta år var en besvikelse med tanke de väderleksförhållanden 
som rådde under växtperioden. Efter skörden har man dock konstaterat att spann-
målskvaliteten var betydligt bättre än väntat och än vad skördeprognoserna utvisade. 
För att få en uppfattning om spannmålsmarknaden har utskottet bjudit in represen-
tanter för spannmålshandeln till utskottets möten. Deltagit har Avenas och Hankkija-
Lantbruks representanter. Utskottet har även noterat att det skett förändringar då det 
gäller antalet uppköpare i Vasa-regionen.  
 
Utskottet har diskuterat innehållet i det kontrakt som uppköparna erbjuder idag och 
konstaterat att kontrakten måste utvecklas så att det även från odlarnas sida finns ett 
intresse av att teckna kontrakt. Även trädesarealen och framtiden för det nationella 
utsädesstödet har diskuterats. Utskottet har även fört förhandlingar med Finska 
Foder med anledning av nedläggningen av Vasa-fabriken och då också diskuterat 
effekterna på spannmålsodlingen i fabrikens närhet. Finska foder beslöt dock att 
fortsätta med mottagningen ännu hösten 2006 men ej längre 2007. 
 
Bioenergiutskottet 
 
Bioenergiutskottet har bestått av ordf. Bo Storsjö, Bengt Lövsund, Johnny Fager-
holm, Johanna Nyman, Martin Westerberg. Patrik Majabacka från Träenergiforum 
har kallats som sakkunnig till utskottets möten.  
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Under 2006 grundades bioenergiutskottet som är ett gemensamt utskott med Öster-
bottens skogsägarförbud. Under året diskuterade utskottet arbetsfältet och utskottet 
konstaterade att utskottet har ett helt eget arbetsfält d.v.s. den politiska bevakningen 
och marknadsbevakningen gällande bioenergifrågor. Utskottet arrangerade ett 
energiseminarium gemensamt med projektet ”Höjning av energisjälvförsörjnings-
graden i Österbotten”. Seminariet fokuserades på åkerenergiproduktionen. Utskottet 
har även påtalat bristerna i hur skogsenergirådgivningen sköts i vårt land eftersom 
skogsenergirådgivningen till stor del bygger på EU-finansierade projekt. Detta ger 
inte den långsiktighet som skogsenergirådgivningen behöver. 
 
 
Utskottet har under året bekantat sig med Kronoby Energiandelslag, rörflensodling 
samt med skörd av skogsenergi med energiskogsskördare. Utskottet har även 
konstaterat att en kartläggning av kompetensen och intresset för bioenergi bör göras 
så att dubbleringar kan undvikas 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 haft två möten under året. Utskottet har tagit del av utredningen för 
avbytarverksamheten som begärts av social- och hälsovårdsministeriet. Mats Nylund 
har suttit med som SLC:s representant i den tillsatta arbetsgruppen.  
 
Under året påverkades den europeiska mjölkmarknaden av Muhammedkarikatyrerna 
och den finländska mjölkmarknaden påverkades av att Arla köpte upp Ingmans 
mjölkanskaffning och förädling. Arlas ankomst på den finska mjölkanskaffnings-
marknaden har ännu inte lett till några synliga reaktioner på mjölkmarknaden. Det 
finländska mjölkpriset låg under året över EU:s medeltal. 
 
Utskottet har följt med tilldelningen och prisnivån på mjölkkvoter. Införandet av 
gårdsstödet har minskat kvotpriserna något men ännu är kvotpriserna på en hög 
nivå. I och med att övergångsperioden för betesgången för mjölkkor gått ut 
diskuterade utskottet med länsveterinär Matti Nyberg om undantagsmöjligheterna för 
betesgången. Utskottet har även gått igenom tvärvillkoren för husdjursproducenter 
och konstaterat att påföljderna för små förseelser kan vara väldigt omfattande.  
 
Utskottet har även deltagit i beredningen av miljöstödsprogrammet. 
 
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.  
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Nötsektionen 
 
Nötsektionen bestod av ordf. Tom Jungerstam (Jeppo), Peter Hellström (Kronoby), 
Tom Snårbacka (Esse) och Johan Snickars (Malax). 
 
Nötsektionen har under året haft ett ordinarie möte och ett telefonmöte. Det ordinarie 
mötet hölls på Atria i Nurmo där utskottet även träffade Atrias och A-producenters 
ledning. Mjölkutskottets ordförande deltog även i detta möte. Med A-producenters 
representanter diskuterade sektionen A-producenters satsningar på nötgårdsrådgiv-
ningen samt behovet av att utveckla tjänsterna enligt producenternas önskemål. 
Atrias vicevd Gröhn berättade om prognoserna för nötkött. 
 
Under telefonmötet diskuterade sektionen behovet av lindringar i djurläkemedels-
förordningen. Sektionen ansåg att husdjursproducenterna bör ha tillgång till 
mediciner för de mest vanliga husdjurssjukdomarna. Sektionen konstaterade också 
att de praktiserande veterinärerna inte har något intresse av att fungera som apotek 
eftersom detta minskar veterinärernas effektiva tid för verkliga akuta djursjukdomsfall. 
Sektionen konstaterade dock att lindringar gällande utelämnandet av mediciner 
också kommer att innebära en noggrannare uppföljning samt deltagande i 
djurhälsovårdsprogrammet. 
 
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 två möten under året. Tove Hagner från ETU 
deltog i ett möte där hon berättade om djurhälsovården inom svinsektorn. Sektionen 
gav synpunkter på verksamheten. Utskottet har även behandlat bristerna i 
svinregistret i och med att brister i svinregistret enligt tvärvillkoren kan ge betydande 
stödnedskärningar. Sektionen har fört diskussioner med TE-centralens övervakare 
samt fört ärendet vidare till SLC:s slaktdjursutskott. JSM har lovat att ta modell av 
nötregistret och sända ut händelserapporter. 
 
Under året så visade både HK-Ruokatalo och Atria intresse för Swedish Meats. I 
slutet av året köpte HK-Ruokatalo Swedish Meats. Utskottet diskuterade effekterna 
av den finländska etableringen i Sverige. Även inom kalkonsektorn skedde 
förändringar då både Atria och HK-Ruokatalo sammanslog sin kalkonverksamhet 
under Länsi-kalkkuna. ÖK:s VD Saaristo har deltagit i ett sektionsmöte och gav då 
aktuell köttmarknadsinformation. 
  
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. 
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Sockerbetsutskottet har haft två ordinarie utskottsmöten samt två telefonmöten under 
året. Utskottet har aktivt följt med beredningen av branschavtalet samt fördelningen 
av EU:s omstruktureringsstöd för sockerbetsproduktionen. Utskottet har även 
diskuterat framtiden för sockerbetsrådgivningen i Österbotten samt diskuterat 
genomförandet av betkampanjen i Österbotten. Utskottets medlemmar har även 
deltagit i sockerbetsmötet i Köyliö.  
 
Under året höll utskottet även ett gemensamt möte med MTK-Eteläpohjanmaas 
sockerbetsutskott. Utskottet diskuterade då behovet av transportersättningar och 
framtiden för järnvägstransporten från Österbotten. Det nationella stödet till näringen 
diskuterades också och utskottet ansåg att prissänkningen på socker måste 
kompenseras med en förhöjning av det nationella stödet. Utskottet ansåg att nivån 
på det nordliga stödet inte får sjunka eftersom de produktionskopplade stödens 
storlek minskar. Genom produktionskopplade stöd kan även produktionsintresset 
upprätthållas. 
 
 
Utskottet för ekologisk odling 
 
Utskottet bestod 2006 av ordf. Glenn Jakobsson (Jeppo), Thomas Snellman (Peder-
söre), John Berg (Pörtom), Sven Ek (Munsala), Mats Holmqvist (Karleby), Martin 
Jakas (Vörå) och Bjarne Mara (Korsholm). Steve Nyholm (Munsala) har kallats som 
sakkunnig till utskottets möten.  
 
Ekoutskottet har hållit ett möte under året samt ett gemensamt möte med SLC:s 
ekoutskott. Då det gäller marknadsutvecklingen för ekoprodukter har marknaden för 
husdjursprodukterna varit stabil. Varken något större slakteri eller mejerisektorn har 
visat något större intresse för en utveckling av ekohusdjursprodukterna. Då det gäller 
ekospannmålen har efterfrågan på ekohavre varit större än utbudet vilket lett till en 
kraftig prisökning på ekospannmål. Utskottet har även diskuterat fortsättningen på 
och innehållet i ett ekoprojekt som skulle omfatta SLC:s landskapsförbund. 
 
 
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 viceordfö-
rande. ÖSP: s representanter i utskottet har varit Martin Jakas (Vörå) med Henrik 
Strandberg (Nykarleby) som suppleant. ÖSP:s verksamhetsledare Jonas Laxåback 
har fungerat som utskottets sekreterare. Jurist Lauri Pakka från Jordägarnas värde-
ringscentral har kallats som sakkunnig till utskottets möten.  
 
Det gemensamma mark- och miljöpolitiska utskottet höll under 2006 två möten. 
Under året diskuterade utskottet utkastet till Västra-Finlands miljöcentrals 
miljöstrategi samt innehållet i de miljötillstånd miljöcentralen beviljat. Miljöcentralen 
har i sina beslut ofta tagit med punkter som inte direkt bör den tillståndspliktiga 
verksamheten. Husdjursproducenterna är dock inte tillräckligt uppmärksamma på att 
observera dessa punkter. 
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Utskottet arrangerade även under året en exkursion till Tammerfors där utskottet 
bekantade sig med det regionala mark- och miljöpolitiska utskottet i Birkaland. Till 
denna exkursion hade utskottet bjudit in Pertti Keskitalo från Tritonet som berättade 
om hur kretsloppet för näringsämnen egentligen borde diskuteras och presenteras. 
Från MTK deltog DI Markku Tornberg. 
 
Utskottet har även via ordförande Laukkonen deltagit i beredningen av EU:s vatten-
skyddsdirektiv på VFMC:s område. Ordförande Laukkonen har även deltagit i 
utbildningstillfällen som miljöcentralen arrangerat för miljöförvaltningens anställda. 
 
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 diskuterat 
marknadsföringsavgiften som odlarna och packerierna samlar in för marknads-
föringsändamål. Utskottet föreslog att en större del av den frivilliga marknads-
föringsavgiften borde uppbäras via packerierna. På det sättet skulle det vara lättare 
att få in medel för marknadsföring. Ordförande för utskottet har lyft ärendet på 
Inhemska trädgårdsprodukters seminarium i Keuruu. Utskottet har också diskuterat 
matpotatisförordningen, potatismarknaden och stöden till potatisodlingen. 
 
PR-utskottet 
 
Utskottet har bestått av ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Leif Rönnholm 
(Övermark), David Köping (Sundom), Michael Kamis (Vörå) och Märtha Lybäck (Kro-
noby). 
 
Utskottet har under år 2006 hållit tre möten. PR-utskottet har under planerat ÖSP:s 
deltagande i Farmari-utställningen i Seinäjoki.  Man har också planerat media-
utbildning för förtroendevalda som genomförs 2007. Utskottet har diskuterat pr-
material för förbundet och låtit trycka upp kongressmappar med ÖSP:s logo. 
 
Socialpolitiska utskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Tom Brors (Vörå), Kristina Vesterback (Petalax), 
Martina Stoor (Malax) och Petra Thodin (Purmo).  
 
Socialpolitiska utskottet har under verksamhetsåret hållit två möten. Utskottet har 
diskuterat socialpolitiska frågor som berör lantbrukarna. Ärenden som utskottet har 
behandlat är bland annat avbytarservicen och om det skall vara gårdssemester eller 
personlig semester för jordbrukarna.  Inför beredningen av avträdelsestödslagen 
2007-2010 har utskottet fört fram sina åsikter. Utskottet har också diskuterat hur man 
kunde höja anslutningen till företagshälsovården.  
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Valutskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Bjarne Ehrs (Vörå), Stefan Guldén (Yttermark) och 
Jonny Kronqvist (Nykarleby). Utskottet behandlade vid ett möte de val som förrätta-
des på hösten.  
 
Arbetsgruppen för tryggad agrologrekrytering 
 
Arbetsgruppen har bestått av Henrik Strandberg (ordförande), Tom Jungerstam, Ann-
Charlotte Kjerp, Mikael Blomqvist, Lars Ström och Matias Ålgars (sekreterare). 
Arbetsgruppen har sedan 2001 arbetat för att få ett inledande agrologår till Vasa. År 
2005 inledde första gruppen agrologstuderande i Vasa. Sommaren 2006 beslöt 
Yrkeshögskolan Sydväst att inte längre genomföra det inledande agrologåret i Vasa. 
Trots påtryckningar från organisationer ändrade Yrkeshögskolan Sydväst inte sitt 
beslut.  
 
 
 
Generationsväxlingsarbetsgruppen 
 
ÖSP tillsatte 2003 en arbetsgrupp för att utreda problem vid generationsväxlingar på 
lantbruk. Arbetsgruppen avgav en rapport innehållande de problem som borde rättas 
till. Arbetsgruppen möttes igen under 2006 för att gå igenom vad som blivit åtgärdat 
och vad som ännu behöver åtgärdas. En uppdaterad rapport har skickats till SLC. 
Arbetsgruppen har bestått av Tom Jungerstam (ordförande), Tomas Långgård, 
Annika Grannas, Bo Linde, Krister Lindström och Matias Ålgars (sekreterare).  
 
Representation 
 
Förbundets representation i SLC: s och MTK: s organ framgår av SLC: s årsberät-
telse. 
 
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 skogsvårdsföre-
ningar. 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-
demän eller tjänstemän deltagit bl.a. i följande möten: lantbrukssällskapets vårmöte, 
Österbottens skogsägarförbunds möten, Studiefrämjandet i Österbottens möten m.fl.. 
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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 Jan Flemming, 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 

●Delegationen 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 
●LPA:s kontaktperson Matias Ålgars 
● Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt Stefan Thölix, styrelsemedlem 

Kurt Manngård, suppelant 
●Vasa läns avfallsdelegation Matias Ålgars, medlem 
●Delegationen för lantbruksutbildning vid 
Korsholms 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 

●Arbetskraftskommissionen i Kristinestad Bo Storsjö, ordinarie 
●Oy Polar Mills Ab Elmer Örndahl, styrelsemedlem 

Stefan Thölix, styrelsemedlem 
●Oy Polar Mills Ab:s bolagsstämma Matias Ålgars 
●Tomatek Tore Svarvar, styrelsemedlem 
• Studiefrämjandet i Österbotten Matias Ålgars, suppleant i styrelsen 
●Agrolink Ab Jonas Laxåback, styrelsemedlem 
●Agrolink Ab:s bolagsstämma Tomas Långgård 
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●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 

Johan Snickars 
●Svinslakterikontroll Mårten Malm 

Ulf Svartbäck 
●Spannmålshandelsgranskning Stig Simons 

Algot Ena 
Matias Ålgars 

 
 
 
 
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.  
 
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 projektledare för projektet ”Välmående 
jordbrukare i Österbotten” som inleddes den 1.1.2006. Projektets verksamhet redovi-
sas i ett skilt kapitel. Projektledartjänsten är på deltid. 
 
Jessica Fagerström har under året anställts som assisterande på deltid för projektet 
”Välmående jordbrukare i Österbotten”. 
 
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 agrolog Gert Dalkarl. Ing-Sofi Långkvist har även i etapper arbetat för ÖSP:s 
skatteavdelning. 
 
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 
11 gånger under året och protokollen upptar 118 paragrafer. Till förbundsstyrelsens 
möten har också kallats SLC-fullmäktigeordförande Stefan Thölix, SLC-styrelsemed-
lemmarna Runar Lillandt och Tomas Långgård samt Olav Store, ordförande för Ös-
terbottens skogsägarförbund. Förbundsstyrelsen har förberett de ärenden som stad-
geenligt handlagts vid förbundsmötena samt handhaft de löpande ärendena i förbun-
dets verksamhet. 
 
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret mycket aktivt deltagit i utarbetandet av 
miljöstödsprogrammet. Förbundet har speciellt arbetat med utformningen av 
direktiven för gödselhantering eftersom man i bredningen av miljöstödsprogrammet 
utgick ifrån att kraftiga skärpningar bör göras då det gäller användningen av gödsel. 
ÖSP arrangerade därför ett stort presstillfälle där förbundet och jordbrukare från svin, 
fjäderfä och mjölksektorn presenterade utfallet för gårdarna ifall skärpningarna 
genomförs. Skärpningen från 75 % till 100 % då det gäller gödselfosforns löslighet 
skulle för alla gårdar inneburit att jordbrukarna stått inför valet att ender minska på 
husdjursproduktionen eller skaffa tilläggsmark till ett dyrt pris. På hösten lindrades 
förslaget då det gäller fosforns löslighet till 85 %. Även då det gäller höstspridning av 
stallgödsel sänktes procentsatsen för kväve från 100 % till 75 %. ÖSP ansåg redan i 
ett tidigt skede av beredningen av miljöstödsprogrammet att husdjurgårdarna även i 
fortsättningen bör ha ett högre basstöd eftersom husdjursgårdarna har högre 
kostnader för att uppfylla baskraven.  
 
Miljöstödsprogrammet utgör en del av Finlands landsbygdsprogram som även 
omfattar de regionala landsbygdsprogrammen. Förbundet har även deltagit i 
beredningen av det regionala landsbygdsprogrammet som uppgjordes av 
Österbottens TE-central och där bl.a. lyft fram behovet av satsningar inom 
bioenergisektorn. Då det gäller utvecklingen av bioenergisektorn beslöt ÖSP att 
gemensamt med Österbottens skogsägarförbund grunda ett bioenergiutskott. 
 

Under hösten aktualiserades utsläppen till sura sulfatjordar, vilket ledde till en 
omfattande debatt i medierna i Österbotten. Väderleksförhållandena under 
växperioden var exceptionella och dessa var en bidragande orsak till utsläppen. ÖSP 
deltog aktivt i debatten samt arrangerade ett presstillfälle där förbundet presenterade 
vilka åtgärder som hittills vidtagits för att minska utsläppen av sura utsläpp och 
tungmetaller. I början av Finlands EU-medlemskap användes kalkning som en åtgärd 
för att minska utsläppen. Åtgärden har dock visat sig vara otillräcklig och nya 
forskningsrön visar att utsläppen bäst kan minskas med att använda reglerbar 
dränering. I Österbotten har hittills 14 000 ha anlagts med reglerbar dränering. ÖSP 
krävde därför att åtgärden skulle ingå i de specialmiljöstödsåtgärder som kan sökas 
våren 2007. År 2006 var reglerbar dränering inte möjlig att söka som 
specialstödsåtgärd. ÖSP har även fört en diskussion med sulfatjordsforskarna bl.a. 
på Åbo Akademi och efterlyst konkreta och tillämpningsbara åtgärder för att reducera 
jordarnas utsläpp. Förbundet har även ansett att forskningsprojekt kring de sura 
sulfatjordarna måste inledas 
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Verksamhetsåret 2006 präglades av en omfattande men helt berättigad diskussion 
kring prissättningen av de finländska råvarorna. Priset på nästan alla 
jordbruksprodukter låg 2006 under EU: s medeltal, vilket var svårt att förstå och 
förklara. Inom äggsektorn infördes 2005 ett auktionsförfarande som hade negativa 
effekter på äggpriset. I och med det kraftigt sjunkande äggpriset började 
producenterna allt tydligare prata om en leveransbojkott för att råda bot på 
sänkningen av äggpriset. Som krav ställde sektorn en betydande förhöjning av 
äggpriset för att ingen leveransbojkott skulle verkställas. ÖSP ansåg dock att 
leveransbojkotten inte skulle ha den effekt som äggproducenterna eftersträvade utan 
ytterligare försämra de producentägda packeriernas avräkningsförmåga. Förbundet 
ansåg att en vettig lösning på problemen inom äggsektorn skulle vara om alla aktörer 
inom äggbranschen skulle försöka sträva åt samma håll. Förbundet har därför kraftigt 
fört fram äggutskottets förslag på antingen en branschorganisation eller ett 
samarbetsforum för äggsektorn. Förslaget fick under verksamhetsåret ett brett 
understöd av alla aktörer inom sektorn och kommer troligtvis att verkställas 2007.  
 
Även då det gäller köttpriserna var besvikelsen otroligt stor bland producenterna. 
Diskussionen om producentpriset på svinkött blev mycket intensiv då skillnaden till de 
övriga nordiska länderna växte kraftigt. Med anledning av detta sände ÖSP, MTK-
Keskipohjanmaa och MTK-Eteläpohjanmaa en skrivelse till Atrias och HK-Ruokatalos 
styrelse. I skrivelsen krävde producentförbunden en märkbar höjning av 
producentpriset i och med att kostnaderna för produktionen har ökat samt för att 
intresset för köttproduktionen skulle bibehållas. Diskussionen om köttpriserna 
kretsade i övrigt kring längden på slakteriernas avtal med handeln, slakteriernas 
utlandssatsningar samt kring den nationella konkurrensen om marknadsandelar. Då 
köttpriserna jämförs under en längre tidsperiod framkommer att köttpriset inte avvikt 
så mycket från EU:s medelpris. En av de grundläggande frågorna i prisjämförelserna 
är dock om de finländska köttpriserna ska jämföras med EU:s köttpriser eller om de 
finländska köttpriserna ska vara i en helt egen, högre klass. Förbundsstyrelsen 
träffade även Atrias nya VD Matti Tikkakoski samt viceVD Juha Gröhn under 
verksamhetsåret. Förbundet lyfte även då kraftfullt fram att köttpriset måste stiga.  
 
Öppningspriserna för spannmål låg även de på en mycket låg nivå i förhållande till 
EU:s medelpris. Priset på spannmål hämtade sig dock under hösten och priset steg 
framförallt på havre. Prisbilden på spannmål är nu på en helt annan än tidigare, vilket 
bidragit till en positivare framtidstro bland spannmålsodlarna. Bidragande orsaker till 
spannmålsprisförhöjningarna är intresset för bioenergiproduktion, skördeutfallet i de 
stora spannmålsproducerande länderna samt det att arealerna för andra grödor ökat 
i Finland. Speciellt kumminarealen har ökat i Syd-Österbotten. För spannmåls-
sektorns framtid är Altias satsningar i Koskenkorva, vilka tas i bruk 2008, av stort 
intresse, eftersom användningen av korn kommer att öka markant.   
 
Trots vissa positiva förändringar i producentpriserna påverkades jordbrukets 
lönsamhetsutveckling främst av kostnadsökningen för energi. Energikostnaderna 
påverkade även indirekt övriga produktionskostnader. Lönsamheten inom 
jordbrukssektorn är fortsättningsvis svag och producentprisförhöjningar och 
kostnadssänkningar behövs.   
 
Förutom diskussionen om producentpriserna diskuterades även matmomsen. ÖSP:s 
styrelse konstaterade redan i ett tidigt skede att matmomsen inte är en 
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jordbrukspolitisk fråga eftersom de positiva effekterna av en matmomssänkning 
främst gynnar konsumenten och inte producenten. VTT och PTT har konstaterat att 
en sänkning av matmomsen kunde innebära att producentpriset skulle stiga med 0,5 
%. De positiva effekterna för producenten skulle eventuellt även innebära en ökad 
inhemsk livsmedelskonsumtion.  
 
Under året hade förbundet två fall som behandlades i Högsta förvaltningsdomstolen. 
Förbundet hade tidigare gemensamt med en jordbrukare från Karleby besvärat sig 
över Karleby stads miljöskyddsbestämmelser, eftersom staden i sitt beslut ställt 
strängare krav än Nitratdirektivet som styr hanteringen av gödsel i landet. I den första 
instansen, Vasa förvaltningsdomstol, vann ÖSP ärendet men när ärendet gick vidare 
till Högsta förvaltningdomstolen utgick ärendet till Karleby stads fördel. 
Miljömyndigheter och producentorganisationerna följde med intresse behandlingen 
av ärendet eftersom man ansåg att ärendet har prejuridicerande verkan. Trots det 
negativa beslutet för jordbrukets del anser ÖSP att kommunerna inte utan tillräckligt 
grundliga motiveringar kan använda HFD:s beslut vid uppgörandet av motsvarande 
föreskrifter. ÖSP kommer även att ställa krav på Karleby stad ifall miljöskydds-
föreskrifterna ställer till stödmässiga problem för jordbrukarna i staden.       
 
Det andra ärendet som behandlades i HFD var statsrådets beslut om komplettering 
av Natura-områdena med åkrarna i Lålby. Förbundet företrädde de flesta mark-
ägarna på området. Tyvärr fattades dock HFD beslutet i enlighet med statsrådets 
tidigare beslut. Beslutet var dock inte oväntat eftersom ytterst få Natura-besvär utfallit 
till markägarnas fördel. 
 
Växtperioden 2006 präglades av en omfattande torka vilket resulterade i att den 
andra vallskörden på många ställen i Österbotten blev obetydlig. Jord- och skogs-
bruksministeriet lindrade även bestämmelserna för användningen av trädor och gav 
jordbrukarna tillåtelse att använda trädorna för att förbättra fodersituationen. Tyvärr 
kom beslutet från JSM försent. ÖSP började därför redan i ett tidigt skede yrka på att 
en allmän skördeskadeersättning ska ges angående vallen. Skördeskadedele-
gationen behandlade förslaget till allmän skördeskadeersättning och diskussion 
fördes kring hur de mest drabbade områdena skulle definieras samt hur långt 
skördeskadeanslagen skulle räcka. Beslutet om en allmän skördeskadeersättning 
sköts fram till början av år 2007. 
 
Under året fördes en diskussion om mjölkkornas betesgång eftersom övergångs-
perioden för betesgången gått ut. Det som speciellt diskuterades var hur de hus-
djurproducenter som planerade att lägga ner sin produktion inom några år skulle 
kunna få sin situation klassad som undantagsmöjlighet. I betesförordningen hade 
man tidigare inkluderat undantagsmöjligheterna som gällde avstånd, terräng och 
trafik. Efter en mycket utdragen diskussion om betesgången inkluderades i betes-
förordningen även undantagsmöjligheten för de mjölkproducenter som lägger ner sin 
produktion. Förbundet har följt med handläggningen av betesgångs-undantagen 
genom en kontinuerlig kontakt med länsveterinären.  
 
Diskussionen om stödens offentlig blev under hösten 2006 mycket livlig, eftersom 
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att stöden är offentliga uppgifter och att 
staten och landsbygdssekreterarna därmed är skyldiga att lämna ut uppgifterna. 
Jord- och skogsbruksministeriet beslöt efter HFD -beslutet att stöduppgifterna ska 
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lämnas ut trots att EU ännu inte hunnit utarbeta anvisningar till medlemsländerna för 
hur stöduppgifterna ska lämnas ut. Det största problemet med utelämnandet av 
stöduppgifterna var enligt ÖSP att läsaren oftast inte förstår bakgrunden till stöden. 
Med anledning av detta beslöt förbundets ordförande Mats Nylund och förbundets 
tidigare ordförande Nils-Anders Granvik att ge ut sina stöduppgifter offentligt. 
Förbundet kunde på detta sätt belysa jordbrukarnas kostnadsbild och grunderna för 
de olika stödformerna. 
 
De nationella stöden är av stor betydelse för jordbruket i Finland. Förbundet arbetade 
2006 för att få ett bättre uttnyttjade av 142-avtalet. Målsättningarna för 141-avtalet 
började försiktigt diskuteras under 2006. Initiativet till diskussionen togs av pro-
ducentorganisationerna och inte av de politiska partierna eller av Jord- och skogs-
bruksministeriet. För ÖSP:s del ligger dock det största intresset i att bättre kunna 
använda fullmakterna i det nordliga stödet än hittills. EU:s jordbruks-kommissionär 
Mariann Fischer Boel besökte Finland i flera omgångar under 2006. I samband med 
besöket på Farmari-utställningen i Seinäjoki uttalade kommissionären mycket skarpa 
ordalag mot en förlängning av artikel 141. Fischer Boel besökte Finland på nytt på 
hösten då ett informellt jordbruksministermöte hölls i Uleåborg. Vid detta tillfälle 
arrangerades även en jordbrukardemonstration i vilken ÖSP:s medlemmar deltog. 
Vid detta tillfälle visade hon en bättre förståelse för det finländska jordbrukets 
förhållanden. Finland kommer dock att ha svåra förhandlingar framför sig 2007. 
 
2006 tog Finland i bruk gårdsstödet med stödrättigheter, tilläggsdelar och 
klistermärken. Ibruktagandet förlöpte bra och alla jordbrukare i Österbotten erhöll 
gårdsstödet samma år stödet ansöktes, vilket inte var så självklart i ett tidigt skede av 
beredningen av gårdsstödet. Förbundet undersökte ytterligare en gång möjligheten 
att få tilläggsdelarna fastställda på den egna arealen. Det visade sig dock svårt att få 
tilläggsdelarna överförda. Problemen med stödrättigheterna kommer att framkomma 
2007 då stödrättigheterna kommer att kunna byta ägare. 
 
Avträdelsestödslagen reviderades under verksamhetsåret och det fanns ett krav från 
statsmaktens sida på att höja avträdelsestödsåldern i enlighet med de övriga beslut 
som tagits kring pensionsåldern. Även arrendemöjlighetens fortsättning diskuterades. 
ÖSP ansåg att avträdelsestödsåldern för generationsväxlingar måste hållas låg, 
eftersom övertagaren då har möjlighet att ta över jordbrukslägenheten i ett tidigt 
skede medan intresset för utvecklingen av  jordbrukslägenheten ännu är stort. Då det 
gäller arrendemöjligheten kunde förbundet acceptera en försämring ifall avträdelse-
stödsåldern kunde hållas låg. Beslutet om förändringarna av avträdelsestödslagen 
följde till stora delar de målsättningar ÖSP satt för lagen. Lagen ger god grund för 
fortsatta generationsväxlingar i Österbotten. 
 
Regeringen tog 2005 beslut om att ge jordbrukarna en återbäring på bränsleaccisen. 
ÖSP förde under 2006 påtryckningar för att få igång återbäringen. Ännu vid utgången 
av 2006 hade återbäringen inte utbetalats frö 2005. Det var även första gången som 
en sektor själv finansierar statsmaktens handläggningskostnader eftersom dessa tas 
av det anslag som reserverats för jordbrukets och trädgårdsnäringens bränsleaccis-
återbäring. 
 
Yrkeshögskolan Sydväst fattade under 2006 beslut om att inte fortsätta agrolog-
grundåret i Vasa. Detta trots att antalet österbottniska studeranden ökat och 
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responsen på grundåret i Österbotten varit positiv. ÖSP förde intensiva diskussioner 
med beslutsfattarna gällande utbildningarna i Svensk-Finland. Trots påtryckningarna 
fick ÖSP inte Sydväst att ändra sitt beslut. ÖSP har dock inte förkastat möjligheterna 
till en fortsättning av agrologgrundåret i Österbotten.  
 
Sockerbetsproduktionens framtid diskuterades aktivt under verksamhetsåret i och 
med att det fördes förhandlingar om fördelningen av omstruktureringsstödet. 
Samtidigt fördes branschförhandlingar med sockerindustrin. Både sockerindustrin 
och sockerbetsodlarna förhandlade med betoning på sina egna intressen. Beslutet 
om omstruktureringsstödet innebar en besvikelse för odlarna, men gav samtidigt 
förhoppning om att förädlingen av socker stannar kvar i Finland. För att kunna 
bibehålla sockerbetsodlingen i Österbotten krävs det ett branschavtal som även 
beaktar de områden som ligger ytterom sockerbetsfabrikens huvudproduktions-
område. Eftersom ÖSP hör till ett av de få producentförbund med sockerbetsodling 
på C-området låg det i förbundets intresse att branschavtalet även skulle beakta 
avstånden till sockerbetsfabriken.  
 
MTK Etelä-Pohjanmaa bjöd in ÖSP:s styrelse till ett gemensamt styrelsemöte där 
förbunden diskuterade miljöstödsprogrammet, stödens offentlighet, producent-
priserna och producentorganisationernas ägande i företagen. Från MTK deltog 
MTK:s nyvalda förbundsordförande Michael Hornborg. 
 
Under året valdes ny styrelse för Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt och enligt 
den reviderade jaktlagen valdes Stefan Thölix till markägarnas representant i styrel-
sen. Markägarna har nu goda möjligheter att påverka hjortdjurs- och jaktfrågorna i 
Österbotten. I samband med distriktets tilldelning av älglicenser påtalade Thölix di-
striktets felaktiga beräkningsgrund för älgtätheten, eftersom älgtätheten ska beräknas 
enligt älgskötselområde och inte enligt distriktets tolkning som var att älgtätheten ska 
beräknas enligt jaktvårdsförening. 
  
Mötes- och kursverksamhet 
 

- Under året har två generationsväxlingskurser arrangerats 
- Inom projektet ”Välmående jordbrukare i Österbotten” har hälso- och kortkur-

ser arrangerats 
- En tvådagars blankettkurs har ordnats i samarbete med ÖSL och Österbottens 

T&E-central 
- En utbildningsdag för nya lokalavdelningsordföranden har arrangerats 
- Diskussionstillfällen har ordnats för lokalavdelningarnas ordföranden 
- ÖSP:s utskott för jordbrukarkvinnor har ordnat ett flertal kortkurser 
- ÖSP arrangerade utbildning för lokalavdelningarnas styrelsemedlemmar 
- ÖSP arrangerade ett diskussionstillfälle om äggsektorns framtid på Korsholms 

skolor 
- ÖSP har gemensamt med projektet ”Höjning av energiförsörjningsgraden i Ös-

terbotten” ett bioenergiseminarium med föreläsare från Helsingfors Universitet 
och Sverige. 

- ÖSP deltog i de gårdsstödsutbildningstillfällen som arrangerades med ÖSL 
och Österbottens TE-central. 

- En lantbrukspolitikkurs omfattande tre studiepoäng hölls för de agrologstude-
rande som gick första agrologåret i Vasa. 
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Utdelande av förtjänsttecken 
 
Följande medlem har i samband med självständighetsdagen tilldelats förtjänsttecken 
av Finlands president Tarja Halonen. 
- Mats Brandt, Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros 
 
President Tarja Halonen förlänade Nils-Anders Granvik på självständighetsdagen 
med lantbruksrådstiteln. 
 
På SLC:s kongress tilldelades Leif Wägar och Mats Nylund SLC:s förtjänstmärke i 
guld. 
 
 
Stipendier 
 
Inga stipendier har utdelats under året. 
 
Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar 
 
Utlåtanden 
 

- Förbundet har gett ett utlåtande om Söderfjärden som landskapsvårdsområde 
- ÖSP har gett ett utlåtande om kommun- och servicestrukturerna i Österbotten 

till Österbottens Förbund 
- Förbundet har gett ett utlåtande till Österbottens förbund om landskapsplanen 
- ÖSP har gett ett utlåtande på Närpes stads byggnadsordning 
- Ett utlåtande har getts om Österbottens förbunds landsbygdsprogram 
- Förbundet har gett ett utlåtande om Västra Finlands miljöcentrals miljöstrategi. 

 
Uttalanden 

- Förbundsstyrelsen har gett ett uttalande om producentpriset för ägg samt han-
delns orättvist höga marginal 

- Både förbundets vår- och höstmöte har gett ut resolutioner 
- Förbundets fullmäktige har gett två uttalanden 
 

Skrivelser 
- ÖSP har föreslaget för Österbottens förbund behovet av en koordinerare av 

företagshälsovården för jordbrukare för att höja kvaliteten och intresset för 
servicen. 

- Ett öppet brev som riktats till jord- och skogsbruksminister Korkeaoja har 
publicerats i Landsbygdens Folk. I brevet ville ÖSP har svar på hur JSM be-
aktat de unga jordbrukarnas situation då investeringsstödsstoppet för svin-
sektorn förlängdes. 

- En skrivelse har skickats till direktör Suomela på Österbottens TE-central kring 
användningen av anslagen för gårdsövervakningar 

- ÖSP har till SLC sänt en skrivelse om id-märkningen av får 
- ÖSP har gemensamt med Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt sänt en skri-

velse till Österbottens förbund där organisationerna kräver att en vargdelega-
tion ska tillsättas av Österbottens förbund 
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- I en skrivelse till SLC har ÖSP påtalat bristerna i skördeskadeersätt-
ningssystemet då det gäller jordgubbsodling. 

- ÖSP har sänt ett brev till ledningen för yrkeshögskolan Sydväst angående 
agrologutbildningen. 

- ÖSP har i en skrivelse till SLC betonat behovet av att få en stabil 
finansieringsgrund för skogscentralernas skogsenergirådgivning 

- ÖSP, MTK Etelä-Pohjanmaa och MTK Keski-Pohjanmaa har i en gemensam 
skrivelse till Atria och HK-ruokatalo betonat behovet av producentprisförhöj-
ningar både för nöt- och svinkött 

- Förbundet har framfört två motioner till SLC:s kongress. En motion berörde 
behovet av en arbetsgrupp som följer med kostnadsutvecklingen för jord-
brukssektorn och ser på de politiska möjligheterna att sänka dessa. Den andra 
motionen berörde behovet av politiska beslut för att höja bioenergiproduktio-
nen i landet. 

 
Förbundsstyrelsens uttalanden finns i sin helhet på ÖSP: s hemsida på adressen 
http://osp.agrolink.net/. 
 
Skogsfrågor 
 
Virkesanskaffningen i Österbotten låg på knappt 1 milj. m3 under 2006. 
Leveransvirkesförsäljningen sjönk med 3 % och uppgick till cirka 220 000 m3. 
Nedgången i virkesförsäljningen var väntad i och med att skatteomläggningen 
upphörde. Prisutvecklingen för virke var positiv i hela landet eftersom tallstockens 
medelspris steg med 10 % jämfört med fjolåret. Priset på gran- och björktimmer steg 
med 8 och 4 %. Massavedspriserna steg likaså med 5-6 %. I Österbotten steg 
stockpriserna med ca 25-30 % och massavirkespriserna med ca 20 %. Under året 
utvecklades den elektroniska prisuppföljningen av virkespriserna i och med att alla 
skogvårdsföreningar i Österbotten sätter in prisuppgifter för virkesaffärerna på MTK:s 
och SLC:s skogssidor. Dessa prisuppgifter ger skogsägaren bättre möjlighet att följa 
med prisutvecklingen på virke. Skogsvårdsföreningarna har dock en viktig roll i 
sammanställningen av materialet så att uppgifterna ska kunna ge skogsägaren en 
riktig bild av prisutvecklingen. Diskussionen om utvecklingen av skogsvårds-
föreningarnas verksamhet var inte i någon större utsträckning aktuell under året. 
Skogsvårdsföreningarnas fullmäktige bör dock i god tid diskutera skogsvårds-
föreningens framtid. 
 
Då det gäller användningen av KEMERA-anslagen i Österbotten användes anslagen 
fullt ut teoretiskt, men inte i praktiken då oanvända anslag överfördes till andra 
skogscentraler. I och med att alla anslag således inte utnyttajdes i Österbotten bör 
intresset för KEMERA-anslagen ökas både från skogsägar- skogsvårdsföreningshåll. 
  

Under året beslöt Skogsägarförbunden i Nyland och Österbotten att gå ihop till 
Skogsägarförbundet Kusten. Detta nya skogsägarförbund ger god grund för en 
fortsatt finlandssvensk skogsägarbevakning och stärker skogsägarförbundets 
möjligheter att påverka de nationella besluten i skogsfrågor. 
 
Under året höll styrelsen för Österbottens skogsägarförbund och ÖSP ett gemensamt 
styrelsemöte i samband med att styrelserna besökte Metsäbotnia och M-Reals fabrik 
i Kaskö. 
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PROJEKTVERKSAMHET 
 
Projektet ”Välmående jordbrukare i Österbotten” 
 
Bakgrunden till detta projekt är det tidigare projektet ”Livskvalitet i lantbruket”, i vilket 
helt klart framkom ett stort behov bland jordbrukarena av fortsatt stöd och utbildning i 
hälso- och välmåendefrågor, i säkerhet, krisberedskap och att orka i arbetet.  
  
Det knappt tvååriga projektet har tre huvudinriktningar: att ordna olika kurser, att 
ordna arbetshandledning och att arbeta för en större anslutning till 
företagshälsovården. Målgruppen är jordbrukare och pälsdjursodlare i svenska 
Österbotten och projektets mål är att dessa skall ha optimism och se framtiden an 
med tillförsikt, att alltfler skall känna till och söka sig till arbetshandledning, att 
jordbrukarna skall veta var de får hjälp i en krissituation samt att betydligt fler skall ha 
anslutit sig till företagshälsovården.  
  
Projektet startade 1.1.2006 och projektledare på halvtid är hälsovårdare, arbets-
handledare Gunilla Frantz. Jessica Fagerström har varit anställd som projektarbetare 
på deltid i två månader. 
  
Under året har projektets aktiviteter främst koncentrerats till två pilotområden, 
Närpesnejden och Jakobstadsnejden, där det har ordnats två välmåendekurser, 
sammanlagt tolv dagar. En krishanteringskurs har ordnats i Vörå.  
  
Arbetshandledningen för jordbrukare är en unik verksamhet på svenskt håll i Finland. 
Projektet prövar och utvecklar den. Fyra arbetshandledningsgrupper under ledning 
av projektledaren har kommit igång. 
  
Projektets styrgrupp består av ordförande Susan Englund (ÖSP), Ingegerd Ahlvik 
(Företagshälsovården i Jakobstad), Leif Finne (SÖP), Roger Bertils (Pedersöre 
kommun), och  Ann-Charlotte Willför (Folkhälsan).  
  
Projektet är till 60% finansierat av Europeiska socialfonden och till 40% med privata 
medel. I privatfinansieringen deltog Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, 
Österbottens Kött, Milka, Österbottens Äggcentrallag, Närpes Grönsaker och Keski-
Pohjan Juustokunta. 
 
 
Projektet ”Toppjobb” 
 
Toppjobb är ett Pomo+ projekt som startade vid ingången av 2006. Målsättningen 
med projektet är att undersöka behovet och starta anställningsringar för primärprodu-
center. Med anställningsringarna är tanken att flera producenter skall kunna ha en 
gemensam anställd. Under året har diskussioner förts i fem anställningsringar varav 
en har startat. Inom ramarna för projektet planerades också två seminarier om an-
ställningsfrågor. Båda seminarierna måste inhiberas på grund av litet antal deltagare. 
Enligt projektplanen skulle projektet vara ett år, men eftersom det innan årsskiftet vi-
sade sig finnas intresse för att starta fler anställningsringar så söktes förlängning för 
fyra månader. Matias Ålgars har fungerat som projektledare på 30 %. Projektets styr-
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gruppgrupp har bestått av Stefan Thölix (ordförande), Per-Erik Englund, Dan Kjäll-
berg, Leif Finne, Nicklas Ulfvens (Studiefrämjandet) och Mathias Kass (TE-centra-
len).  
 
 
TRÄDGÅRDSSEKTIONEN 
 
Trädgårdsutskottet som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten 
för de 5 växthusproducentföreningarna har under året samlats till  7 utskottsmöten 
samt ett representantskapsmöten. Utskottet har även sammanträtt till 2 möten med 
de större grönsakspackerierna i området. 
 
Trädgårdsutskottet engagerade sig starkt i energiskattefrågan under våren och 
sände även flere modellförslag till finansministeriet hur en sänkning kunde tillämpas 
för växthusodlingen. 
 
Vid trädgårdsdagen i riksdagen den 19 maj – den 17 i ordningen lyftes åter frågan 
om energibeskattningen upp. I trädgårdsdagen deltog 10-talet ministrar och ca 150 
riksdagsmän som fick ta del av odlarnas information, blommor och grönsaker. För-
utom en sänkning av energiskatten på olja och el krävde odlarrepresentanterna en 
fortsättning på det nationella stödet efter 2007 och ett förhöjt investeringsstöd då 
växthusodlarna övergår till biobränsle. Trädgårdsdagen i riksdagen präglades som 
vanligt av en positiv och uppsluppet god stämning. 
 
Den lag som avgavs i energiskattefrågan på försommaren motsvarade inte odlarkå-
rens förväntningar på en sänkning som skulle lindra växthusodlingens energikostna-
der. I beredningen av lagförslaget hade det framförts lättnader för växthus borde bli 
ca 1,4 milj. euro. I praktiken blir det en sänkning av oljeaccisen om ca 350.000 euro. I 
samband med behandlingen av budgeten för 2007 upptogs ett anslag för sänkning 
av elaccisen för växthus och industri till hälften av rådande accis. 
 
Lagarna om sänkning av accisen på bränsle och el sändes till EU-kommissionen för 
notifiering. Kommissionen hade ännu vid slutet av året ännu inte tagit slutlig ställning 
till de finska nedskärningarna av acciserna. För att stimulera intresset för biobränslen 
och öka kunskapen om dessa ordnade trädgårdsutskottet ett energiseminarium för 
växthusodlare den 28 november på Martens med ca 80-talet deltagare. I slutet av 
året nåddes odlarkåren av det glädjande budskapet om ett förhöjt investeringsstöd 
för växthusodlares och jordbrukares bränsleanläggningar. 
 
Trädgårdsutskottet och de österbottniska växthusodlarna har alltsedan 1972 satsat 
på reklam, PR och information om de finländska växthusgrönsakerna. Under året 
satsades ca 500.000 euro i olika kampanjer i radio, TV, affischer och även en omfat-
tande receptdistribution till massmedia ordnades. 
 
Under året har även trädgårdssektionen varit aktivt engagerad i Elma projektet ”Re-
gionproducerad mat i österbottniska storkök 2”. Inom ramen för projektet har de ös-
terbottniska grönsakernas och potatisens betydelse lyfts upp. En stor mängd recept 
har skapats och en receptmapp har distribuerats till storköken i svenska Österbotten 
med information om regionproducerade produkter. 
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En sen och torr sommar såväl i Finland som ute i Europa bidrog till ett ökat intresse 
för växthusgrönsaker och en höjning av priserna på dessa kunde därför genomföras 
under året. 
 
Trädgårdsutskottets ordförande Martin Westerberg och Ove Grandell har suttit som 
växthusodlarnas representanter i SLC:s trädgårdsutskott. Jan-Erik Häggvik, Ove 
Grandell och Mats Åbonde har suttit  i Ab Tomatek:s styrelse. 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 kommitté för frukt och grönt. Han är också medlem i 
COPA:s arbetsgrupp för frukt och grönt och arbetsgruppen för blommor och plantor. 
 
Trädgårdsombudsmannen har under året fungerat som styrelseordförande i Oy Hor-
tilab Ab och Martens Trädgårdsstiftelse, som styrelsemedlem i Veritas ömsesidiga 
skadeförsäkringsbolag och som styrgruppsordförande i projekten ”Martens kompe-
tenscenter för växthusbranschen” och ”Regionproducerat mat i österbottniska storkök 
2”. Trädgårdsombudsmannen är medlem i Österbottens Förbunds livsmedelstema-
grupp och uppföljningskommittén för västra Finlands mål område 2 program. 
 
Frilandsodling 
 
Den kalla och sena våren försenade produktionen av frilandsgrönsaker. Det ledde 
tidvis till brist på produkter och odlarna kunde inte alltid dra nytta av höjda priser då 
det inte fanns nåt att sälja. Förhöjda  priser har kunnat noteras för bl.a. vit- och 
blomkål. Produktionen av lagergrönsaker var också till följd av sommarens väderlek 
mindre. 
 
Handeln är alltmera benägen att importera och gör det ofta inför den inhemska sä-
songstarten vilket inverkar prissänkande för de finländska grönsakerna.  Under året 
behandlades det nya miljöstödsprogrammet som för frilandsodlarna inte upplevdes 
positivt. Trädgårdssektorn upplevde att sektorns mångfald och de krav det ställer på 
produktionen inte fick tillräcklig uppmärksamhet i programmet. Programmet sändes 
till kommissionen för notifiering och hade vid slutet av året ännu inte slutgiltigt 
godkänts. 
 
Medlemmarna har under året fått aktuell marknadsinformation via grupptextmedde-
landen till mobiltelefon och deltagit i samköp av förpackningsmaterial. 
 
Frilandsodlarna har haft följande representation under året: 
Stig Södergård har representerat ÖSP:s frilandsodlare i SLC:s trädgårdsutskott med 
Christer Finne som suppleant. 
Peter Sjöblom (suppl. Christer Finne) har suttit i styrelsen för Juurestuottajat-Rot-
fruktsproducenter r.f. Peter Sjöblom har också suttit i dess morots- och lagermorots-
utskott. 
Stig Södergård och Christer Finne har suttit i styrelsen för Kaalintuottajat-Kålprodu-
center r.y. 
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Stig Södergård har suttit i Kinakåls- och broccoliutskotten, Christer Finne i isbergs-
sallatsutskottet och Per-Ole Sandvik i lagerkålsutskottet. Peter Sjöblom är medlem i 
Kemiras odlarråd. 
 
 
Skatteservice 
 
Skatteservicen har fortsatt i samma omfattning som tidigare. 
 
Avdelning Skattebokförare Telefon 
 
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 Hagström 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 1665, 225 3342 
 
Lantbrukspensionen 
 
Följande pensionsombudsmän verkade för olika distrikt inom ÖSP till vilka 
medlemmarna kan vända sig i pensionsfrågor: 
 
 
LPA-ombud Adress Telefon Område 
Kurt Ekman Lappfjärd 222 1086 Kristinestad, Närpes, Malax,  
   Korsnäs 
 
Görel Krokfors Kronoby 834 6445 Kronoby, Karleby 
Sune Krokfors Kronoby 834 6445 Pedersöre,Larsmo,   
          Jakobstad 
Gunilla Frantz Vasa 040 766 4242 Nykarleby Vörå, Maxmo,  
   Oravais, Korsholm, Vasa 
 
Pensionsombuden har deltagit i olika skolningstillfällen ordnade av LPA. 


