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MEDLEMMAR1 
   
  2006 2007 

AKTIVA MEDLEMMAR 
- gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog) 2731 2 671 
- gårdar med endast skog 481 494 
- gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 403 373 
Aktiva gårdar sammanlagt 3 615 3 538 
 

Personmedlemmar (aktiva gårdar)  

- vanliga avdelningar 7 385 7 273 
- trädgårdsavdelningar 634 587 

Personmedlemmar, aktiva gårdar totalt 8 019 7 860 
 
 
 
Ansluten åkerareal, ha 78 102,65 81 601,12 
- i medeltal per gård 28,59 30,55 
 
Ansluten skogsareal, ha 110 462,17 111 491,90 
- i medeltal per gård 34,39 35,22 
 
Ansluten växthusareal, m2 910 522 892 692 
- i medeltal, m2 per gård  2 299,29 2 439,04 
 
Ansluten bärodlingsareal, ha 11,2 7,10 
- i medeltal per gård 1,60 1,77 

 

STÖDANDE MEDLEMMAR (alla avdelningar) 
- stödande gårdar 347 353 
-  antal personmedlemmar 529 532 
- förbundet stödande samfund 8 8 
 
Personmedlemmar i hela förbundet 8 548 8 392 
 
 
 
 
Antalet till förbundet anslutna lokalavdelningar var under året 37 stycken, en mindre 
än 2006. 
 
Stödande samfundsmedlemmar i förbundet var under 2007 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 31.12.2007 



 2

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 Kors-
holms Kulturhus i Smedsby. 
 
Vårmötet 
 
Förbundets vårmöte hölls den 23 april. I sitt öppningsanförande behandlade förbun-
dets ordförande Mats Nylund innehållet i det nya regeringsprogrammet. Innehåller 
många konkreta punkter som berör jord- och skogsbrukssektorn. Regeringspro-
grammet kan liknas vid en verksamhetsplan där regeringen ställt upp målsättningar 
för sin regeringsperiod. Nylund hyser även ett stort förtroende för den nya jord- och 
skogsbruksministern Sirkka-Liisa Anttila. Då det gäller regeringsprogrammet ska re-
geringen bl.a. arbeta för att lönsamheten inom jordbruket ska förbättras samt bio-
energisektorn ska utvecklas. 
 
Mötet godkände förbundets bokslut och verksamhetsberättelse och beviljade de re-
dovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Till förbundets vårmöte hade 4 motioner inlämnats. 
Motionerna redovisas i ett skilt kapitel. 
 
Professor Dan Asplund från Jyväskylä Universitet höll ett anförande med rubriken 
”Bioenergins utvecklingsmöjligheter”. I anförandet beskrev han den finländska bio-
energipotentialen, berättade om de bioenergipolitiska inslagen i regeringsprogram-
met samt hänvisade till den energidiskussion som förs på EU-nivå. 
 
På vårmötet gav SLC: s ordförande Holger Falck en lantbrukspolitisk översikt.  
 
På vårmötet tilldelades Mats Brandt Förtjänstkorset av Finlands vita ros orden.  
 
Vårmötet gav en resolution som berörde regeringsprogrammet. I resolutionen påtala-
de mötet behovet av beslut för att verkställa de mål som uppställts i regeringspro-
grammet. 
 
Höstmötet 
 
Förbundets höstmöte hölls den 10 december.  
 
I sitt öppningsanförande berättade förbundsordförande Mats Nylund om organisatio-
nen ”Oikeutta eläimille”. Organisationen bedriver varken någon oskyldig eller laglig 
verksamhet utan en verksamhet som inte tål noggrannare granskning. Organisatio-
nens målsättning är att med alla medel utplåna all laglig husdjursproduktion. I öpp-
ningsanförandet berörde Nylund även producentpriserna och konstaterade att 
spannmålspriserna gått upp medan övriga sektorer, framför allt husdjurssektorn, inte 
fått samma behövliga förhöjning. 
 
Direktör Kaj Suomela, Österbottens TE-central, berättade om sin utredning av den 
finländska jordbruksbyråkratin. Den finländska byråkratin är troligtvis Eu:s mest om-
fattande. För att underlätta stödbyråkratin ansåg Suomela att ansökningarna och an-
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visningarna bör bli elektroniska. Samtidigt ansåg Suomela att systemet med lands-
bygdssekreterare bör utvecklas. 
 
Höstmötet godkände förbundsstyrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för 
2008 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: Tom Brors, Vörå (Gustav Backman 
suppleant), Tom Jungerstam, Jeppo (suppleant Matts Samulin) och Martin Wester-
berg,  Yttermark (Stig Simons suppleant). 
  
Förbundet valde för 2008: 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 sju motioner inlämnats. Motionerna redovisas i ett skilt 
kapitel. 
 
Höstmötet beslöt att kalla förbundets tidigare ordförande lantbruksråd Nils-Anders 
Granvik till förbundets hedersmedlem. 
 
Höstmötet gav en resolution där mötet påtalade förädlingsindustrins ansvar när det 
gäller att se till att producentpriset är på en sådan nivå att det ger jordbrukaren en 
skälig inkomst. I resolutionen konstaterades även att det nordliga stödet inte får på-
verkas av det nya 141-avtalet. 
 
MOTIONSUPPFÖLJNING 
 
Problem vid elleverans 
 
Problemställningen i motionen har diskuterats med elbolagen i Österbotten. ÖSP har 
i diskussionerna lyft fram behovet av att kvalitetsnormerna för el ska uppfylla de lag-
enliga kraven. Förbundet har även diskuterat prissättningen av el med elbolagen 
samt utrett jordbrukarnas och producenternas möjligheter att själv påverka elenergi-
kostnaderna. 
 
Motionen avförs. 
 
Avbytarservicen och gränsen för förvärvsinkomst 
 

I motionen lyfte man fram att timersättningen för anhöriga avbytare är lägre än för 
timavlönade lanbruksavbytare. I svaret konstaterar förbundsstyrelsen att 
organisationen inte är en förhandlingspart då det gäller kommunernas kollektivavtal. 
Motionen påpekade även att inkomstgränsen för avträdelsestödet borde höjas från 
nuvarande 576 €/mån. Gällande detta konstaterade förbundsstyrelsen att samma 
inkomstgräns även gäller för andra förtidspensioner, vilket gör det svårt att ändra 
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inkomstgränsen för lantbrukare. Motionen har förts vidare till SLC och behandlats i 
LPA:s olika organ. 
 
Anslagen i Makerafonden 
 
I motionen lyfter man fram behovet av tilläggsfinansiering till gårdsbrukets 
utvecklingsfond (Makera-fonden). Den nya regeringen har hittills tagit beslut om en 
årlig tilläggsfinansiering om 30 milj. €, under hela regeringsperioden sammanlagt 120 
milj. €. Därtill har regeringen strax efter regeringsbildningen tillfört fonden 100 milj. €. 
Trots detta råder det fortsättningsvis en underfinansiering i fonden. I den 
lönsamhetsarbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksminister Anttila har man 
även som en lönsamhetsförbättrande åtgärd lyft fram behovet av tilläggsfinansiering. 
 
Då det gäller jordbrukets investeringsstöd har regeringen tagit beslut om en 
strukturstödslag och man bereder en förordning med mer ingående krav på 
stödmottagaren. De förändringar som planeras innebär att kraven för att uppfylla 
investeringsstödsvillkoren blir strängare och färre kommer att ha möjlighet att erhålla 
investeringsstöd. ÖSP anser att hela landet ska omfattas av samma investeringsstöd 
oberoende av om investeringsobjektet finns på AB eller C-området. 
 
ÖSP kommer under år 2008 att aktivt delta i utformningen av de 
investeringsstödsvillkor som kommer att uppställas i förordningen för 
investeringsstöden.  
 
Motionen avförs. 
 
Beskattningsvärdet på åkermark 
 
I motionen lyfter man behovet av en höjning av beskattningsvärdet på åkermark. 
Ärendet har förts vidare till Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och har 
behandlats i skatteutskottet samt i SLC:s styrelse. Ärendet är kopplat till de 
lönsamhetsförbättrande förslag som diskuteras. Arbetsgruppen kommer att 
presentera olika förslag under regeringsperioden. I och med att ärendet är framförd 
till SLC och SLC fört ärendet vidare till arbetsgruppen avförs motionen. 
 
Bränsleaccisåterbäring för maskinentreprenad 
 
Bränsleaccisåterbäringen till producenterna för 2005 och 2006 återbetalas under år 
2009. I lönsamhetsarbetsgruppen lyfter man fram som en åtgärd en höjning av 
bränsleaccisåterbäringen med 2,5 cent/liter. Producenterna har inte kunnat utnyttja 
det anslag på 21 milj. € som reserverats för återbäringen. En höjning av 
bränsleaccisåterbäringen skulle innebära att användningen av anslaget förbättras. I 
detta sammanhang bör man även lyfta fram behovet av att få med 
entreprenörsverksamheten som riktar sig till jordbruket i bränsleaccisåterbäringen. 
Motionen avförs. 
 
Aktion mot lantbrukshandeln 
 
Motionärerna yrkar på en handelsbojkott av K och S-kedjornas lantbrukshandel. I 
förbundsstyrelsens svar konstaterade styrelsen att motionen bör föras vidare och 
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förankras i SLC och MTK för att den föreslagna åtgärden ska få tillräckligt med 
genomslagskraft. Styrelsen konstaterade att de nämnda handelsgrupperingarna har 
en 85 % andel av livsmedelshandeln och därmed är betydande aktörer då det gäller 
prissättningen av livsmedel. Handelns inflytande på förädlingsföretagen och på 
producentpriset har konstaterats i flera forskningar utförda av MTT och PTT. ÖSP 
kommer under 2008 att vidta egna åtgärder för att belysa producenternas behov av 
prisförhöjningar. 
 
Miljöstödsprogrammet och nya arealer 
 
Jord- och skogsbruksministeriet och producenterna gjorde förändringar i 
miljöstödsprogrammet under hösten 2007 i och med att alla åtgärder i 
miljöstödsprogrammet inte omfattades av EU-kommissionen och på grund av att 
intresset för tilläggsåtgärderna och specialmiljöstöden inte blev så stort som det 
reserverade anslaget för miljöstödet var. Under våren 2008 är det möjligt att söka om 
nya specialmiljöstödsavtal. Förändringarna i miljöstödsprogrammet innebär även att 
basmiljöstödsnivån höjs, detta troligtvis i hela landet. Även stödet till ekoproduktion 
höjs. Efter 2008 års våransökningsomgång vet man omfattningen på användningen 
av miljöstödsanslagen. Efter detta kommer en diskussion att behövas gällande de 
arealer som befinner sig utanför miljöstödsprogrammet. ÖSP:s linje är att de arealer 
som varit odlingsmark och som återupptagits i odling skall ha förtur till inträdet i 
miljöstödsprogrammet. Även nyodlingarna bör övervägas att tas med. Motionen 
avförs. 
 
Återvinningsavgift på bal- och stukningsplast 
 
I motionen lyfter lokalavdelningen fram det eventuella behovet av att införa en 
återvinningsavgift på bal- och stukningsplast för att avfallshanteringskostnaderna för 
plasten inte blir oproportionellt stor. Motionen har förts vidare till SLC och ÖSP har 
diskuterat effekterna av en återvinningsavgift med plasttillverkare i landet. Förbundet 
vill lyfta fram att lokalavdelningarna bör föra en dialog med avfallsbolagen i 
Österbotten så att avfallshanteringskostnaderna kan bibehållas på en rimlig nivå. För 
tillfället är det oklart om samarbetet med återvinningsbolaget Kuusakoski även 
kommer att omfatta en återvinningskampanj kring balplasten. Motionen avförs. 
 
Avbytarverksamheten 
 
De tre motioner som berörde avbytarverksamheten på olika sätt har förts vidare till 
SLC för vidare behandling. Motionerna har även behandlats i LPA:s 
avbytardelegation. Förbundet arrangerar våren 2008 utbildningstillfälllen för 
lokalavdelningarnas styrelser kring LPA:s pensions- och avbytarverksamhet. Då det 
gäller strukturen på avbytarenheter kommer förbundet och de berörda 
lokalavdelningarna att aktivt delta i omstrukturereringsplanerna för Kronoby-
avbytarenheten. Omstruktureringsbehovet av Kronoby-enheten har enligt LPA 
uppstått i och med Karlebys kommunssammanslagning. Förbundet arbetar för 
avbytarenheter som beaktar den svenskspråkiga servicen samt ger användaren god 
service. Motionen avförs. 
 
FÖRBUNDETS ORGANISATION 
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Förbundsfullmäktige 
 
Förbundsfullmäktige består av en representant för varje lokalavdelning samt en re-
presentant vardera för de stödande medlemsföretagen och förbunden. Under 2007 
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 (2/2) 
Korsnäs  ”  Roger Backholm (2/2) 
Kronoby  ”  Jan-Peter Brunell (1/2) 
Kvevlax  ”  Mikael Melin (2/2) 
Lappfjärd  ”  Leif Teir (1/2) 
Larsmo  ”  Karita Nynäs (1/2) 
Malax  ”  Christian Storm (2/2) 
Maxmo  ”  Rodney Granholm (1/2) 
Munsala   ”  Steve Nyholm (2/2) 
Nedervetil   ”  Mats Broända (1/2) 
Norra Korsholm ”  Niclas Ingman (0/2) 
Nykarleby   ”  Jonny Kronqvist (2/2) 
Närpes Östra ”  Bengt Norrback (2/2) 
Oravais  ”  Ulf Kullas (2/2) 
Pedersöre  ”  Jan Anderssén (1/2) 
Petalax  ”  Stefan Östman (1/2) 
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 (1/2) 
Terjärv  ”  Daniel Furu (2/2) 
Tjöck  ”  Håkan Antfolk (2/2) 
Västra Närpes ”  Jan-Henrik Lillbåsk (2/2) 
Vörå  ”  Michael Kamis (2/2) 
Yttermark  ”  Stefan Guldén (2/2) 
Övermark  ”  Leif Rönnholm (2/2) 
Korsnäsnejdens ”  Kaj Karlsson (1/2) 
Lappfjärdsnejdens ”  Mikael Hoxell (2/2) 
Malaxnejdens ”  Håkan Berg (2/2) 
Närpes  ”  Mats Åbonde (0/2) 
Österbottens Äggcentrallag  Leif Wägar (2/2) 
Österbottens Kött   Stefan Saaristo (2/2) 
Milka    Ann-Charlott Kjerp (1/2) 
Närpes grönsakspackeri   Ove Grandell (2/2) 
Närpes äggpackeri   Johnny Grandell (0/2) 
Österbottens skogsägarförbund  Olav Store (2/2) 
Svenska Österbottens pälsodlarförening Bengt Rögård/Leif Finne (0/2) 
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Förbundsfullmäktige har under året sammanträtt till stadgeenliga vår- och höstmöten. 
På dessa har man berett ärenden till förbundsmötena samt fastslagit förbundets 
verksamhetsplan.  
 
Förbundsstyrelsen 2007 
 
Ordförande (närvaro)   Viceordförande (närvaro) 
Mats Nylund (10/11)   Bo Storsjö (10/11) 
 
Ordinarie ledamöter (närvaro)  Suppleanter (närvaro) 
Tom Jungerstam (10/11)  Matts Samulin  
Mikael Åsvik (10/11)   Johanna Andtbacka 
Tom Brors (10/11)   Gustav Backman  
Johanna Nyman (11/11)   Eivor Finne  
Henry Nyman (11/11)   John Lidman 
Susan Englund (9/11)   Olav Lillgäls 
Martin Westerberg (10/11)  Stig Simons  
 
Till förbundets styrelsemöten har som sakkunnig även lantbruksråd 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 2007 av ordförande Jan-Henrik 
Lillbåsk (Närpes), Samuel Ingves (Sideby), Kjell Nyström (Petalax), Johnny Enström 
(Korsholm), Fredrik Grannas (Vörå), Jim Finell (Pedersöre), Thomas Jakobsson 
(Nykarleby), Anna-Lena Andtbacka (Kronoby) och Benny Tjäru (Karleby). Till mötena 
har även kallats Johanna Andtbacka som är ÖSP:s representant i SLC:s 
ungdomsutskott. 
 
Utskottet har under året hållit fem möten. På våren ordnade utskottet ett gemensamt 
möte i Vörå med ungdomsutskotten från MTK Etelä-Pohjanmaa och MTK Keski-
Pohjanmaa. Utskotten gjorde också gårdsbesök och SLC:s fullmäktigeordförande 
Stefan Thölix höll ett anförande under rubriken ”Landsbygdsungdomarnas framtid”. 
Utskottet för unga lantbrukare har också hållit ett gemensamt möte med Svenska 
Österbottens Pälsdjursodlarförenings ungdomsråd. Ett av utskottets möten var 
utlokaliserat till Närpes äggpackeri, där man också fick information om äggbranschen 
och äggmarknaden.   
 
På hösten arrangerades en resa till Elmiamässan i Jönköping. I resan deltog 40 unga 
producenter. I november besökte LRF-Västerbottens ungdomsstyrelse Österbotten. 
Utskottet hade ordnat med gårdsbesök till en robotladugård, växthusodling, 
morotsodlare och en pälsfarm.  
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Utskottet har under året planerat en företagarutbildning för unga lantbrukare. 
Målsättningen med utbildningen är att unga lantbrukare skall bli mera företagsamma 
och bättre känna till hur man driver ett framgångsrikt företag. Utskottet har också 
planerat ett informationstillfälle med middag för nyetablerade jordbrukare. 
 
Lokalt har ungdomsklubbarna ordnat verksamhet för unga producenter. 
Sommarträffar har ordnats i Malax och Kronoby. Julhälsningsskyltar har varit 
uppsatta utmed större vägar i Österbotten. Det har också diskuterats om att slå ihop 
ungdomsklubbar, så att det skulle bli tre klubbar, vilka skulle täcka alla delar av 
Österbotten.       
 
Utskottet för jordbrukarkvinnor 
 
Utskottet bestod av ordförande Susan Englund (Lappfjärd), Johanna Smith 
(Yttermark), Eivor Finne (Solf), Marina Kullman (Vörå), Karina Hagman (Nykarleby), 
Sabina Ede (Purmo) och Helena Broända (Nedervetil). 
 
Utskottet höll under året tre möten. Jordbrukarkvinnorna har på våren ordnat en resa 
till trädgårdsmässan i Stockholm. Under resan besökte kvinnorna också Kinateatern i 
Stockholm. I resan deltog 35 jordbrukarkvinnor. I oktober ordnades en ”Våga vara 
jordbrukarkvinna” kurs i Vasa med 30 deltagare. På programmet fanns information 
om ekonomi, välmående, lantbrukspolitik och juridik, samt mat och kost. 
Kursdeltagarna såg också pjäsen Janis – en rocklegend på Wasa teater. Utskottet 
har under året planerat SLC:s kvinnodagar som hålls i Österbotten i april 2008. Lokalt 
har det ordnats resor, kurser, olika motionsformer och evenemang för 
jordbrukarkvinnorna. 
 
Äggproducentutskottet  
 
Utskottet har bestått av ordf. Matts Samulin (Esse), Mikael Forsman (Korsholm), Dan 
Hermans (Oravais), Carl-Johan Bäck (Närpes) och Agneta Kuuttinen (Närpes). 
 
Inom äggsektorn grundades i början av året en branschorganisation, Hönsnäringsfö-
reningen, som består av alla centrala aktörer inom äggbranschen. Äggutskottet har 
varit initiativtagare till föreningen. Äggutskottets ordförande Samulin är även SLC:s 
representant i Hönsnäringsföreningen.  
 
Under året gav Högsta förvaltningsdomstolen beslut om hur gränsen för maximalt na-
tionellt stöd till äggsektorn skall tolkas. HFD ansåg att gränsen på 20 000 höns per 
lägenhet gäller och den inte kan kringgås. Utskottet har ansett att det nationella stö-
det även i fortsättningen ska betalas för upp till 20 000 höns/lägenhet. Utskottet har 
även diskuterat de nya burbestämmelserna som träder i kraft från och med 2012. 
Buromställningen kommer att beröra många producenter i Österbotten. Utskottet 
konstaterade att det finns behov av att arrangera informationstillfällen om de nya 
burbestämmelserna, samt på dessa presentera de olika alternativ som finns inom 
bur- och golvproduktionen. Tillfällena kunde arrangeras då investeringsstödena inom  
äggsektorn är klara. 
 
Fårproducentutskottet  
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Fårproducentutskottet bestod 2007 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). 
 
Utskottet har hållit ett möte under 2007. För att näringen ska utvecklas produktions-
mässigt krävs att ett slaktbidrag på lammen fås samt att djurenhetskoefficienten bätt-
re fås beakta lammproduktionen. Utskottet har även diskuterat de nya kraven på 
transporttillstånd för att transportera husdjur. Utskottet har även kommenterat och 
gett synpunkter på utelämnandet av läkemedel till får. 
 
Trädgårdsutskottet 
 
Trädgårdsutskottet leder inom ÖSP:s ram verksamheten för de fyra trädgårdsavdel-
ningarna. Utskottet bestod 2007 av Martin Westerberg, Kaj Karlsson (Korsnäsnej-
den), Mikael Hoxell (Lappfjärdsnejden), Håkan Berg (Malaxnejden), Mats Åbonde 
(Närpes) och Ove Grandell (Närpes grönsakspackeri). Utskottets verksamhet presen-
teras i ett skilt kapitel. 
 
Spannmålsutskottet 
 
Spannmålsutskottet har år 2007 bestått av ordförande Stig Simons (Yttermark), 
Torolf Sjögård (Närpes), Niklas Röös (Övermark), Bjarne Pada (Korsholm), Rune 
Östman (Kvevlax), Torolf Bonäs (Nykarleby) och Algot Ena (Esse). Till mötena kallas 
även Martin Edman, som tillsammans med Stig Simons sitter i SLC:s 
spannmålsarbetsgrupp. 
 
Utskottet höll under året tre möten. Ett av mötena hölls i Närpes vid Caraway Finland. 
Samtidigt fick utskottsmedlemmarna information om Caraways verksamhet och 
kumminodlingen i Österbotten. Utskottet ordnade på våren ett seminarium med 
inriktning på spannmålsmarknaden. I seminariet deltog föreläsare från Jord- och 
skogsbruksministeriet, Pro Agria, SLC, Altia och Avena.  
 
Utskottet har vid sina möten bland annat diskuterat spannmålsmarknaden och 
stödpolitiska frågor. Under hösten började spannmålspriserna stiga efter många år 
med låga priser. Utskottet kunde konstatera att det var i grevens tid som priserna 
började stiga eftersom investeringarna på spannmålsgårdarna har legat efter på 
grund av dålig lönsamhet. Också kostnadsstegringarna på förnödenheter gör det 
omöjligt att framöver producera spannmål till de priser som spannmålen legat på 
sedan EU-inträdet. I Österbotten blev spannmålsskörden god, trots att skörden 
ställvis drog ut på tiden på grund av rikligt regn.   
 
Utskottet motsatte sig Hankkijas planerade köp av Avena Nordic Grain, eftersom 
man ansåg att det skulle inverka negativt på prisbildningen då Avena är en stor 
exportör av spannmål. Efter konkurrensverkets utlåtande blev det klart att Avena 
fortsätter köpa spannmål som tidigare.  
 
Spannmålsutskottet har under året gjort tre uttalanden. Stig Simons, Algot Ena och 
Matias Ålgars har fungerat som spannmålshandelsgranskare under år 2007. 
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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.  
 
Utskottet har hållit tre möten under året. På det första mötet arbetade utskottet fram 
en arbetsplan för utskottet. I planen lyfte utskottet fram bl.a. behovet av att få 
skattelättnader såsom sänkt moms på biobränsle, bränsleaccisfrihet för biobränslen 
och överföringstariffer på biogasel. Kemera-anslagen och deras användning 
konstaterades vara viktiga för uttaget av skogsenergi. Under året behandlade 
utskottet även definitionen på andra och tredje generationens biobränslen. Till ett 
utskottsmöte hade man inbjudit specialforskare Niklas von Weymarn från VTT som 
berättade om vilka processer det i dag finns för att framställa biodrivmedel. Weymarn 
berättade även om EU:s målsättningar för biodrivmedel samt om de problem som 
målsättningen innebär för den finländska bränslesektorn. Inom VTT utredde man  
möjligheten att framställa etanol ur halm och rörflen. Utskottet konstaterade att rörflen 
är en bioenergiväxt med många möjligheter och inväntar VTT:s rapport. 
 
Utskottet konstaterade till sin besvikelse att Altia tvingades lägga ner sina planer på 
en etanolframställning i Koskenkorva. Framställningen skulle ha haft en positiv 
inverkan på efterfrågan på spannmål i Österbotten.  
 
Utskottet gjorde även ett studiebesök under året till Kuortane energiandelslag. 
Andelslaget bedriver i dag ett par värmeanläggningar som i huvudsak uppvärms med 
flis. Andelslaget har även investerat i en pelletteringslinje som lämpar sig för 
pelletering av åkergrödor såsom rörflen och halm. 
 
Utskottet har även fört diskussioner med Alholmens Kraft för att få bort den 
omfattande byråkratin gällande EU:s energistöd.  
 
Mjölkutskottet 
 
Mjölkutskottet bestod av ordf. Mikael Åsvik (Terjärv), Henrik Biskop (Kronoby), Henrik 
Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Keskis), Maria Österberg (Malax), Chris-
tian Björknäs (Lappfjärd) och Niclas Sjöskog (Purmo). Mats Nylund (Pedersöre) har 
kallats som sakkunnig till utskottets möten. 
 
Utskottet höll under 2007 två möten och ett möte gemensamt med nötsektionen. På 
det gemensamma mötet med nötsektionen diskuterade utskottet tillgången till läke-
medel för djur. Vissa läkemedel borde vara mer lättgängliga i och med att använd-
ningen ofta är av förebyggande natur eller så är behovet brådskande. Ett underlät-
tande av utlämnande av läkemedel avsedda för djur skulle även avlasta veterinärer-
na så att dessa skulle ha mer tid för akuta sjukdomsfall där veterinären verkligen be-
hövs.  
 
Utskottet har även diskuterat utformningen av 141-avtalet samt andra aktuella politis-
ka frågor. Utskottet har ett flertal gånger påtalat behovet av att se över om gården 
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uppfyller tvärvillkoren i och med att brister kan påverka alla stöd som utbetalas till 
jordbrukaren. 
 
Utskottet har även diskuterat investeringsstödsvillkoren och man ansåg då att kvot-
kravet för fullt investeringsstöd bör förmildras. Utskottet ansåg att förslaget på 60 % 
av kvoten vid investering och en treårsperiod för att uppfylla kvotkravet skulle vara ett 
ändamålsenligt förslag. Utskottet ansåg att det bör finnas en koppling mellan arealen 
och kvotmängden för att trygga familjejordbrukets ställning. 
 
Utskottet har även haft en diskussion om mjölkgårdsrådgivningen med Timo Keski-
nen och Magnus Blässar från ProAgria. Utskottet har även diskuterat aveln med Ro-
ger Frantz från Faba.    
 
Köttutskottet 
 
ÖSP: s köttutskott består av två sektioner, en sektion för nöt och en för enmagade 
djur. Tom Jungerstam (Jeppo) har varit ordförande för köttutskottet.  
 
Köttutskottet har haft ett möte under året. Utskottet diskuterade då marknadsläget för 
kött. Utskottet ansåg att slakteriföretagen bör ändra sin prissättningsstrategi och i 
stället för att invänta att förhöjningarna fås igenom i handelsledet höja priserna åt 
producenterna och använda detta som argument i de förhandlingar som slakteriföre-
tagen för med handeln. 
 
Utskottet diskuterade även GMO-frihetskravet som i dag finns på foder. Ett lindrigare 
krav skulle sänka produktionskostnaderna för husdjursproducenterna i och med att 
tillgången till GMO-fritt proteinfoder är mycket begränsad. Utskottet gav ett uttalande 
om prissättningen på kött och om kravet på GMO-fritt foder.  
 
Utskottet har i flera omgångar kommenterat utformningen av svinregistret men även 
sett över nötregistrets funktion. Det nya stödet för djurens välmående har även gåtts 
igenom i köttutskottet. 
 
Nötsektionen 
 
Nötsektionen bestod av ordf. Tom Jungerstam (Jeppo), Peter Hellström (Kronoby), 
Tom Snårbacka (Esse) och Johan Snickars (Malax). 
 
Nötsektionen höll ett möte gemensamt med ÖSP:s mjölkutskott. 
 
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 har diskuterat utformningen av 141-avtalet och då konstaterat att en fri-
koppling av stödet inom enmagade sektorn noggrant bör diskuteras. Frikopplingsdis-
kussionen bör kopplas ihop med utformningen av investeringsstöden och de kom-
mande stödnivåerna på det nordliga stödområdet. Utskottet har även diskuterat priset 
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på svin- och fjäderfäkött. Sektionen har även fått information om Länsi-Kalkkunas 
verksamhet. 
  
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. 
 
Utskottet höll under 2007 två ordinarie möten och ett telefonmöte. Utskottet arrange-
rade även ett informationstillfälle med anledning av att jord- och skogsbrukministeriet 
öppnat ansökningen av ett avträdelsestöd för att få ner sockerproduktionen till den 
nya landskvoten för socker. Uppslutningen till informationstillfället var stor. Utskottet 
befarade dock att jordbrukarnas ansökningar skulle återtas i och med att Sucros tro-
ligtvis vill påverka utfallet. Under hela året fördes intensiva branschavtalsförhandling-
ar mellan producenterna och sockerindustrin. Utskottet framhöll fortsättningsvis be-
hovet av transportkompensationer för de områden som ligger längre ifrån fabriken. 
Utskottet har arbetat för sockerpolitiska lösningar som bibehåller volymerna i Öster-
botten så att området ska vara intressant för industrin och övriga aktörer inom när-
ingen. 
 
Utskottet har även diskuterat fortsättningen på järnvägstransporten av sockerbetor 
från Vasa med MTK-EP:s sockerbetsutskott. 
 
Utskottet har även bjudit in sockerbetsrådgivare Staffan Eliasson till ett utskottsmöte. 
 
Utskottet för ekologisk odling 
 
Utskottet bestod 2007 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 höll inga möten under 2007. 
 
Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott 
 
Utskottet är gemensamt för producent- och skogsägarförbunden i Österbotten, Etelä-
Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa. Jari Laukkonen (MTK-EP) har varit utskottets ord-
förande. 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.  
 
Utskottet har hållit tre möten under året. Utskottet har även besökt Västra Finlands 
miljöcentral och då diskuterat problematiken kring sura sulfatjordar. Utskottet biföll 
miljöcentralens direktörs förslag om att en nationell åtgärdsplan för sura sulfatjordar 
borde göras upp. Utskottet ansåg dock också att det bör vidtas konkreta åtgärder för 
att minska på olägenheterna. Utskottet ansåg i första hand att alla miljö- och jord-
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bruksmyndigheter bör arbeta för att kontrollerad dränering ska finnas med som en 
åtgärd i specialmiljöstödsavtalen. I den andra diskussionen utskottet höll med miljö-
centralen diskuterade utskottet de planer som finns gällande en förenkling av miljötill-
ståndsförfarandet. Miljöcentralens tjänsteman Anne Polso, medlem i arbetsgruppen 
för miljötillstånden på miljöministeriet, ansåg att en förenkling inte får stå i strid med 
övrig lagstiftning, bl.a. om grannarnas rättigheter. Utskottet ansåg att tanken med 
förenklingen varit att få ansökningsprocessen enklare och smidigare. Framför allt 
med tanke på den utveckling som näringen befinner sig i och p.g.a. de förändringar 
som planeras angående jordbrukets investeringsstödsprogram. 
 
I november besökte utskottet MTK:s centralförbund och fick där aktuell information av 
MTK:s miljöavdelning. Utskottet besökte även riksdagen och som värd för besöket 
stod riksdagsledamot Mats Nylund. Under besöket träffade utskottet även riksdags-
ledamöterna Timo Kaunisto och Pekka Vilkuna.  
 
Utskottet fungerar som ett beredande organ då det gäller jord- och skogsbrukets 
åsikter i beredningen av EU:s vattenskyddsdirektiv. Utskottets ordförande sitter är 
markägarnas representant i den vattenarbetsgrupp som miljöcentralen tillsatt. Jakas 
är utskottets representant i underarbetsgruppen för kustvatten och ordförande Lauk-
konen är medlem i underarbetsgruppen för grundvatten. 
 
Då det gäller innehållet i regeringsprogrammet har utskottet konstaterat att miljöcen-
tralerna är ålagda enligt regeringsprogrammet att tillsätta en delegation. Detta är nå-
got som utskottet länge har arbetat med. 
 
Potatisutskottet 
 
Utskottet har bestått av ordförande Jan Porander (Lappfjärd), Kaj Hemberg 
(Lappfjärd), John Lidman (Petalax), Peter Norrback (Petalax), Per-Johan Grannas 
(Vörå) och Leif-Ole Romar (Jeppo). 
 
Utskottet har hållit två möten. Vid mötena har man bland annat diskuterat 
marknaden, stödpolitiken och kvaliteten på utsäde. Under våren var marknaden i 
balans och priserna stabila. Under och efter skörden låg matpotatispriserna på en låg 
nivå. Utskottet konstaterade att det fanns oroväckande mycket virus i 
utsädespotatisen, vilket också ledde till att en del sorter nedklassades. Till SLC 
framförde utskottet ett förslag till ny specialmiljöstödsåtgärd, som skulle gynna 
växelbruk i potatis- och grönsaksodlingar.     
 
Odlingssäsongen kännetecknas som en av de våtaste på flera år, speciellt i de södra 
delarna av Österbotten. Det här ledde till problem under upptagningen och en hel del 
potatis lämnade kvar i marken. Trots detta visade lagerinventeringar att det på 
hösten fanns mera potatis i lagren än året innan. Kvaliteten på potatisen blev sämre 
än normalt och speciellt andelen grön potatis var stor. 
 
PR-utskottet 
 
Utskottet har bestått av ordförande Johanna Nyman (Kvevlax), Leif Rönnholm 
(Övermark), David Köping (Sundom), Michael Kamis (Vörå) och Märtha Lybäck (Kro-
noby). 
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Utskottet höll ett möte under året. Utskottet planerade verkställandet av 
skolkampanjen i Österbotten. Skolkampanjen genomfördes under hösten 2007. 
Lokalavdelningarna kontaktade lågstadieskolorna i Österbotten och deltade ut det 
material som gjorts upp för ändamålet samt presenterade lantbruket för 
lågstadieeleverna. Utskottet gav även synpunkter på de två seminarier som 
förbundet planerade kring jordbrukets miljövård och klimatförändring. 
 
Socialpolitiska utskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Tom Brors (Vörå), Kristina Vesterback (Petalax), 
Martina Stoor (Malax) och Petra Thodin (Purmo).  
 
Socialpolitiska utskottet höll ett möte. Vid mötet behandlades bland annat LPA:s 
temaår för arbete och välmående på landsbygden, samt avbytarservicen. 
 
Valutskottet 
 
Utskottet bestod av ordförande Jonny Kronqvist (Nykarleby), Stefan Guldén 
(Yttermark) och Michael Kamis (Vörå). Utskottet höll två möten. Vid mötena 
behandlades de val som förrättades 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 2007 
utökades arbetsgruppen med Jan Slotte, Peter Mattbäck och Per-Henrik Storbäck 
från skogssektorn, samt Bo Linde från trädgårdssektorn.  
 
Arbetsgruppen höll ett möte. Arbetsgruppen har sedan år 2001 arbetat för att få fler 
studerande att inleda agrologstudier. Inom skogssektorn har man också konstaterat 
att det på senare tid börjat bli brist på skogsbruksingenjörer. Också inom 
trädgårdssektorn utbildas det få hortonomer med inriktning på växthusodling. 
Arbetsgruppen konstaterade att målsättningen på sikt är att få ett gemensamt basår 
för lantbruk, skog och trädgård i Österbotten. Med ett inledande år i Österbotten, 
skulle man väcka intresse för utbildningarna, och få fler studerande.   
 
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.  
 
Under året har man också fört diskussioner om fusioneringar av skogsvårdsföre-
ningar. Den finlandssvenska skogsbevakningen och myndighetsverksamheten har 
också diskuterats.  
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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 i bl.a. följande möten: Lantbrukssällskapets årsmöte, 
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 Jan Flemming, medlem 
●Delegationen för Perho å Mats Brandt, 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 förbunds delegation för stora 
rovdjur 

Stefan Thölix, medlem 
Jonas Laxåback, suppeleant 

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

Matias Ålgars, medlem 

●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 Kor-
sholms skolor 

Leif Rönnholm, ordförande 

●Sockerbetsodlarnas förhandlingsdelegation Börje Helenelund, medlem 
Tor Holm, suppleant 

●Arbetskraftskommissionen i Kristinestad Bo Storsjö, ordinarie 
●Oy Polar Mills Ab Henrik Ingo, styrelsemedlem 

Stefan Thölix, styrelsemedlem 
●Oy Polar Mills Ab:s bolagsstämma Matias Ålgars 
●Tomatek Tore Svarvar, styrelsemedlem 
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• Studiefrämjandet i Österbotten Matias Ålgars, suppleant i styrelsen 
●Agrolink Ab Jonas Laxåback, styrelseordförande 
●Agrolink Ab:s bolagsstämma Tomas Långgård 
●Hortilab Ab Bo Linde, ordförande 
●Hortilab Ab:s bolagsstämma Martin Westerberg 
●Martens trädgårdsstiftelse Bo Linde, ordförande 
●Veritas skadeförsäkring Bo Linde, styrelsemedlem 
●Kasvistieto Oy:s bolagsstämma Ove Grandell 
●Tomatek:s bolagsstämma Martin Westerberg 
●Nötslakterikontroll Johanna Andtbacka 

Torbjörn Ede 
●Svinslakterikontroll Ulf Svartbäck 

Mårten Krokfors 
●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. Under 
året tilldelades Linde titeln trädgårdsråd av republikens president. 
 
Hälsovårdare Gunilla Frantz har fungerat som projektledare för projektet ”Välmående 
jordbrukare i Österbotten” som avslutades den 31.10.2007. Projektets verksamhet 
redovisas i ett skilt kapitel. Projektledartjänsten har varit på deltid. 
 
Jessica Fagerström har under året anställts som assisterande på deltid för projektet 
”Välmående jordbrukare i Österbotten”. Anställningen upphörde den 2.4.07 
 
Skatteavdelningen 
 
EM Annika Grannas har fungerat som avdelningschef. Hon har även handlett lokal-
avdelningarnas skattetjänster och deras bokförare. Tjänsten är på deltid. 
 
ADB-merkonom Maria Ström har handhaft skattebokföringen.  
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Ing-Sofi Långkvist och Monica Nygård har under året i etapper arbetat för ÖSP:s 
skatteavdelning som topphjälp.  
 
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 120 paragrafer. Till förbundsstyrelsens 
möten har också kallats SLC-fullmäktigeordförande Stefan Thölix, SLC-styrelsemed-
lemmarna Runar Lillandt och Tomas Långgård samt Olav Store, ordförande för Kus-
tens skogsägarförbunds regionstyrelse i Österbotten. Förbundsstyrelsen har förberett 
de ärenden som stadgeenligt handlagts vid förbundsmötena samt handhaft de lö-
pande ärendena i förbundets verksamhet. 
 
Under året steg spannmålspriserna äntligen efter flera år av låga priser. Denna 
positiva producentprisuppgång var inte lika stor inom husdjurssektorn trots att båda 
sektorerna drabbades av bl.a. stigande foderkostnader. Styrelsen hade under hösten 
flera gånger kontakt med köttförädlingsbolagen och gav då kritiska uttalanden om 
producentprisnivån. Förbundet arrangerade i december två presstillfällen kring 
behovet av producentpris höjningar för att kompensera husdjurssektorns 
kostnadsstegring. Presstillfällena fick ett gott mottagande av pressen och av 
konsumenterna i Österbotten. Förbundet kommer år 2008 att fortsätta med att 
informera konsumenterna i Österbotten om producentpriset genom olika åtgärder. 
Producentpriset på svinkött steg i snitt med 5 %, nötköttet med 4 % och fjäderfäköttet 
med 2 % från producentprisnivån 2006. Mjölkpriserna steg med närmare 8 %. 
Stegringarna täcker dock inte förhöjningarna i produktionskostnaderna och de 
prisförhöjningsbehov som fanns redan innan kostnadsstegringarna. Då det gäller 
mjölkinvägningen i Österbotten sjönk invägningen inte på Milkas område så som den 
gjorde på andra områden i landet. Då det gäller trädgårdssektorn totalt steg sektorns 
inkomster med knappt en procent. Värdet på frilandsproduktionen steg kraftigt medan 
växthusintäkterna sjönk med över fyra procent. Då det gäller äggsektorn grundades 
under året den branschförening som ÖSP föreslagit. Föreningen arbetar nu med att 
ta fram åtgärder för att uppnå en marknadsbalans som ger ett högt avräkningspris på 
ägg. 
 
Under året deltog styrelsen aktivt i beredningen av 141-avtalet. I början av 2007 
började de finländska förhandlingsmålsättningarna att klarna. Målsättningen var att 
kunna bibehålla den totala stödnivå på AB-området på den nivå som den varit under 
tidigare 141-avtal. Då det gäller den enmagade sektorn lyftes frikopplingen av stödet 
inom sektorn fram som ett förhandlingkort, dock med kravet att sektorns stöd skulle 
bibehålls på samma nivå eller nedgången i stödnivån fås att avta kraftigt. 
Kommissionen hade dock hårda krav på utformningen av 141-stödet och ansåg att 
stödets övergångsperiod för länge sedan gått ut. Finlands förhandlingsresultat med 
EU-kommissionen blev en stor besvikelse för ÖSP i och med att den totala stödnivån 
beskars kraftigt från ursprungsförslaget och den enmagade sektorn och 
växthussektorn fick kraftiga procentuella årliga beskärningar. ÖSP ansåg att 
nedskärningen borde har riktats jämlikt åt alla sektorer, inte enbart den enmagade 
sektorn och växthusen. SLC:s styrelse beslöt att inte godkänna förhandlingsresultatet 
i och med att avtalet inte uppfyllde de uppställda målsättningarna och inte innehöll 
inte de mål som satts inför Finlands förhandlingar med kommissionen. 
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ÖSP följde noggrant med beredningen av förslaget till fördelning av det nationella 
stödet för 2008. För husdjursproduktionen och växthussektorn är 141-stödet av stor 
betydelse. Förbundet påtalade att C-området inte får beröras av det dåliga 141-
avtalet och att den underfinansiering som fanns i statsbudgeten för nationella stöd 
bör åtgärdas. Både ÖSP:s fullmäktige och höstmötet påtalade det nordliga stödets 
ställning samt underströk att stödnivåerna på C-området bör bibehållas på den nivå 
de varit 2007. Under slutet av året framgick att anslagen för bränsleaccisåterbäringen 
inte använts fullt ut under åren 2005 och 2006. En del av detta anslag kommer att 
överföras till budgeten för nationellt stöd. Efter kraftiga påtryckningar från ÖSP och 
SLC i slutet av år 2007 är utgångsläget för stödnivåerna för 2008 den att 
stödnivåerna bibehålls oförändrade.  
 
Under vårens stödansökan kunde jordbrukarna ansluta sig till det nya 
miljöstödsprogrammet. Intresset för programmet var stort men detaljerna i 
programmet blev godkänt av EU-kommissionen först efter att stödansökningarna 
lämnats in. Osäkerheten och de sista förändringarna i miljöstödsprogrammet bidrog 
troligtvis till att intresset för programmets tilläggsåtgärder blev lågt på C-området. 
Anslutningsgraden till miljöstödsprogrammet på Österbottens TE-centrals område är 
94 %. 68 % av de anslutna gårdarna har valt någon tilläggsåtgärd då målsättningen 
för C-området var att gårdarna skulle välja mer än en tilläggsåtgärd per gård. Under 
hösten 2007 beredde jord- och skogsbruksministeriet kompletteringar till 
miljöstödsprogrammet för att de reserverade anslagen för miljöstödsprogrammet 
bättre skulle komma i användning. De nya förslagen är ännu inte godkända av 
kommissionen. I och med den kraftiga stegringen av spannmålspriserna kommer 
Finland att yrka på att basstödets nivå höjs för att det ekonomiska bortfallet då 
jordbrukarna går med i miljöstödsprogrammet bättre ska kompenseras. Till 
husdjurssektorns stora besvikelse drogs specialmiljöstödsavtalet ”effektiverad 
användning av stallgödsel” bort från miljöstödsprogrammet. Jord- och 
skogsbruksministern gav dock löfte om att hitta kompenserade lösningar och i 
kompletteringen av miljöstödsprogrammet finns åtgärder som delvis kan ersätta 
stallgödselavtalen. ÖSP arbetade länge med att få med avtalen om reglerad 
dränering i vårens stödansökningsomgång. De förändringskrav på stödformen som 
kom från kommissionen kom för sent vilket innebar att stödet inte kunde sökas 2007. 
Förbundsstyrelsen konstaterade att de miljöåtgärder som konstaterats ha effekt på 
miljön såsom effektiverad stallgödselhantering och reglerbar dränering inte godkänns 
av kommissionen. Kommissionen tycks hellre fästa uppmärksamhet på om åtgärden 
överensstämmer med regelverket för landsbygdsutvecklingsprogrammet än på 
åtgärdens miljöeffekt. 

 
Förbundets ordförande Mats Nylund ställde upp i årets riksdagsval och blev invald i 
riksdagen med god marginal. En lång historisk tradition i ÖSP:s styrelse fick därmed 
en fortsättning. ÖSP har haft en lång tradition med att ha riksdagsledamöter antigen 
som styrelsemedlemmar eller som ordförande. Förbundets insyn och 
påverkningsmöjligheter är därmed stora. Nylund deltog även i regeringsbildningen 
och i utformningen av regeringsprogrammet som innehåller många förslag för jord- 
och skogsbrukssektorn. Många av de förslag som framgår av regeringsprogrammet 
har en klar ÖSP-stämpel. Här kan bl.a. nämnas att regeringen kräver att 
miljöcentralerna utser delegationer. Detta är något som ÖSP och det gemensamma 
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mark- och miljöpolitiska utskottet påtalat i sina kontakter med Västra-Finlands 
miljöcentral. 
 
Under året diskuterades förbundets informationsstrategi till medlemmarna. Kontakten 
till medlemmarna är av stor betydelse för en organisation som arbetar med 
intressefrågor. För att förbättra informationsgången och underlätta 
lokalavdelningarnas vår och höstmöten beslöt förbundsstyrelsen efter diskussion 
med förbundets fullmäktige att bereda en stadgeändring av lokalavdelningarnas 
stadgar. Förändringsprocessen går vidare under 2008 och de nya stadgarna kommer 
troligtvis att tas i bruk under 2009. De främsta förändringarna i stadgarna är att 
lokalavdelningarna kommer att ha ett stadgeenligt vårmöte samt att styrelsen har ett 
större ansvar för avdelningens olika beslut än tidigare. 
 
Under sommaren gjorde förbundsstyrelsen en styrelseresa till Ryssland och St: 
Petersburg för att bekanta sig med jordbruksproduktionen och de finländska företag 
som etablerat sig i området. Styrelsen besökte bl.a. Atrias Rysslandssatsning Pit-
product  och Finlands konsulat i St: Petersburg, samt tog del av det skogspolitiska 
läget i Ryssland genom en presentation av Leo Witick från OAO-Svetogorsk.  
 
Under hösten beslöt jord- och skogsbruksministeriet ensidigt att stänga 
investeringsstöden för alla investeringsstödsobjekt i och med finansieringssituationen 
i gårdsbrukets utvecklingsfond. Underskottet i fonden har växt trots att regeringen 
lagt in 100 milj. € i fonden strax efter regeringsbildningen. Under året bereddes en 
strukturstödslag som innebär att möjligheterna att erhålla investeringsstöd i framtiden 
blir svårare i och med att jordbrukaren bör uppfylla vissa krav. ÖSP:s styrelse har 
ansett att de förändringar som föreslås är klara försämringar för jordbrukaren och att 
de innebär mer byråkrati än nuvarande system. Styrelsen har bl.a. motsatt sig 
införandet av ansökningsomgångar, att handlingarna bör vara kompletta redan då 
ansökan lämnas in samt att investeringsprojekten kan inledas först efter beslut av 
TE-centralen.  
 
Under året arbetade jord- och skogsbruksministeriet med att åtgärda stödbyråkratin. 
Direktör Kaj Suomela från Österbottens TE-central fick i uppdrag av jord- och 
skogsbruksministern att göra en utredning av stödbyråkratin samt komma med 
åtgärdsförslag. ÖSP presenterade sina förslag på förbättringar för att underlätta 
jordbrukarnas byråkratibörda. Förbundet ansåg bl.a. att det är viktigt att 
landsbygdssekreterarna får fortsätta i och med att dessa ger jordbrukaren den första 
informationen om stödformerna. Suomela beräknade att stödbyråkratin kostar 
jordbrukarna något mellan 70 till 100 milj. €. 
 
Förbundet gjorde under året en enkätförfrågan till storköken i Österbotten. Intresset 
för regionala produkter i storköken verkar enligt enkätsvaren att vara stort. Många av 
storköken är även villiga att öka användningen bara producenterna kan tillgodose 
mängden och kvaliteten. Enkätförfrågans sammanfattning kommer att ligga som 
grund för fortsatta projekt kring närmat och användningen av regionala produkter i 
storköken. 
 
Mötes- och kursverksamhet 
 

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

- En blankettkurs har ordnats i samarbete med ÖSL och Österbottens TE-
central 

- En utbildningsdag för nya lokalavdelningsordföranden har arrangerats 
- Diskussionstillfällen har ordnats för lokalavdelningarnas ordföranden 
- ÖSP arrangerade utbildning för lokalavdelningarnas styrelsemedlemmar 
- ÖSP arrangerade ett spannmålsseminarium i samarbete med Spannmåls-

samarbetsgruppen 
- ÖSP deltog i de miljöstödsutbildningstillfällen som arrangerades med ÖSL och 

Österbottens TE-central. 
 

Utdelande av förtjänsttecken 
 
Följande medlem har i samband med självständighetsdagen tilldelats förtjänsttecken 
av Finlands president Tarja Halonen. 

- Martin Westerberg, Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros 
- Bjarne Ehrs, Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros 

 
Stipendier 
 
Inga stipendier har utdelats under året. 
 
Skrivelser, utlåtanden, uppvaktningar 
 
Utlåtanden 
 

- Förbundet har gett ett utlåtande om det planerade hästsportcentret i Vasa-
regionen 

- ÖSP har gett ett utlåtande om Karleby stads reviderade miljöskyddsbestäm-
melser 

- Förbundet har gett ett utlåtande till Österbottens förbund gällande deras klus-
terprogram 

- ÖSP har gett ett utlåtande på Västra Finlands miljöcentrals översikt över vat-
tenvården 

- Förbundet har gett ett utlåtande om stödbyråkratin 
 
Uttalanden 

- Förbundsstyrelsen har i ett uttalande ifrågasatt Hankkija-Lantbruks planer på 
att köpa spannmålsbolaget Avena 

- Krissituationen inom svinsektorn kommenterades av förbundsstyrelsen i ett ut-
talande 

- Styrelsen krävde i ett uttalande producentprisförhöjningar med anledning av 
stegringarna i produktionskostnaderna  

- Både förbundets vår- och höstmöte har gett ut resolutioner 
- Förbundets fullmäktige har gett två uttalanden 
- Förbundet har gemensamt med Trafikskyddet gett ett uttalande om försiktighet 

då traktorer och skördetröskor rör sig i trafiken 
- Köttutskottet ansåg i ett uttalande att köttbolagen nu borde ändra sin prisstra-

tegi och göra synliga producentprishöjningar 
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- Bioenergiutskottet uppmanande kommunerna att göra satsningar i bioenergi-
anläggningar 

- ÖSP och SÖP gav ett gemensamt uttalande om behovet av att öppna inve-
steringsstödet för vissa investeringsobjekt såsom åtgärder som förbättrar dju-
rens välbefinnande 

 
Skrivelser 

- Förbundet har delat ut ett informationspaket om jord- och skogsbrukssektorns 
politiska frågor åt alla riksdagskandidater i Österbotten 

- Styrelsen har sänt en skrivelse till Atrias Vd och styrelse 
- ÖSP har i en skrivelse till SLC lyft fram behovet av att få en tjänsteman på 

jord- och skogsbruksministeriet som efter Suomelas rapport arbetar konstant 
med de stödbyråkratiska frågorna 

 
Förbundsstyrelsens uttalanden finns i sin helhet på ÖSP: s hemsida på adressen 
http://osp.agrolink.net/. 
 
Skogsfrågor 
 
Avverkningen i Österbottens uppgick 2007 till 1,56 milj.m3. Virkesmängden i Öster-
botten uppgick 2006 till knappt 1,0 milj.m3. Det stora intresset för avverkningar be-
rodde delvis på uppgången i virkespriserna, i och med att priset på grantimmer steg 
med 33 % och björktimmer med 10 %. Tall- och björkmassavedens rotpriser steg 
med 20 % och granmassaveden med 11 %. Medelpriserna för leverans för tallstock 
var 63,66 och granstock 65,28 samt för tallmassa 32,4 och granmassa 34,15 €/m3. 
Medelrotpriset var för tallstock var 65,72, granstock 65,82, tallmassa 17,82 och för 
granmassa 27,06 €/m3. Prisstegringen berodde mycket på de virkestullar som Ryss-
land införde på det virke som exporteras oförädlat till Finland. ÖSP uppfattar att de 
ryska virkestullarna kommer att bli bestående, vilket kommer att skapa en efterfrågan 
på inhemskt virke. Regeringen har även satt som mål att virkesuttaget från de fin-
ländska skogarna ska öka. För att åstadkomma detta överväger regeringen virkesut-
tags gynnande skogspolitiska beslut.  
 
Det finns fortsättningsvis ett behov av satsningar på ungskogsvården i Österbotten i 
och med att skogstaxeringen konstaterat brister. Efterfrågan på energived är växan-
de och flisningsstödet har haft en positiv inverkan på skogsenergisektorns utveckling. 
ÖSP har även aktivt följt med och stött arbetet med att bilda en skogsvårdsförening i 
Österbotten. Sammanslagningen kommer troligtvis även att diskuteras under 2008.  
 
Skogsägarförbundet Kusten inledde 2007 sitt första verksamhetsår som ett gemen-
samt skogsägarförbund för Österbotten och Nyland. 
 
Under året har ÖSP och skogsägarförbundet fört diskussioner med Svenska 
Österbottens jaktvårdsdistrikt och gemensamt beslutit att man ska arbeta för att en 
heltäckande älgflygräkning för Österbotten ska göras. ÖSP och skogsägarförbundet 
har beslutat att delta i finansieringen av flygräkningen. Detta för att skapa en 
tillförlitlig grund för besluten om älgavskjutningen, i och med att Österbotten har en 
större stam än vad jord- och skogsbruksministeriets anvisningar påtalar. 
 
 



 22

PROJEKTVERKSAMHET 
 
Projektet ”Välmående jordbrukare i Österbotten” 
 
Projektet var inne på sitt andra år och avslutades 31.10. 
 
Det knappt tvååriga projektet hade tre huvudinriktningar: att ordna olika kurser, att 
ordna arbetshandledning och att arbeta för en större anslutning till 
företagshälsovården. Målgruppen var jordbrukare och pälsdjursodlare i svenska 
Österbotten och projektets mål var 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.  
 

Projektledare på deltid har varit hälsovårdare, arbetshandledare Gunilla Frantz. 
Under tre månader har Jessica Fagerström varit anställd som projektarbetare på 
deltid. 
 
Det visade sig att kurser inte var den verksamhet som jordbrukarna upplevde sig få 
stöd av. Flera välmåendekurser har annullerats pga för få anmälda, endast en kunde 
genomföras. Krishanteringskurserna har inte heller fått tillräckligt antal deltagare, en 
kurs har genomförts. En broschyr om första hjälp vid kriser har gjorts och delats ut i 
2200 exemplar. 
  
Arbetshandledningen för jordbrukare, som är unikt bland jordbrukare i Svenskfinland, 
har fortsatt. Arbetshandledningen påbörjades redan i det tidigare projektet 
Livskvalitet i lantbruket, men har utvidgats och utvecklats i detta projekt. Fyra 
arbetshandledningsgrupper har fungerat under ledning av projektledaren. De 
jordbrukare, som gått i arbetshandledning (24 personer), upplever sig ha fått stort 
socialt och mentalt stöd för sitt arbete och välmående. 
 
Projektet har också arbetat för att höja jordbrukarnas anslutning till 
företagshälsovården. Många jordbrukare har alltmer förstått betydelsen av den 
förebyggande hälsovården men anslutningen har inte ökat nämnvärt. I Närpes har 
anslutningen dock fördubblats tack vare en aktiv insats från lokalavdelningarna. 
 
Projektets styrgrupp bestod av ordförande Susan Englund (ÖSP), Ingegerd Ahlvik 
(Företagshälsovården i Jakobstad), Leif Finne/Kristian Bengts (SÖP), Roger Bertils 
(Pedersöre kommun), och Ann-Charlotte Willför (Folkhälsan).  
 
Projektet var 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, Pohjolan 
Maito (tidigare Keski-Pohjan Juustokunta) och Stiftelsen Handlanden Gustaf 
Svanljungs donationsfond. 
 
 
 
Projektet ”Marknadspower” 
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Under året avslutades det POMO+ finansierade projektet Marknadspower. Projekt-
planen utgick ifrån att man inom projektet skulle ta fram en programspecifikation för 
en handelsplats för jordbruksförnödenheter och jordbruksprodukter. I samband med 
projektet utreddes även juridiska frågorna samt ansvaret gällande en elektronisk of-
fertbegäran. Genom Marknadspower skulle producenterna få en bättre insyn i prislä-
get på förnödenheter och priset på olika jordbruksprodukter. Det slutliga genomfö-
randet av projektet, d.v.s. programmeringen, sker om förbundet kan få finansiering 
för detta. 
 
Projektet har letts av verksamhetsledare Jonas Laxåback. 
 
Projektet ”Miljövård för jordbrukare – utveckling av nya informationssätt” 
 
Bakgrunden till projektet är det informationsbehov som finns bland förbundets med-
lemmar om klimatförändringen och om eutrofieringen av våra vattendrag. Då det 
gäller eutrofieringen läggs skulden ofta på jordbrukssektorn, fastän jordbruket vidtagit 
omfattande åtgärder för att minska utsläppen. Då det gäller klimatförändringen anser 
forskare att jord- och skogsbrukssektorn kan minska på klimatutsläppen. För att få ut 
informationen till jordbrukarna, arrangerades inom ramen för projektet två seminarier. 
Det första seminariet hade temat ”Miljö och vattenvård”. Det andra seminariet hade 
temat ”Klimatförändring och energiförbrukning”. Alla de föredrag som hölls på semi-
narierna spelades in så att deltagarna och jordbrukare som inte hade möjlighet att 
delta i seminarierna på egen tid kan bekanta sig med innehållet i föredragen. Inspel-
ningarna hittas på ÖSP:s hemsida.  
 
Under 2008 kommer projektet att utreda om informationssättet är lämpat för att spri-
da information, samt samla ihop synpunkter på förbättringar i presentationssättet. 
 
Projektet leds av verksamhetsledare Jonas Laxåback 
 
TRÄDGÅRDSSEKTIONEN 
 
Trädgårdsutskottet som inom ramen för ÖSP:s trädgårdssektion leder verksamheten 
för de 4 växthusproducentföreningarna har under året samlats till 8 utskottsmöten 
samt ett representantskapsmöte. Utskottet har även sammanträtt till 2 möten med de 
större grönsakspackerierna i området. 
 
Trädgårdsutskottet ordnade 5.2 en kursdag om kvalitetsodling på Martens Träd-
gårdsstiftelse med kvalitetschef Erkki Rautio, Inhemska Trädgårdsprodukter, Matias 
Rönnqvist, Berner, Mikael Dahlqvist, ÖSL och Esa Kääntee, Närpes stad som förelä-
sare. Kursen som riktade sig såväl till växthusodlare som frilandsodlare tog upp de 
förändringar och krav på livsmedelsproduktion som både lagstiftning och handeln 
ställer. Trädgårdsutskottet deltog med en monter i Helsingfors Mässcentrum i mäs-
san ”Vårträdgård 07” De större grönsakspackerierna i Österbotten deltog med varu-
prover. Mässan som besöktes av ett stort antal besökare uppfyllde inte helt de 
förväntningar som ställts konstaterade utskottet vid den analysgenomgång som 
utfördes efter mässan. Trädgårdsmässan upplevdes som en marknadsplats för 
försäljning av olika produkter varav alla inte med ursprung inom sektorn och där det 
är svårt att nå potentiella konsumenter med seriös produktinformation. Ett antal 
förtroendemän från trädgårdsproducentföreningarna och trädgårdsutskottet deltog i 
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den årliga kraftsamlingen i Finlands riksdag som arrangerades 25 maj. Det bärande 
budskapet detta år var Finlands fortsatta förhandlingar med EU om rätt att erlägga 
nationellt stöd till lantbruks- och trädgårdsproducenter. Trädgårdsdagen i riksdagen 
var även denna gång en positiv manifestation från näringens sida som möttes av 
många ministrar och riksdagsmäns välvilliga inställning och intresserade frågor. 
Tomatdoft och blomsterprakt varvat med allvar om näringens framtid satte sin starka 
prägel på dagen som gick i den finländska växthusodlingens tecken. 
 
Finlands förhandlingar med EU om fortsatt rätt till nationella stöd för jordbruk och 
trädgård kom väldigt långt att påverka den näringspolitiska diskussionens och bevak-
ningen under året. Den danska jordbrukskommissionärens uttalanden i offentligheten 
om att det är tid att upphöra med det nationella stödet i Finland upplevdes på produ-
centhåll som hotfullt och fick alla intresseparter att lägga på ett extra kol i förberedel-
serna. Trädgårdsombudsmannen hördes även i den arbetsgrupp om stöden som 
tillsattes under ledning av statssekreterare Pekka Pesonen. Förhandlingarna mellan 
EU och Finland slutfördes inom november och innebar för trädgårdssektorn en kraftig 
nedskärning om 29 % under stödperioden. 
 
ÖSP:s växthusodlare finansierade under året tillsammans med de finskspråkiga 
växthusodlarna och med stöd av statsmakten en nationell reklamkampanj i radio och  
TV med en budget på ca 450.000 euro. 
 
Under året slutfördes Elma projektet ”Regionproducerad mat i österbottniska storkök 
2”. I projektet med SYI som huvudman deltog ÖSP, grönsaks- och potatispackerier i 
området samt enskilda producenter och förädlare. Projektet fick ett mycket positivt 
gensvar såväl inom österbottniska storkök och restauranger som bland de 
österbottniska producenterna.  
 
Prisutvecklingen under året var gynnsamt för växthusgurkor medan odlarna upplevde 
att tomat och paprikapriserna inte motsvarade förväntningarna. Under året lade Kar-
lebynejdens Trädgårdsproducenter r.f. ned sin verksamhet. Många av medlemmarna 
anslöt sig senare till Malaxnejdens Trädgårdsproducenters lokalavdelning. 
 
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 Tomateks styrelse. Ove Grandell har suttit 
som ÖSP:s representant i Inhemska Trädgårdsprodukter r.f:s reklamgrupp och till-
sammans med trädgårdsombudsmannen i ÖSP:s och HTF:s gemensamma reklam-
kommitté. 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 i arbetsgruppen för blommor och plantor.  
 
Trädgårdsombudsmannen har under året fungerat som styrelseordförande i Ab Hor-
tilab Ab och Martens Trädgårdsstiftelse, som styrelsemedlem i Veritas ömsesidiga 
skadeförsäkringsbolag och som styrgruppsordförande i projekten ”Martens kompe-
tenscenter för växthusbranschen” och ”Regionproducerad mat i österbottniska stor-
kök 2”. Trädgårdsombudsmannen är också medlem i övervakningskommittén för 
Västra Finlands målområde 2 program.  
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Frilandsodling 
 
Odlingssäsongen för de österbottniska frilandsodlarna blev skördemässigt normal. I 
juli och augusti regnade det ofta och hösten inledde med frost om nätterna, vilket 
påverkade skördeutfallet. Priserna hölls på en relativt god nivå undersäsongen. Även 
kålväxterna lyckades bibehålla en betydande del av den höjning av prisnivån som 
uppnåddes under föregående år. De höjda kostnaderna på gödsel och bränsle åt upp 
prisförhöjningen på grönsakerna. Under året har en offertrunda genomförts och 
producenterna har avtalat om samköp av förpackningsmaterial som ger 
medlemmarna rabatt. 
 
Den 7 september ordnades en fältdag till herbicidförsöken i Närpes. Medlemmar har i 
3 medlemsbrev informerats om marknadsläget, lagersituationen, stöden och samköp. 
Frilandsodlarna har haft följande representanter i olika organ: 
Stig Södergård med Christer Finne som suppleant har suttit i SLC:s trädgårdsutskott. 
Christer Finne har deltagit i styrgruppen för projektet ”Regionproducerad mat i 
österbottniska storkök 2”. 
Peter Sjöblom med Christer Finne som suppleant har suttit i styrelsen för 
Juurestuottajat – Rotfruktsproducenterna ry. 
Peter Sjöblom har också suttit i dess utskott för tidig morot och lagermorot. 
I Kaalintuottajat – Kålproducenterna ry har Stig Södergård och Christer Finne 
innehaft styrelseplats.  
Stig Södergård har suttit i Kinakåls-, blomkåls- och broccoliutskotten, Christer Finne i 
isbergssallatsutskottet och Per-Ole Sandvik i lagerkålsutskottet. Peter Sjöblom är 
medlem i Kemiras odlarråd. Christer Finne är styrelsemedlem i Svenska 
Trädgårdsförbundet och ersättare i styrelsen för Svenska lantbrukssällskapens 
förbund r.f.  
 
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 
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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 LPA-ombudsmän verkade för olika distrikt inom ÖSP till vilka medlemmarna 
kan vända sig i pensionsfrågor: 
 
 
LPA-ombud Adress Telefon Område 
Kurt Ekman Lappfjärd 020 630 0615 Kaskö, Korsnäs, Kristinestad,   
   Malax, Närpes 
    
Görel Krokfors Kronoby 020 630 0678 Karleby, Kronoby 
 
Sune Krokfors Kronoby 020 630 0678 Jakobstad, Larsmo, Pedersöre  
 
Gunilla Frantz Vasa 020 630 0618 Nykarleby Vörå, Maxmo,  
   Oravais, Korsholm, Vasa 
 
 
Ombudsmännen har deltagit i olika utbildningstillfällen ordnade av LPA. 
 
 
 
 
 



MEDLEMS- OCH AREALREDOVISNING 2007
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.07)

Lokalavdelning    Aktiva Stödande
gårdar personer gårdar personer åker ha skog ha

Esse 140 328 2 3 3718,28 7431,58
Frilandsodlarna 26 34 6 6 111,76 -
Jeppo 83 188 6 14 2854,27 4168,11
Karleby 115 347 7 8 3195,20 5319,30
Keskisnejden 36 85 3 3 1200,13 926,25
Korsholms södra 189 351 13 18 4392,62 3497,10
Korsnäs 88 156 6 7 1491,41 2513,60
Kronoby 116 447 12 17 3825,71 4936,05
Kvevlax 100 177 13 22 2597,47 2812,60
Lappfjärd 116 254 14 24 2632,01 4412,82
Larsmo 43 100 5 8 631,08 2287,94
Malax 171 296 32 51 3790,83 3998,94
Maxmo 19 41 0 0 267,00 614,90
Munsala 130 285 9 14 4169,64 4633,11
Nedervetil 82 231 6 9 2461,24 2907,40
Norra Korsholm 46 76 3 3 716,56 1007,00
Nykarleby 114 278 8 11 3100,56 6265,54
Närpes östra 138 245 12 15 2784,46 4324,12
Oravais 98 292 4 5 3212,56 3636,95
Pedersöre 166 458 20 32 5065,18 6022,08
Petalax 47 87 3 6 1069,29 1227,57
Purmo 114 274 9 13 3871,90 5219,45
Pörtom 97 196 3 4 2293,20 3436,83
Replot-Björköby 33 53 10 17 364,15 1258,13
Sideby 39 77 10 11 693,45 1652,20
Solf 103 207 14 19 2767,92 2360,10
Sundom 47 81 2 2 648,94 1149,93
Terjärv 107 306 9 13 2974,87 3467,04
Tjöck 51 106 1 1 1103,53 2519,27
Västra Närpes 80 167 4 7 1926,86 3015,30
Vörå 209 513 25 40 6334,28 8184,74
Yttermark 115 265 9 14 2904,80 3084,70
Övermark 111 272 10 18 2429,96 3201,25

Summa 3169 7273 290 435 81601,12 111491,90

Anslutna medlemmar 3221 7376 301 453 83078,95 113382,25

Ansluten areal



Medlemmarnas fördelning enligt åkerareal 2007
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.07)

    0,0 - 10 - 20- 30 - 50 - Enbart Summa
9,9 19,9 29,9 49,9 skog

Esse 12 25 29 33 20 21 140
Frilandsodlarna 24 2 0 0 0 0 26
Jeppo 3 13 10 17 23 17 83
Karleby 14 16 19 26 19 21 115
Keskisnejden 3 3 5 14 5 6 36
Korsholms södra 32 47 21 30 25 34 189
Korsnäs 31 25 9 9 5 9 88
Kronoby 3 16 31 36 18 12 116
Kvevlax 13 23 24 20 10 10 100
Lappfjärd 14 36 20 25 9 12 116
Larsmo 6 6 4 4 3 20 43
Malax 44 39 20 18 25 25 171
Maxmo 4 7 5 0 0 3 19
Munsala 15 36 19 23 31 6 130
Nedervetil 4 14 21 18 13 12 82
Norra Korsholm 19 14 3 2 4 4 46
Nykarleby 11 26 11 24 21 21 114
Närpes Östra 26 46 24 17 9 16 138
Oravais 9 8 17 25 23 16 98
Pedersöre 13 31 27 30 37 28 166
Petalax 7 15 6 5 6 8 47
Purmo 7 18 16 22 29 22 114
Pörtom 17 21 16 15 14 14 97
Replot-Björköby 13 7 2 4 0 7 33
Sideby 7 10 6 6 2 8 39
Solf 8 18 14 27 16 20 103
Sundom 11 11 6 5 1 13 47
Terjärv 18 19 15 23 15 17 107
Tjöck 5 16 11 5 4 10 51
Västra Närpes 16 19 11 14 9 11 80
Vörå 12 29 36 47 39 46 209
Yttermark 8 40 25 19 14 9 115
Övermark 10 32 24 20 9 16 111

Summa 439 688 507 583 458 494 3169



Trädgårdsproducentavdelningarna 2007
(inbetalda medlemsavgifter 31.12.07)

Areal

gårdar personer m
2
/ha gårdar personer

Korsnäsnejden 66 99 157 804         10 15
Lappfjärdsnejden 18 28 37 259           1 2
Malaxnejden 51 103 97 096           25 44
    - bärodlare 3 7 5,40
Närpes 231 350 599 583         27 36
Frilandsodlarna
    - bärodlare 1 2 1,70               

Summa 369 587 891 742         63 97
  - bärodlare, ha 7,10               

StödandeVäxthus/bärodlare




