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MEIRA-PIA LOHILUOMA

EKONOM MARIA MANNSTRÖM- 
AHLSKOG har anställts som eko-
nomirådgivare. Hon är statio-
nerad i vårt Bennäs kontor och 
har hela Österbotten som sitt 
arbetsfält.

PERSONAL-
NYHETER

J ag inleder med att förundras över hur allt det som vår historia grundar sig på 
plötsligt är (miljö-) kriminellt, och hur hela produktionen och producenterna 
har blivit de värsta bovarna, och hur är det möjligt att våra heliga kor anses 

vara orsaken till allt? Jag har fallit av kärran för läääänge sedan...
Vad gör rådgivningsorganisation medan de som producerar vårt dagliga 

bröd svartmålas och måltider som innehåller rött kött blir syndiga... var hittar 
rådgivningen verktyg och argument i detta krig?

Vi återvänder till rötterna och försöker se dagens diskussioner i en större 
sammanhang. Vi påminner oss om det som vi alla har lärt oss redan i grund-
skolan; om fotosyntes, koldioxid och syre – var allt sker och vad behövs för 
att detta grundläggande kretslopp fungerar aktivt och gynnar både klimat och 
producent.  🙂

MED ANDRA ORD handlar det om 
grundläggande åtgärder och vi 
kan konstatera att kolbindningens 
nycklar finns hos jordbrukare och 
skogsägare. Vi pratar alltså inte 
om kärnfysik eller trolleri utan vi 
pratar om hur vi som yrkesmän 
och -kvinnor på bästa möjliga sätt 
tar hand om våra odlingsmarker, 
optimerar grödornas närings-
tillförsel, bevattning, växtföljd, 
utfodring åt djuren likaså deras 
betesgång. Allt detta i en helhet 
för att belasta både miljön och jordbrukets ekonomi så lite som möjligt.

Jag vågar också fråga när och var vi (=landsbygd och producenter) har gjort fel 
då så stor andel av våra kunder (helt vanliga konsumenter) har blivit främmande 
för landsbygden och inhemsk matproduktion (enligt pågående klimatdiskus-
sion)? Har vi ’brändat’ oss fel, eller har vi alls gjort det? Vad är det som gör 
att havredryck, sojaprodukter och vegankött är mera mediasexigt än komjölk, 
nötstek och julskinka? Var har vi misslyckats...?

Det är vi som skapar  förändring genom det vad vi gör och säger! Jag uppmanar 
oss alla aktörer inom landsbygd och jordbruk till större öppenhet gällande vår 
rena, klimatvänliga matproduktion, och om våra metoder och målsättningar. 
Vi skall vara stoltare över det vi jobbar med, vad vi producerar och möjliggör. 
Genom sådant agerande och attityder förstärker vi vår yrkesstolthet och inhemska 
matens image. Vi skall agera själva som vi lär andra; granska eget matbord och 
diskussioner kring ditt matbord – mera respekt för maten och matproducenten.

VI SKALL STÖDA oss på fakta, och ta det lugnt – mindre eldigt och energislöseri i 
diskussioner som inte har en vinnare. Vi skall koncentrera oss på det vi kan och 
gör, och göra allt med yrkesstolthet och genomskinlighet, utan att glömma att 
skryta om det vi gör!

För att öppna den stora bilden ytterligare finns här nedan Statistikcentralens 
diagram som beskriver Finlands koldioxidutsläpp år 2018 (jordbrukets andel 
är de röda korta stolparna!). Kolumnen bredvid denna ledare ger också lite 

perspektiv till kolbindning och 
energiförbrukning.

VARJE ARTIKEL I denna tidning 
stöder Klimatsmart inhemskt 
matproduktion, på din gård! Ta 
kontakt med våra rådgivare för 
att diskutera genom gårdens 
vardag, även ur klimatsynvinkel 
(s.10). Utvärdera hur du kan 
maximera skörden med hjälp 
av reglerbar dränering som ef-
fektivt hjälper med fukt- och 

näringsstyrning (s. 5). Hur kan utfodringen optimeras på din gård för alla djur-
grupper så att det är bärkraftigt både ekonomiskt och miljömässigt (s.12). Eller 
vill du fokusera på markens bördighet, kanske via smågrupper som startar under 
vinter är din grej (s.14)! Eller är det så att din gård och dina planer behöver en 
helt ny kurs och granskning; Strategi+ hjälper dig att hitta den rätta vägkartan 
för din Gård (s.3.)!

Stolt över inhemska, 
klimatsmarta matprodu-
center och ProAgria Lant-
brukssällskapets verksam-
het.

NYHETSBREV
Vet du om att vi sänder ut ett nyhetsbrev från 
Lantbrukssällskapet varje månad? Nyhetsbrevet är 
i elektronisk form och sänds till den e-postadress 
man uppgett till oss.

Där berättar vi vad som är på gång. Vi påminner 
om t.ex. viktiga datum i stödvillkoren, informe-
rar om olika tillfällen och 
presenterar olika tjänster 
vi erbjuder. 

Du kan beställa vårt ny-
hetsbrev via vår hemsida, 
www.lantbrukssallskapet.fi. 
Efter beställningen kommer 
en beställningsbekräftelse 
till din e-postadress. 

AGROLOG KJELL NYSTRÖM har 
anställts som växtodlingsrådgi-
vare. Han är stationerad i vårt 
Närpes kontor.

Det som engagerar många i dag är ju klimatet. Som 
jordbrukare och rådgivare tar det i hjärtat då det, 
som vanligt, verkar som bonden och landsbygden är 
den stora boven då det snarare är tvärtom. Ta som 
exempel Finlands Co2-utsläpp, de beräknas till 56 
miljoner ton och våra skogars kolsänka beräknas 
till 27 miljoner ton, vilka andra sektorer kan bidra 
på samma sätt? Jag vill inte på något sätt förminska 
den bild som forskarna målar upp, naturligtvis skall 
vi bli ännu bättre på att fånga kol i våra skogar och 
marker. Finland står ju ändå för 0,14% av världens 
utsläpp på grund av vårt kalla klimat. Men då vi 
producerar något som är livsviktigt så tycker man 
att debatten även skulle ta fasta på mera ”onödiga” 
saker i världen. Därför har jag kollat nätet och sett 
vilka ”fakta” som finns där.

• Av Finlands utsläpp kommer 75% från ener-
gisektorn och 11% från lantbruket. Stat.fi

• Finlands elförbrukning har de senaste åren 
varit mellan 80-90 TWh per år. Energia.fi

• För att upprätthålla kryptovalutan Bitcoin 
åtgår det 75 TWh per år enligt beräkningar i 
oktober 2019.  Cbeciorg

• SkiDubai, den 400 m långa inomhusskid-
backen i Förenade Arabemiraten, uppskat-
tades förbruka 550.000 l olja per dag vid 
starten 2005. Worldpress.org

• Ca 2,6 t Co2 per 1 ton olja.

• 2 h Netflixtittande har beräknats ge 0,3 kg 
CO2 utsläpp, på ett år alltså ca 100 kg. 
Svenska.yle.fi  Motsvarar ca 20 kg griskött.

• Klädindustrins koldioxidutsläpp större än 
flygsektorns och sjöfartens sammanlagda 
koldioxidutsläpp. Studier visar att det genom-
snittliga plagget endast används tio gånger 
innan det slängs. Arbetet.se

Klimatdiskussionen
Klimatsmart vardag! 

TOR-ERIK ASPLUND
Sektoransvarig företagsledning
050-386 5922
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ProAgria har under hös-
ten lanserat ett nationellt 
strategiteam bestående av 
femton konsulter som fung-
erar runt hela Finland och 
Åland på både finska och 
svenska. Vi jobbar tillsam-
mans med våra kunder som 
sparringpartners för att 
skapa en strategi för dem, 
som helt baserar sig på 
deras mål och visioner. 

En nerskriven strategi skall hjälpa fö-
retagarna hålla fokus på sin vision och 
vart de är påväg. Den skall fungera som 
en vägkarta och vägvisare när de skall 
göra viktiga beslut för sin verksamhet. 
Genom att hålla fokus på vad som är 
viktigt i företagarens verksamhet, blir 
således för företagaren en konkur-
rensfördel i dagens samhälle, när allt 
mer fokus måste hållas på lönsamhet 
och produktivitet.

Såhär beskriver en av strategiteamets 
grundare strategiteamet: De strategi-

sakkunniga är följeslagare, inspiratörer 
och pålitliga sparringpartners till våra 
kunder, säger ledande expert Antti 
Sipponen för ledarskapstjänster på 
ProAgria Keskusten Liitto. Sipponen 
berättar att behovet för Strategi+ -nät-
verket har uppkommit av den snabba 
förändringen i kundernas verksamhets-
miljö och behovet av att djupgående 
analysera strategiska riktningar och 
välja olika utvecklingsstigar och -faser. 
Lantbrukets strukturförändring, att 
kunna svara på konsumenternas nya 
behov, den omvälvning som teknolo-
gin och digitaliseringen medför samt 
klimatförändringen och dess inverkan 
på nya sorts verksamhetsmetoder är 
exempel på de här megatrenderna.

Strategiarbetet baserar sig på analys 
av ekonomiska nyckeltal, branschens  
utvecklingstrender samt ledarskap. 
– Med hjälp av konsulten får kun-
den, förutom en konkret vision över 
framtiden, också en åskådlig bild över 
den aktuella situationen och sina möj-
ligheter. Tidtabellen för åtgärdspro-
grammet sträcker sig 5-7 år framåt 
och med hjälp av det är det lättare att 

Strategi – företagets vägkarta
förbereda sig på förändringar, säger 
ProAgrias ledande expert Ari Nopa-
nen som ansvarar för utvecklingen av 
ekonomitjänsterna.

Nu blickar vi framåt säger Anne Sigg 
på Österbottens Svenska Lantbruks-
sällskap. Vi finns till för våra kunder 
oavsett läge i Finland, vi samarbetar 
över gränserna och vi fungerar som 
bollplank för kunden. Diskussioner, 
beräkningar, analyser och planering 
är ledorden i vårt arbete med kunden. 
Att komma ihåg är att detta inte enbart 
är för sådana kunder som planerar att 
göra en investering...då är det strate-
giska valet redan gjort. Detta är till för 
alla som vi skapa en långsiktig strategi 
för sin verksamhet för att lättare kunna 
styra sin vardag.  Målet i en strategi 
behöver alltså inte vara en investering! 
Målet kan t.ex. vara att man vill upp-
rätthålla sin verksamhet så att den hålls 
attraktiv för en kommande yngre ge-
neration som eventuellt kan tänkas ta 
över verksamheten om femton år. En 
strategi kan även bygga på att man vill 
livnära sig ännu tio år men sedan vill 
man lägga ner verksamheten eftersom 
man inte har någon som vill ta över.  
Detta var enbart några exempel men vi 
vill poängtera att en nerskriven strategi 
är bra och borde finnas i alla företag för 
att man skall hålla fokus på sin vision. 
Då man väl har en nerskriven strategi 
så lägger man upp delmål som går 
att mäta annars kan visionen kännas 
oändligt långt borta. Man måste tillåta 
sig själv se vad man uppnått inom ett 
år för att motiveras att jobba vidare 
och komma ett steg närmare sin vision.

PROAGRIA KESKUSTENLIITTO / SLF 
/ ANNE SIGG 

PERSONAL-
NYHETER

• Anne Sigg ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
• Arto Karila ProAgria Etelä-Savo
• Erkki Laide och Heikki Ojala ProAgria Keski-Pohjanmaa
• Hanne Hurskainen och Petri Koivisto ProAgria Oulu
• Joakim Pitkälä och Marika Joensuu ProAgria Itä-Suomi
• Johanna Mäntyharju och Miika Yrttimaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa
• Maija Pitkonen och Sari Jussila ProAgria Etelä-Suomi
• Veli-Matti Jalli ProAgria Länsi-Suomi

www.proagria.fi/strategiaplus

ProAgrias landsomfattande Strategi+ -konsulter:

Dags för mellanbokslut

ProAgria Strategi+ konsulter, Lantbrukssällskapets Anne Sigg aktivt med. 

NÄR UTEARBETENA BÖRJAR vara avklarade är det bra att sätta 
lite tid på årets ekonomiuppföljning. En grund för det är 
att skattebokföringen görs kontinuerligt. Nu är det dags 
att göra upp ett mellanbokslut och uppskatta årets resultat. 
Mellanbokslutet baserar sig på det bokförda materialet 
plus uppskattningar för resten av året. Då kan man jämföra 
läget med tidigare år. En jämn utveckling av resultatet är 
att föredra, då det ger minst skatter i längden.

OM DU ANLITAR en bokföringsbyrå är det skäl att senast nu 
föra in verifikaten till bokföraren. Då hinner hen göra en 
uppskattning av årets resultat och stressen under början av 
nästa år minskar. Ring gärna våra bokförare innan du kom-
mer in med material, så vet du att de är på plats. Kom ihåg 
att ta med kontoutdrag på alla de konton som använts i lant-
bruket! För att en utgift ska kunna dras av måste bokföraren 
ha verifikat på både vad som köpts och vem som betalat.

VÅRA BOKFÖRARE Johan Kortell och Lilian Kanckos har ka-
pacitet att ta emot flera kunder, kom gärna in eller ring så 
kan vi diskutera just ditt behov av skattebokföring! Steget 
till övriga rådgivningstjänster inom företagsekonomi är 
kort. Utgående från de behov du har i ditt företag kan en 
ekonomirådgivare ge till 
exempel rådgivning inom 
Råd2020. När du har din 
skattebokföring hos oss 
går det mycket smidigt! 
Tveka inte att ta kontakt!

Foto Ilka Loikkanen

Tag kontakt redan idag! 

Bokföringssällskapet
www.bfs.fi

Anlita oss som ekonomiexperter för ditt företag 
Vi sköter bokföring och bokslut, skatteplanering, skattedeklarationer, 
löneberäkning och fakturering för ditt företag. 

Vi samarbetar med lantbruks- och hushållningssällskapen. Kontakta sällskapens 
rådgivare för bl.a. ekonomiplanering, budgetering och analys av resultaten. Av råd-
givarna får du förslag på åtgärder som hjälper dig att hitta det som behöver utveck-
las när det gäller produktionen, insatserna, arbetsmetoderna och kundrelationerna. 
Allt med målet att förbättra din ekonomi.

Välj den helhet av våra tjänster som bäst stöder din verksamhet.

HUR FÅ TID TlLL DET SOM ÄR VÄSENTLIGT?

EKO-GRUNDKURS • START I JANUARI 2020!
Ekogrundkursen startar torsdagen 30 januari 2020 
kl. 9.00. De följande kursdagarna är onsdag 5.2, 
onsdag 12.2, måndag 17.2 och onsdag 19.2 mellan 
kl. 9.00-15.30. Kursen är totalt 5 dagar och pågår 
under 4 veckor i januari och februari. 
Ekogrundkursen arrangeras av EduYA Ab. Platsen 
är Auditoriet Campus, Yrkesakademin i Österbotten, 
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA.

MER INFORMATION om kursprogrammet 
och anmälan kommer senare under hösten på 
webbsidan för EduYA Ab (www.eduya.fi) och 
Lantbruks sällskapet (www.lantbrukssallskapet.fi). 

ANMÄLAN görs via EduYA Ab:s elektroniska 
kursanmälan. Obs! Endast denna ekogrundkurs 
ordnas inför växtsäsongen 2020.

Ekonomirådgivare
050-3592 0985

PER-ERIK 
JÄRN
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Vi  nns på Trädgårdsgatan 30 och Lannäslund 1, Jakobstad. Välkommen!

För dig som vill...

... bli landsbygdsföretagare, djurskötare, 
lantbruksmekaniker eller avlägga en del- 
examen. Du kan söka till oss när som helst.

... lära dig mer inom din bransch. Vi 
skräddarsyr kurser och tjänster för 
arbetslivet. 

www.optimaedu. /kontakt

SMIDIGA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

Vill du fördjupa din kompetens inom 
lantbruksbranschen? 

Vi har en bred palett av olika 
yrkesutbildningar inom branschen! 

Se vår hemsida för mer information och ansökan!

www.yrkesakademin.fi

Intressebevakningsfullmakter har blivit mer och mer 
vanliga. Att göra upp en intressebevakningsfullmakt är 
ett tryggt sätt att försäkra sig om att en person som man 
litar på får sköta ens ärenden då man själv inte klarar 
av det. Genom att på förhand utse den som man litar på 
undviker man att en intressebevakare som man själv inte 
skulle ha valt utses till intressebevakare.

En intressebevakningsfullmakt 
är ett juridiskt dokument som 
kan liknas vid ett avtal. Med 

hjälp av det utser man en person som 
får sköta ens angelägenheter den da-
gen man själv inte längre klarar av det 
till följd av till exempel en sjukdom 
eller olycksfall. Det är vanligt att man 
befullmäktigar en nära släkting, med 
det är fritt fram att befullmäktiga vem 
som helst som man litar på.

Intressebevakaren kan sköta ekono-
miska, juridiska och personliga ären-
den. I intressebevakningsfullmakten 
specificerar man vilka saker som in-
tressebevakaren har befogenhet att 
göra. Det är vanligt att fullmakten gäl-
ler ”fullmaktsgivarens egendom och 

sebevakningsfullmakt i god tid, även 
om man inte tror att den kommer att 
bli aktuell inom den närmsta framti-
den. Om fullmaktsgivaren är väldigt 
gammal då intressebevakningsfull-
makten uppgörs är det bra att bifoga 
ett nyligen utfärdat läkarutlåtande 
för att senare kunna bevisa att full-
maktsgivaren verkligen visste vad en 
intressebevakningsfullmakt innebär.

Intressebevakaren måste vara en 
fysisk person, så med andra ord kan 
man inte befullmäktiga ett företag el-
ler en lantbrukssammanslutning utan 
det måste vara en person.

Skillnaden mellan en intressebeva-
kare genom intressebevakningsfull-
makt och en vanlig intressebevakare 
är att en vanlig intressebevakare inte 
kan utses på förhand. En vanlig intres-
sebevakare utses först då en person 
inte längre kan sköta sina ärenden. 
Det är då magistraten som väljer vem 
som blir intressebevakare. Risken är 
då också att personen inte heller kan 
uttrycka sina önskemål om vem som 
ska vara intressebevakare.

Man kan själv göra en intressebevak-
ningsfullmakt, men det rekommende-
ras att man tar hjälp av en juridisk 
expert. Intressebevakningsfullmakter 
görs av till exempel bankjurister, advo-
katbyråer eller rättshjälpsbyråer.

Intressebevakningsfullmakt

övriga ekonomiska angelägenheter”. 
Med andra ord kan intressebevakaren 
då till exempel betala räkningar och 
sköta bankärenden. Intressebevaka-
ren kan också ingå avtal eller säga 
upp avtal i fullmaktsgivarens namn, 
till exempel gällande arrenden eller 
telefonabonnemang. 

Om man vill att den befullmäkti-
gade också ska kunna sköta ärenden 
som gäller sjukvård bör man specifi-
cera att fullmakten också gäller per-
sonliga ärenden. Om man vill att den 
befullmäktigade ska ha befogenhet att 
till exempel sälja en fastighet (som-
marstuga, egnahemshus eller mark) 
ska detta också nämnas specifikt i 
fullmakten. En intressebevaknings-

fullmakt behöver inte innebära att den 
befullmäktigade har rätt att göra alla 
ovannämnda saker, utan man väljer 
själv vilka saker fullmakten gäller.

Många är tveksamma till att befull-
mäktiga någon annan att sköta ens 
ärenden medan man själv klarar av 
det, men en intressebevakningsfull-
makt träder inte i kraft innan det är 
fastställt att man inte själv klarar av att 
sköta sina ärenden. Fullmakten börjar 
gälla först då den har fastställts. Den 
befullmäktigade ber magistraten att 
fastställa fullmakten då fullmaktsgi-
varen till exempel har blivit plötsligt 
sjuk eller dement. Den befullmäk-
tigade kan alltså inte själv välja när 
fullmakten börjar gälla, utan det krävs 
att magistraten fattar beslut. Oftast 
krävs ett läkarintyg där det framgår 
att fullmaktsgivaren inte längre klarar 
av att sköta sina ärenden. Om man 
förblir frisk kan det alltså hända att 
intressebevakningsfullmakten aldrig 
träder i kraft.

Formkrav
En intressebevakningsfullmakt ska 
ha en viss lagstadgad utformning för 
att den ska vara giltig. Den ska för 
det första göras skriftligen. För det 
andra krävs det att två vittnen sam-
tidigt närvarar när fullmaktsgivaren 
undertecknar intressebevakningsfull-
makten. Efter att fullmaktsgivaren har 
undertecknat fullmakten ska både 
vittnena underteckna den. Vittnena 

Man kan själv göra en intressebevaknings-
fullmakt, men det rekommenderas att man 
tar hjälp av en juridisk expert. Intressebevak-
ningsfullmakter görs av till exempel bankjuris-
ter, advokatbyråer eller rättshjälpsbyråer.

Ellinor Sundqvist, SLC.

måste veta att det är en intressebe-
vakningsfullmakt de skriver under, 
men däremot behöver man inte visa 
innehållet i fullmakten för vittnena. 
Vittnena behöver alltså inte veta vem 
som befullmäktigas eller några andra 
villkor. Det räcker att de vet vilken 
typ av dokument de undertecknar.

Det är viktigt att fullmakten upp-
rättas medan personen själv fortfa-
rande kan sköta sina egna ärenden. 
En intressebevakningsfullmakt kan 
nämligen inte uppgöras av någon som 
är till exempel dement eller annars 
inte förstår betydelsen av en intres-
sebevakningsfullmakt. Därför rekom-
menderas att man gör upp en intres-

Växtskyddsexamen  
hösten 2019

Växtskyddsexamen behövs om du t.ex. 
använder eller köper växtskyddsmedel 
eller rodenticider (råttgift) avsedda för 
yrkesmässigt bruk. Examen är i kraft 5 år.

Kurser samt tenttillfällen ordnas av 
Lantbrukssällskapet:
13.11.   YA i Närpes, 
Ängskullsvägen 1 (12:00-15:30)
25.11.   YA i Gamla Vasa, Kungsgårds-
vägen 30 A kvällskurs (17:00-20:30)
27.11.   Optima i Jakobstad, 
Trädgårdsgatan 30 (12.00-15:30)

DAGSPROGRAM:
12:00 - Genomgång av kursmaterialet
14:00 Kaffe 
14:30 - 15:30 Tent

Självstudiematerial finns på Tukes hem-
sidor: https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsut-
bildning-och-examen. Material finns på 
webben.
PRIS:  90 € inkl. moms för kurs, kaffe  
samt tent. 70 € inkl. moms endast tent   
och kaffe. Faktureras efteråt.
ANMÄLAN med kontaktuppgifter till    
Lantbrukssällskapet,  
Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller 
carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi  
en vecka före respektive tillfälle. 

SLC

ELLINOR SUNDQVIST

Foto: Ellinor Sundqvist, SLC
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Dräneringsplanerare
050-379 5905

MIKAEL 
BLOMQVIST

Dikningssammanslutning 
som varit i vila

När vattenledningsförmågan i ett 
utfallsdike och odlingsförhållan-
dena har blivit dåliga är det dags 
att starta upp ett underhållsprojekt. 
Om dikena inte är i planenligt skick 
räcker det att en markägare kräver 
att dikena underhålls för att dräne-
ringen skall fungera på den enskilda 
markägarens åker.

Om dikningssammaslutningen 
inte varit aktiv på flera år kan man 
kalla till ett konstituerade möte. 

Kallelsen bör följa de stadgar som 
sammanslutningen har. På det kon-
stituerande mötet väljs ombuds-
män, besluts om uppdatering av 
kostnadsfördelningen, besluts om 
underhållsrensning, uppbärande 
av avgifter mm

Om inga papper om diknings-
sammanslutningen finns längre 
kan man beställa handlingarna från 
NTM-centralens arkiv.

Uppstartande av 
dikessammanslutning

Torrläggningsmånen bör vara tillräcklig för att dräneringen ska fungera. 

Djupet och lutningen 
på utfallet blir nog-
grant med 3D-teknik.  

Tydliga arbetskartor underlättar dikningssammaslutningens arbete.

Disponenttjänster via 
lantbrukssällskapet

• Lantbrukssällskapet kan stå till 
tjänst med att starta upp en dik-
ningssammaslutning när den legat 
i vila.  

• Kostnadsfördelningen i samman-
slutningen är föråldrad om många 
markägarbyten har skett och då är 
det skäl att uppdatera längden.  

• Ombudsmännens arbete underlättas 
avsevärt om bl.a. fakturering av rens-
ningen sköts av utomstående part.

• Avvägning av ett utfall kan många 
gånger spara på kostnader speciellt 
om fallet är dåligt. Det är viktigt 
att grävningsdjupet är rätt, inte 
för djup och inte för grunt. Med 
3D- teknik är det enkelt att följa 
balanslinjen i utfallet och ingen 
utpålning behövs.

• Om förrättningen är gammal kan 
det vara skäl att beräkna trumdi-
mensionerna enligt dagens vatten-
flöden.

Finansieringen av ett 
underhållsprojekt 

En dikningssammanslutning är inte 
mervärdesskatteskyldig. Detta bety-
der att de momsskyldiga markägarna 
inte kan dra nytta av momsavdrag 
när avgifterna uppbärs av diknings-
sammanslutningen. Dessutom så ska 
sammanslutningen bokföra inkom-
ster och utgifter, hålla reda på att 
nyttotagarna betalat sina kostnads-
andelar, skicka ev. betalningspåmin-
nelser mm. 

Genom att använda Lantbrukssäll-
skapets disponenttjänster underlät-
tas hela finansieringsprocessen och 
markägarna har möjlighet att utnyttja 
momsavdraget. Lantbrukssällskapet 
uppbär avgifterna, betalar räkningar 
för rensning och håller ordning på 
vilka som betalat. Kostnaderna för 
faktureringen är betydligt mindre än 
den nytta som markägarna får i form 
av momsavdrag.

BJARNE TUNIS SOM är svinfarmare 
i Vörå har sysslat med växtodling 
sedan 1992. Han odlar främst korn 
och vete på sammanlagt 99 hektar 
egen areal. Därtill köps ca 50 ha på 
strå så det blir närmare 150 ha som 
ska tröskas varje år. 

Bjarne vill betona effektivitet i 
odlingen, man ska på alla sätt för-
söka maximera avkastningen på de 
insatser man tillför odlingen. Jag 
har alltid försökt ta till nya sorter 
när de kommit ut på marknaden för 
att få en högre skörd säger han. En 
sak som Bjarne betonar är att vat-
tenhushållningen är mycket viktig 
och likaså markstrukturen som han 
håller i skick med växelbruk genom 
att odla korn, vete, raps och bönor. 
De senaste två odlingssäsongerna 
har det varit näst intill brist på vat-

Att tillföra vatten är lika 
viktigt som att dränerna

Bjarne Tunis i Vörå kontrollerar 
en av sina reglerbrunnar. I år har 
grundvattnet varit extremt lågt 
konstaterar han.

Foto: Mikael Blomqvist

PROFILBILD PÅ SUR SULFATJORD. 
Man skall sträva till att hålla vat-
tennivån i en åker ovanför Sulfid-
skiktet. Under matjordslagret syns 
det att jorden har oxiderats och 
rostutfällningar har bildats. Lägre 
ner har jorden inte reagerat med 
syre där marken är vattenfylld.

PRINCIPSKISS FÖR UNDERBEVATTNING. Underbevattning kan göra 
antingen genom att pumpa i reglerbrunn eller genom att leda in vatten 
via matarbrunnar högre upp i systemet.

Foto: Rainer Rosendahl

Kontakta Lantbrukssällskapets 
dräneringsplanerare för mera information.

Dräneringsplanerare
050-379 5905

MIKAEL 
BLOMQVIST

Vi kan leverera nyplanerade dräneringskartor förmånligt till 
din telefon. Passa på när du beställer en ny dräneringsplan!

Vi kan också digitalisera gamla kartor!
Kontakta dräneringsplanerarna för mera information! 

Täckdikningskartor till din telefon 

”Heimani i sikt”!

ten, trots det har han fått de bästa 
skördarna någonsin tack vare reg-
lerad dränering. Enligt Bjarne så är 
skörden ca 1000 kg större per ha på 
de åkrar där han har reglerbrunnar. 
Idag är han missnöjd om spannmåls-
skörden inte överstiger 6000 kg/
ha. Värmen har räckt bra till de två 
senaste åren och när man lyckas hålla 
marken fuktig växer det mycket bra.

Bjarne har mycket gott att säga 
om reglerad dränering, visst kostar 
det att installera brunnarna men 
fördelarna, speciellt under ett torr-

rare år är så stora att de uppväger 
kostnaden. Han betonar också att 
det är en miljöåtgärd att reglera, 
man tar bättre tillvara näringsämnen 
och försurningen på sura sulfatjor-
dar blir mindre om man lyckas hålla 
vattennivån ovanför sulfidskikten. 

Foto: Mikael Blomqvist
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Foto: Rainer Rosendahl

Växtodlingsrådgivare
040-515 0285

RICKARD REX

Växtsäsongen 
2019

Växtsäsongen 2019 går till histo-
rien som en av de längsta hittills. 
Många hann börja så i slutet av 
april och i skrivandes stund har 
inte ännu all vårrybs och vårraps 
blivit tröskat. 

JÄMFÖR MAN VÄXTSÄSONGEN med 2018 
års säsong är skillnaderna märkbara. Ifjol 
hade många färdigt med tröskningen av 
spannmål i augusti och totalt sätt all trösk-
ning inom september. 

Denna säsong fick vi regn i början av 
säsongen och en väldigt bra uppkomst. 
Vädret var gynnsamt för grödorna även 
i juli då det annars brukar lida av torka. 
Vi fick en värmebölja i slutet av juli men 
annars fick mognaden ske i sin egen takt. 
(Sydösterbotten undantaget)

Många gör sina sortval enligt växttid och 
skördeavkastning som visas i olika tabeller. 
I år har växttiden i tabellerna varit märkbart 
kortare än i verkligheten. Sorter som har 
tabellvärde kring 90 dagar (Alvari) har 
tröskats efter 110 dagar och sorter med 
tabellvärde 97 dagar (NFC Tipple) har 
tröskats efter 130 dagar.

Faktorer som inverkar på växttiden är 
värmesumman på den enskilda orten och 
besprutningarna som blir gjorda under 
sommaren. I år har vi haft en lägre värme-
summa än föregående år på eftersommaren 
och den gynnsamma försommaren gjorde 
att växterna fick mognadsro. Många spru-
tade också heldos av tillväxtregulatoer och 
sjukdomsmedel och detta förlängde säkert 
växttiden några dagar.

Som spannmålsodlare är det viktigt att 
följa med nya sorter som kommer på mark-
naden och jag vill speciellt slå ett slag för de 
sorter som våra österbottniska utsädesod-
lare och packerier marknadsför. Genom att 
välja deras sorter får man automatiskt sorter 
som växer bra i våra förhållanden och dess-
utom muntliga odlingstips och feedback. 
Då det dessutom är lite osäkert med många 
försöksstationers framtid, blir det viktigare 
för den enskilda spannmålsodlaren att hålla 
sig uppdaterad om olika sorter.

Fältkväll hos Bostrand, Nykarleby.

Foto: Rickard Rex

En snöig dag i februari besökte Bonde-
företagaren Bjarne och Camilla Mara 
i Vikby Korsholm. Han hade just in-
stallerat solpaneler med en effekt på 
ca 20 kWp men inte tagit dem i bruk. 
Nu i oktober är det dags för ett upp-
följningsbesök. Hur har starten gått, 
hur många kWh har anläggningen 
producerat?

– Igångsättningen har skett utan 
problem, produktionen startade genast 
man kopplade på anläggningen säger 
Bjarne. Till och med september så har 
anläggningen producerat 16.000 kWh 
från starten i februari. En solig dag i 
juni, juli har mätaren som mest visat 
17-18 kW.

Vilket väder har varit bäst?
– Solsken är naturligtvis bäst, men om 
det är allt för varmt så verkar effekten 
bli sämre. Det torra vädret som var 
i sommar betydde att det samlades 
damm på panelerna och det märktes. 
Efter regn förbättrades effekten. Nu 
i oktober, en halvmulen dag kan ef-
fekten ligga runt 2 kW.

Solpanel
Vad har du för tips till de som fun-
derar på solcellsinvestering?
– För egen del har jag funderat på 
hur man kan utnyttja produktionstop-
parna på bästa sätt, t.ex. att förlägga 
fodermalning till mitt på dagen då 
man erhåller mycket ström. En annan 
sak är att kontrollera med elbolaget så 
att ledningar och annat som hör till 
klarar av den mängd ström som kom-
mer att produceras, särskilt för större 
anläggningar.

Sammanfattningsvis kan man kon-
statera att Bjarne är nöjd med sin inves-
tering och att den är en del i hans mål 
att bli mer självförsörjande på energi. 
Han har flera idéer på gång!

 

NTM-centralens riktkostnader och stöd: 1.100 € per kW för anlägg-
ningar upp till 100kW, 40 % stöd av detta.

Sektoransvarig företagsledning
050-386 5922

TOR-ERIK 
ASPLUND

Varje jordbruksgård har 10 000 € att använda 
för rådgivning under perioden 2015-2020.

€
Växtskydd

VÄRDEFULLA
RÅD 2020
-TJÄNSTER

Eko-
produktion

Energi

Miljö
Produktionsdjur

Moderni-
sering och 

konkurrens-
kraft

Foto: Tor-Erik Asplund
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Henrik Wägar har odlat 
kummin i närmare 15 år
Det är ett vackert kummin-
skifte som möter oss när 
vi besöker Henrik Wägar 
i Pörtom. Skiftet har såtts i 
sommar och har vuxit sig 
tätt och frodigt under som-
maren.
– Skiftet har ogräsbekäm-
pats bara en gång, berättar 
Henrik.  Jag har använt en 
blandning bestående av 
Fenix, Senkor och Stomp. 
Körningen utfördes före 
kumminets uppkomst.

Det som avviker mest är 
ändå utsädesmängden på 
23 kg/ha då den normala 

mängden brukar vara 15 kg/ha.
– Jag tycker att kummin för-

hindrar ogräsen bättre och ger en 
bättre andra skörd om man ökar 
mängden utsäde lite. 

Kumminet blev sått 20 maj med 
vanlig såmaskin på mullhaltig mo-
jord på 1-2 centimeters sådjup. På 
skiftet hade även tidigare odlats 
kummin men däremellan har korn 
odlats i 3 års tid.

– På min gård odlar jag förutom 
kummin även korn, råg och havre, 
säger Henrik. Det är för mig en 
perfekt odlingsrotation. Det är säl-
lan jag behöver plöja, nästan all 
bearbetning sker med kultivator 
nuförtiden eftersom kummin luck-
rar upp jorden så fint.

– Bäst har det fungerat med höst-
råg efter kummin. Då har rågen gett 
som bäst 9 ton/ha!

HENRIK WÄGAR BLEV jordbrukare 
genom generationsväxling 2002. 
Han har sedan 2006 oavbrutet od-
lat kummin. 

– Jag minns när jag berättade 
första gången för min pappa att jag 
tänkte så kummin, skrattar Henrik. 
Han var minst sagt tvivlande tills 
jag föreslog att vi går in och räknar 

plus och minus. Därefter konstate-
rade han: - Du har nog säkert rätt 
i alla fall!

FÖRUTOM ATT KUMMIN är en utmärkt 
förfrukt till spannmål, förbättrar 
den även markstrukturen. 

– Jag har märkt att dräneringen 
har förbättrats. Vatten som tidigare 
brukade lämna att stå på åkern efter 
häftiga regn, finns inte mera. 

Men finns det inga nackdelar med 
kummin? 

–- Jo, svarar Henrik, man måste 
vara noggrann med ogräsbekämp-
ningen. Det vore bra om man redan 
ett par år på förhand, före kummin 
sås, kunde bekämpa ogräsen maxi-
malt i spannmål. 

– Eftersom kummin växer lång-
samt eller just ingenting under 
sommaren, är ogräsbekämpningen 
viktig, förklarar Henrik. Speciellt 
är det viktigt att förhindra bal-
dersbrå.

Hur brukar du avsluta kummin 
och är kummin ett problem i föl-
jande gröda? 

FAKTA

• kummin är släkt med t.ex. morot och hör till familjen flock-
blomstriga.

• är en flerårig växt som ger skörd i minst 2 år.

• ger ingen skörd första året.

• är en ypperlig förväxt till andra växter genom att den förbätt-
rar markstrukturen, gynnar mikroblivet i marken och bryter 
andra växters sjukdomskedja.

• odlades på 24.200 ha i Finland 2019.

• allt förutom 1 % säljs på export till sammanlagt 35 länder 
runt hela världen.

• Finland står för ca 28 % av hela världens kumminproduktion.

• kummin används som krydda i, bröd, ost, te- och alkohol-
drycker samt i livsmedelstillverkningen i allmänhet.

Henrik har oavbrutet odlat kummin sedan 2006.

De plantor vars rötter har blivit 5-6 mm tjocka kommer att blomma och ge 
skörd nästa år.

– Jag brukar använda lite glyfosat, 
främst för att rensa bort kvickroten, 
svarar Henrik. Därefter kultiverar 
jag skiftet och utför en normal 
harvning ifall jag tänker så vårsäd. 
Vårsäden besprutas med Express 
för att ta bort kummin och ogräs. 
Ariane S brukar tillsättas ifall tistel 
förekommer.

TILL SIST HALKAR vi in på den nu 
aktuella miljö- och klimatdiskus-
sionen. 

– Jag kan inte tro annat än att 
kummin passar utmärkt in där, re-
sonerar Henrik. Kummin medför 
mindre bränsleåtgång till maski-
nerna och torkningen, beroende 
dels på färre körningar men även 
på mindre skördevolymer.

– Och daggmaskarna har ökat 
i antal, tillägger Henrik. Det om 
något borde vara ett gott tecken!

VÄRDEFULLA RÅD 2020-
TJÄNSTER

Modernisering och  
konkurrenskraft

Växtskydd
Ekoproduktion

Energi
Miljö

Produktionsdjur

Caraway Finland

DAN KJÄLLBERG

Foto: Dan Kjällberg
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Ekologiskt och sluten 
gård är vår nisch

NY ARTIKELSERIE OM ÖSTERBO
TTN

ISKA
 PRO

D
U

CEN
TER!

Pjelax

Linda Pellfolk och Jussi Murto-Koivisto i Pjelax, Närpes, 
driver ekologisk mjölk- och köttproduktion inom sitt 
företag Ab JMK-Milkhouse Oy. 
– Vi trivs bra med ekologisk produktion. Den biten är 
den mest självklara för oss att fortsätta med, säger de.

Familjens frimodiga treåring, 
Adelina, är först ut att hälsa 
välkommen. Hon tar några 

raka kliv framåt med utsträckt hand.

– Hej. Vill du komma och se på 
”kossorna”, frågar hon och skakar 
hand.

Vi möter upp vid deras djurstall 
för ungdjur, kalvar och tjurar. Hal-
len för kall lösdrift rymmer mellan 
80 och 90 djur. Några kilometer 
bort hyr de anläggningen för mjölk-
produktion och på en tredje tomt 
har de sitt egnahemshus.

– Det blir en del körande, ler 
Linda, som den senaste veckan be-
vakat fem kalvningar.

– Men det är bra för betet, som 
räcker till bättre då det är på flera 
ställen, säger Jussi.

Sluten gård

Ab JMK-Milkhouse grundades 
2006. Jussi hyrde ett mjölkstall, 
som han renoverade och fyllde med 
ett trettiotal mjölkkor plus ungdjur. 
Inom hans familj har det inte fun-
nits jordbruk men det fanns en halv 
hektar åkermark som han började 
bruka. Lindas föräldrar däremot 
driver jordbruk och hade tidigare 
mjölkkor.

– Han som vi hyr mjölkstallet 
av har ekologisk produktion. Jag 
började också intressera mig för 
någon form av profilering och såg 
eko-odlare få hyfsade skördar utan 
bekämpningsmedel. År 2009 över-
gick vi till ekologisk odling. Två år 
senare började vi med ekologisk 
mjölkproduktion och idag har vi 
knappt 60 mjölkkor.

JMK-Milkhouse är en sluten 
gård. De köper inte in djur. Korna 
kalvar en gång per år. Kalvarna föds 
upp på egen gård och rekryteras an-
tingen till mjölkstallet eller till slakt. 

Foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

– Vi sköter också semineringen 
själva men anlitar nog Faba:s dräk-
tighetsundersökning. Faba har an-
nars bra fertilitetsservice, berömmer 
de.

Linda och Jussi är ÖK-produ-
center och saluför även en liten del 
beteskött direkt till slutkunder.

Bra service från ÖSL

Vad beträffar ÖSL berättar Jussi att 
de varit med ända från start.

När ladugården renoverades 
2006 gjorde lantbrukssällskapet 
ritningar och kostnadsförslag.

– Fast den tjänsten erbjuder de 
inte längre. Då gjorde också ÖSL 
Likwi plan och den tjänsten vet jag 
att de ännu har.  Det har täckdikats 
en del genom åren och då har vi 
alltid anlitat ÖSL:s dräneringspla-
nerare som gjort upp kartor, planer 
och kostnadsberäkningar, berättar 
Jussi.

Han fortsätter.
– Jag sköter om odlingsbokfö-

ringen själv men årligen har vi en 
genomgång med odlingsrådgivare 
Magnus Långskog. Han är bra.

– Med hans hjälp går vi igenom så 
att allt är korrekt. Det känns tryggt 
för en liten miss kan betyda stor 
sanktion på vår gård.

Tillsammans med lantbrukssäll-
skapets husdjursrådgivning görs 
utfordringsplaner.

– Den biten kan ännu utvecklas 
och det beror inte på dem - utan 
på oss. Nu har vi i alla fall årets 
foderpartier skördade, analyse-
rade och det finns samlad info 
så nu ska jag kontakta dem för 
genomgång och foderplanering, 
säger Jussi.

– Jag kan gott rekommendera 
ÖSL:s tjänster. Samarbetet med 
dem löper bra, tillägger han.

Satsar på betesdrift

Vall är det som gäller för betande 
djur. I dag har de köpt in så de har 
själva ungefär 30 hektar mark att 
odla plus arrendemark.

– Den totala arealen är över 250 
hektar. Vi förbrukar cirka 150 ton 
spannmål årligen. Vi odlar också 
eget utsäde och protein, i huvudsak 
bondböna. Trettio hektar är bete 
och på 125 hektar odlas vall.

På gården har de två anställda och 
entreprenörer anlitas i stor utsträck-
ning vid skördearbetet.

– Varje ny maskininvestering 
övervägs noga, uttrycker sig Jussi. 

Gården har satsat mycket på be-
tesdrift. Till och med tjurarna är ut 
på bete och då de satsar på stora 
arealer bete får hälften av djuren i 
princip all näring från betet som-
martid.

Om framtiden

Samtalet avslutas med frågan om 
framtiden.

– Jussi är aldrig nöjd, ler Linda. 
Han ser alltid framåt och vill ut-
veckla och utvecklas.

Linda jobbar heltid på gården. 
Hon är Politices magister inom of-
fentlig förvaltning och även leda-
mot i Närpes stadsfullmäktige, nu 
för tredje perioden. Hon var 20 år 
när hon valdes in första gången. 

– Hittills har vi lyckats anpassa 
gårdens verksamhet och stabili-
sera läget enligt rådande situation 
inom branschen. Vi har lyckats 
höja den egna foderproduktionen 
och uppnå lönsamhet, säger Jussi 
och tillägger.

– Men ingenting är givet. Likväl 
är det här inget självändamål för oss. 
Vi överväger mycket noggrant varje 
utvecklingssteg. Tänker realistiskt 
och använder miniräknaren.

– Men visst ser vi framåt, ler Jussi. 
Vi har dubblat gårdens verksamhet 
två gånger. En dubbling till kanske 
och nästa efter det hoppas jag få 
dubbla med följande generation. 

– Vi trivs bra med ekologisk produktion. Den biten är den mest själv-
klara för oss att fortsätta med, säger Jussi Murto-Koivisto, här med 
Linda och lilla Adelina, som ska bli storasyster omkring nyår så det är 
spännande tider.

LISBETH BÄCK, Kustmedia Ab

– Vi har lugna djur då de är van att flyttas till och från beteshagar. Det är 
viktigt att man är lugn själv när man handskas med djur, säger Jussi.

JMK-Milk har över 
hundra djur på bete 
under sommarhalvåret, 
beroende på väder-
förhållanden men fem 
månader ungefär. Foto: 
Josefin Norrback.
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En del jordbrukare har det 
mesta på sina fem fingrar, 
medan andra gärna an-
vänder enkla hjälpmedel. 
När antalet skiften ökar 
och speciellt när chauf-
förerna blir fler, är goda 
rutiner behövliga. 

Ett par förslag:

NÅGON HAR GODA erfarenheter 
av att alla ansvarstagare håller koll 
på mjölkkorna via Min Gård pro-
grammet på sin telefon. MobiWisu 
kan vara det naturliga valet för 
växtodlingen. Via MobiWisu kan 
de som behöver, se odlingsplanen 
på sin telefon. Den finns vanligen 
till hands, när uppgifterna behövs 
eller behöver antecknas. 

FÖR EN ANNAN kan arbetsledning-
en underlättas av en överskådlig 
lista på skiftena och odlingsåtgär-
derna. En stor plansch, strategiskt 
placerad, där det är snabbt och en-
kelt att fylla i utförda odlingsåtgär-
der, gör att alla traktorchaufförer 
har koll på helheten. Det blir en 

Hur håller du koll på 
gårdens växtodling? MTechs odlingsplaneringsprogram WebWisu 

har förnyats och heter nu Minun Maatilani Wisu 
(MMWisu), eller på svenska Min Gård Wisu. 

Nu är nya Wisu här!

tack vare planeringsverktyget för 
provtagning.

I samma veva som funktionerna 
har uppdaterats i MMWisu har 
MobiWisu fått sig en översyn. 
Växtskyddsobservationer kan nu 
prickas av på motsvarande sätt i 
MobiWisu som i MMWisu. Det 
går nu också att lämna fria an-
teckningar i MobiWisu. Sedan 
tidigare i höstas är det möjligt att 
bifoga bilder i MobiWisu, vilket 
kan underlätta betydligt för nästa 
års planering!

Detaljer som småningom kom-
mer dyka upp på skärmen är ex-
empelvis växtföljdsplanering och 
tankblandningar för växtskydd 
innehållande bladgödselmedel. 
Ni som har egna Wisu-licenser, gå 
in och bekanta er och håll ögonen 
öppna för nyheter!

På ingångssidan i MMWisu hittas nuförtiden grafik över gårdens 
odlingsgrödor samt diagram över markkarteringsuppgifter som på-
verkar gårdens gödsling och markbördighet.

god rutin att datummärka dagens 
jobb (plöjning, harvning osv) på 
väggens ”Koll på Växtodlingen-
översikt”. En karta, med skiftena 
utmärkta, kan utgöra en del av 
helheten i arbetsledningen.

PÅ GÅRDAR MED många skiften är 
det en stor fördel att ha grundupp-
gifterna tydligt och klart utprin-
tade, så att tröskeln att hålla god 
koll på växtodlingen är låg för alla 

Växtodlingsrådgivare
050-4127627 

MARGARETA 
SLOTTE

Under höstens lopp kommer fle-
ra funktioner att förbättras, nya 
egenskaper integreras i program-
met och rapportsidan ska kom-
pletteras. Samtidigt upphör man 
att uppdatera WebWisu, och pro-
grammet stängs troligtvis helt och 
hållet hösten 2020.  MMWisu 
kommunicerar med MobiWisu på 
samma sätt som WebWisu gjort.

Liksom i WebWisu är den skif-
tesvisa bokföringen och odlings-
planeringen i fokus. Satsningen 
på dessa vyer i programmet har 
varit stor och användaren kan nu 
själv i större grad påverka vad som 
syns på skärmen under de olika 
arbetsskedena. Delad gödsling 
till spannmål är en av nyheterna 
som programmet klarar av. Växt-
skyddsplaneringen underlättas 
nu genom att orsaker och obser-
vationer som ligger som grund 
för åtgärderna kan bokföras på 
samma gång som växtskyddsmed-
len. Här faller ett arbetsskede bort 
jämfört med i WebWisu. Plane-
ring av förnyandet av markkar-
teringarna sker också smidigt nu 

Växtodlingsrådgivare
050-551 1693 

MAGNUS  
LÅNGSKOG

berörda. Växtodlingsrådgivarna 
står till tjänst och funderar tillsam-
mans med dig ut ett fungerande 
system för dig och din gård.

Foto: Margareta Slotte



10 BONDEFÖRETAGAREN

Ett nytt system som använder 
elektisk ström för att bekämpa 
ogräs har tagits fram av ett schwei-
ziskt företag. Digital ogräsbe-
kämpningsteknik är ett alternativ 
då man söker långsiktigt hållbara 
lösningar för ogräsbekämpning.

Kartläggningsbesöket 
är en framtidsdiskussion 
och en grundläggande 
genomgång på din gård. 
Eftersom verksamhetsför-
utsättningarna ständigt 
förändras, både de pro-
duktionstekniska, ekono-
miska och klimatmässiga, 
är det viktigt att ta sig tid 
för att fundera på dagens 
situation men också de 
kommande åren. Våra råd-
givare kan göra kartlägg-
ningen via Råd 2020.  

ETT ÅR ÄR inte det andra likt – det 
har väl även du ofta märkt? Det kan 
hända man kört in sig i vissa invanda 

mönster och arbetet kan löpa riktigt 
bra, men då verksamhetsförutsätt-
ningarna ändrar- plötsligt eller steg-
vis - kan utmaningarna bli stora. Det 
kan vara arbetsbördan som blivit för 
stor, maskinernas ålder och kapaci-
tet eller arealen som alltför snabbt 
ökat. Då är det bra om man redan 
i förväg funderat på olika alternativ 
för hur man löser den uppkomna 
situationen.

Under kartläggningsbesöket går 
vi först igenom dagsläget. Hurudan 
verksamhet bedrivs på gården? Vem 
jobbar i företaget? Är det någon som 
jobbar utanför gården? Vad odlas? 
Hur är arealen uppdelad på egen 
mark och arrende?

EN ANNAN VIKTIG del av kartlägg-
ningen är att definiera företagets 
möjligheter och utmaningar. Vilka 
styrkor kan man ännu utnyttja på 

Kundservicechef
050-441 7511

JAN-ERIK 
BACK

Kartläggningsbesök och 
framtidsdiskussion

Sett i Borgeby

El för ogräsbekämpning 
samt blastdödning i potatis

Traktorn hade en generator på 
75 kW baktill och framtill själva 
bekämpningsaggregatet med 
hängande el tentakler. Arbets-
bredden är 3 meter. Körhastighet 
som vid besprutning 5 - 8 km/ h.

gården? Vilka är utmaningarna? 
Finns det svagheter?

Därefter definieras målsättningen 
för verksamheten – dagsläget och 
situationen t.ex. fem år framåt. Vilka 
är planerna? Vad kommer att ändras 
under de här fem åren? Alla har 
någon typ av målsättning för sin 
verksamhet.  Det kan gälla åkrar-
nas struktur och näringstillstånd, 
dränering, växtskydd, övergång till 
ekologisk odling, byggnadsrenove-
ring eller nyinvestering, maskinen-
treprenad etc. 

Vi försöker tillsammans definiera 
målen för de närmaste åren gällande 
kunder och marknad, skörde- och 
produktionsnivå, lönsamhet och 
kunnande. Utgående från dessa 
bestämmer vi olika prioriterings- 
och utvecklingsåtgärder till stöd för 
företagarna och verksamheten på 
gården. Eftersom vi har ett brett 

Bekämpningsaggregatet kan anpas-
sa till olika grödor och styras från 
kompatibla traktorer med ISOBUS 
klass 3. Systemet är förenligt med 
ekologisk odling

Potatisrådgivare
0400-266 682

STEFAN 
NORDMAN

kunnande inom Lantbrukssällskapet 
har vi alla möjligheter att hitta rätta 
verktyg och lämpliga rådgivare för 
de utvecklingsåtgärder ni företagare 
går in för.

Kartläggningsbesöket / fram-
tidsdiskussionen kommer vi aktivt 
att bjuda ut till jordbrukarna nu i 
höst – inte minst som en del i an-
passningen till klimatförändringen. 
Ni kan också själva ta kontakt med 
våra rådgivare vid ProAgria Lant-
brukssällskapet och boka en pass-
lig förmiddag eller eftermiddag för 
kartläggningsbesöket.

Metoden passar för 
bekämpning av ogräs:

• mellan raderna i radodlingar.
• då ogräset som ska bekäm-

pas är högre än den odlade 
grödan

• vid totalbekämpning av det 
som växer på åkern ex. Träda, 
vall brått

• blastdödning i potatis

Fördelar med metoden:

• ogräsarten irrelevant 
• lika effektivt på små som stora 

växter
• väderomslag påverkar inte 

resultatet
• ingen risk för resistens
• säkrare än flamning
• risken att nya frön gror är 

liten jämfört med mekanisk 
ogräsbekämpning

• mindre risk för skador på 
övrig fältutrustning så som 
bevattningsrör/slangar

• ingen vindavdrift

Rådgivare viktig bollplank vid kart-
läggning av gårdens verksamhet.

I AUGUSTI SAMLADES vallråd-
givare från Norge och Sverige 
i Åbo, där de möttes av fin-
ska kollegor och tillsammans 
körde vi ut till vallodlare i re-
gionen. 

PÅ VALLARNA NORR om Åbo 
möttes olika sätt att observera 
växtligheten. Livliga diskus-
sioner fördes om vallens tät-
het och skördeuppskattning, 
om dränering, bevattning och 
markstruktur. Rådgivarnas 
olika redskap testades och jäm-
fördes. Vallarnas artrikedom 
undersöktes och skörderytmen 
synades. Jordbrukarna redo-
gjorde för de senaste årens 
grovfoderstrategier på gården. 
Den gemensamma nämnaren, 
för jordbrukarna vi mötte, var 
att de var ivriga deltagare i 
någon lokal vallgrupp. I grup-
perna fick jordbrukarna ny 
kunskap och stöttade varandra 
i vallstrategierna. 

VALLRÅDGIVARNA FORTSATTE 
MED presentationer och diskus-
sioner: Hur gör ni? Hur tänker 
du om... ja sammanfattningsvis 
gjordes en lista på de viktigaste 
fackliga teman:  

Nordiska 
vallrådgivare  

HUR KAN VI få denna vallod-
lingsiver att smitta för att nå 
bättre skördar i Österbotten?

Växtodlingsrådgivare
050-4127627 

MARGARETA 
SLOTTE

• Markstruktur och egen-
skaper

• Fröblandning: rätt bland-
ning på rätt ställe (klimat, 
utfordring, marken)

• Förnya vallen, skydds-
gröda, hur, när

• Mäta skörden och analy-
sera jorden och ensilaget

• Höja skörden
• Samarbete
• Klimat, anpassning och 

påverkan

Foto:Jan-Erik Back

Foto: Margareta Slotte

Foto: Stefan Nordman
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TEMA: 100 år med
Lantbrukskalender

LANTBRUKSKALENDER 2020
Lantbruksföretagarens aktuella faktapaket 

A5-format * ringinbindning * 372 sidor

FÅS FRÅN LANTBRUKSSÄLLSKAPETS KONTOR OCH
VÄLFÖRSEDDA BOKHANDLAR & LANTBRUKSAFFÄRER

UTGIVARE:
Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) 
Elisabetsgatan 21 B 12, 00170 Helsingfors 
Tfn 09 135 1035, e-post: info@slf.fi 
Webbshop: www.slf.fi/butik  

Riktpris: 30 

PÅ KÖPET FÅR DU: 

Apparna SLF Tank och

SLF Utsäde

Vill du
läsa faktadelen

elektroniskt! Köp 
i webbshopen 25 

Kalender + e-fakta-
del 40 

100 år

Lantbrukssällskapet, Bok-
föringssällskapet och Aktion 
Österbotten välkomnar sina 
kunder att bekanta sig med 
de nya utrymmena i andra 
våningen i Landsbygdens hus. 

Infopunkter om bl.a.
• ekonomi, 
• Råd 2020 
• bokföring

Kaffeservering.

Alla gamla och nya kunder välkomna!  

ÖPPET HUS  
29.11 mellan kl. 13:00-16:00 
Plats: mjölvägen 2, Bennäs

RÅD2020  
Din gård har 10 000€ reserverad för rådgivning, 
har du utnyttjat dina pengar?!
Under pågående programperiod (2014-2020) har medlemsländerna 
inom EU kommit överens om jordbruksrådgivningssystemet Råd2020. 
Detta innebär att alla jordbruk med lägenhetssignum kan få kostnadsfri 
rådgivning (endast momsen skall erläggas) angående växtskydd, ekolo-
gisk odling, energi, miljö, produktionsdjur, konkurrenskraft och moderni-
sering av jordbruket. 

VANLIGA FRÅGOR ANGÅENDE RÅD 2020 RÅDGIVNING:

Passar Råd2020 för mig?
Såvida du har lägenhetssignum för jordbruket så har du rätt till rådgivningen.

Kan man göra odlingsplaner och skiftesvis bokföring?
Sådana dokument och planer som myndigheterna kräver kan man inte göra 
inom ramen för Råd2020. Samma gäller även bl.a.. affärsplaner, men man 
kan t.ex. kartlägga och diskutera olika investeringsalternativ.

Kan man göra andra tjänster på samma besök?
Det är möjligt, för detta kommer skild faktura

Varför betalas inte beloppet direkt åt jordbrukarna?
Råd2020 är en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands-
Finland 2014 – 2020 och bygger på en EU-förordning. Systemet är upp-
byggt för att stöda jordbrukarna i vardagen, öka kunnande, se möjligheter 
mm. En stor del av finansieringen kommer direkt från EU.

Kan man beställa samma tjänst flera gånger, t.ex. växtskyddsrådgivning?
Ja, man kan utnyttja samma tjänst hur många gånger som helst. Rådgivning 
kan genomföras på gården, inne i ladugården, ute på fält eller inne på 
kontor. 

Hur bokar jag?
Kontakta Lantbrukssällskapet. Förutom rådgivningen sköter vi all byråkrati.

Kan man reda ut kraven för tvärvillkor och djurens välbefinnande via 
Råd2020?
Absolut, bl.a. detta är vad rådgivningssystemet Råd2020 går ut på!
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Utfodringsprogrammet 
Ko Kompassen som vi råd-
givare på ProAgria använ-
der har förnyats. Utseende 
har förändrats och inlogg-
ning sker numera via Min 
Gård. 

BÅDE INNEHÅLL OCH användbarhet 
har förbättrats, prognoser i produk-
tionsrespons och de på utfodrings-
studier baserade beräkningsform-
lerna, är uppdaterade. Programmet 
optimerar därför ännu noggran-
nare en produktiv och lönsam ut-
fodring.

I KoKompassen är optimerings-
grund för foderstaten skillnaden 
mellan mjölkproduktion och fo-
derkostnad. Korrekta startuppgifter 
som mjölk- och foderpriser är där-
för en förutsättning för en lyckad 
utfodringsplan. De foder som an-
vänds och dagsproduktionen i be-
sättningen är nödvändiga uppgifter 
eftersom de fungerar som underlag 
för den nya foderstaten och dess 
beräkningar. Det grovfoder som 

KoKompassen 
– optimerar din utfodring

I SKRIVANDE STUND bör-
jar årets skördesäsong 
vara till ända. Ensila-
geskördarna har denna 
säsong varit goda på 
de flesta områden. Nu 
är det dags att analy-
sera grovfodret för att 
se åt vilka djurgrupper 
fodret borde styras och 
vad som borde tillföras 
i energi, protein och 
mineraler. 

Valios mjölkprodu-
center skickar foderpro-
ven till Valios labora-
torium för analysering. 
Diko- och kött- går-
dar samt producenter av 
grovfoder för hästar kan skicka sina 
foderprov till Seilab i Seinäjoki eller 
Eurofins laboratorium i St Michel. 
Även mjölkproducenter som levere-
rar sin mjölk till andra mejerier kan 
skicka sina foderprov till Seilab eller 
Eurofins laboratorium. 

Jag rekommenderar att man för-
utom den vanliga analysen, som ger 
svar på hur ensileringen lyckats och 
fodervärden även låter analysera mi-
neraler och spårämnen. 

Låt analysera ditt 
grovfoder

Behöver du provpåsar finns dessa 
på våra kontor och de fås även från 
Valma butiken. Vi står till tjänst med 
att utföra själva provtagningen via 
Råd 2020, ta kontakt med våra hus-
djursrådgivare.

Mjölkgårdsrådgivare
050-412 2168

TANJA 
GAMMELGÅRD

MAGNUS 
BLÄSSAR
Mjölkgårdsrådgivare
050-432 3970

Kommande kurser 
KursGården 20+

• Djurtransportkurs 9.1 i Vasa

• Växa-dagarna i Umeå 28-29.1
Kosignaler, hållbart lantbruk,                       
medarbetarskap, djurvälfärd m.m.
Mer info på www.vxa.se/toppmeny/kalender/              
vaxadagarna-i-umea-2020-01-28-29/

• Bondebåten 27.3!

Följ vårt kursutbud på 
Facebook; YA! Naturbruksbrickan

Anmälan och mer info alltid på 
www.eduya.fi

används ska vara analyserat. Är start-
uppgifterna riktiga blir även resulta-
tet mer exakt. På utskriften syns de 
produktionspotential i mjölkmängd 
och halter som din besättning förut-
ses ha utgående från den optimerade 
foderstaten. 

Programmet fungerar som bäst 
och resultaten bli mest sanningsen-
lig när man startar med en uppfölj-
ningskalkyl, dvs. en beräkning på 

dagsutfodringen. Kalkylen visar hur 
dagsutfodringen är näringsmässigt 
och ekonomiskt i just din besätt-
ning. Med den informationen som 
utgångsläge planerar man vidare och 
optimerar foderstaten. 

Kontakta gärna någon av oss 
rådgivare på husdjurssidan när du 
vill ha råd eller stöd med utfod-
ringen. I nya KoKompassen går 
det likt tidigare att optimera fo-

derstater och beräkna utfodring åt 
samtliga djurgrupper, det vill säga 
kalvar, kvigor, mjölkande, sinkor 
och tjurar.  

Foto: Tanja Gammelgård
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Foto: Tea Hagman

Foto: John Häger

HEDEMO GÅRD AB (TEA & TOBIAS HAGMAN) 
fick sin första 100-tonnare i juni 2019 när kon 
166 AMONA nådde 100 000 kg livstidspro-
ducerad mjölk. Det är Hagmans gårds 3:e 
100-tonnare. Amona är född 29.12.2008 och 
har kalvat 7 gånger, varav 3 stycken kvigkal-
var. Amonas far var Jaakkolan Finlander TV,  
morfar var Puck och modern hette Umona. 

Högsta medelavkastningen uppnådde Amo-
na under det sjätte produktionsåret med 13 
523 kg (13 932 kg EKM). I medeltal har 
Amona mjölkat 11 646 kg/år, med 483 kg 
medelfett och 399 kg medelprotein. 

100-tonnare

RANCKENS RANCH: KARITA, STEFAN OCH 
JOHN HÄGER fick sin åttonde 100-tonnare i 
augusti 2019 när kon HECKLA uppnådde 100 
ton mjölk. 

Heckla är född 27.12 2010 och har kalvat 5 
gånger, Hecklas far var Dansire Novize Nick-
las, morfar var Viikin Universitee och modern 
hette Ylva.

Högsta medelavkastningen uppnåddes under 
det sjätte produktionsåret med 16 139 kg (16 
602 kg EKM). I medeltal har Heckla mjölkat 
15 243 kg/år, med 575 kg medelfett och 503 
kg medelprotein. 

JSS ENHOLMS LANTBRUK:  VIKTOR OCH RASMUS  ENHOLM i 
Pedersöre,  fick  sommaren 2019 sin första 100-tonnare,  ECKA  
100-197790 F, född 8.6.2009. Far Ligö FFF 94444 C, morfar 
Strandskogens ET FFF 93585 C, mor Docka 197789 F.

Ecka har kalvat 7 gånger, varav 3 är kokalvar. Högsta medelav-
kastningen uppnåddes under femte laktationen 16968 kg ( 15785 
EKM) I medeltal har Ecka mjölkat 12188 kg/år, med 471 kg 
medelfett, 430 kg medelprotein, högsta medelprovmjölkningsav-
kastning/dag 51,8 kg.

Foto: Pernilla Grön-Stenman

Foto: Pernilla Grön-Stenman

RANCKENS RANCH: KARITA, STEFAN OCH 
JOHN HÄGER fick sin Sjunde 100-tonnare i 
maj 2019 när kon 354 ELLA uppnådde 100 
ton mjölk. 

Ella är född 02.04 2009 och har kalvat 7 
gånger, Ellas far var D Brandy, morfar var Sal-
misen Taituri Tv och modern hette Frikadell.
Högsta medelavkastningen uppnåddes under 
det femte produktionsåret med 15 546 kg (16 
455 kg EKM). I medeltal har Ella mjölkat 12 
670 kg/år, med 499 kg medelfett och 462 kg 
medelprotein. 

MARKUS OCH MARIA GÄDDNÄS fick sin fjärde 100-tonnare i mars 
2019 när kon 735 YRSA nådde 100 000 kg livstidsproducerad 
mjölk. Yrsa är född 11.02 2007 och har kalvat 8 gånger, varav 3 
kvigkalvar. Yrsas far var Purolan Orkko, morfar var Gäddnäs Rurik 
och modern hette Sabel. 

Högsta medelavkastningen uppnådde Yrsa under det andra 
produktionsåret med 12 945 kg (14 363 kg EKM). I medeltal 
har Yrsa mjölkat 10 453 kg/år, med 397 kg medelfett och 360 
kg medelprotein. 

Foto: Pernilla Grön-Stenman

www.marander.fi  •  email: marander@maskin.netikka.fi

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

tel. 06-318 2950
0500-364 688

SERVICE OCH FÖRSÄLJNING

SERVICE AV  
LANTBRUKSMASKINER 

Reservdelar, tillbehör,  
oljor med mera.

AUKTORISERAD VALTRA, 
FENDT, JOHN DEERE 
OCH SAMPO ROSENLEW 
SERVICE.

599 €

Stihl MS 261 CM
• Volym 50,2 cm3 • 3,0 kW • 4,9 kg 699 €

Stihl MS 201 CM

Världens lättaste proffssåg
M-TRONIC styrsystem. 
Ingen shoke och inga 

justeringar.

699 €
• Volym 35,2 cm3 • 1,8 kW • 3,9 kg

Stihl MS 241 CM motorsåg
• Volym 42,6 cm3 • 2,3 kW/3,1 hk • 4,5 kg

K Ö T T  P Å  T A L L R I K E N !

Besöksadress: Flygfältsvägen 2, VASA
Käyntiosoite: Lentokentäntie 2, VAASA

Postadress: PB 173, 65101 VASA
Postiosoite: PL 173, 65101 VAASA

En mör köttbiff – stekt som du vill ha den. 
Ett gott kryddsmör till. Rotsaker och grönsaker som 
tillbehör, gärna närodlade. Stämning kring bordet. 
Matro. Och köttet – det kommer från Atria.

Österbottens Kötts producenter arbetar varje 
dag med att producera hållbart inhemskt kött 
av högsta kvalitet. Arbetet fortsätter.

www.osterbottenskott.fi
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Utveckla 
ekomjölkproduktionen
I augusti startade ett 
3-årigt utvecklingsprojekt 
för ekomjölkproduk-
tionen. ProAgria Etelä-
Pohjanmaa och ProAgria 
Lantbrukssällskap drar 
det här projektet tillsam-
mans i svenska och finska 
Österbotten.  

PROJEKTET ÄR RIKTAT till alla eko-
mjölkproducenter i hela området, 
samt för alla som vill veta mer om  
ekomjölkproduktion. Man har 
möjlighet att delta i smågrupper, 
där man får t.ex. ta del av lyckade 
produktionsmetoder samt diskute-
rar produktionskostnader. 

Målet är att få ihop minst två 
grupper i svenska Österbotten. En 
del av smågrupperna och träffarna 
kan också ordnas tillsammans med 
grupperna på Etelä-Pohjanmaas 
område. Målet är 5-8 producen-

ter per grupp och gruppen träffas 
fyra gånger under året, varav en 
träff genomförs som en fältträff. 
Smågruppsverksamheten fortsätter 
under hela projektets gång. 

PROJEKTET ORDNAR DESSUTOM te-
madagar, där man tar fasta på olika 
ekorelaterade frågor, t.ex. kravet på 
försäljningsgrödor eller hälsovård 
för ekodjur. 

Det utlovas också både inhemska 
och utländska studieresor. Under 
växtsäsongen finns möjlighet att 
delta i fältträffar.  

Ekomjölkseminarium ordnas 
årligen. Årets seminarium ordnas 
under två dagar vid Kivitippu i 
Lappajärvi 28.-29.11. Mer info 
finns på Lantbrukssällskapets webb-
sida, www.lantbrukssallskapet.fi 

TIINA PELTONEN

Projektet för utveckling av ekomjölk-
produktion ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Är du intresserad av markstruktur 
och vill satsa på det?
I Bondeföretagaren 1/19 
presenterades vi projektet 
Österbottens Näringshjul. 
Projektets målsättningar 
är att öka samarbetet 
mellan olika aktörer samt 
öka kunskapen om vat-
tenskydd, återvinning 
av näringsämnen och 
användbara nya arbets-
metoder.

ProAgria Lantbrukssäll-
skapet tar fasta på temat 
markstruktur vilket är den 
del av odlingens grundfak-
torer där det finns mäng-
der att lära sig. Under 
kommande år kommer vi 
att ordna olika workshop 
och fältdagar som stöder 
ovannämnda teman. Vi 
informerar närmare mera 
via vår hemsida, Face-
book och nyhetsbrev.

Denna bok blir använd som grund-
material för våra kurstillfällen

Stor skillnad på anläggningsytan mot marken beroende på lufttryck i 
däcket 0,6 kg > 1,2 kg. 

En första överblick av strukturen 
görs lätt med en spade

Regnsimulator som visar genomsläpplighet och ytavrinning beroende 
på behandlingssätt.

En större grop för att kolla strukturen på djupet, notera avsatserna för 
ett säkrare arbete.

Ta gärna kontakt så berättar vi mer, mjölkgårdsrådgivare Jenny Treier, 
tfn 050-576 5517 eller projektledare Tiina Peltonen, tfn. 044-481 1309.

Foto: Magnus Långskog

Växtodlingsrådgivare 
050-4652820

KJELL 
NYSTRÖM
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VI SOM JOBBAR HÄR ✿ Artikelserie om oss bakom våra tjänster, del 6
Text: 

Meira-Pia Lohiluoma

En viktig länk i 
livsmedelsskedjan

Margareta Slotte; växtodlingsrådgivare 
och vallexpert – en viktig länk i livsmedels-
skedjan!

MARGARETA ÄR VÄXTODLINGSRÅDGIVARE 
och arbetar med odlingsplanering och Råd 
2020. Hon har varit engagerad i Lant-
brukssällskapets projektarbete. Margareta 
motiverar gärna jordbrukare att satsa på 
vallodlingen och ger råd hur gården pro-
ducerar grovfoder effektivt. Under våren 
upptar stödansökningarna en stor del av 
arbetstiden.  

MARGARETA UPPSKATTAR KONTAKTEN med 
nejdens jordbrukare. Nätverket av rådgi-
vare, forskare och företag stöder arbetet. 
Liksom sina kolleger nämner hon arbets-
gemenskapen och säger, att hon är tacksam 
att få arbeta i ett team, där vi kompletterar 
varandra och har en gemensam målsättning: 
jordbrukarens bästa.

ALLA BEHÖVER MAT. Att vara en liten, liten 
länk i livsmedelskedjan motiverar mig i 
arbetet, blir svaret på frågan vad motiverar 
henne i jobbet.

MARGARETAS TIPS TILL KUNDEN:
Ta kontakt, vi tar dig, dina frågor och 
funderingar på allvar. Vi kan fungera 
som bollplank och ge faktabakgrund till 
dina beslut. Var glad över små framsteg 
och förbättringar! är det bästa tipset till 
kunderna.

Anna Högback; bokförare som uppmanar 
sina kunder till kontinuerlig kontakt med 
bokföraren!

ANNA HAR JOBBAT knappt ett år på Lant-
brukssällskapet och hennes arbetsuppgifter 
består av kundernas bokföring, löneräkning 
och inlämning av investerings ansökningar 
till NTM-Centralen, Hyrrä-ansökningar. 

ANNA GILLAR I sitt arbete kundkontakten, 
att stå till tjänst med kundernas önskemål 
inom bokföringen och investerings ansök-
ningar. Hon beskriver att hennes arbetsbild 
är intressant och omväxlande. Speciellt gillar 
hon flexibiliteten i och med att jag arbetar 
både på Vasa kontoret och Närpes kontoret.

KUNDKONTAKTEN MOTIVERAR ANNA i hennes 
arbete och hon är imponerad av kompeten-
sen som finns inom Lantbrukssällskapet och 
ser det som en viktig länk för jordbrukaren. 
Hon uppskattar också arbetsgemenskapen 
och trevliga arbetskamrater!

ANNAS TIPS TILL KUNDEN:

- Ta alltid kontakt om det är något ni fun-
derar på. Har vi inte svaret genast så tar vi 
gärna reda på.
- Jag önskar att bokföringskunderna läm-
nar in sina verifikat med 3-4 månaders 
intervaller.

Simon Nässlin; Dräneringsplanerare med 
stort intresse för digitalisering!

SIMONS ARBETSUPPGIFTER BESTÅR av täck-
dikningsplanering, kartläggningar och 
utpålning av täckdikningar.  Han jobbar 
aktivt med grundtorrläggningsplanering 
där Lantbrukssällskapet erbjuder tjänster 
för dikningssammanslutningar, bl.a upp-
datering av fördelningslängder. Även rör-
läggningsplanering och dimensionerings-
utlåtanden hör till Simona arbetsuppgifter.

SIMON GILLAR MÅNGSIDIGHETEN i sitt ar-
bete; varje nytt uppdrag är i sig unikt som 
ger nya utmaningar och digitaliseringen 
gör att teknisk utveckling är mycket intres-
sant. Han gillar att få vara ute i terrängen 
och uppskattar Lantbrukssällskapets goda 
arbetsmiljö som ger extra energi.  Största 
motivationen i sitt arbete beskriver Simon 
enligt följande; Det som motiverar mig i 
mitt arbete är att kunden är nöjd och man 
har kunnat hjälpa dem.  

Uppmanar till 
kontinuerlig kontakt

Stort intresse 
för digitalisering

Kaisa Haga; trädgårdsrådgivare med 
special expertis inom växthusproduktion!

KAISA ARBETAR SOM växthusrådgivare på 
Lantbrukssällskapet. Hon blev hortonom 
år 1991 och har sedan sedan arbetat som 
odlingsrådgivare, på Lantbrukssällskapet 
och hos Vasa Grönsaker.

EN STOR DEL av Kaisas arbete består av 
odlingsbesök hos kunder. Under besöken 
går hon genom med odlaren hur växt-
ligheten mår och vad borde göras. Det 
diskuteras om klimatstyrning, gödsling, 
aktuellt om skadegörare osv.  Kaisa gör 
också Kvalitetsgård-auditeringar åt In-
hemska Trädgårdsprodukter samt håller 
växtskyddsexamenskurser och -tenter.

DET BÄSTA MED mitt arbete är kunder och 
samarbete med dem, konstaterar Kaisa. 
Även att följa hur plantorna utvecklas är 
intressant och alltid kommer det nya saker 
mot, inget år är likt de tidigare. 

KAISAS TIPS ÅT ODLARE:
Ha kontakt med rådgivare och kollegor. 
Viktigt är också att jobba metodiskt och 
komma ihåg odlingshygien! 

Specialexpertis inom 
växthusproduktion!

Foto: Kaisa HagaFoto: Margareta Slotte

Foto: Simon NässlinFoto: Anna Högback
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Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

AdministrationKontakt

Ann-Louise Söderlund
Ekonom

mobil 050-330 2419

Carina Ahlnäs
Kanslist

010 839 2200

Meira-Pia Lohiluoma
Direktör

mobil 050-568 5515Hitta oss på 

Facebook!

Växtodling, trädgårds- och ekologisk produktion

Jan-Erik Back
Kundservicechef 

mobil 050-441 7511

Jonas Löfqvist
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-375 4328

Magnus Långskog
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-551 1693

Rickard Rex
Växtodlingsrådgivare
mobil 040-515 0285

Stefan Nordman
Potatisrådgivare

Kristinestad
mobil 0400-266 682

Ulrika Wikman
Ekoväxtodlingsrådgivare

mobil 050-585 2305

Anders Salo
Växtodlingsrådgivare 
mobil 050-4365847

Kaisa Haga
Trädgårdsrådgivning
mobil 050-911 5920

Margareta Slotte
Växtodlingsrådgivare, 

vallrådgivning 
mobil 050-412 7627 

Mari Lönnqvist
moderskapsledig

Husdjursrådgivning

Ingeborg Nordberg
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-527 4189

Magnus Blässar
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-432 3970

Jessika Eklund
Mjölkgårdsrådgivare, 

Huippuosaaja
Moderskapsledig

Tanja Gammelgård
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-412 2168

Milla Alanco-Ollqvist
Fårrådgivare

mobil 040-706 0558

Växtodling, trädgårds- och ekologisk produktion 

Till ditt förfogande finns sakkunniga inom spannmål- och vallodling samt 
specialväxtodling såsom potatis och kummin. Vi står till förfogande med individuella 
tjänster, med vilka du kan utveckla ditt företag och kunnande. Den ekologiska 
odlingsrådgivningen erbjuder också motsvarande tjänster.

Husdjursrådgivning 
Till ditt förfogande finns sakkunniga 
inom mjölkproduktion och köttnöt-
uppfödning. Vi står till förfogande med 
individuella tjänster, med vilka du kan 
utveckla ditt företag och kunnande. Den 
ekologiska rådgivningen erbjuder också 
motsvarande tjänster. Analysering, upp-
följning och planering av produktio-nen 
till gårdens och djurens nytta!

Ekonomi & miljö

Per-Erik Järn
Ekonomirådgivare

mobil 050-592 0985

Tor-Erik Asplund
Kundservicechef 

mobil 050-386 5922

Mikael Blomqvist
Dräneringsplanerare
mobil 050-379 5905

Maria Mannström-Ahlskog 
Ekonomirådgivare

 mobil 050-3307508

Ekonomi

Till ditt förfogande finns sakkunniga inom ekonomisk 
planering och uppföljning. Vi har ett specialkunnande 
inom jord- och skogsbrukets generationsväxling. Vi står 
till förfogande med individuella tjänster, med vilka du 
kan utveckla ditt företag och kunnande.

Miljö
Till ditt förfogande finns vi sakkunniga 
inom dränering och miljö. Vi erbjuder 
högklassiga tjänster inom dränering 
och torrläggning, miljöplanering samt 
mätning. Vi står till förfogande med 
individuella tjänster, med vilka du kan 
utveckla ditt företag och kunnande.

Anne Sigg
Ekonomirådgivare

mobil 050-447 2654

Marcus Gjäls
Dräneringsplanerare
mobil 050-344 6522

Simon Nässlin
Dräneringsplanerare
mobil 050-431 0734

Fredrik Ek
Bioenergirådgivare SLF
mobil 040-754 7182

fredrik.ek@slf.fi

Kansli: Handelsesplanaden 16 D, 65100 VASA
Tel. 010 839 2200
e-post: fornamn.efternamn@proagria.fi
www.lantbrukssallskapet.fi

Bennäs kontor: Mjölvägen 2, 68910 BENNÄS

Närpes kontor: Vasavägen 41, 64200 NÄRPES
Observera att kontoren inte är bemannade hela tiden!

Jenny Treier
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-576 5517

Kenneth Sundman
Svensk Byaservice 

mobil 050-3604452

Ann-Sofi Backgren
Specialsakkunnig, IDNET-

Svenskfinland som brobyggare 
och pilotområde 

mobil 050-5222642

Lilian Kanckos
Bokföring

044 989 8041

Kjell Nyström 
Växtodlingsrådgivare 
mobil 050-4652820

Anna Högback
Bokföring

050-4087012

Johan Kortell
Bokföring

044 989 8042

Harriet Sundholm
FS4H/Svenska Österbottens 
4H-distrikt. Utbildnings- och 

utvecklingsansvarig
mobil 040 771 3134


