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Börja planera för
generationsväxling i god tid
sidan 3

Jordbruksstöd 2015

I och med den nya programperioden 2014-2020 så förändras stöden
i hög grad. Förutom nya benämningar så används stöden nu mer än
tidigare som styrinstrument, särskilt gällande miljöersättningen.

sidan 5

Hur påverkas ekogården av
stödförändringarna 2015?

sidan 13

I januari 2015 belönades Österbottniska gårdar för
långvarigt deltagande i MTT:s lönsamhetsbokföring.
På bilden två av de belönade gårdarna; Peter Hummelstedt från Yttermark och Anders Löfqvist från
Oravais har varit med i lönsamhetsbokföringen 15
respektive 25 år. Uppgifterna som Lantbrukssällskapet sammanställer från gårdar, som är med i lönsamhetsbokföringen, används av MTT i forskningssyfte
och som basmaterial i olika förhandlingar. Deltagande
i Lönsamhetsbokföring är kostnadsfritt och gårdarna
får all information och nyckeltal till sitt förfogande
årligen. Mera information om lönsamhetsbokföring
av vår ekonomirådgivare Nina Ohlis, 050 544 5794,
nina.ohlis@proagria.fi

ProAgria Lantbrukssällskapet erbjuder alla
jordbrukare avgiftsfria rådgivningstjänster
via Råd 2020, vilket är en fortsättning på
och utvidgning av gårdsrådgivningen.
Endast momsen betalas av jordbrukaren. Rådgivaren
sköter allt pappersarbete. Via Råd 2020-tjänsterna får
du genom diskussioner på gården olika typer av expertutlåtanden, rådgivning, planering och utredningar
gällande den nya stödperiodens valmöjligheter, gårdens miljöfrågor, växtskydd, djurens välmående,
eko-odling mm. Rådgivningen fås hela programperioden
2015-2020. Totalt kan jordbrukaren utnyttja 3 500 €
under denna period.

Nyckeltal till nytta i
produktionsstyrningen
på mjölkgårdar
Nyckeltalen är användbara verktyg i arbetet
med att nå ett gott resultat på gården.

sidan 15
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Ledare

P ersonalnyheter N y 100-tonnare
i Österbotten

Våra fäders jord
- under STÄNDIG
UTVECKLING!

M

an måste förstå historien för att kunna
skapa ny historia! Ifjol, samtidigt med
det historiska, kvinnliga direktörsbytet,
fyllde Österbottens Svenska Lantbrukssällskap 110
år. Då årets första Bondeföretagare kommer ut
från tryckeriet kan vi, nuvarande och före detta
ÖSL:are, vara stolta över vår organisation som under de senaste 111 åren aktivt och mångsidigt har
deltagit i den Svensk-Österbottniska landsbygdens
utveckling. Behovet av rådgivningen har alltid varit
störst under svåra tider. Lantbrukets framtidsutsikter som idag målas upp och mäts ut med olika
mätare ser ut att bli tuffare än på manna(kvinna)
minne. Det är säkert förståeligt att jag vill lyfta fram
rådgivningens betydelse även i nuläget?
Vi har på ProaAgria Lantbrukssällskap utvecklat vårt kunnande, våra redskap och nätverk för
att ännu bättre betjäna och stödja alla de Österbottniska producenter och företagare som är
beredda på att ta mot vår hjälp! Under år 2015
lanserar vi en lång rad nya tjänster och produkter
till ert förfogande, för att utveckla produktionen
och för att förbättra er konkurrenskraft på era
gårdar och företag. Råd 2020 möjliggör mångsidig (kostnadsfri!) kartläggning och analys på era
gårdar där ni tillsammans med våra rådgivare kan
planera och kalkylera olika alternativ att förbättra
verksamheten på gården. Stödvågen är ett verktyg
som våra rådgivare använder för att tillsammans
med dig kalkylera fram de bästa odlingsåtgärderna
på din gård. Mjölkproducenter erbjuds flera olika
rådgivningspaket där produktionen ytterligare
kan finslipas och utvärderas med hjälp av gårdens
viktigaste nyckeltal. Våra rådgivare har långsiktigt
förkovrat sig i nytt kunnande om den nya programperioden, direktiven och bestämmelser som
gäller inför den kommande odlingssäsongen. Våra
rådgivare har intensivt satsat på användning av de
nya elektroniska verktyg som finns tillgängliga idag
t.ex. Web Wisu och Web Wakka.
Vi inleder året med en historisk satsning tillsammans med de övriga svenskspråkiga lantbrukssällskapen och kan nu erbjuda omfattande
bokföringstjänster i egen regi, med möjlighet
till mångsidig rådgivning kopplat till gårdens
ekonomiuppföljning. Allt det här gör vi – inte
för att vi själva tycker att det är otroligt intressant
med ständig utveckling, utom för att vi skulle ha
de bästa möjliga metoder, verktyg och kunnande
för att hjälpa Dig att utveckla ditt företag och din
produktion!
Samtidigt då vi satsar intensivt på utveckling av
våra tjänster har vi också utvecklat vår organisation
internt med hjälp av en organisationsförändring.
Bakgrunden till förändringen är framför allt vårt
kundcentrerade verksamhetssätt samt ständiga
behov av kunskapsutveckling.
År 2015 är utmanande för oss alla aktörer inom
lantbruksbranschen. Men jag lovar att ProAgria
Lantbrukssällskapet är med och finns tillgängligt
med starkt kunnande och vilja att vara delaktig och
hjälpa till, och framför allt, med en stark tro på
den Finländska och Österbottniska producenten
och produktionen!

Meira-Pia Lohiluoma
Direktör för Lantbrukssällskapet
mobil 050-568 5515

Ps. Vill tacka Lantbrukssällskapets personal och
styrelse för år 2014 och för den starka tron på vår
egen verksamhet och kunnande; tillsammans gör
vi ett bra arbete och en fin historia ☺

ProaAgria Keskustenliittos långvarige verksamhetsledare
Jouko Setälä (till vänster) har gått i pension och överräckt
ProAgria Nyckel & ledarskapet åt Keskustenliittos nya
verksamhetsledaren Juha Nuutila.

Foto:Pernilla Grön-Stenman

Markus och Maria Gäddnäs i Larsmo fick sin första 100-tonnare i oktober
2014 när kon Dorotea
uppnådde 100 ton mjölk.
Dorotea är född den
24.11 2004 och har kalvat
7 gånger, varav 3 st kvigkalvar. Doroteas far var
Nuuttilan Lirkko Tv och
morfar Gäddnäs Björn.
Doroteas högsta medelavkastning var det fjärde
produktionsåret när hon
mjölkade 15759 kg eller
16091 kg EKM. I medeltal har hon mjölkat 12676
kg mjölk per år ( 12889 kg
EKM), 508 kg medelfett
och 458 kg medelprotein.

N y utvecklingschef för
trädgårdsproduktion
Susann Rännäri, den nya utvecklingschefen för trädgårdsproduktion inom
Svenska Lantbrukssällskapens Förbund,
besökte Österbotten i sin runda genom
Svenskfinland. Till hennes uppgifter hör
att komplettera trädgårdsrådgivningen
som sker i sällskapen och speciellt bidra
med kunskaper i ekonomi och marknadsföring. Genom att besöka olika delar
av det svenskspråkiga området vill hon
utreda vilka behov det finns på fältet.
Speciellt utmanande är det att produktionen i olika håll av Svenskfinland har
totalt olika tyngdpunkter och därför
olika behov av rådgivning. På Åland
är fruktproduktionen(främst äpple), i
Åboland frilandsgrönsaker, speciellt tidig
produktion, och i Österbotten växthusgrönsaksodling som är det betydelsefulla.
Under sitt besök i Österbotten deltog
Susann Rännäri i frilandsgrönsaksodlarnas välbesökta kursdag om aktuella
saker samt studiebesök hos FinneFarm.
Under andra dagen diskuterades om
aktuellt inom rådgivningen, besöktes
Smiths Garden i Yttermark samt Botnia
Grönsaker.
Botnia Grönsaker är ett familjeägt
företag som köper upp, packar och säljer
vidare grönsaker och potatisprodukter. Företaget har drygt 40 leverantörer
och väger in på årsbasis ca 5 miljoner
kilo tomater och knappa en miljon kilo
gurkor. Dessutom hanteras i verksamhetspunkten i Lappfjärd 10-12 miljoner
kilo potatis årligen. Förutom färska produkter säljs även frusna potatisprodukter,
gurksallad och salladsdressing.

Foto: Kaisa Haga

Susann Rännäri från SLF och Rosita Langels från Botnia Grönsaker.
För sortering och packning finns en hel
del maskiner i verksamhetsutrymmena.
Gurkor packas i två skift då produktionen är som störst. Från både tomat-och
gurklinjerna går lådorna till automatiska
staplaren som staplar lådorna på lastpallen och sedan till maskinen som knyter
tunt plast runt pallen. För sortering och
packning av körsbärstomater finns också
en egen maskin.
Trots att många arbetsuppgifter sköts
av maskiner så behövs en hel del människor också. Under högsäsongen ska det
vara ca 20 personer runt maskinerna för
att få arbetet att löpa bra. Sommartid är
lokala packerier viktiga arbetsgivare för
ungdomar och inkörsporten till arbetslivet till flera av dem.

Under besöket diskuterades en hel del
om hur marknaden för olika produkter
ser ut. En viss oro finns för ökad tomatareal till säsongen 2015 och hur det
påverkar prisbilden. Konstaterades också
att tomatsortimentet blir större med
olika slags av specialtomater där variationen är nästan oändlig. Gurkodlingen
har i sin tur delats i två olika grupper,
man odlar året runt med belysning eller
sommartid några månader. Gurkodling
med lång säsong utan lampor börjar höra
till rariteterna.
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Kaisa Haga
Trädgårdsrådgivare
mobil 050-9115920

Annonsbokning via
Lantbrukssällskapet/
Carina Ahlnäs,
Tfn 010 839 2200
För närmare uppgifter
om annonsering i
Bondeföretagaren fråga
efter vårt mediekort.
Pärmbild, foto:
Lantbrukssällskapets arkiv
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B örja i tid för att hitta rätt köpesumma vid
generationsväxlingen
Dagens jordbrukare fortsätter att stå inför genomgripande förändringar vad
gäller t.ex. jordbrukspolitikens utformning och sin
roll som landsbygdsutvecklare. De flesta jordbrukare
känner ett ansvar att bevara den jord de ärvt eller
köpt med tanke på eget
leverne och kommande
generationer.

gärna kaffe och samla familjen kring
köksbordet, för att byta tankar och
åsikter med varandra! Känns det
svårt att föra en dialog med hela
familjen tveka inte att be om hjälp.
Det är en god idé att ta kontakt
med en rådgivare för att skapa sig
en uppfattning om vad en generationsväxling innebär.
En lyckad generationsväxling
innebär att alla i familjen är nöjda,
nu och i framtiden, och att allas
önskemål beaktas i den mån det är
möjligt.

För en jordbrukare är ofta arbetet på
gården ett sätt att leva. Men någon
gång kommer ändå den tid då jordbrukaren behöver lämna över hemmanet till nästa generation. Planeringsprocessen är ofta lång. Planera
därför generationsväxlingen 3-5 år
på förhand. Planeringsprocessen inkluderar många olika saker som juridik, skatter, pensioner, boende eller
startstöd. Men de mjuka frågorna
såsom värderingar och känslor utgör
ändå de viktigaste grundpelarna i
generationsväxlingen. Allt behöver
få mogna fram, för att generationsväxlingen skall bli lyckad.
När man börjar fundera på generationsväxlingen lönar det sig alltid
att vara öppen med vad som är på
gång i familjen, så att alla känner
att de får sin röst hörd. Koka därför

Hur mycket skall då
övertagaren eller
övertagarna betala för
gården?

Foto: Åsa Mattson

En generationsväxling kan genomföras antingen genom gåva, gåvoartatköp, köp eller arv. Det vanligaste
är ändå att det är någon form av
köpesumma inblandad i generationsväxlingen.
Överlåtarna behöver noggrant
reda ut hur stor deras pensionsinkomster kommer att vara. Täcker
pensionen deras levnadskostnader?
Nedan följer några viktiga punkter för att hitta den rätta köpesumman.

Överlåtarens
utgångspunkter
• Föräldrarnas skulder borde betalas bort, (undantag finns alltid).
• Föräldrarnas fortsatta leverne bör
tryggas samt även deras boende.
• Hur mycket kapital behövs för
framtiden?

TA REDA PÅ
UTSÄDETS GROBARHET!
Västankvarn Försöksgård i Ingå erbjuder
analysservice till konkurrenskraftiga priser.
T.ex. grobarhetsprov spannmål 22 € (moms 0 %),
analys av tusenkornsvikt ingår. Försöksgården
erbjuder också andra analyser, kolla in dem på:
www.nsl.fi/forsoksgard/spannmalsanalyser
Spannmålsprover kan också levereras per post.
Adress: Västankvarn försöksgård,
Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st.
Mikael Fröberg: 050 300 8740, mikael.froberg@nsl.fi
Ann-Sofie Lindholm: 044 782 7228, ann-sofie.lindholm@nsl.fi

Nylands Svenska
Lantbrukssällskap

Foto: Åsa Mattson

• Föräldrarnas restskatter som hänför sig till generationsväxlingen
bör inräknas i köpesumman.
• Syskonens andelar bör också inkluderas i köpesumman (om det
inte finns annan egendom som
syskonen kan kompenseras med.)
När man summerar dessa punkter
så hittar man ofta en köpesumma
som är lämplig för både övertagare
och överlåtare, men dock inte alltid.

Övertagaren eller
övertagarna behöver
fundera främst på
följande frågor
• Vilken verksamhet skall bedrivas
på gården?
• Finns investeringsbehov på gården?
• Vilken skuldsättning klarar gården
av i förhållande till omsättningen?
• Finns tillgång till arbetskraft i förhållande till gårdens verksamhet?
Redan i samband med planeringen av generationsväxlingsprocessen är det alltid bra att göra upp
en affärsplan. Affärsplanen är ett
mycket bra verktyg för att kunna
bedöma om köpesumman är på en
lämplig nivå. Genom att göra upp
affärsplanen gör man en analys av
gårdens förutsättningar idag och i
framtiden. Man kan enkelt utläsa
hur lönsamheten ser ut idag och
vilka möjligheter till avkastning som
finns. Därtill tar man också framtida
renoverings- eller investeringsbehov
i beaktande i affärsplanen.
Genom att bestämma övertagarens möjliga skuldsättning bestäms

Familjen Löfqvist i Lövö gjorde år 2014 en lyckad generationsväxling. Överlåtarna Gun-Britt och Roger ser fram emot att flytta in i
sitt nya hus som kommer att färdigställas under detta år. Övertagarna Jonas och Malena samt sonen Josef flyttar in i hemgården
som finns på jordbrukets driftscentrum.
också det maximala pris som överlåtaren kan betala för gården.
Slutligen gäller det att utarbeta
förslag till generationsväxlingen
med fakta, önskemål och rimliga
beräkningar som alla kan ställa sig
bakom.
Men man måste alltid komma
ihåg att det inte finns några patentlösningar för en generationsväxling.
En omsorgsfull planering av genera-

tionsväxlingen är avgörande för att
bevara familjeharmonin och säkra
jordbruksföretagets framtid!

Åsa Mattsson
Generationsväxlingar
mobil 050-330 7508

Sakkunnig
inhemsk service!

!
Passa på
gratis i

1000-kornsvikten
etssamband med grobarh!
15
20
ren
analys vå

Se kompetensområde www.finas.fi

& 06-347 4250 www.hortilab.fi
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B ättre stöd för täckdikning
och miljöåtgärder
Foto: Rainer Rosendahl

Nu är det läge att se över
dränerings- och miljöåtgärder för odlingsmark.
Stödvillkoren för täckdikning och
skötselavtal för miljöåtgärder kommer sannolikt att förbättras avsevärt.
Odlaren har i år möjlighet att söka
om ett högre stöd i form av investeringsbidrag när räntestödslånet
har slopats för täckdikning. Bidraget kommer att höjas med 5 %
och blir då 30 % av de godtagbara
kostnaderna. Om man i samband
med täckdikningen bygger reglerad
dränering kan man få ytterligare
5 % i bidrag för hela åtgärden, det
vill säga 35 %. Stödet kan sökas
för nytäckdikning, omtäckdikning,
kompletteringsdikning och för reglering av dräneringen, det vill säga
byggande av t.ex. reglerbrunnar.
Ansökningsförfarandet har förenklats betydligt genom att kraven på
kassarest, lönsamhetskalkyl, ålder
och arbetsplatsprotokoll har slopats.
I samma stödansökan kan man ta
med åtgärder för flera olika skiften,
t.ex. nytäckdikning av ett skifte,
kompletteringstäckdikning av våta
områden på några skiften och byggande av reglerbrunnar på flera
skiften. Alla åtgärder tillsammans
blir en ansökan. På det här viset får
man också stöd för små åtgärder,
som annars skulle falla under minimistödgränsen för bidraget, som är
3000 €. Stödet söks av den registrerade odlaren, som också kan söka
för arrendejord. Ansökningar gjorda
i vår kan tidigast dikas till hösten
efter tröskningen.
Informationen och villkoren som
beskrivs i denna artikel är de huvudsakliga grunderna för stödformerna
som ännu inte har fastslagits.

Villkoren för investeringsstödet är följande:
Bidrag 30 % av de godtagbara
kostnaderna, som tidigare har va-

Foto: Rainer Rosendahl

Utför dikningen i så torra
förhållanden som möjligt, ger
bästa slutresultatet.

Reglerad dränering är enkelt att bygga på gamla och ny
dräneringar.
rit 3,20 €/m, kommer att justeras
uppåt.
Byggs miljöåtgärden reglerad
dränering är stödet maximalt 35 %.
Minimiunderstödet är 3000 € .
Ansökningstiden är fortlöpande,
ansökningarna beviljas i fyra omgångar per år.
Till ansökan bifogas dräneringsplan med plankarta, arbetsbeskrivning och kostnadsvärdering.
Ansökaren skall vara över 18 år
och ha praktisk erfarenhet av jordbruk.
Inkomstkraven från jordbruket
har slopats dvs. kassaresten.
Arbetet kan inte påbörjas före
stödet har beviljats.
Urvalsförfarande (kriteriebedömning 6 punkter)

Alla behövliga blanketter kommer
hittas på www.suomi.fi/etjanster.

Nya skötselavtal för
reglerad dränering våren
2015
Nya avtal för reglerad dränering,
underbevattning och recirkulation
på sura sulfatjordar kan sökas igen
våren 2015.
Stödet har höjts rejält, speciellt
för underbevattning och kommer
att vara verkligt intressant ur både
odlings- och miljösynvinkel. Det
maximala årliga skötselstödet för
reglering är 70 €/ha och för underbevattning eller recirkulation av
dräneringsvattnet 250 €/ha. Kraven

Dräneringsgrus + nedfälld
matjord är en mycket viktig
del av dräneringen.

och ansökningsförfarandet är ännu
oklart.

NTM-centralen. Ansökningstiden
är fortlöpande.

Rörläggning av
utfallsdiken populära

Dikningsanmälan på
sura sulfatjordar

Grundtorrläggningsbidrag för rörläggning av utfallsdiken finns kvar
och är i år 40 % av de beräknade
kostnaderna, stödet kan med goda
skäl höjas med ytterligare 20 %.
Miljöåtgärder (ex. Våtmark, sedimenteringsbassäng) i samband med
rörläggningen ersätts till 100 %.
För rörläggning utan miljöåtgärd
är stödet 30 %.
Bidraget förutsätter att de sökande är två till fyra markägare
med odlingsmark intill varandra på
bägge sidor av utfallsdike. Bidrag
beviljas för alla arbeten och material
(planering, material, entreprenad,
transport av fyllnadsmassor och eget
arbete).
Ansökan förutsätter en plan, som
uppgjorts av sakkunnig, t.ex. Pro
Agria.
Rörläggningen skall utföras inom
3 år och när den är klar och bidraget
skall lyftas, så sänder markägarna in
kvitton som täcker bidragsdelen till

Den nya förordningen säger att anmälan skall göras för ny täckdikning
och när torrläggningsdjupet ökas,
genom kompletterande täckdikning
på sura sulfatjordar och för åtgärder
på grundvattenområden.
Om det aktuella området för åtgärden inte är sur sulfatjord behöver
inte dikningsanmälan göras.
Litorinahavets gräns som beskriver förekomsten av sura sulfatjordar
och grundvattenområdena hittas på
GTK:s hemsida.
Dikningsanmälan skall alltid göras
60 dagar före täckdikningsarbetet
inleds på blankett för Anmälan om
dikning, som sänds till:
NTM-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallonkatu 8, PB 156,
60101 SENÄJOKI.

Orkar du arbeta tills du blir pensionär?
ASLAK-kurser för lantbrukare skall förbättra
möjligheterna till att man skall orka i arbete.
Där skall man få idéer om hur man kan
utveckla sitt arbete och sina arbetsmetoder
för att både kroppen och hälsan skall orka.
Kursen, som startar en gång per år, riktar
in sig på att ge bättre arbetsförmåga och ett
fortsatt aktivt arbetsliv. Rehabiliteringen är
22 dygn, uppdelat i 4 perioder. Kurserna
ordnas på svenska vid Härmän Kuntokeskus. De som kan delta i kursen är lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsproducenter.
Den fysiska konditionen, sunda levnadsvanor och balansen mellan arbete, vila och
fritid är viktiga tyngdpunkter för att förbättra hälsan. Under kursveckorna tar man
upp om hälsa och näringskunskap. För en
lantbrukare kan det även vara viktigt att
diskutera om det psykiska välbefinnandet.
Hur hanterar man stress, relationer och
hur man planerar sin tid är några av diskussionsområdena. Man motionerar även
tillsammans och har bl.a. vattengymnastik

Foto: Rainer Rosendahl

och käppgymnastik. Man lägger stor vikt på
gruppdiskussioner då man delar med sig av
sina erfarenheter.
Programmet sker till största delen i
grupp, men man får även en individuell rehabiliteringsplan. Den första veckan träffar
man bl.a. en läkare och fysioterapeut och
lägger upp träningsprogram och mål, som
är anpassad för ens egna förutsättningar.
Det kräver också att man fokuserar sig på
de egna målen mellan kursveckorna.

Hur skall jag komma med på
en ASLAK-kurs?
Fråga efter kursen av företagshälsovårdaren eller – läkaren. Du behöver ett läkarutlåtande som visar att du är i behov av
rehabilitering för att kunna ansöka om att
få delta i kursen. När du har ett läkarutlåtande skall ansökan göras på blanketten
Rehabiliteringsansökan (KU 132r). Ansökan och läkarutlåtandet sänder du till FPA.

Rainer
Rosendahl
Dräneringstekniker
mobil 0400-561 550

Det är FPA som besluter om du får delta i
ASLAK-kursen.

Kostnadsfri
ASLAK-kursen är kostnadsfri för lantbrukare. Du har även rätt till dagpenning från
FPA och avbytare i form av vikariehjälp.

Tidpunkter för höstens kurs
Hösten 2015 startar året ASLAK-kurs.
Vecka 1: 26-30.10.2015
Vecka 2: 7-12.12.2015
Vecka 3: 14-19.3.2016
Vecka 4: 14-18.11.2016
(Kan förekomma ändringar i kurstiderna).

Nina Ohlis
Ekonomirådgivare
mobil 050-544 5794
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J ordbruksstöd 2015
I och med den nya programperioden 2014-2020
så förändras stöden i hög
grad, största ändringen
sedan inträdet i EU 1995.
Förutom nya benämningar
så används stöden nu mer
än tidigare som styrinstrument, särskilt gällande
miljöersättningen.

marken får inte minska med mer
än 5 % (översyn på hela landets
nivå). Eftersom detta nu överskridits måste man begära förhandstillstånd från kommunen
för att använda området för andra
ändamål.
• permanent gräsmark = permanenta betesmarker 2012 och permanent gräsmark som anmäls 2015

Kompensationsersättning
(tidigare LFA-stöd)

I det nya stödprogrammet kommer
att finns bara två stödområden för
EU-stöden, AB och C. De stöd
som EU helfinansierar är grundstöd,
förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplat
stöd. För de nationella stöden uppdelas C-området som tidigare. Den
övre gränsen på 63 år för erhållande
av stöd har slopats. Stöden kommer
i större grad att riktas till aktiva jordbrukare, inte förvaltare av flygfält
och dylikt. Stöden betalas i regel ut
först då all övervakning är klar.
Uppfyllande av tvärvillkoren (god
jordbrukshävd, goda miljöförhållanden mm.) är ett krav för erhållande
av de flesta stödformerna. Notera
att små ändringar kan komma eftersom landsbygdsmyndigheterna inte
ännu har instruktionerna fastställda.
Särskilt gällande miljöersättningen
finns många specifikationer som inte
berörs i denna artikel. Före stödansökan är det nödvändigt att läsa
igenom stödifyllningsanvisningarna
eller kontakta t.ex. lantbrukssällskapets blankettombud.
För C-området kan de nya stöden
delas upp i följande huvudgrupper:
- Grundstöd
- Förgröningsstöd
- Kompensationsersättning
- Miljöersättning
- Övriga stöd

Grundstöd (tidigare gårdsstöd)
Enligt tidigare fastställda stödrättigheter
• Finns för många stödrättigheter
i förhållande till arealen löns det
att sälja eller hyra ut i god tid
före 15.6.2015, eftersom extra
stödrätter upphör att gälla 2015
Beräknas bli ca 100 e/ha. Dessutom kan tillkomma eventuell gårdsvis
tilläggsdel, detta försvinner 2016.

Förgröningsstöd
Ny stödform för att förbättra miljövänlig jordbrukspraxis, gäller alla
som söker grundstöd. För C-området gäller två villkor. Uppskattad
nivå är 66 e/ha.
Diversifiering av grödor
• Odlar man över 10 ha måste gården odla minst 2 grödor, huvudgrödan max 75%
• Odlar man över 10 ha men under
30 ha och vall minst 75% är gården befriad
• Odlar man under 10 ha eller har
ekologisk odling är gården befriad
Bevarande av permanent gräsmark
• Arealen för permanent gräsmark
i förhållande till hela jordbruks-

• Termen LFA som kommit från
”Less Favoured Areas” ändras
till ANC, Areas facing Natural or
other specific Constraints.
• Skall sökas årligen!
• Förhöjning kan sökas för husdjurgårdar, djurtäthet minst 0,35 de/
ha. Obs, ändrade villkor
• Högst 25% får vara naturvårdsåker
och träda.
• Gradering av stödet beroende på
arealen (100%, 90% och 80%)
Kompensationsersättning (ANC)
på C-området
upp till 150 ha
Växtodlingsgård 150-300 ha
Över 300 ha
Husdjursgård

e / ha
242,00
217,80
193,60

upp till 150 ha 302,00
150 -300 ha 271,80
Över 300 ha 241,60

4. Miljövårdsvallar
Styrområde Övriga
		områden
skyddszoner
500 e/ha
450 e/ha
fleråriga miljövallar 50 e/ha
50 e/ha
vallar på
120 e/ha
100 e/ha
naturvårdsåker

Tabell 5: Miljöavtal
Skötsel av våtmarker, stödnivå
Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet
Åkrar för tranor, gäss och svanar
Uppfödning av lantraser
Odling av ursprungsväxter

450 e/ha
600 - 450 e/ha
600 e/ha
300 - 530 e/de/år
400 e/sort/år

Tabell 6: Nordligt stöd + nationellt stöd
Vete
Råg
Oljeväxter, ärter, bondböna, sötlupin
Proteingrödor
Stärkelsepotatis
Sockerbeta
Frilandsgrönsaker
Bovete, majs, fiberhampa fiberlin

Styrningsområde

C1
20 e/ha
100 e/ha
80 e/ha
45 e/ha
100 e/ha
100 e + 350 e/ha
348 e/ha
80 e/ha

C2
20 e/ha
100 e/ha
45 e/ha
45 e/ha
100 e/ha
100 e + 350 e/ha
348 e/ha
45 e/ha

Tabell 7: Djurbaserade stöd

Styrningsområde för skyddszoner
och vallar på naturvårdsåkrar.

5. Åkrarnas växttäcke vintertid
Styrområde Övriga
		områden
växttäcke 20 % 4 e/ha
4 e/ha
växttäcke 40 % 18 e/ha
9 e/ha
växttäcke 60 % 36 e/ha
11 e/ha
växttäcke 80 % 54 e/ha

Miljöersättning

EU nötpremie EU slaktpremie
Nordligt stöd
e/djur/år
lamm och killingar e/djur/år
				
C1 och C2
C1 och C2
C1 / C2
Tjur
150		
253 / 258
Diko
140		
300 / 300
Dikokviga 140		
180 / 180
Slaktkviga			
299 (per djur)
Tacka			
73 / 74
Lamm		
50		
Honget			
152 / 156
Killing		
50		
Häst			
54-90 / 54-90
				
Mjölk c/kg			
7,7 / 8,4

Nordligt stöd
e/djur/år
Skärgårdsomr.
304
376
227
348 (per djur)
85
164
54-90 / 54-90
9,4

(tidigare miljöstöd)

Nya termer
• Miljöförbindelse (tidigare miljöstödsförbindelse)
• Åtgärder (tidigare tilläggsåtgärder)
• Miljöavtal (tidigare specialmiljöavtal)
Miljöförbindelse
• Femårig förbindelse
• Odlingsplan för fem år skall uppgöras. Den uppdateras årligen
före sådd.
• Åkerarealen skall vara minst fem
ha, för trädgårdsodling minst en
ha
• Lika för växtodlings- och husdjursgårdar
• Krav på utbildningsdag eller tent
• Grundnivå
- Uppfylla tvärvillkoren
- Bevarande av jordbruksmark
- Minimikrav för användning av
gödselmedel och växtskyddsmedel
Åtgärder
• Gårdsspecifika åtgärder
1. Balanserad användning av näringsämnen
- Motsvarar i stort de tidigare
basåtgärderna
Åkerväxter
Trädgårdsväxter
54 e/ha
200 e/ha
• Skiftesspecifika åtgärder
1. Placering av flytgödsel i åker 40
e/ha
2. Återvinning av näringsämnen
och organiska ämnen 40 e/ha
3. Hantering av avrinningsvatten
- reglerbar dränering 70 €/ha
- reglerbar underbevattning
och återanvändning av torrläggningsvatten 250 €/ha

Styrningsområde

Styrningsområde för växttäcke
vintertid.

6. Åkernaturens mångfald
gröngödslingsvall
Fånggrödor
saneringsgrödor

54 e/ha
100 e/ha
300 e/ha

mångfaldsåkrar

300 e/ha

På gårdar som odlar s-beta, potatis och
frilandsgrönsaker Vilt-, ängs- och landskapsväxter

7. användning av organisk marktäckning för trädgårdsväxter och
sättpotatis
- ettåriga trädgårdsväxter 300
e/ha
- fleråriga trädgårdsväxter 500
e/ha
8. Användning av alternativa
växtskyddsmetoder 500 e/ha eller
350 e/ha
Man bör notera att naturvårdsåker-vall får uppgå till högst 5% och
tillsammans med mångfaldsåkrar (
t.ex. viltåker) får uppgå till max 15%
av arealen.
Träda får vara max 25% av totalarealen (tidigare 50%)
Miljöavtal
• Söks via NTM-centralerna

• Innefattar vårdbiotoper, naturbeten, kantzoner
se tabell 5
		

Växtodling
160 e/ha
Växtodling + husdjur 160+134 e/ha
Frilandsgrönsaker
600 e/ha

Stöd till unga
jordbrukare

Bidrag för jordbruksgrödor, produktionskopplat stöd (ny stödform)

• Nytt direktstöd från EU
• Med unga jordbrukare avses
högst 40 år gamla jordbrukare
som etablerat sig i branschen
högst fem år före inlämnandet
av första ansökan om grundstöd.
Om etablering skett 2009 eller
tidigare erhålls alltså inget stöd.
• Stöd beviljas för högst fem år från
etableringen
• Högst för 90 ha.
• Uppskattning av stödet för unga
jordbrukare 2015: ca 50 €/ha
(upp till 90 ha)

Det nuvarande bidraget för proteingrödor, oljeväxter samt stärkelsepotatis sammanslås och utökas.
Grödorna är åkerärt, bondböna, söt
lupin, vår- och höstraps, vår- och
höstrybs, solros, oljelin, oljehampa,
oljedådra, råg, sockerbeta och stärkelsepotatis.
Proteingrödor 90 e/ha
Råg
70 e/ha
sockerbeta
70 e/ha
Stärkelsepotatis 600 e/ha

Inom C-området kan fortsättningsvis nationellt stöd ansökas, 36 e/ha

Nordligt stöd +
Nationellt stöd

Ekologisk produktion

se tabell 6		

Ekologisk produktion och husdjursproduktion har egna femåriga åtgärder som inte kräver någon miljöersättningsförbindelse. På ekogårdar
är det dock möjligt att förbinda sig
till ett flertal villkor som rör miljöersättningar och ersättningar för
djurens välbefinnande. Stöd betalas
dock inte två gånger för samma åtgärd. Till skillnad från tidigare kan
en förbindelse om frilandsgrönsaker
också gälla bara en del av gårdens
skiften. Ersättningen för ekologisk
husdjursproduktion förutsätter att
gården har husdjur som motsvarar
minst 0,3 djurenheter per hektar.
Ansöks via NTM-centralen.

Djurbaserade stöd
se tabell 7
Noteras kan att tjurarnas EU-stödberättigade tid har ändrat från 6-22
månader till 6-20 månader, att EUtackbidraget försvunnit och att man
bör ha minst 20 tackor för att få
nordliga stödet.

Tor-Erik Asplund
Kundservicechef
mobil 050-386 5922
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F örändringar i startstöd
och investeringsstöd

Liksom produktionsstöden
är inte heller strukturstöden helt klara vid publiceringstidpunkten men man
tror att det inte blir stora
ändringar från utkasten.
Därför kan det komma
små ändringar i denna text
så det lönar sig att hålla
ögonen öppna och läsa i
fackpressen, kontrollera
Mavis hemsidor och höra
med din rådgivare före
investeringsbeslut.

En handfull större förändringar har
gjorts sedan senaste programperiod.
Bland annat har kravet på företagarinkomst höjts från 17.000 e till 25.000
e. För startstödet finns som tidigare
en lägre nivå där kravet på företagarinkomst är 15.000 e. Fortsättningsvis är
det högre startstödsbidraget 35.000
e medan det lägre bidraget höjs från
5.000 till 10.000 e. En återgång till
tidigare praxis är att ansökan om
startstöd nu alltid skall sökas före
man inleder verksamheten, alltså med
utkast till köpebrev. Åldersgränsen

för startstödssökande har höjts ett år,
tidigare under 40 år, nu ”till högst
40 år”. Räntestödslåneandelen vid
investeringar har sänkts medan bidragsandelen har höjts. Dessutom
kommer räntestödet att bara betalas
ut under fem år. En betydande höjning har skett angående stödtaket,
detta är nu hela 1.500.000 euro under
en treårsperiod.
Minsta belopp som betalas ut är
7.000 e vid byggande och 3.000 e
för övriga investeringar. Detta betyder att godtagbara kostnadsförslaget
för t.ex. en tork skall vara minst
20.000 e (25% bidrag + 10% räntestöd) och för täckdiken 10.000 e
(30% bidrag).
Affärsplanen blir allt viktigare. De
åtgärder man ämnar vidta för att
uppnå kraven för start- eller investeringsstöd kommer att följas upp
noggrannare.
Tidpunkten för öppnandet av den
nya programperioden, som sträcker
sig ända till 2020, är ännu inte fastställd men i spekulationerna sägs att
allt borde vara klart under våren och
första ansökningsomgången avslutas
i augusti. Därefter fyra ansöknings-

Stödobjekt
Mjölk och nötkött
Svin
Fjäderfäkött
Får och getter
Hästar
Biodling
Pälsnäringen
Växthus
Torkar
Täckdikning
Skördemaskiner, gemensamma
Produktlager
Maskinhallar
Energiproduktion
Iståndsättning av jordbruksprodukter för
försäljning
Investeringar i arbetsmiljö, produktionsmiljö, djurens välmående och miljö

omgångar per år. Startstöden kan
fortsättningsvis sökas kontinuerligt.
I detta sammanhang kan även nämnas att alla ansökningshandlingar
och bilagor numera skall inlämnas
i elektronisk form. På landsbygdsmyndigheten Mavis websidor finns
e-tjänsten Hyrrä som skall användas
för ändamålet.
Sammanfattningsvis kan man säga
att generationsväxling och investering på en spannmålsgård försvåras
betydligt med den höjda företagarinkomsten. Då det tidigare har
räckt med ca 60 ha så kan det nu
behövas närmare 90 ha för att påvisa
tillräcklig livskraft. Särskilt svårt blir
det eftersom varken maskinentreprenads- eller skogsinkomster kan
räknas till godo.
Ta kontakt med din rådgivare eller
NTM-centralen för att kontrollera
hur dina planer uppfyller villkoren
för stöd. Österbotten har varit i topp
med att utnyttja investeringsstöden.

Tor-Erik Asplund

”Studierna gav mersmak”
Att som vuxen studera till landsbygdsföretagare vid Yrkesakademin i Österbotten har blivit allt mer populärt. Under de senaste
åren har den fristående grundexamen inom lantbruksbranschen
kört igång varje höst med ett femtontal studerande i gruppen.
När de blir utexaminerade har de avlagt fristående grundexamen
inom lantbruksbranschen, kompetensområdet för lantbruk.
– Det är speciellt personer som förbereder sig på att överta ett
lantbruk som söker till studierna. I höst startar vi en ny grupp,
ansökan ska göras senast 31.5, säger Roger Frants, utbildare inom
lantbruksbranschen.
Tyngdpunkten i studierna ligger på företagande och växtodling,
men djurskötsel och teknologi är viktiga delar i studievardagen.

Kundservicechef
mobil 050-386 5922

Räntestödslånets
belopp av godtagbara
kostnader i procent
60
65
65
60
65
65
65
65
65
-

Räntestödets belopp
av godtagbara kostnader i procent
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-

Bidragets belopp av
godtagbara kostnader
i procent
35
30
20
35
30
25
30
25
30
10
30
20
35
30

Förhöjning

-

-

30

4

1 Unga odlare + 10%
2 Förhöjning + 5% om torken används av två eller flera jordbrukare
3 	Förhöjning 5% vid reglerbar dränering
4 	Förhöjning 10% om investeringen befrämjar behandlingen och användningen av gödsel.

Daniel Sund, första raden längst till vänster, premierades som
årets vuxenstuderande vid Yrkesakademin i Österbotten.

1
1
1
1

1
2
3

Förhöjning 20% om investeringen förverkligas inom ramen för
Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) På kommande

– Utbildningen är planerad så att den stärker de studerandes kunnande inför de fristående examenstillfällena, som är en förutsättning för erhållande av examen. Under utbildningens gång jobbar
du med utvecklingsarbete för ditt eget lantbruksföretag och på
så vis blir utbildningen samtidigt en tid av analys av ditt företag
och planering för den framtida verksamheten. Examenstillfällena
planeras och utförs i första hand på egna gården, säger Frants.
År 2014 var Daniel Sund en av två studerande vid YA som fick
utmärkelsen ”årets vuxenstuderande”. Sund fick utmärkelsen efter
att ha avlagt fristående grundexamen inom lantbruksbranschen
- en utbildning som han sökte till dels på grund av att han nyss
bytt arbetsplats och bransch, och dels på grund av en kommande
generationsväxling.
– Jag upplever att studierna varit upplagda på ett sådant sätt så att
de varit flexibla och lämpliga till sin utformning. Det har gått bra
att studera parallellt med att arbeta på den egna gården. Studierna
gav också mersmak och jag skulle gärna fördjupa mig ytterligare
inom växtodling och skogsbruk, säger Sund.
Sedan 2010 äger Sund ett eget lantbruk och kommer inom kort
att överta hemgården via generationsväxling. Friheten i att forma
studierna enligt de egna förutsättningarna och faktumet att hans
tidigare kunnande inom branschen beaktades då studieplanen
gjordes upp gjorde att Daniel kunde avlägga sin examen på två år.
– Speciellt stor nytta tycker jag att jag redan nu haft av ekonomistudierna och hur man sköter ett företag, säger Sund, som också
erbjuder tjänster med sin skogsskördare vid sidan om lantbruket.
Text och foto: Sara Mannsén

Yrkesinriktad grundexamen (unga):
Landsbygdsföretagare (Gemensam ansökan 24.2.2015 - 17.3.2015)
Skogsmaskinsförare (Gemensam ansökan 24.2.2015 - 17.3.2015)

Personlig betjäning,
snabbt och smidigt
Tel. 06-346 2111
www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

Fristående examen (vuxna):
Grundexamen inom lantbruksbranschen, landsbygdsföretagare (start HT 2015)
Grundexamen inom lantbruksbranschen, pälsdjursuppfödare (HT 2015)
Grundexamen inom skogsbranschen, skogsmaskinsförare (HT 2015)
Grundexamen inom skogsbranschen, skogsarbetare-skogsserviceproducent
(HT 2015)
Grundexamen i trädgårdsskötsel, trädgårdsmästare (HT 2015)
Yrkesexamen för florist (HT 2015) Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (VT 2015)
Yrkesexamen för skogsmaskinsförare (HT 2015)
Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur
Specialyrkesexamen för farmarmästare (Nonstop antagning)
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Optima
Lannäslund
– En skola med
framtidstro
Vid Optima Lannäslund kan du antingen studera inom utbildningsprogrammet
för landsbygdsföretagare eller djurskötare.
Vår landsbygdsföretagarutbildning ger dig en bred bas för det kommande yrkeslivet.
Förutom lantbruk och skötsel av produktionsdjur lär du dig en hel del om att bruka
skog, underhålla maskiner och lantgårdens byggnader samt annat viktigt inom landsbygdsföretagande. Du lär dig även mycket om företagande och ekonomiskt tänkande.
Som landsbygdsföretagare kan du jobba som landsbygdsföretagare (jordbrukare),
maskinentreprenör, lantbruksavbytare, skogsföretagare/arbetare eller verkstadsarbetare
beroende på inriktningar under studietiden.
Djurskötarutbildningen riktar sig till dig som är intresserad av smådjur, hästar, hundar,
får eller övriga produktionsdjur. Inom djurskötarlinjen får du lära dig rutinerna inom
djurskötsel och utfodring. Optima Lannäslund bedriver även ett eget hundpensionat
och hunddagis. Som djurskötare kan du jobba på stall, djurgårdar med produktionsdjur,
i djuraffär eller bli egen företagare.
Hösten 2014 började 42 nya studerande vid Optima Lannäslund, vilket ger oss en positiv framtidstro i branschen och det sporrar även utvecklandet våra utbildningsprogram.
Hösten 2015 kommer vi förhoppningsvis att på börja bygget av nya ensilagesilos
och komma igång med vår projekttraktor. Mera information, www.optimaedu.fi.

Fördjupade yrkeskunskaper
viktiga i arbetslivet
På Yrkeshögskolan Novias campus Raseborg kan man studera vidare till agrolog,
skogsbruksingenjör eller miljöplanerare.
Nästa höst ordnas hortonom inom trädgårdsnäringarna eller landskapsplanering i
flerform, en del av studierna görs på distans.
Stina Österlund från Purmo studerar till
agrolog och Mathias Backlund från Nykarleby till skogsbruksingenjör. Båda har gått
grundstudierna i Lannäslund.
– Lannäs gav en bra grund, men här får
man fördjupa sina kunskaper, och det är
viktigt i arbetslivet, säger Stina.
– Agrologyrket är brett och utbildning ger
fler möjligheter.
Stina siktar på att ta över familjegården inom uppskattningsvis tio år.
– Det bästa är att man får studera det man är intresserad av, säger Mathias, som
också är ordförande i studerandeföreningen Ekenäs Kåravdelning och vice ordförande
i skogsbruksstuderandenas förening Spiritus Forstis.
Både Stina och Mathias ser studentföreningarna som viktiga för studiemotivationen.
– Vårt motto är att man ska trivas här på campus, säger Mathias.
– Vi ordnar evenemang så som volleyboll och innebandy varvat med bastu- och filmkvällar. Man får snabbt nya kompisar via evenemangen.
– Studieåren går snabbt och det är trots allt en kort tid av ens liv. Man hinner arbeta
resten av livet, så varför inte pröva på studier som ger fördjupade kunskaper, säger Mathias, som kan tänka sig bli skogsfackman eller entreprenör efter studierna.

Gemensam ansökan 24.2-17.3.2015

Gemensam ansökan till examensinriktad dag- och flerformsstudier
samt högre YH-utbildning pågår 17.3-9.4.2015

VUXENUTBILDNINGSCENTER

NY PERIOD MED NYA REGLER!

Ekohusdjursdagar

Stödinfo 2015 - heldagstillfälle

Planerar du att börja med ekohusdjur eller står en generationsväxling inför dörren på ekohusdjursgården? Eller vill du lära dig
mer om ekologisk husdjursproduktion – möjligheter, utmaningar,
marknad och villkor?
Tid:
Plats/Vasa:
Plats/Karis:
Plats/Åland:

Måndag 30.3.2015 och tisdag 14.4.2015 kl. 09.30–15.00.
Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, rum FT 2076
Karis Axxell, Bangatan 75, 2:a våningen
Prakticum, Jomala gårdsvägen 17

Föreläsningarna sker på distans från Vasa och Karis. Som deltagare är man på plats i
Vasa, Karis eller på Åland.
Ekohusdjursdagarna är gemensamma för Svenskfinland och arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten i samarbete med ProAgria NSL, ProAgria ÖSL och Ålands
Hushållningssällskap.
Kursen uppfyller utbildningskravet på två dagar som ingår i ekohusdjursförbindelsen för 2015. Kravet gäller den som söker en helt ny förbindelse för ekohusdjur eller
vid en generationsväxling behöver kursen.
Kursinnehåll:
Dag 1: Ekoförbindelse, ekogranskning, övriga stöd och eko. Anskaffning av djur,
medicinering, förhållanden, skötsel, ekonomi och marknad
Dag 2: Utfodring till ekodjur. Krav på planer och dokumentation.
Föreläsare: Peter Björkmark, Österbottens NTM-central, Micaela Ström ProAgria
NSL, Thomas Snellman Pedesöre och Jan-Olof Johnsson, ProAgria ÖSL.
Kursavgift: 80 euro/dag. Kaffe och lunch på egen bekostnad.
Anmälan senast 23.3.2015 till: Studiesekreterare tfn 06-324 23 77 eller
vuxcenter@yrkesakademin.fi.
Tilläggsinfo: Roger Frants 044-750 32 55, roger.frants@yrkesakademin.fi

Program:
8.30 Kaffe
9.00 Öppning – stallgödselregler/ÖSP
9.20 Grundstödet, förgröningsstödet och nytt i tvärvillkoren/
NTM-centralen
9.40 Kompensationsersättning och nationella åkerstöd/ NTM-centralen
10.00 Miljöersättningen/NTM-centralen
11.00 Miljöavtal och ekologisk produktion/NTM-centralen
11.30 Råd 2020 och ”Stödvågen” /Pro Agria ÖSL
12.15 Lunch (på egen bekostnad)
13.00 Stödansökan och ansökningstider/Landsbygdssekreteraren
14.00 Djurstöden och djurens välbefinnande/ NTM-centralen
15.15 Investeringsstöd, Startstöd och Hyrrä/ NTM-centralen
16.30 Avslutning
Plats och tid:
Närpes simhall
24.3 8.30–16.30
Optima, Jakobstad
25.3 8.30–16.30
Vähäkyrö-talo (finskt tillfälle) 26.3 8.30–16.00
Norrvalla, Vörå
31.3 8.30–16.30
		

Stödinfo 2015- Ny period med nya regler!

Program:
• Öppning – stallgödselregler/ÖSP
• Grundstödet, förgröningsstödet, nytt i tvärvillkoren/NTM-centralen
• Kompensationsersättning och nationella åkerstöd/ NTM-centralen
• Miljöersättningen/ NTM-centralen
• Miljöavtal och ekologisk produktion/ NTM-centralen
Kaffe
• Råd 2020 och ”Stödvågen” / Pro Agria ÖSL
• Stödansökan och avslutande diskussion/Landsbygdssekreteraren
Plats och tid:
Laihian nuorisoseura (finskt tillfälle)¹ 18.3		 17.30–21.00
Majbo, Dagsmark (finskt tillfälle) ¹
23.3		 12.00–16.00
Majbo, Dagsmark
23.3		 18.30–21.30
Norrvalla, Vörå
25.3		 18.30–21.30
Närpes simhall
26.3		 18.30–21.30
Korsholm, Kulturhuset i Smedsby
26.3		 18.30–21.30
Nykarleby, Ahlbecksalen
31.3		 19.00–22.00
Karleby stadshus ²
1.4		 10.00–14.00
Malax, Bygdegården
1.4		 18.00–21.00
Bennäs, Sursik
7.4		 19.00–22.00
Kronoby kommungård
8.4		 19.00–22.00
¹ Fråga efter specifikt program från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
² Information om djurstöden och lunchpaus tillkommer i programmet.
Man kan välja utbildningsplats efter önskemål, men anmälan om deltagande till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet två dagar på
förhand krävs till alla tillfällen.
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B okföringssällskapet
betjänar nu även i Bennäs
Foto: Anna Sand

Bokföringssällskapet
i Finland Ab ägs av de
Svenska Lantbrukssällskapen. I slutet av
fjolåret utvidgade man
sin verksamhet genom att
överta före detta Edströms
Bokföringsbyrå i Bennäs
i norra Österbotten. I
samma byggnad verkar
själva Lantbrukssällskapet
och synergieffekterna är
uppenbara.
Ägarbytet mellan Edströms Bokföringsbyrå och Bokföringssällskapet
skedde i november 2014 och samtidigt förstärktes personalstyrkan, då
Görel Lönnbohm-Hatt anställdes
som byråchef. Hon har lång erfarenhet av bokföring för företag, men
jord- och skogsbruksföretagare är
nytt för henne.
– Det har varit intressant att få lära
sig mer om den här branschen, och
samtidigt få en bra kontakt med de
kunder man betjänar, konstaterar
Görel.

Komplement till Lantbrukssällskapets service
De två övriga anställda, Lilian
Kanckos samt Birgitta Samulin, fortsätter som tidigare på byrån, där det
just nu råder bråda tider med alla
deklarationer som ska färdigställas
inom februari. Bokföringssällskapet betjänar i huvudsak jord- och

Foto: Anna Sand

Kunderna har reagerat positivt
på förändringen och är glada över
att bokföringsverksamheten fortsätter i huset. Den utgör dessutom
ett komplement till Lantbrukssällskapets service, där två ekonomiska
rådgivare står till producenternas
förfogande. De har redan tidigare
erbjudit, och erbjuder fortfarande,
bokföringstjänster även på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Måste hålla sig
up to date

Görel Lönnbohm-Hatt är byråchef på Bokföringssällskapet Finland Ab:s nya verksamhetspunkt i Bennäs utanför
Jakobstad. Hon uppskattar
kundkontakterna i sitt nya
arbete och vill att tröskeln för
kunderna att komma in ska
vara så låg som möjligt.
skogsbrukare men vi sköter även
aktiebolag, föreningar och andra
samfund.
– Tidigare kunder följde med vid
ägarbytet, och vi välkomnar även
nya kunder. För tillfället betjänar vi
cirka 140 jord- och skogsbrukare
samt ett tjugotal andra kunder. Tidigare ägaren Bo Edström finns med
oss under en övergångsperiod och
min inlärningstid, berättar Görel
vidare.

Bokföringssällskapet erbjuder samma höga sakkunskap, kundkoncept
och prissättning i hela Svenskfinland. Bokföringen utförs i den egna
regionen och tilläggstjänster inom
övrig ekonomisk rådgivning erbjuds
alltså av lantbruks- och hushållningssällskapen.
– Vi erbjuder både löpande bokföringstjänster, deklaration, faktureringstjänst och löneräkning. Ofta
får vi frågor om momsen och vad
som är avdragsgillt och inte. Kunskaperna på fältet varierar ganska
mycket – störst är hjälpbehovet hos
nyblivna och större lantbrukare, anser Görel.
Nyheter kommer regelbundet
inom branschen och det gäller för
personalen att hålla sig uppdaterad.
– Byråkratin inom jordbruket syns
inte så mycket i vår verksamhet,
mer hos Lantbrukssällskapet, men
vi behöver ändå känna till systemet
och reglerna, fortsätter hon.

Foto: Rodeo.fi

Regelbundenhet bäst
Enklast görs deklarationen om också
den löpande bokföringen sköts på
byrån, även om det finns några kunder som väljer att göra ”förarbetet”
själva.
– Det är bra om man kan komma
in regelbundet under året. Då und-

Förutom Görel betjänar även Lilian Kanckos och Birgitta Samulin,
precis som tidigare, på bokföringsbyrån, som finns i samma hus
som Lantbrukssällskapet på Mjölvägen 2 i Bennäs.
viker vi att allt arbete hopar sig till
slutet av året, och att arbetsbördan
blir omöjlig. Dessutom hinner man
då upptäcka om det är något som
bör justeras före årsskiftet, och om
man önskar kan man få mellanbokslut för att se vartåt det lutar, förklarar Görel och fortsätter:
Foto: Anna Sand

BFS

Bokföringssällskapet

Hur får du tid till det som är väsentligt?
Anlita oss som ekonomiexperter för ditt företag
Vi sköter bokföring och bokslut, skatteplanering, skattedeklarationer samt löneberäkning
och fakturering för ditt företag.
Vi samarbetar med lantbruks- och hushållningssällskapen. Kontakta sällskapens rådgivare
för bl.a. ekonomiplanering, budgetering och analys av resultaten. Via dem kan man få
förslag på åtgärder som hjälper dig att hitta det som behöver utvecklas i fråga om produktionen, insatserna, arbetsmetoderna och kundrelationerna. Allt med målet att förbättra
din ekonomi.
Välj den helhet av våra tjänster som bäst stöder din verksamhet.
Tag kontakt redan idag!

Bokföringssällskapet
Lantbruks- och hushållningssällskapen
www.slf.fi

– Det är även roligare att jobba på
det viset – då blir kundkontakterna
tätare och mer regelbundna. Just
det här är något som jag saknat tidigare och som jag nu uppskattar. Det
är mer intressant att jobba med alla
papper då verkligheten är närmare
och man har möjlighet att stämma
av med kunderna själva.

Inga frågor är obefogade
Att behålla en låg tröskel för kunderna till byrån är viktigt enligt Görel.
– Man ska känna att man kan
komma in och rådfråga eller diskutera med oss när som helst. Ingen
fråga är för liten eller dum. Vi hjälper gärna till med småsaker om möjligt, och det är bättre att ta itu med
frågorna under årets gång istället för
att spara dem till deklarationstiden.
Då undviker man panik och också
eventuella ekonomiska förluster.
Just nu är hela personalen på Bokföringssällskapet inne i ”deklarationsbubblan”, men tanken är att man
framöver också ska ha mer kontakt
med Lantbrukssällskapet på våningen ovanför.
– Både vi och kunderna kommer att märka nyttan av att Bokföringssällskapet nu finns i huset,
tror Görel.

Anna Sand/Kustmedia Ab
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S treckkodsburkar ger mervärde!
Provtagningsburkar med förklistrade etiketter, eller ”streckkodsburkar”, har redan varit i bruk en
tid på vårt område. Under fjolåret
ökade märkbart antalet gårdar som
använder burkarna, och trenden ser
positiv ut även för 2015. En orsak
till det är att Valios producenter
från och med april har möjlighet att
analysera dräktighet i ett tidigt skede
vid laboratorieenheten i Seinäjoki.
För tillfället (februari 2015) finns
det 26 gårdar på ProAgria ÖSLs
område som använder streckkodsburkarna vid provtagningen. Användningen är störst på robotgårdar,
men de används också i ladugårdar
med stations- och båsmjölkning. Vi
tog reda på hur olika mjölkningssystem inverkar på provtagningen
och hur det underlättat det praktiska
arbetet.
Niclas Sjöskog, Lillby, har ca 60
kor som mjölkas med en robot.
– Prioritet nummer ett var att
få ett snabbare system för inmat-

ningen. Förut var det alltid en kamp
mot klockan om man skulle hinna
klistra alla etiketter innan mjölkbilen
kom. Nu ger systemet en väsentlig
tidsinbesparing, berättar Niclas.
Han tar prov varje månad.
– Man har bättre koll då, poängterar Niclas.
Det gjorde han visserligen också
förut, men nu går det smidigare.
Han får medhåll av Jan Lindfors
från Esse:
– Nu är det ju till och med roligt
att provmjölka!
Niclas säger att det enda som orsakat mer arbete är att ändra om
kornas signum i robotdatorn, men
det är ju främst en engångsföreteelse. Däremot förhåller han sig
positivt till de kommande dräktighetsanalyserna.

”Allt nytt ska provas!”
Carola Åman från Åvist samt Tore
och Ann-Catrin Ena från Ytteresse
Foto: Jessika Eklund

Avscanningen går snabbt och smidigt för Hanna Ena.

tog även i bruk streckkodsburkarna
under fjolåret. Vardera gårdarna har
ca 35 mjölkande, men Åman har stationsmjölkning och Ena båsmjölkning. Tillvägagångssättet med provburkarna är dock det samma. I samband med mjölkningen skrivs kons
öronnummer på burkens lock och
efteråt paras provburkens streckkod
ihop med rätt ko med hjälp av en
handscanner och dataprogrammet
EMM-link.
– Det tar inte mera tid än annars,
men mjölkmängderna ska nog fortfarande matas in i Ammu, understryker Carola.
Båda gårdarna tog prov varannan
månad förut, men har nu övergått
till att ta varje månad.
– Resultaten blir mer exakta och vi
har bättre koll, säger Carola.
Familjen Ena tog inte fler prov än
nödvändigt på grund av att proceduren var rätt så omständig.
– Användningen av streckkodsburkarna har fungerat över förväntan! Nu går det både snabbare och
enklare. Vi var nog skeptiska till en
början, men nu skulle vi inte vilja
gå tillbaka till det traditionella systemet, förklarar Tore.
Båda gårdarna tror också att de
kommer att börja följa upp dräktigheten via mjölkanalyserna som ett
komplement till undersökningarna.
Lantbrukssällskapet hyr även ut
en Ezi-scanner, som scannar av
provburkarna under mjölkningens
gång samtidigt som mjölkmängden matas in. På det sättet kopplas
produktionen ihop med rätt ko och
burk direkt, och gården kan sända
iväg uppgifterna direkt efter mjölkningen.

M jölkföretagardagar och
Grovfoderkonferens i Umeå
Institutionen för norrländsk
jordbruksvetenskap (NJV) på
Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) i Umeå brukar vart annat
år arrangera en s.k. grovfoderkonferens. Denna gång, som var
den 17:e sedan starten i mitten
på 1970-talet, anordnades konferensen i samarbete med husdjursföreningen VÄXA Sveriges
Mjölkföretagardagar den 28-29
januari i Folkets Hus i Umeå, där
frågor kring grovfoder upptog
merparten av den andra dagens
program.
Programmet under den första
dagen av evenemanget, då över
tvåhundra personer deltog, handlade om allt från mjölkföretagande i tuffa tider med fokus såväl
på djurhälsa som bondens ork
och motivation i arbetet. Bland
annat Claes Hellgren, coach och
handbollstränare, medverkade
som föreläsare under rubriken
”Våga vara annorlunda”.
Den andra dagen inleddes med
en politisk debatt om Framtiden

Foto: Erik Pettersson/Tidningen Husdjur

för Mjölken i Sverige och vad som
kan göras med rätt jordbrukspolitik.
Under rubriken ”Bonde i balans
– hitta vägar när vardagen känns
tung” fortsatte programmet med
anföranden av Mikael Brodin, kyrkoherde och f.d. mjölkproducent
och psykologen Rigmor Viksten.
Till Grovfoderkonferensen hade
över 140 personer anmält sig. Föreläsarna, som är forskare och doktorander på NJV, SLU:s grovfodercentrum
i Umeå, presenterade i korthet resultat från ett antal försök som genomförts eller som pågår just nu inom

institutionen och vad som planerats
för de närmaste åren. Mera ingående
resultat från ett av försöken, som letts
av Helena Gidlund, återges i en annan
artikel i detta nummer av BF.
Övriga försök har handlat bl.a. om
optimal utfodring av svenskodlade
proteinfodermedel och behövs värmebehandling av dem, betydelsen
av vallfodrets kvalitet för mjölkkons
näringsförsörjning, mineralämnen
i vallfoder, ettåriga baljväxter, helsädsensilage av vårvete till mjölkkor
och kan konservering av vallfoder
påverka behovet av proteinfoder.

Foto: Jessika Eklund

Foto: Johanna Laakso

Så här skickas burkarna till
Valio.

Till vänster ny provburk med
förklistrad etikett (”streckkodsburk”), till höger den
traditionella varianten.

Nya burkar med
gångjärnslock
Alla provburkar kommer från och
med april i år att övergå i ett format
med gångjärnslock, men kommer
fortfarande att finnas i ett etikettfritt, ”traditionellt” format samt
med förklistrade etiketter. Orsaken
till bytet är automatiseringar i laboratoriet, så att behandlingen av
proverna ska gå snabbare. Förkodade streckkodsburkar med gångjärnslock ska möjliggöra flera olika
analyser ur samma mjölkprov, såsom
dräktighetstest.
Samtliga nya burkar med tillhörande transportställningar kommer
att vara avgiftsfria och bör ha tagits
i bruk innan juni 2015. Burkarna

Bland pågående doktorandprojekt
finns flera intressanta försök, bl.a.
om förbättrat utnyttjande av vallensilage i mjölkproduktion – skördestrategi och fodervärde, användning
av inhemska proteinfodermedel i
mjölkproduktion, stallgödsel till
baljväxtgrönfoder, rödklöverns bidrag till foderkvaliteten i vall och
en ny modell för evaluering av proteinvärdet i foder till idisslare – ett
verktyg för minskade kväveförluster.
Ett mycket intressant och stort
projekt på kommande är ett försök som skall heta ”Mjölk på gräs
och biprodukter”. I detta projekt
kommer tre institutioner inom SLU
att medverka plus Hushållningssällskapet i Halland. Bland forskarna
som kommer att arbeta med projektet finns kända namn som Bodil
Frankow-Lindberg, Rolf Spörndly
och Pekka Huhtanen.
Avsikten med projektet är att
skapa och prova utfodringssystem
för mjölkkor som helt är baserade
på stora mängder grovfoder plus
biprodukter från förädling av spannmål och andra vegetabilier. Målet
är att helt utesluta spannmål, soja
och andra fodermedel som även
kan användas som människoföda.
De biprodukter som skall provas är
rapsmjöl, glycerol, drank och rester
från sockerbetsindustrin. Vallfod-

fungerar i alla provtagningssystem.
Endast små nödvändiga justeringar
tillkommer, såsom en ny packning
i Tru-tests mekaniska mätare samt
ett kortare provtagningsrör för
ifyllningen på DeLavals provtagningskassett. Samtliga extra delar fås
avgiftsfritt från Valio. För övrigt bör
man vara noggrann med placeringen
av burkarna i alla provtagningsenheter för robotarna.
Mer information om de nya burkarna och praktisk provtagning
kommer med Valios månadsbrev i
mars, samt information om dräktighetstesten senare under vårens lopp.
Vill Du ha en introduktion eller
teknisk support kring streckkodsburkarna? Ta i så fall kontakt med
Ingeborg Nordberg 050-527 4189
eller Jessika Eklund 050-595 4906,
så hjälper vi Dig!

Jessika Eklund
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-595 4906

ret skall ”skräddarsys” för att
matcha näringsinnehållet i biprodukterna.
Hela kedjan från odling, foderblandning och ensilering
till ekonomi och miljöpåverkan
skall studeras. Resultatet förväntas bli lönsamt för mjölkproducenterna, ge bättre djurhälsa
och fertilitet samt minska miljöpåverkan.
Arbetet med de första försöken inom projektet startar i
höst i mindre skala för att sedan
utmynna i storskaliga försök år
2016. Resultat från omkring
260 kor under en hel laktation
skall följas upp. Hur mycket
mjölk korna kommer att producera återstår att se, sägs det
i projektplanen, men det viktigaste målet är att få en lönsamhet som är lika bra som i dag
eller bättre.
Läs mera om projektplanen
och annat som presenterades
under Grovfoderkonferensen
på http://pub.epsilon.slu.se/
11842/

Jan-Olof
Johnsson
Vall- och ekorådgivare
mobil 050-386 5921
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Spruttester
2015
Testdagar och
anmälningsuppgifter
Dagsmark

27.5, 28.5, 29.5
och 30.6
Stefan Nordman, 06-222 1701
(Lantbrukskansliet)
Lappfjärd
1.7		
Stefan Nordman, 06-222 1701
(Lantbrukskansliet)
Yttermark
25.5, 26.5 och 29.6
Vasa kontoret, 010 839 2200
Övermark
3.6		
Mats Storgård, 050-527 5856
Taklax
1.6 och 2.6		
Vasa kontoret, 010 839 2200
Pörtom
12.6 och 15.6
Vasa kontoret, 010 839 2200
Petalax
9.6		
Rolf Syrén, 0400-369 224
Malax
10.6 och 16.6
Jonas Fogde, 050-305 4963
Solf
8.6		
Daniel Klockars, 0400-287 236
Sundom
4.6
Glenn Björkqvist, 040-543 0973
Kvevlax
28.5 och 29.5
Vasa kontoret, 010 839 2200
Kuni/Vassor 11.6		
Vasa kontoret, 010 839 2200
Vörå
2.6, 3.6 och 24.6
Göran Boström, 050-568 9558
Kimo
17.6		
Vasa kontoret, 010 839 2200
Pensala
1.6		
Mathias Nyholm, 050-354 3183
Jeppo
8.6
Vasa kontoret, 010 839 2200
Nykarleby
4.6		
Vasa kontoret, 010 839 2200
Purmo
9.6
Jonas Löv, 050-586 3947
Esse
10.6 och 11.6
Vasa kontoret, 010 839 2200
Nedervetil 5.6		
Per Sandbacka, 050-347 7853

TEMA HUSDJUR

H ög andel klöver i ensilaget
ökar inte foderintaget och minskar inte behovet av
proteintillskott till mjölkkor
Många utfodringsförsök med klöverhaltigt eller klöverrikt vallensilage har visat på
högre foderintag och högre mjölkavkastning hos mjölkkor. Ett nytt försök under
ledning av doktorand Helena Gidlund på
SLU:s grovfodercentrum i Umeå, vars huvudsyfte var att undersöka om det är möjligt
att minska givorna av proteinfoder genom
att öka andelen rödklöver i ensilaget, visade
ingen ytterligare ökning av foderintaget och
ingen verkan på behovet av proteintillskott.
Däremot svarade korna som förväntat med
högre intag och högre avkastning om proteinhalten höjdes i foderstaten genom tillskott
av proteinfoder.
I försöket utfodrades 32 mjölkande SRBkor med åtta olika foderstater och varje ko
hann pröva tre av dem. Korna hade fri tillgång till fodret som gavs i form av fullfoder
och innehöll 60 % ensilage. Ensilagepartierna utgjordes av rent gräsensilage från andra
skörden och två rena rödklöverensilage från
första och andra skörd. Dessa blandades så
att hälften av foderstaterna innehöll grovfoder bestående av 70 % gräsensilage och
30 % klöverensilage. Den andra hälften
hade motsatt blandningsförhållande (se
Tabell 1).
Kraftfoderpremixen bestod av havre, betmassa, korn, fett, mineraler och vitaminer.
De två kontrollgrupperna (Ktrl) fick därutöver enbart syrabehandlat korn. I de andra
grupperna byttes kornet gradvis ut mot
rapsmjöl (Farmarin Öpex)) för att uppnå en
ökande mängd av råprotein i foderstaternas
kraftfoderandel (Ktrl = 13 %, Låg = 17 %,
Medel = 21 %, Hög = 25 %).
Resultat se Tabell 2.
Skillnader i resultaten mellan foderstater
som domineras av gräs- respektive klöverensilage framkom bara i liten utsträckning. Ett
högre intag av rödklöverensilage hade ingen
effekt vare sig på foderkonsumtion eller
mjölkavkastning. Den enda produktionsfaktorn som påverkades var proteinhalten i
mjölken, som sjönk när andelen rödklöver
ökade. Ureahalten i mjölken var högre och
kväveeffektiviteten lägre för foderstater med
70 % klöver i ensilaget. Detta förklaras till

Terjärv
15.6
Vasa kontoret, 010 839 2200
Kronoby
22.6
Vasa kontoret, 010 839 2200
Karleby/Såka
16.6
Clas Laxåbacka, 040-582 0115

Sakkunnig
inhemsk service!

Kom ihåg!rt av

po
Uppsamling och transtten
jordprov i Österbo
inleds 26.3!

Öppet hus
I Österbotten har vi fått fira flera ladugårdsöppningar i vinter. Öppet hus, innan korna
flyttar in, är glada evenemang. Foton från
bröderna Lindvall, Peter Karlå och Ranckens Ranch. Lantbrukssällskapet/Koll på
bygget var med i vimlet.

Margareta Slotte
Projektledare ”Koll på bygget”
mobil 050-4111 780

Johanna Laakso
Se kompetensområde www.finas.fi

& 06-347 4250 www.hortilab.fi

Husdjursrådgivare
mobil 050-550 1574

Tabell 1. Foderstaternas sammansättning (procent av torrsubstansen) och
råproteinhalt (RP) i totala foderstaten
Foderstater

Gräsensilage
Klöverensilage
Korn
Premix
Rapsmjöl
RP, g/kg ts

Gräs
Ktrl

Gräs
Låg

Gräs
Gräs
Medel Hög

Klöver Klöver
Ktrl
Låg

Klöver
Medel

Klöver
Hög

42
18
30
10
0
145

42
18
23
10
7
159

42
18
16
10
14
175

18
42
30
10
0
160

18
42
16
10
14
191

18
42
9
10
21
208

42
18
9
10
21
192

18
42
23
10
7
176

Tabell 2. Daglig foderkonsumtion och mjölkavkastning samt kväveeffektivitet för
respektive foderstat.
		
			
Foderstater
Gräs
Ktrl

Gräs
Låg

Gräs
Gräs
Medel Hög

Klöver Klöver
Ktrl
Låg

Klöver
Medel

Klöver
Hög

Foderkons. kg ts 19,3
Mjölk, kg
27,3
ECM, kg
28,2
Fett, %
4,24
Protein, %
3,40
Protein, g/dag 918
Urea, mmol/l 2,93
N-eff, g/kg
332

21,3
29,5
30.5
4,28
3,47
1016
3,52
308

23,0
30,5
31,0
4,19
3,44
1037
3,89
261

20,0
27,0
28,9
4,38
3,38
901
3,57
293

23,2
30,1
30,0
4,01
3,40
1019
4,33
233

23,4
29,5
30,8
4,25
3,36
993
4,31
210

23,7
29,6
29,9
4,03
3,44
1012
3,82
225

stor del av att dessa foderstater innehöll högre
råproteinhalt än de foderstater som innehöll
30 % rödklöver.

Slutsatser
Försöket visade att det inte är möjligt att
minska behovet av proteintillskott genom att
öka andelen rödklöver i ensilaget. Resultaten
i detta försök visade också att proteintillskott
över medelnivå inte är motiverad eller lönsam. Det stöder tidigare försöksresultat, som
visat att högre råproteinhalt i foderstaten ökar

21,5
29,2
29,8
4,15
3,43
989
4,01
272

foderintaget och avkastningen upp till en viss
nivå för att sedan plana ut.
Mera om detta försök och sammandrag
från andra presentationer under Grovfoderkonferensen hittar du på länken nedan.
http://pub.epsilon.slu.se/11842/

Jan-Olof
Johnsson
Vall- och ekorådgivare
mobil 050-386 5921

Foto: Margareta Slotte och Johanna Laakso
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D räktighetsanalys från
produktionsuppföljningsproven
I början av april tar Valios laboratorium i
bruk dräktighetsanalys. Detta är nytt i Finland och ett stort steg inom boskapsskötsel
och säkert till stor hjälp i vardagsarbetet.
Analysen tas från produktionsuppföljningsproven, som gårdarna tar och skickar till
Valios laboratorium. Man kan enbart få
analysen från produktionsuppföljningens
streckkodsburkar. Man kan beställa dräktighetsanalysen via ProvLink-programmet
(gamla EMM-link). Med programmet kan
man skicka streckkodsburkarnas uppgifter
och vid behov mjölkmängderna. Via linken kan man beställa dräktighetsanalys till
enskilda kor.
Kon måste ha varit dräktig minst 28 dagar
och det måste ha gått 60 dagar från föregående kalvning, innan man kan analysera
provet. Man testar glykoproteinhalten i
mjölkprovet. Glykoproteiner produceras
i moderkakan, kommer sedan till blodcirkulationen och därifrån till mjölken.
Produktionen startar när fostret fästs vid
livmoderväggen och moderkakan börjar
bildas. Svar från testen kommer att skrivas;
Dräktig / Ej dräktig / Kontrollera.

Kan man lita på
dräktighetsresultaten?
Man kan lita på testen, men man måste vara
noga med att ko och mjölkprov stämmer
överens. Alltså att rätt prov hör till rätt ko.
Även om bara en liten mängd mjölk från
fel ko kommer med så kan resultaten bli
fel. Därför måste provtagaren kunna sin
sak och provtagningsutrustningen måste
vara i skick.
Fel resultat kan fås också om kon har
kastat kalven. Glykoprotein försvinner inte
genast från kons kroppsorgan och inte
heller från mjölken, fastän kon har kastat
kalven eller om kalven mumifierats. Efter
kastningen kan testet ge fel resultat i flera
dagar, eftersom glykoproteinet finns kvar i
blodomloppet. Därför måste det vara över

60 dagar från föregående kalvning, innan
man kan testa.

Kan kombineras med
gårdens övriga rutiner för
dräktighetskontroll
Störst nytta från dräktighetsanalysen får
man, om man provmjölkar ofta, till exempel
var fjärde vecka. Då finns det tid att göra
kompletterande undersökningar däremellan. Om man på gården misstänker att
många kor kastar kalven tidigt efter att de
har blivit dräktiga, så är det kanske bättre att
använda ultraljudskontroll, som veterinären
gör. Den kan vanligtvis göras redan 24-28
dagar från semineringen. Med ultraljud kan
man bättre se kastning, fertilitetsproblem
eller andra förändringarna i livmodern.
Det lönar sig att göra dräktighetsanalys i
ett tidigt skede, för att snabbt få fast dräktighetsproblem, om sådana finns på gården.
I början av dräktigheten är dock risken för
kastning av kalven störst. Därför rekommenderas det att man dräktighetsundersöker
varje ko åtminstone två gånger; en gång i
början av dräktighetsperioden och en andra
gång 2,5 månader efteråt, eller åtminstone
senast innan man sinlägger. På vissa gårdar
kan man sköta båda undersökningarna via
dräktighetsanalysen, eller så kompletterar
man med seminologens eller veterinärens undersökningar. Allt beroende på gårdens fertilitetsstatus och vilka rutiner gården tillämpar
för fertilitets- och dräktighetsundersökning.
Artikelskribenten, hälsovårdsveterinär
Seija Perästö från ProAgria Etelä-Pohjanmaa, har deltagit i projektet som forskade
om pålitlighet i dräktighetsanalyser.

Seija Perästö
Hälsovårdsveterinär
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

E rsättning för djurens
välbefinnande
I samband med övergången till en ny stödperiod, ändras också stödet för djurens
välbefinnande. Alla nuvarande förbindelser
avbryts 30.4.2015 och man kan vid vårens
stödansökan istället ansöka om nya 1-åriga
förbindelser. Även gårdar som hittills inte
haft en förbindelse är nu välkomna med.
Den första perioden varar dock under tiden
1.5.2015 – 31.12.2016, men därefter kommer förbindelserna att följa kalenderåret.
Stödansökan för 2016 görs i november
2015. Ersättning för 2015 betalas ut under
våren 2016.
Stödet kommer nu att utvidgas och gäller
förutom för nötkreatur och svin, även för
får, getter och fjäderfä. För svinens och fjäderfänas del ska man vid stödansökan uppge
det uppskattade djurantal som stödet söks
för. Dessa justeras sedan enligt djurbokföringen. Nötkreaturens, fårens och getternas
djurenheter tas från nöt-och fårregistret.
Uppbyggnaden ändras på så vis, att det
inte längre finns ett grundstöd och tilläggsvillkor. Nu är alla villkor jämbördiga och
det är fritt fram att välja så många man vill,
även för olika djurslag. Ersättningen, som
tidigare räknades utgående från gårdens
totala djurenheter, kommer i fortsättningen
endast räknas ut för den djurgrupp som
villkoret berör. Till exempel främjande av
förhållanden för kalvar berör endast de
djurenheter som utgörs av kalvar under
6 månader. Stödet är tänkt att stöda extra

arbetskostnader och material, som stödet
medför, ej investeringar. Med det nya investeringsstödet blir det istället möjligt att söka
bidrag för renoveringar som t.ex. förbättrar
djurens välbefinnande.
Hälsovårdsplanen och – avtalen är inte
längre ett villkor för stödet, utan en del av
det nya gårdsrådgivningssystemet Råd2020
(Neuvo2020) som är en del av Landsbygdens utvecklingsprogram. Denna modul
får endast utföras av veterinärer med rådgivningsrättigheter för Råd2020. Listor på
registrerade rådgivare kommer att finnas på
Mavis hemsida.
Rådgivning kring ersättning för djurens
välbefinnande, samt tvärvillkoren för husdjursproduktion erbjuds gratis som en del
av Råd2020! Från ProAgria Lantbrukssällskapet står Magnus Blässar, Monica Nygård,
Madelene Lindqvist, Johanna Laakso och
Jessika Eklund till tjänst med rådgivning
för dessa moduler till alla berörda djurslag.
Passa på att utnyttja tillfället nu redan i vår
innan stödansökan, så vet Du vilka villkor
som passar just för Din gård! Mera info om
villkoren och stödnivåerna finns på www.
mavi.fi/djurensvalbefinnande.

Jessika Eklund
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-595 4906

F årfarmare
på studiebesök
Foto: Milla Alanco

Byggnadslösningar och skötselrutiner intresserade likaväl som priser på investeringar.

Frågorna var många och diskussionen livlig när fårfarmarna
samlades.
Magnus Berg, Christer Ollqvist och Anders
Norrback öppnade dörren till sina fårhus,
när projekt Koll på bygget arrangerade
studiebesök. Byggnadslösningar och skötselrutiner intresserade likaväl som priser
på investeringar. Slaktköer och direktförsäljning av lammkött ventilerades. Tajma
slakteri hade inbjudits att presentera sig och
deras verksamhetssätt intresserade många
frågeställare.
Milla Alanco berättade om produktionsuppföljning för fårgårdar. Aveln är en viktig
del av arbetet med en lönsam fårproduktion.
Genom att var med i produktionsuppföljningen får man bättre kontroll över aveln.
Man kan också jämföra gårdens resultat
med andra gårdars och det ger en större
möjlighet att utveckla produktionen. Det
finns tre nivåer i produktionsuppföljningen.
Grundnivån ger stamtavlor och rapporter.
Om man väger lammen vid 3 d, 42 d, 120
d plus slaktvikt och gör aveldjursbedömning
får man fler index och mera statistik som
verktyg i avelsarbetet. ProAgrias fårrådgivare står också till tjänst med optimering

ProAgria
Lantbrukssällskapet
erbjuder alla jordbrukare avgiftsfria
rådgivningstjänster
via Råd 2020, vilket
är en fortsättning på
och utvidgning av
gårdsrådgivning.

av utfodringen, åtgärder för att förbättra
djurhälsan, betesperiods planering och urval
och förmedling av avelsdjur.
WebLammas är verktyget, som rådgivare
och kunder använder, ett eget djuruppföljnings- och avelsprogram för fårfarmare.
WebLammas underlättar rutinerna med
registrering av djuren. Tackkort, baggekort och andra sammandrag hjälper vid
valet av avelsdjur. För hög inavelsprocent
orsakar hälsoproblem och tillväxten försämras. Fertiliteten kan också försämras. Med
WebLammas programmet underlättas släktskapskontrollen betydligt. Uppföljningen
kan preciseras med dagstillväxträknare och
slaktmognadsprognoser.
Tack för fackligt utbyte och en stunds gemenskap. Bilarna skingrades över landskapet, över språkgränsen och färjan till Åland
väntade på de mest långväga deltagarna.
Fårrådgivaren i Österbotten är Milla
Alanco tfn 0407060558.

Margareta Slotte
Projektledare ”Koll på bygget”
mobil 050-4111 780
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S pridning av stallgödsel
- var, när, hur, varför     
I dessa dagar är det säkert en
och annan jordbrukare som
funderar på det nya miljöersättningsprogrammet. Man har
hört att ersättningsnivån sjunker
och att reglerna för gödslingen
blir strängare, och man funderar
därför om man verkligen ska gå
med i en ny 5-års period.
Det faktum att ersättningsnivån sjunker påverkar alla gårdar
någotsånär lika, men de skärpta
gödslingsreglerna påverkar gårdar väldigt olika. Den grupp
som påverkas mest av de skärpta
gödslingsreglerna är husdjursgårdar med hög djurtäthet.
Även ekologiska växtodlare som
tar emot stallgödsel av andra påverkas mycket. Konventionella
växtodlare kommer lite lättare
undan eftersom de kan parera
med att köpa olika sorters gödselmedel.
En väsentlig skillnad till
det förra programmet har att
göra med ”stallgödselundantaget”. I det nya programmet
kan ”stallgödselundantaget”
bara tillämpas av gårdar som
producerar egen stallgödsel.
För växtodlingsgårdar som tar
emot stallgödsel betyder det att
användningen kan bli mycket
begränsad.
Dessutom kan man inte längre sprida stallgödsel på skiften
där P-stämpeln visar ”hög”
och det kan leda till att husdjursgårdar får problem med
spridningsarealerna. En annan
betydelsefull förändring är att
100 % av fosforn i stallgödsel
räknas som löslig, när man tidigare bara räknade med 85 %.

På grund av att P-lösligheten
stiger måste en gård ha nästan
18 % större spridningsareal än
tidigare. Om dessutom 10 % av
arealen har P-stämpeln ”hög”
måste man ha 28 % större spridningsareal än tidigare. Om man
tillämpar det här på en gård med
45 ha som tidigare kunde sprida
maximalt 1000 m3 svinflytgödsel på sina åkrar, kan gården
numera sprida endast 760 m3.
Gården har alltså 240 m3 flytgödsel som måste avyttras och
det betyder sannolikt tilläggskostnader i form av transport
och mera handelsgödsel.
Lyckligtvis är det långt ifrån
alla gårdar som får problem med
spridningsarealerna i det nya
programmet, utan bara de som
har hög djurtäthet och åkrar
med höga P-värden. Förenklat
kan man säga att gårdar som
mestadels har skiften med ”god”
P-halt eller lägre klarar sig ganska bra.
Miljöersättningen innebär en
del problem och begränsningar, och grunddelen sjunker till
54 €/ha för alla gårdar, då den
tidigare var 93-103 € för växtodlingsgårdar och 103-117 €
för husdjursgårdar beroende på
region. Samtidigt finns det möjlighet att välja skiftesspecifika
åtgärder som ger ganska bra
ersättning och kan vara gården
till nytta.

Jonas Löfqvist
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-375 4328

K oll på bygget
Bygginvesteringarnas ABC var en kurshelhet
på tre dagar, fyllda med fakta om byggprojekt
från olika synvinklar. Planering och finansering, tillstånd och offerter, djurmaterial och
management var några av teman som samlade
ca 20 jordbrukare till Edsevö i november och
januari. Projektet Koll på bygget möjliggjorde
kursen.
I ett tidigt skede av byggfunderingar, har
jordbrukare haft möjlighet att nå ett nätverk
av rådgivare från Lantbrukssällskapet (produktion och ekonomi), Faba och mejerierna, för
att diskutera den egna gårdens byggplaner.
Investeringsteam, som stöd och bollplank
för jordbrukare med byggplaner, har varit en
uppskattad del av Koll på bygget projektet.
Via Koll på bygget har många jordbrukare
kunnat delta i olika studiebesök och kurser.
Sammanlagt räknar vi till över 300 kursdeltagare under år 2014 och 2015.

Margareta Slotte
Projektledare ”Koll på bygget”
mobil 050-4111 780

F örändringar med
växtskyddet av
frilandsgrönsaker
I urvalet av växtskyddsmedel i grönsaksodling händer en hel del och
därför är det bra att kolla bruksanvisningen före användning av medel.
Ogräsmedlen Goltix, Targa och Agil
kan ännu år 2015 användas enligt
gammal bruksanvisning, men till år
2016 försvinner en hel del växter
ur brukssortimentet. Då får Goltix inte mera användas för sättlök.
Targa får inte mera användas för
lök, purjolök, kål, senap, bovete och
flera olika bärväxter och fruktträd.
Agil får inte i sin tur mera användas för bl.a. purjo, kålrot, selleri
och palsternacka. Även karenstider
för Fenix, Targa och Agil har ändrats. Produkter som kommer att
försvinna inom närmaste åren är till
exempel Senkor.
Det finns även alternativ inom
ogräsbekämpning. Handrensning
är möjligt, men kräver arbetskraft.
Det finns hackningsrobot, men då
maskinen kostar en hel del borde
man ha rätt stor odlingsareal. Roboten är även väderkänslig. Man kan
använda olika täckningsmaterial, av
dem är erfarenheterna ännu något
varierande. Även ättikssyra eller
björkdestillat kunde vara alternativa
medel, men de saknar resthaltsundersökningar och kan därför inte
användas som bekämpningsmedel.
Flamning av ogräs kan användas
på sättlök.
Även med insektsbekämpning
finns utmaningar, men också alternativa metoder. Det vanligaste lösning i insektsbekämpning är någon

Foto: Lantbrukssällskapets arkiv

slags av pyretroid, som är förmånliga
att använda och har i regel snabb
effekt. Ett alternativ är användandet
av insektsnät. Den höjer temperatur
och luftfuktighet under sig. Ogräs
kan sprutas genom nätet, men inte
markfungerande herbicider. Sprutning genom nätet kan även lämna
restsubstanser i nätet.
Naturlig pyretrin finns ännu, men
kan försvinna inom närmaste åren.
Tillgången av råvaran i världen är
mycket begränsat. Dessutom har
medlet kortvarig effekt.
Olika pyretroider kan orsaka resistenta stammar av skadedjur. Runt
Vasatrakten har det rapporterats pyretroidresistenta rapsbaggar. De kan
tidvis skada blomkål. Förekomsten
av rapsbaggar hänger ihop med hur
mycket oljeväxter odlas i trakten.
I snigelbekämpning finns ett bra
nytt preparat, Sluxx, som är järnfosfat och godkänt även i ekologisk
produktion. Effekten är bra, den
kan spridas maskinellt och ersätter

Mesurol snigelbete som försvinner
ur marknaden. Bruksmängd är 4-7
kg/ha.
Sjukdomsbekämpning i grönsaksodling borde alltid vara förebyggande. Grunden i allt är växtföljd.
Ett nytt medel inom sjukdomsbekämpning är Serenade ASO, som
har Bacillus subtilis-mikroorganismer som ”verksamt ämne”. Den
kan användas mot svampsjukdomar
på jordgubbar i tunnel och växthus,
morot och sallat på friland samt
tomat, paprika och äggplanta i växthus. Medlet ska användas förebyggande max 6 gånger per växtsäsong.
Den har ingen karenstid.
Tilläggas kan ännu att om man
sprutar nära vattendrag måste man
kolla ifall medlet som man använder har begränsningar för hur nära
man får spruta och med vilka munstycken. Mera info hittar man på
Tukes hemsida:
http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Kemikalierbiocidervaxtskyddsmedel/Vaxtskyddsmedel/
Miljobegransningar-/Vattendragsbegransning/
Artikeln baserar sig på Matias
Rönnqvists föreläsning på frilandsodlarnas kursdag som arrangerades
av ÖSP/Frilandsodlarna och Koll
på bygget-projektet.

Kaisa Haga
Trädgårdsrådgivare
mobil 050-9115920
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H ur påverkas ekogården av
stödförändringarna 2015?
Ny period med nya regler påverkar ekogårdarna olika
beroende på produktionsinriktning, åkrarnas fosforklass
och många fler saker. Nedan gås kortfattat en del villkor
igenom enligt vad förslagen är nu i februari. Kontrollera
stödvillkoren vid stödansökan i april. Fundera och räkna
igenom hur de nya villkoren och ersättningarna faller ut
på den egna gården. Det som passar grannen kanske inte
passar den egna gården och vice versa.

Ekoförbindelse
De nuvarande ekoavtalen (växt- och
husdjursproduktion) upphör våren
2015. En ny femårig förbindelse
om ekologisk produktion söks i
huvudstödsansökan våren 2015.
Ansökan om förbindelse söks hos
NTM-centralen på papper.
Ekoersättningen för växtodlingsgården höjs och är 160 euro/ha/
år. Om man också bedriver ekologisk husdjursproduktion betalas
en förhöjning på 134 euro/ha och
då krävs minst 0,30 ersättningsberättigade ekologiska djurenheter per förbindelsehektar. Antalet
djur beräknas 1.5–31.12 för det
första förbindelseåret och därefter
per kalenderår. Observera att kompensationsersättningen kräver 0,35
de/ha.
Inom odling av frilandsgrönsaker
kan man ingå en förbindelse som

endast gäller skiften på vilka man
under förbindelseperioden odlar
frilandsgrönsaker. För arealer med
ekofrilandsgrönsaker uppgår ersättningen till 600 euro/ha.
Ekogrundkursen (5-dagar) finns
kvar som krav för nya ekogårdar.
Nytt är en 2 dagars utbildning
inom ekohusdjur. Kravet gäller
en helt ny ekohusdjursgård eller då
en generationsväxling görs på en
befintlig ekohusdjursgård.
Skiftet får ekoersättning om basskiftet varit LFA- och/eller miljöstödsdugligt år 2013 eller 2014. I
Vipu kan man redan nu kontrollera
hur läget är för egna och arrenderade basskiften. I huvudsak odlas
alla skiften på gården ekologiskt
oavsett om skiftet får ekoersättning
eller inte. Det finns undantag, t.ex.
ekofrilandsgrönsaksodling.
Alla arrendeskiften som man odlar
tas med i ansökan. Arrendekon-

trakt behöver inte bifogas ansökan.
Förbindelsearealen får minska utan
återkrav om skiftet fortsätter som
åkermark dock måste 5 ha-kravet
uppfyllas hela perioden.
En 5-årig växtföljdsplan (20152020) skall finnas på gården men
behövs troligen inte sändas med
ansökan. Kravet på en 5-årig växtföljdsplan ingår också som grundkrav i nya miljöersättningen. Kravet
på 30 % avsalugödor för ekoväxtodlingsgården finns kvar. Möjligheten att ha ett samarbetsavtal
med en ekohusdjursgård fortsätter.
En husdjursgård som har växtodlingen i eko men djuren konventionellt kan fortsätta som så under de
närmaste 5 år men därefter måste
man antingen övergå med djuren
i eko eller uppfylla kravet på 30 %
avsalugrödor.

Miljöförbindelse
Förbindelse om ekologisk produktion förutsätter inte miljöförbindelse men ekogården kan för
samma basskiften göra en miljöförbindelse. I miljöförbindelsen finns
åtgärder som ekogården inte kan
välja och därmed inte få ersättningen för. De är 1) Användning
av alternativa växtskyddsmetoder
för trädgårdsväxter 2) gröngöds-

VI KÖPER SPANNMÅL OCH
OLJEVÄXTER ObEROENdE
AV PARTISTORLEK

Jag betjänar dig
på ditt område.
Bror Staffas
040 555 2111

lingsvallar. I åtgärderna placering
av flytgödsel och åter vinning
av näringsämnen och organiska
ämnen godkänns för ekogården
endast gödselmedel som är godkända i eko. Arealer med tillfälligt icke odlat, skyddszoner, tran-,
svan- och gässåkrar kan väljas av
ekogården men man får ingen ekoersättning för dem. Sedan tidigare
finns också gamla miljöspecialavtal
från 2007-2013 som man inte får
ekoersättning för.
I stödansökan och växtföljdsplan
är det skäl att utreda möjligheterna
att ha mer produktionsvallar och
olika miljövårdsvallar än gröngödslingsvallar då ekogården inte kan
välja den åtgärden.
När man planerar gödslingen
på ekogården bör man tänka på att
nya miljöersättningen har strängare krav på kväve och fosforgivor.
Se över vilken mullhalt och vilka
fosforklasser de egna skiften har.
Likaså beaktas fosforn i stallgödsel till 100 %. Motsvarande procent för pälsdjursgödseln är 60 %.
Gårdar med mycket mull- och torvjordar eller om mullhalten är mycket
mullrik kan få spridningsproblem
med stallgödseln med tanke på kvävet. För övriga jordar är det mer
taket för fosforn som kommer snabbare emot.

I praktiken blir det att skiften med
fosforklasserna hög och betänkligt
högt inte alls kan gödslas i eko för
nästan alla grödor. Ekogödselmedel
innehåller alltid lite fosfor. Stallgödselundantaget kan endast användas
upp till fosforklass god. Stallgödselundantaget får också numera användas endast på egen stallgödsel.
För mottagen stallgödsel används de
vanliga maxmängderna för fosfor för
respektive gröda. Ekoväxtodlingsgårdar som brukar ta emot stallgödsel bör se över sina gödselgivor.

Ersättningar för djurens
välbefinnande
En ekologisk husdjursgård kan inte
få ersättning för åtgärder som annars också ska följas inom ekologisk
produktion och som man redan
för ersättning för. Åtgärderna gäller
bland annat utfodring och skötsel av
djur, förbättring av uppfödningsförhållanden, betesgång och rastning,
samt olika djurartsspecifika särskilda
insatser.

Ulrika Wikman
Ekoväxtodlingsrådgivare
mobil 050-5852 305

Ekodag inför stödförändringarna 2015
Tidpunkt: ons. 18.3. 2015
Plats: Norrvalla, Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Program:
Kl. 10.00
Ekologiska föreningen bjuder på kaffe och semla
Kl. 10.30
Årsmöte Svenska Österbottens Ekoförening
Kl. 11.15–12.00 Lunch (på egen bekostnad)
Kl. 12.00–15.00 (föreläsningarna sänds via videokonferens till Åbo)
• Öppning och ekoföreningens hälsning
		 - Anders Norrback, ordförande
• Förändringar i stöden 2015 - hur påverkas ekogårdens växtodling och husdjur?
		
- Ekoersättningen, miljöersättningen på ekogården, djurstöden och eko
		 - Peter Björkmark, NTM i Österbotten
• Aktuellt inom ekogranskningen av växtodlingen, Stödvågen, Råd 2020 – något för eko?
		 - Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet
• Aktuellt inom ekogranskningen av husdjur (föreläsning från Åbo)
		 - Katarina Rehnström, ekohusdjursgranskare
Kl. 15.00–15.15 Paus – kaffe (på egen bekostnad)
Kl. 15.15–16.00
• Aktuell info från spannmålsodlarringen. Fundera igenom gröda, areal och mängder
som du planera odla 2015 så kan du direkt föra en marknadsföringsdiskussion med
odlarringen.
		 - Steve Nyholm och representant från Jeppo Food
Anmälan senast mån. 16.3 till Carina Ahlnäs tfn. 010-839 2200 eller
carina.ahlnas@proagria.fi, Lantbrukssällskapet.
Arrangör: Svenska Österbottens Ekologiska förening och ProAgria Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap

Gör handel och leverera
då det passar dig!
Esbo
Johan Andberg
Hanna Ikävalko
Andrea Landers
Seija Uuskoski
Kouvola
Kenneth Ahlqvist
Anne Perätalo
Tavastehus
Matti Hallikainen

010
010
010
010

402
402
402
402

2520
2523
2521
2525

010 402 2532
010 402 2524
010 402 2526

björneborg
Matti Koskela
Kristiina Åkerlund
Salo
Matti Hämäläinen
Juha Mikola
Vasa
Bror Staffas

010 402 2528
010 402 2536

Häng med på ekogrundkursen och få mer
kunskap om vad det är. Vårens kurs börjar
5.3. 2015 kl. 9.00-15.30 och fortsätter
11.3, 17.3, 20.3 och 25.3. Platsen är YA!
i Gamla Vasa.

Nu!

Sakkunnig
inhemsk service!

Kontrollera att idikrnaft!
markkartering är

Snabb anmälan till studiesekreteraren vid
YA!, tfn. 06-324 2377 eller
vuxcenter@yrkesakademin.fi.

010 402 2535
010 402 2534
010 402 2529

Funderar du på
ekologisk produktion?

www.avenakauppa.fi

Mer info www.lantbrukssallskapet.fi

Se kompetensområde www.finas.fi

& 06-347 4250 www.hortilab.fi
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TEMA VÄXTODLING

S aneringsgrödor i växtföljden
Foto: Stefan Nordman

Ett intressant alternativ för den som odlar potatis, sockerbetor eller trädgårdsväxter på friland blir att sätta in
saneringsgrödor i växtföljden. OBS! Om odling av saneringsgröda planeras under något av de kommande 5 åren
skall förbindelse göras vid huvudstödsansökan 2015.
Arealen saneringsgrödor kan variera mellan åren från 0 –
100 % *. Arealen meddelas årligen i huvudstödsansökan.
Med den nya programperioden
ändras namnet på miljöstödet till
miljöersättning. Miljöstödsförbindelsen ändras till miljöförbindelse,
tilläggsåtgärd ändras till skiftesspecifik åtgärd medan specialmiljöstödsavtal ändras till miljöavtal.
Miljöförbindelsen består av gårdsspecifika åtgärder och skiftesvisa
åtgärder. Bland skiftesvisa åtgärder
finns åkernaturens mångfald och
där ingår saneringsgrödor som ett
alternativ.
Miljöförbindelsen åkernaturens
mångfald består av följande alternativ och stödsummor.
A. Gröngödslingsvall
B. Fånggrödor
C. Saneringsgrödor
D. Mångfaldsåkrar

54 €
100 €
300 €
300 €

För fånggrödor tillkommer
grunddelen av miljöersättningen
på 54 € för skiftets anmälda gröda
(200 € för tidiga grönsaker).

Godkända saneringsgrödor är vitsenap,
oljerättika och tagetes
Saneringsgrödan sås på våren och
bör växa i minst två månader varefter
den kan hackas och bearbetas in i
jorden. På samma skifte kan odlas
saneringsgröda högst tre år i rad.
Sorterna har under senare år förädlats för att ännu effektivare bekämpa markbundna sjukdomar och
nematoder. För cystnematodernas
del fungerar saneringsgrödan så att
nematoderna lockas ut ur cystan i
tron att saneringsgrödan är en duglig värdväxt men de kan inte föröka
sig utan dör bort. I vissa försök har
cystnematoderna minskat med upp
till 70 %.

Biofumigation med
vitsenap eller oljerättika
Biofumigation eller bioångning då
saneringsgrödan vid blomningen

Bioångningen ger bäst effekt då krossning och infräsning sker samtidigt och fuktigheten i jorden är tillräcklig.
krossas och brukas ned i marken
uppstår en förgasning då glykosinoilaterna spjälks till isotiocyanater. Gasen har effekt mot svampsjukdomar
som t.ex. rhizoctonia (groddbränna,
lackskorv, filtsjuka) men minskar
också på förekomsten av frilevande
nematoder.
Saneringsgrödor har ingen känd
effekt på virus men virusangrepp har
kunna minskas tack vare att virusspridarna såsom frilevande nematoder (sprider PVR virus i potatis)
och pulverskorv (smittbärare för
moptopvirus).

Larvskador i potatis har också
minskat efter odling av saneringsgröda med biofumigation då det
påverkar antalet knäpparlarver i
marken.

Odling av
saneringsgröda
Eftersom det är fråga om en växt
med små frö som ska sås på 1–2 cm
djup är det viktigt att såbädden är
jämn. Bearbetningen får inte göras
för djupt. Om det på skiftet odlats
potatis och det tydligt kan skönjas

sängar och fåror bör förberedande
bearbetning göras på hösten så att
man på våren med en grund harvning får en jämn såbädd. Tillåten kvävegödselnivå för en saneringsgröda
är 60 kg/ha förutom på organiska
jordar där max kväve nivån är 50
kg/ha. Tillräcklig stor kvävegiva är
viktig för att få en snabb och kraftig
tillväxt med god konkurrensförmåga
mot ogräs men framför allt att få en
tillräckligt stor biomassa. Sortval och
lämplig gödslingsnivå kan diskuteras
med sakkunnig utsädesleverantör.
Genom att sätta in en saneringsgröda i växtföljden får man förutom
den sanerande effekten även en mellangröda med djupa rötter som ger en
stor biomassa och ett högre stöd men
man har också skapat bättre förutsättningar att följande år få en friskare växt
och ett högre ekonomiskt utbyte av
huvudgrödan som ska säljas.
*Max % saneringsgrödor ännu oklar.
Artikeln bygger på den information som fanns tillgänglig 18 februari 2015.
Kontrollera de slutliga stödvillkoren före stödansökan.

Stefan
Nordman
Potatisrådgivare
mobil 0400-266 682

M iljöavtalen

- skötsel av jordbruksnaturens biologiska
mångfald och landskapet

DU ÄR EXPERT PÅ DEN GRÖNA
TILLVÄXTEN OCH VI ÄR EXPERTER
PÅ DEN EKONOMISKA
Aktia har experter som hjälper dig i ärenden
gällande specialfinansiering och generationsväxling samt andra bankärenden för landsbygdsföretag.
Vi erbjuder dig kompletta bank-, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster.
Välkommen att kontakta närmaste Aktiakontor så
kan vi hjälpa dig med dina ekonomiska ärenden.

www.aktia.fi

Det tidigare specialmiljöstödet blir till en
ersättning i det nya stödsystemet. Nu är
det möjligt att söka miljöavtal även om man
inte ingått förbindelse för miljöersättning.
Flera områden kan ingå i samma avtal som
tidigare varit separata avtal. Största skillnaden i ansökan blir att kalkylerna slopas
och nu sätts tonvikten på planens verbala
utformning för området. Kartan kommer
också att vara viktig och både en plankarta
och ev. lägeskarta skall finnas över området.
Alla avtal som ingåtts 2011 och senare, sägs
upp våren 2015 men det finns möjlighet att
ingå nytt ersättande 5-årigt avtal i enlighet
med de nya villkoren. Även helt nya avtal
kan ingås. Avtalen handläggs av NTMCentralen. All detaljer kring avtalen, som
finns tillgängliga nu, är preliminära.
Avtal kan sökas för: vårdbiotoper; torrängar, ängar, strandängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar, som uppvisar tydliga tecken på tidigare betesdrift eller
på användning av området för produktion
av foder för boskap. Avtalen kan också sökas
för Naturbeten; betesmark som inte utgör
åker och som används för att producera
foder för boskap i sitt nuvarande tillstånd.
Om det på området finns natur eller landskapsvärden som skiljer sig från den övriga
omgivningen och som kan främjas genom
betesgång. Betet skall finnas i en landskapshelhet i jordbruksmiljö.
Olika kantzoner kan också vara områden
som ingår i ett avtal tex. åkerkantzoner med
stor biologisk mångfald, kantzoner mellan
åker och väg; kantzoner mellan åker och

Foto: Södra Österbottens ELY-central,
Jaana Höglund

vattendrag. Kantzoner skall vara i genomsnitt
minst 20 m breda. Åkerholmar kan ingå om
de är högst 1 ha stora. För att bevara jordbruksnaturen och landskapet kan avtal beviljas
för främjande av hotade arter som lever i
jordbruksmiljö, objekt i jordbruksmiljön som
utgör fornminnen samt vård av det kulturarv
på landsbygden som hänför sig till långvarig
markanvändning.
För ett miljöavtal, betalas ett fast belopp, för
regionalt eller nationellt värdefulla vårdbiotoper 600e/ha och för övriga objekt 450e/ha.

Jenny Sundkvist
Landsbygdschef
Pedersöre kommun
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Mjölkbönder samlade i Solf.

Niclas Sjöskog ger kommentarer på Nyckeltalsseminarium.

Nyckeltalsseminarium i Jakobstad.

N yckeltal till nytta i produktionsstyrningen
på mjölkgårdar
Nyckeltal till nytta i produktionsstyrningen, var temat när mjölkproducenter samlades till seminarium i
Jakobstad respektive Solf i mitten av
februari. Inledningsvis reflekterades
över olika nyckletal och behovet av
siffror som mångsidigt beskriver ett
företag. Nyckeltalen är användbara
verktyg i arbetet med att nå ett gott
resultat på gården.

Vallen
Vad producerar din vall, frågade JanOlof Johnsson och konstaterade att
skördenivån per hektar starkt påverkar vallfodrets produktionskostnader. Han presenterade produktionskostandskalkyler för ensilage med en
skördenivå om 5000-7000-9000 kg
ts/ha, där kostnaden blev 17, 14
resp 12 cent per kg torrsubstans.
Siffror från Skiftesdatabanken gällande hela landet visade på kostnader mellan 13 och 27 cent/kg ts.
Johnsson poängterade inte siffrorna
i sig, utan ville visa på att det finns
betydande skillnader i produktionskostnaderna. Målsättningen är att
ensilagets kvalitet är så god, att det
möjliggör en hög andel grovfoder i
utfodringen.

Ensilaget
Magnus Blässar fortsatte på ensilagetemat, men nu i ladugården.
Ensilagets utfodringsindex beskriver
fodrets konsumtionspotential och är
vanligen mellan 95 och 110, första
skörden har bättre utfodringsindex.
En ändring i utfodringsindexet med
10 poäng möjliggör ett större foderintag på 1 kg ts, som i sin tur ger
1,4 kg högre mjölkavkastning. I en
kalkyl hade Blässar använt utfodringsindex på 95,105 och 115 för
att visa på skillnaderna i resultatet.
Du kan studera tabellen här invid. I
jämförelse på landsnivå låg de allra
bästa gårdarnas mjölkintäkter minus
foderkostnader på 12-13 €/ko/
dag medan de lägsta var hälften så
mycket. Blässar uppmuntrade till

att söka efter relevanta nyckeltal
för egen gård, så som foderkostnad
cent/liter mjölk, andel grovfoder
och marginal €/ko/dag, från Kokompassens dagsberäkningar. Han
ifrågasatte om vi måste satsa på
högsta mjölkproduktionen, men
poängterade vikten av att satsa på
både kvalitet och mängd av eget
grovfoder, för att nå ett gott resultat. Han underströk också vikten
av att det finns utrymme vid foderbordet och att fodret hela tiden är
tillgängligt för korna.

Mjölkningen
Mjölkningens nyckeltal presenterades av Kaj Nyman från Valio.
Mjölkningen kan utgöra 60 % av
djurskötselarbetstiden och en effektiv och smidig mjölkning är viktig
med tanke på gårdens ekonomi och
tidsanvändning. Det är bra även för
korna, för en välproducerande ko
använder tiden till att äta, dricka
och ligga.
Det som skapar problem i mjölkningen, är kor som avviker från det
normala. Så kallade problemlösningsnyckeltal som presenterades
gällde bl a juverhälsoproblem. Om
mjölkningsanläggningen är utrustad
med mjölkmätning, koidentifiering
och managementprogram räknar
systemet ut nyckeltal om mjölkningen (som är jämförbara med
andra med samma märke) Nyman
konstaterade att tidsåtgången vid
mjölkning på gårdar, med motsvarande system, kan variera med två,
ja upp till tre gånger.

Djurmaterialet
Vikten av att satsa på ett gott djurmaterial framkommer i vidstående
tabell, som visar resultatet av Ayshire
och Holstein kor födda i Finland år
2010, uppgifterna är från första produktionsåret. Anders Granbäck från
Faba visade motsvarande tabeller
på flera egenskaper, där trenden var
den samma. Han presenterade också

Resultat vid utfodring med ensilage av olika kvalitet

lösningsmodeller för hur utöka djurbesättningen vid investeringar.

NTM
AY

Diskussion
På seminariet i Jakobstad, som samlat över fyrtio deltagare, gav Niclas
Sjöskog producentens kommentar. Räkna produktionskostnader
uppmanade Niclas och poängterade
ensilaget. Fodret har stor ekonomisk
betydelse. Hitta flaskhalsar, ta hjälp
av utomstående, mät och följ upp
resultaten. Tekniken fascinerar, på
kort sikt brukar vi överskatta tekniken men i det långa perspektivet
brukar vi underskatta teknikens nya
möjligheter. I Solf deltog tio mjölkbönder och där kunde alla komma
till tals. Där kretsade diskussionen
bl a om högre livstidsproduktion.
Kaj Nyman, som sa att han besökt
många ladugårdar med problem,
listade i diskussionen fem punkter
för hållbara kor
• ventilation: sval, torr och frisk
luft,
• båsmiljö: mjuk, bra att stiga upp,
båsmått
• utfodring och vatten: bra foder, utrymme vid foderbordet (speciellt
förstakalvare), fodret tillgängligt

NTM <= -10

-10<NTM<+10

NTM >=10

mjölk, kg

6 614 kg

7 673 kg

8 622 kg

prot, kg

222 kg

262 kg

303 kg

fett, kg

281 kg

329 kg

374 kg

mjölk, kg

7 540 kg

8 355 kg

8 989 kg

prot, kg

240 kg

276 kg

308 kg

fett, kg

287 kg

331 kg

373 kg

HOL

Nyckeltal Faba-NTM.
hela tiden, rent vatten tillgängligt
för alla kor
• den kritiska perioden runt sinläggning - kalvning - tre veckor
framåt
• mjölkning, teknik och rutiner
Seminariet arrangerades i samarbete med Faba, Maitosuomi, Valio,

Lantbrukssällskapet och projektet
Koll på bygget.

Margareta
Slotte
Projektledare
”Koll på bygget”
mobil 050-4111 780

Ensilagekvaliteten år 2014
1.8–31.10.2014 analyserat ensilageprov (från Artturi) visar att vi
ligger ganska nära landets nivå.
Första skörden var torr (315 ts
g/kg) jämfört med andra och
tredje. D-värdet var sämre i andra skörden (658 g/kg ts). Fiber fanns minst i tredje skörden
(479 g/kg ts). Andra skörden
hade sämst utfodringsindex

99 jämfört med första och tredje
vilka var över 100. Råprotein fanns
minst i andra skörden (145 g/kg
ts). Medeltalet i hela landet under
nämnda tid var torrsubstans 371 g/
kg vi (338 g/kg), D-värde 662 g/
kg ts (668), SI 105 (103), råprotein
151g/kg ts (148).
I resultaten syns att somrarna är
olika och skördenivån har varierat

också beroende på var i Finland man
har tagit proven. Det syns att första
skörden hade varit våtare, men sen
hade vi en lång torrperiod och ensilagekvaliteten hade blivit sämre än
första och tredje skörden. Överlag
har förra sommarens ensilagekvalitet
varit bra och även ensileringen hade
lyckats bra i hela Finland. (rehuarvo
ja säilönnällinen laatu).

Ensilageprover berättar om ensilagets kvalitet och ligger till grund
för utfodringplanering. Med utfodringsplaneringen väljer man bästa
kraftfoder till ensilage. Ensilageanalyser berättar hur ensileringen
har lyckats och via mineralanalyserna kan man fundera över om det
finns behov av att ändra gödslingen.
Med rätt utfodring och rätt pris

till utfodringen kan man spara i
foderkostnaderna.
Materialet från Valio Artturi.

Magnus
Blässar
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-432 3970
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Administration

Meira-Pia Lohiluoma
Direktör
mobil 050-568 5515

Ann-Louise Söderlund
Ekonom
mobil 050-330 2419

Carina Ahlnäs
Kanslist
010 839 2200

Växtodling, trädgårds- och ekologisk produktion

Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap r.f.
Jan-Erik Back
Kundservicechef
mobil 050-441 7511

Anders Salo
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-412 7627

Jonas Löfqvist
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-375 4328

Rickard Rex
Växtodlingsrådgivare
mobil 040-515 0285

Stefan Nordman
Potatisrådgivare
Kristinestad
mobil 0400-266 682

Kansli: Handelsesplanaden 16 D, 65100 VASA
Tel. 010 839 2200, fax (06) 319 0201
e-post: fornamn.efternamn@proagria.fi
www.lantbrukssallskapet.fi
Bennäs kontor:
Mjölvägen 2,
68910 BENNÄS
Fax: (06) 785 0228

Vasavägen 41,
64200 NÄRPES

Observera att kontoren inte är bemannade hela tiden!

Ulrika Wikman
Ekoväxtodlingsrådgivare
mobil 050-585 2305

Magnus Långskog
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-551 1693

Jan-Olof Johnsson
Vall- och ekorådgivare
mobil 050-386 5921

Våra tjänster — Kontakta oss!
Kaisa Haga
Trädgårdsrådgivning
mobil 050-911 5920

Växtodlingsrådgivning;

Husdjursrådgivning

Johanna Laakso
Kundservicechef
mobil 050-550 1574

Jessika Eklund
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-595 4906
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