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INTRESSEBEVAKNING OCH PÅVERKAN
SLC är de finlandssvenska jordbrukarnas, lantbruksföretagarnas och skogsägarnas intresseorganisation.
SLC:s medlemmar består i dag av ungefär 10 000
jordbrukare, 18 500 skogsägare och hundratals övriga
lantbruksintresserade i de svenska delarna av Finland.
Medlemskåren jobbar inom de gröna näringarna med
förnybara naturresurser och en hållbar användning
av dem.

SLC:s medlemskår består av
▪ ~10 000 jordbrukare
▪ ~18 500 skogsägare
▪ och hundratals övriga lantbruksintresserade
SLC bevakar medlemmarnas intressen på nationell
nivå. Det betyder att SLC påverkar och driver frågor
som är väsentliga för lantbruket och landsbygds2

företagandet, för finlandssvenska producenter, landsbygdsföretagare och skogsägare. Politik, marknad,
sociala frågor och kompetens är kärnområden i vår
verksamhet.
SLC deltar i den internationella intressebevakningen
via SLC:s, MTK:s och Pellervo Sällskapets gemensamma
lobbykontor i Bryssel, via den europeiska takorganisationen COPA, via World Farmers’ Organisation WFO
och via det nordiska samarbetsorganet NBC, Nordens
Bondeorganisationers Centralråd.
Vi på SLC arbetar för dig som är medlem, för att dina
och ditt företags verksamhetsförutsättningar tryggas
och förbättras. Därigenom arbetar vi även indirekt för
dig som är konsument. Du får rena, hållbart producerade
råvaror som stöder den finländska landsbygdens
livskraft.

VÄRLDENS NORDLIGASTE
JORDBRUKSLAND
Finland har en mångsidig produktion av
baslivsmedel och vår självförsörjningsgrad för
livsmedel är cirka 80 procent. Att odla mat i
världens nordligaste jordbruksland är ingen lätt
sak. Det kräver förutom hög kompetens även
investeringar och mycket hårt arbete av den
enskilda bonden. Därtill behövs det intressebevakning, vilket är vårt jobb!

Det är på våra medlemmars gårdar
som mycket av vår – din och min – goda
mat växer!

Vi är till för våra
medlemmar och
de står i centrum av
vår verksamhet.

Suomenkielinen tiivistelmä sivulla 14!
English summary on page 15!

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

TILLFÖRLITLIG SERVICE FÖR LANDSBYGDENS ARBETSGIVARE

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf | tel. 09 7250 4500 | info@tyonantajat.fi | www.tyonantajat.fi
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LÅNG HISTORIA AV SAMARBETE
SLC bildades den 7 december 1945 av de fyra
producentförbunden Nylands svenska producentförbund NSP, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅSP och Ålands producentförbund ÅPF.
Den svenskspråkiga landsbygdens organisering
startade dock redan tjugo år tidigare då de regionala
producentförbunden fick sin början, först i Nyland

1925 och senare i Österbotten 1935 och i Åboland och
på Åland 1939.
Sedan 2016 är även de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna medlemmar av SLC: Skogsvårdsföreningen
Österbotten, Södra Skogsreviret, Väståbolands
Skogsvårdsförening och Jeppo Skogsvårdsförening.
Från och med 2018 anslöt sig även Ålands Skogsvårdsförening till centralförbundet SLC.

PÅVERKAN STARTAR REDAN I BEREDNINGSSKEDET
SLC har lagstadgad förhandlingsrätt med staten,
vilket innebär att regeringen förhandlar med producentorganisationerna SLC och MTK i alla frågor som berör
lantbruket. I förhandlingarna representeras SLC i
första hand av styrelseordföranden och verksamhetsledaren.
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Förutom att vi deltar i de officiella förhandlingarna
deltar vi även med sakkunskap redan i beredningsskedet
i olika arbetsgrupper. SLC har ett etablerat samarbete
med ministerierna. På det nationella planet och på
EU-nivå arbetar vi med miljö- och markpolitiska frågor
genom opinionsbildning, politisk bevakning och påverkan.

SLC ÄR CENTRALFÖRBUNDET FÖR:
▪ Österbottens svenska producentförbund ÖSP
▪ SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP)
▪ SLC Åboland (Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅSP)
▪ Ålands producentförbund ÅPF
▪ Skogsvårdsföreningen Österbotten
▪ Södra Skogsreviret
▪ Väståbolands Skogsvårdsförening
▪ Jeppo Skogsvårdsförening
▪ Ålands Skogsvårdsförening

Den 7 december 2020 är det 75 år sedan SLC grundades.
År 2021 firar SLC 75 år från sitt första verksamhetsår.

Juridisk hjälp när du behöver den som mest
Fastighetsvärdering när du vill veta värdet på din egendom
Vi betjänar i hela landet. Våra specialområden är planläggning,
fastighetstvister, samägande, avtalsrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt
samt miljörätt + fastighetsvärdering.
Alla våra värderare är auktoriserade fastighetsvärderare (AKA).
Värderingscentralen är ett aktiebolag, som ägs av producentorganisationerna
SLC och MTK. SLC:s medlemmar får 10 procents rabatt på våra arvoden.
www.arviointikeskus.fi
Esbo – Seinäjoki - Uleåborg
tel. 020 7411 050
kundservice@arviointikeskus.fi
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BLI MEDLEM!
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Som medlem i SLC stöder du producentorganisationens
arbete för hela landsbygdens och jord- och skogsbrukets
utveckling och välmående. Vi ger dig den bästa sakkunskapen, intressebevakningen och möjlighet att påverka i
frågor som är viktiga för dig, på svenska.

Vill du vara med och stöda den finlandssvenska landsbygdens intressen är du varmt välkommen att ansluta
sig som stödande medlem i SLC. Du behöver alltså
inte vara lantbrukare för att bli medlem och stöda det
inhemska jord- och skogsbruket.

Som medlem får du ta del av organisationens sakkunskap
och intressebevakning och får möjlighet att påverka i
frågor som är viktiga för dig. Som medlem får du även
SLC:s medlemstidning Landsbygdens Folk som utkommer
på fredagar samt får ta del av SLC:s rådgivning samt
rabatt på varor och tjänster. MTK Hankinnat erbjuder
dessutom många konkurrenskraftiga medlemsförmåner
för MTK:s och SLC:s medlemmar.

Som SLC-medlem är du medlem i en lokalavdelning
eller i en skogsvårdsförening som finns på ditt område.

Bli medlem:

Läs mer om förmåner:

slc.fi/blimedlem

slc.fi/medlemsformaner

LANDSBYGDENS FOLK
Tidningen Landsbygdens Folk ingår i SLC:s medlemsavgift och är en uppskattad medlemsförmån. LF är
Finlands främsta landsbygdstidning på svenska och de
finlandssvenska lantbruksproducenternas språkrör,
som ges ut av SLC.
Tidningen utkommer varje vecka på fredag med undantag
för semestertid och vissa helger. SLC:s skogsägarmedlemmar får även skilda skogstemanummer av
Landsbygdens Folk.
LF skriver om allt som har anknytning till jord- och
skogsbruksfrågor och även allmänna frågor som berör
landsbygden. LF:s strävan är att vara nära den enskilda
landsbygdsbon.

Läs tidningen på:
www.landsbygdensfolk.fi

@pellervoFi

ANDELSLAG – ansvarsfull företagsform.

Osuustoimintakeskus • Coop Center

pellervo.fi/svenska

VI BRYR OSS OM FRAMTIDEN
Reflex Blue

Som föregångare lovar vi att ta vårt
ansvar och odla grönsaker med
kärlek och omsorg.
Musta

#världensrenastemat
Läs mera på www.närpesgrönsaker.fi

www.fifur.fi

www.turkiskasvattajat.fi
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BONDEN BEHÖVS
Finland är världens nordligast jordbruksland och vår mat odlas i Europas renaste natur. Att producera mat på de
finländska breddgraderna kräver både hög yrkesskicklighet, investeringar och hårt arbete av den enskilda bonden.
Att öka kolbindningen, minska odlingsmarkernas utsläpp och trygga den biologiska mångfalden är centrala delar
av jordbrukets hållbarhetsarbete. SLC:s medlemmar jobbar bland annat med följande:

VÄXTODLING

Växtodlingen är grunden för dels vegetabiliska livsmedel
så som bröd, grönsaker, potatis, socker samt dels för
rybs- och rapsolja. Från växtodlingen produceras även
exempelvis foder till husdjur i form av spannmål och
växtproteiner.

DJURHÅLLNING

Den finländska djurhållningen är i absolut världsklass.
Det innebär att vi har djur som mår bra och det ger
rena och trygga produkter som är producerade med
hållbara metoder. En stor del av våra marker lämpar
sig bäst för gräsodling som djuren kan omvandla till
protein. Betande nötkreatur spelar även en viktig roll för
att bevara ett öppet landskap och för att trygga den
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biologiska mångfalden. När du väljer kött tycker vi att
du ska välja kött från finländska gårdar. Det är klimatsmart och hållbart.

VÄXTHUS- OCH FRILANDSODLING

I Finland har växthusodling av gurka, tomat och paprika
koncentrerats till de finlandssvenska regionerna och
speciellt till Sydösterbotten.
Inom SLC:s verksamhetsområde odlas även en stor
del av frilandsgrönsakerna. Trädgårdsärt, morot och
matlök är de grönsaker som odlas mest inom frilandsodlingen. I Åboland, på Åland och i Västra Nyland finns
även stora fruktträdsodlingar.

SKOGSBRUK

Hela 76 procent av vårt land är skog och det gör
Finland till Europas skogstätaste land. Var tionde
finländare äger skog och tillsammans äger de privata
skogsägarna omkring 60 procent av Finlands skogar.
Skogsägarna satsar på att hållbart förvalta skogen
så att den mår bra, växer, skapar välfärd, beaktar
naturens mångfald och fungerar som kolsänka. Varje
år satsar de finländska skogsägarna cirka 300 miljoner
euro på att sköta sina skogar och planterar cirka 150
miljoner nya träd. Den årliga skogstillväxten ligger
kring 107 miljoner kubikmeter och tack vare god
skogsskötsel ökar virkesförrådet kontinuerligt.
Skogarna absorberar koldioxid från atmosfären och
fungerar som viktiga kolsänkor. I Finland är skogens
effekt som kolsänka så stor att de finländska skogarna
under de senaste åren har bundit ungefär hälften av
alla klimatutsläpp som uppkommer i landet. Genom
ett aktivt skogsbruk, såsom plantering och röjning, kan
skogsägaren se till att skogens kolbindningsförmåga
hålls hög, även på lång sikt. När virke tas ur skogen för
att till exempel användas som byggmaterial, binds kol
i träprodukter en lång tid framöver.
Det är även viktigt att komma ihåg att skogsindustrin
är en av den finländska ekonomins grundpelare.

FINSK KVALITET I ÖVER 100 ÅR
WIKAR AB OY I www.kronos.fi
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UNGA JORDBRUKARE ÄR FRAMTIDEN
SLC Unga representerar framtiden i SLC. Vår uppgift är
att se till att de råvaror som finländarna använder nu
och i framtiden är producerade av finländska lantbrukare
på bästa möjliga vis. Därför jobbar vi för att unga vill
och har möjlighet att jobba inom lantbruket i Finland
och kan livnära sig och sin familj med sitt yrke – nu och i
framtiden.
De unga producenterna är i en avgörande position
inom livsmedelsproduktionen i Europa. Den främsta
utmaningen är att skapa en lantbrukssektor som är
lönsam för lantbruksföretagare, säkerställer tillgången
till trygga livsmedel av hög kvalitet, hållbara träråvaror,
tar hand om miljön och är klimatsmart.
10

Titta på en video
om SLC unga:

Vill du

studera inom lant-, trädgårds- eller
skogsbruksbranschen?
Eller drömmer du om att bli kock?
Vi har ett brett utbud av längre och
kortare utbildningar just för dig!
YA! Yrkesakademin i Österbotten

www.yrkesakademin.fi

ya_osterbotten

INTRESSANTA AKTIVITETER
SLC Unga är alla SLC-medlemmar som är under
35 år. SLC Unga arrangerar träffar, seminarier och
andra intressanta tillställningar för unga medlemmar,
bland annat i samarbete med MTK:s Maaseutunuoret. Årligen ordnas en ungdomsträff för alla
ungdomar från hela SLC:s verksamhetsområde.
SLC är även medlem i takorganisationen för unga
jordbrukare i Europa, CEJA och samarbetar aktivt
med andra nordiska organisationer för unga på
landbygden. Om du studerar och är under 40 år
kan du bli studerandemedlem i SLC och bl.a. få
hem tidningen Landsbygdens Folk för bara 10 euro
per år.
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VI SKAPAR LANDET
SLC är en öppen organisation som skapar
förutsättningar för att våra medlemmar kan livnära
sig som företagare på landsbygden i generationer
framöver.

Våra medlemmar är
en samhällskraft och
tillsammans är vi SLC!
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VÅR STRATEGI ÄR:
Vi och våra medlemmar har samhällets förtroende att ta
hand om marken, produktionsdjuren och skogen.
▪ Våra medlemmar utvecklar aktivt sina näringar i
samverkan med samhället och skapar därigenom
landet.
▪ Våra medlemmars företagsverksamhet på landsbygden
är lönsam, vilket ger mervärde till hela samhället.
▪ Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga och känner
samhörighet med varandra.
▪ Vi har kunnande och förmåga att möta framtidens
behov och se utvecklingsmöjligheterna inom vår bransch.

Pengarna växer
i finländska,
hållbart skötta Metsä

Gör en virkesaffär med oss
och skapa tillväxt i Finland.
Hitta din egen skogsexpert på
www.metsaforest.com
och begär anbud på en virkesaffär.
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SLC: MAA- JA METSÄTALOUDEN
EDUNVALVONTAA
SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
SLC r.f., on ruotsinkielisten maataloustuottajien, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien ammatti- ja etujärjestö,
joka toimii maan ruotsinkielisillä rannikkoalueilla ja Ahvenanmaalla. SLC:llä on noin 10 000 maataloustuottaja- ja noin
18 500 metsänomistajajäsentä, joiden ammatit vihreiden
elinkeinojen parissa perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään hyödyntämiseen.
SLC tekee jäsenten, maaseudun elinvoimaisuuden ja
maa- ja metsätalouden edunvalvontaa kansallisella
tasolla. Maatalouspolitiikka, sosiaaliset kysymykset,
markkinakysymykset ja alan osaaminen ovat toiminnan
tärkeimpiä toimialueita. SLC:n tärkein työkalu edunvalvontatyössä on järjestön vankka asiantuntemus.
Poliittiset päättäjät neuvottelevat maatalouteen liittyvistä
tärkeistä asioista MTK:n ja SLC:n kanssa. SLC osallistuu
myös poliittisten työ- ja valmisteluryhmien työskentelyyn
ja ottaa aktiivisesti kantaa lainsäädäntöön.
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SLC:n jäsenyyteen sisältyy perjantaisin ilmestyvä
Landsbygdens Folk -jäsenlehti, joka on myös tilattavissa
erikseen.
EU-tason edunvalvonnasta vastaa MTK:n, SLC:n sekä
Pellervo-Seuran yhteinen edunvalvontatoimisto
Brysselissä.
Samalla kun SLC huolehtii jäsentensä oikeuksista, järjestö
huolehtii myös suomalaisten kuluttajien hyvinvoinnista.
Kuluttajat saavat puhtaita, kestävästi tuotettuja raakaaineita, jotka tukevat maaseudun elinvoimaa. SLC:n
jäsenillä on korkea ammattiosaaminen ja he tuottavat
maailman puhtaimpia raaka-aineita. Tämä on todettu
myös kansainvälisissä tutkimuksissa.

SLC: SUPERVISING INTERESTS
OF AGRICULTURE AND FORESTRY
The Central Union of Swedish-speaking Farmers and
Forest Owners in Finland, SLC, is one of the two agricultural interest organisations representing farmers,
forest owners and rural entrepreneurs in Finland. SLC’s
members consist of about 10,000 farmers and 18,500
forest owners, located mostly along the southern and
western coastline of Finland and in the Aland Islands.
The occupations and businesses of our members
are based on renewable natural resources and their
sustainable utilisation. SLC has a strong collaboration
with MTK that represents Finnish-speaking farmers and
forest owners in Finland.
One of SLC’s main tasks is the supervision of interests in
topics that are important for our members’ farms, forests and rural entrepreneurship. The focus areas of SLC
are agricultural politics, social matters, markets and
competence. Together with MTK, SLC participates in
negotiations with the state of Finland. SLC is also represented in a number of working groups and committees
that deal with agricultural politics and legislation.

SLC’s weekly newspaper for members and subscribers,
Landsbygdens Folk, is Finland’s leading agricultural
newspaper in Swedish.
Together with MTK and the lobbying organisation for all
Finnish co-operatives, Pellervo, the three organizations
run the Office of Finnish Agriculture, Forestry and
Cooperatives in Brussels, which supervises the interests
of Finnish farmers, forest owners and rural entrepreneurs
in the European Union.
SLC looks after its members, but also serves the Finnish
consumers, ensuring that they have access to clean,
sustainably produced groceries and products that
support rural vitality. SLC’s members are highly skilled,
and they produce the cleanest commodities in the
world – something that has been affirmed by several
international studies.
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SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS
CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

+358 (0)9 586 0460
info@slc.fi
www.slc.fi
Ta kontakt!
slc.fi/kontakt

• www.jssuomi.fi

CENTRALKANSLIET
Fredriksgatan 61 A 34
00100 Helsingfors

