VI FÅR

LANDSBYGDEN

ATT VÄXA
Svenska
lantbrukssällskapens förbund

Ålands
Hushållningssällskap

Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap

FÖR LANDSBYGDSFÖRETAGARENS FRAMGÅNG
Genom högklassig, effektiv och flexibel service på svenska skapar vi på ett hållbart sätt mervärde
åt företagarna på landsbygden.
Vi erbjuder landsbygdsrådgivning till svenskspråkiga
lantbrukare och landsbygdsföretag i Finland. Våra fyra
lantbrukssällskap i olika delar av landet har ett tätt
samarbete för jordbrukssektorns bästa och erbjuder sin
expertis över landskapsgränserna. Även det nordiska
samarbetet är en viktig del av vår verksamhet.
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Vi är en politiskt och kommersiellt obunden aktör. Vi
erbjuder ett brett utbud av mångsidiga expert- och rådgivningstjänster, anordnar utbildning och deltar i olika
utvecklingsprojekt samt idkar försöksverksamhet.

TITTA PÅ
VIDEO!

BENNÄS
VASA

Vi producerar
olika slags publikationer,
läromaterial och böcker.

NÄRPES

Läs mer:

www.slf.fi/publikationer

Lantbruksrådgivningen verkar
heltäckande i hela Svenskfinland.
Vi samarbetar med ProAgria-gruppen.

ÅLAND

ÅBO

HELSINGFORS

VÄSTANKVARN
3

SKRÄDDARSYDD RÅDGIVNING TILL VÄXTODLARE
Vår gårdsspecifika rådgivning för växtodling tar hänsyn till lantbrukarnas individuella behov.
Rådgivningen grundar sig på forskning och fältförsök,
vilket gör det möjligt att hitta lösningar på problem.
Rådgivningen genomförs som gårdsbesök, men vi
erbjuder även rådgivning på distans. I vårt arbete följer
vi med tidens strömningar. Till exempel förändringar i
lagar och förordningar, klimat- eller odlingsförhållanden.
Vi strävar efter att reagera på dessa snabbt och med ett
förebyggande grepp.
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Vi ger rådgivning och service i form av odlingsplaner,
växtskydd under odlingssäsongen, spannmålsanalyser
och produktionskostnadskalkyler. I våra tjänster tar
vi hänsyn till gårdsvisa utvecklingsplaner för odlingen.
Rådgivningen lämpar sig även för gårdar med inriktning
på ekologisk odling. I Nyland erbjuder vi även
fortlöpande rådgivning inom växtodling (LIR).

Vi erbjuder gårdsanpassad
växtodlingsrådgivning som
utgår från den enskilda
lantbrukarens önskemål
och behov

KUMMIN

ETT BRA ALTERNATIV I VÄXTFÖLJDEN

NÄRPIÖ | +358 6 224 3660 | info@carawayfinland.fi | www.carawayfinland.fi
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Individuell rådgivning inom
yrkesodling av frukt, bär
och grönsaker samt
potatis och andra
specialväxter

SPECIALKUNSKAP FÖR VÄXTHUS OCH FRILAND
Trädgårdsrådgivning kräver specialkunskap eftersom det finns många olika växter och
var och en av dem ställer egna krav.
Vi erbjuder odlingsrådgivning året om, från plantering
till skörd. Tjänsterna erbjuds både åt frukt- och frilandsgårdar samt gårdar specialiserade på växthusodling.
Vår rådgivning för trädgårdsproduktion är kontinuerlig
under odlingssäsongen.
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Våra tjänster för växthusodling omfattar uppföljning
och rådgivning i gödsling och växtskydd under hela
odlingssäsongen. Vi utför auditeringar gällande flera
i ikraftvarande kvalitets- och certifieringssystem inom
livsmedelsproduktionen.

Metsä tar hand om sina egna
Metsä Group är skogsägarnas eget företag. Bland
oss finns sådana som ärvt en liten bit skog och
sådana som äger stora skogsfastigheter, runt om
i landet. Vi förenas alla av en lust att sköta om
våra skogar på ett hållbart sätt, så att de växer
välfärd också åt kommande generationer. Metsä
Groups hundratusen ägarmedlemmar är en sådan

kraft, att vi tillsammans kan få en avkastning från
våra skogar, som vi inte ensamma kunde uppnå.
Tillsammans ser vi också till, att alla Metsä-ägare
får njuta av en rättvis andel av den gemensamma
tillväxten.
Välkommen som ägare i Metsä. Läs mera:
metsaforest.com
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EKONOMIRÅDGIVNINGEN UTVECKLAR
GÅRDENS FÖRETAGSVERKSAMHET
Vår ekonomirådgivning hjälper lantbruksföretagarna att upprätthålla och utveckla affärsverksamhetens konkurrenskraft. Till exempel vid förändringssituationer eller i anslutning
till generationsväxlingar.
Vi erbjuder konsultation som stöd för en lyckad generationsväxling till både den som avstår och den som
övertar gården. Vi utför olika ekonomiska kalkyler och
hjälper till med stödansökningar och övriga handlingar.
Vi erbjuder även juridiska tjänster för bland annat upprättandet av köpebrev, avtal samt råd i beskattningsfrågor.
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Vår investeringsrådgivning hjälper när företagaren
vill utvidga produktionen eller göra andra investeringar.
Vi erbjuder ett heltäckande paket från ekonomiplan till
ibruktagande och uppföljning. Vi ger rådgivning som
stöder och utvecklar företagsverksamheten.

Bokföringssällskapet i Finland Ab är
ett aktiebolag som ägs av alla fyra
lantbrukssällskap. Bokföringssällskapets tjänster omfattar bokföring,
uppgörande av skattedeklarationer
samt andra skatterelaterade ärenden.
Vi betjänar våra kunder från verksamhetsställen runt om i Svenskfinland.

Läs mer: bfs.fi

Vi erbjuder expertis
inom bolagisering
och generationsväxling!

www.fifur.fi

www.turkiskasvattajat.fi
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RÅDGIVNING FÖR VATTENHUSHÅLLNING
OCH HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR
Våra tjänster inom miljö- och vattenrådgivning hjälper
gårdarna att ta i bruk lösningar som tar hänsyn till miljön
och underlättar gårdarnas anpassning till ändrade
odlingsförhållanden. Gårdens energiplan hjälper jordbrukaren att förbättra verksamhetens energilösningar.
Vi erbjuder vattenhushållnings- och miljörådgivning
i hela Svenskfinland. Vår rådgivning omfattar såväl grundläggande torrläggning som specialplaner, exempelvis för
reglerbar dränering.
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Vi söker gårdsspecifika lösningar inom vattenhushållningen med modern teknik. Samarbete med markägarna
för att hjälpa de lokala dikningssammanslutningarna är
en viktig del av vår vardag.
Vår egen forsknings- och utvecklingsverksamhet har
som mål att hitta nya effektiva diknings- och täckdikningslösningar.

God vattenhushållning är
grunden till bra
skördar

Vi erbjuder heltäckande energirådgivning i hela Svenskfinland. Fokus inom energirådgivningen
ligger på att minska andelen fossila energikällor på gårdarna. Vi utför kartläggningar om gårdarnas
energiförbrukning och erbjuder hållbara lösningar för energiproduktionen.

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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VÄLMÅENDE DJUR PRODUCERAR BRA
Vi erbjuder gårdsspecifika tjänster som utvecklar husdjursgårdar.
Med hjälp av våra tjänster kan vi tillsammans styra
utvecklingen inom alla djurgrupper på din gård.
I planeringen beaktar vi bland annat foderpartiernas
kvalitet och kvantitet, aktuella foderpriser och
produktionskostnadseffektivitet.
Vi erbjuder tjänster där vi besöker ladugården för
att planera och följa upp hur utfodringen fungerar
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i praktiken. Vi kan aktivt utnyttja gårdens produktionsresultat i planeringen för en effektivare produktion
och bättre djurhälsa.
Vallfoderproduktionen är motorn i hela mjölkproduktionen. Vi hjälper din gård att producera och utnyttja
ensilaget optimalt!

Vi ordnar också verksamhet i smågrupper,
där man träffar kollegor och diskuterar
aktuella teman

Vi erbjuder
heltäckande
rådgivning
genom hela
produktionskedjan!

www.antti.fi
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FÖRSÖKSVERKSAMHET ÖPPNAR
NYA MÖJLIGHETER
Vår försöksverksamhet har som mål att hitta de bästa lösningarna inom växtodling.
Vi arbetar med internationella företag inom branschen,
för att hitta lösningar på framtidens utmaningar inom
jordbruket.
Vår försöksgård i Ingå producerar rapporter utgående
från växtodlingsförsök och erbjuder analystjänster
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som stöd för spannmålsodling. Vi har även försöksverksamhet inom ekologisk odling. I Österbotten har
vi sortförsök med potatis i samarbete med odlarna.
Vår försöksverksamhet på Åland är specialiserad på
fruktodling, speciellt äpple.

Västankvarn i Ingå producerar rapporter
utgående från växtodlingsförsök och
erbjuder analystjänster
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Svenska
lantbrukssällskapens förbund

SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAPENS
FÖRBUND
Tfn 09 135 1035 / info@slf.fi
www.slf.fi

Ålands
Hushållningssällskap

ÅLANDS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
info@landsbygd.ax
landsbygd.ax/alands-hushallningssallskap

Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap

NYLANDS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP
Tfn 043 824 8700 / info@nsl.fi
www.nsl.fi

ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAPET
Tfn 010 839 2200 / osl@agrolink.fi
www.lantbrukssallskapet.fi

DU HITTAR MER DETALJERAD KONTAKTINFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS!

• www.jssuomi.fi

FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
Tfn 02 481 2400 / fhs@fhs.fi
www.fhs.fi

