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Stämde alla antaganden i affärsplanen vid investeringen? 
Uppdatera affärsplanen med de verkliga kostnaderna och den marknadsinformation som finns idag  
– då vet du var du står och eventuella behövliga åtgärder kan vidtas i tid.

Tipsrutan
Bygg din egen 
fodervåg till 
frontlastaren

I Finland har 
man mätt landet 
redan i 375 år 
Sedan 2010 sköter 
lantmäteriverket även 
lagfarter, inteckningar 
och arrenderätter sidan 9

Ekomarknaderna växer  
och stöden är stabila 

Grundkurs för nya  
eko-odlare startar  
31 mars i Gamla Vasa. 

Anmälan senast 24.3 till 
Yrkesakademin tfn 324 24 92

sidan 2

Bättre stöd i sikte för 
dräneringsåtgärder
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Rainer Rosendahl
Dräneringstekniker

mobil 0400-561 550

Nu är det läge att se över dränerings-
situationen på åkrarna. Stödvillkoren för 
täckdikning förbättrades i slutet av fjolåret 
och odlaren har i år möjlighet att söka 
om ett högre stöd i form av bidrag och 
räntestödslån. 

Nytt för i år är att man också får stöd 
för byggande av reglerbrunnar och att de 
godtagbara kostnaderna för täckdikning 
har höjts betydligt. Stöd kan sökas för 
nytäckdikning, omtäckdikning, komplet-
teringsdikning och för reglering av drä-
neringen, det vill säga byggande av t.ex. 
reglerbrunnar. Dessutom kan du söka om 
ett 5-årigt skötselavtal för de reglerade 
åkrarna. 

I samma stödansökan kan man ta med 
åtgärder för flera olika skiften. T.ex. nytäck-
dikning av ett skifte, kompletteringstäckdi-
ken 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 några kompletteringsdiken 
på ett enskilt skifte eller en regleringsbrunn 
på ett annat.

Stödet söks på blankett nr. 2314  av den 
registrerade odlaren, som också kan söka 
för arrendejord. Önskar du dika på våren 
eller sommaren måste ansökan in i februari 
– mars och utförs dikningen till hösten, 
skall ansökan in senast i april – augusti. 

Villkoren för stödet  
är följande:

Bidrag 20 % och/eller Räntestödslån 
70 % av de godtagbara kostnaderna, 
som är maximalt 3,20 €/m eller 3200 
€/ha och ytterligare 800 €/ha för 
reglering.

Minimi understödet är 2000 € (bidrag 
+ lånets räntestöd) och minimi lånet 
5000 €.

Ansökningstiderna är 2.2–31.3, 15.4–
15.8 och 1.9–17.10 2011. 

Till ansökan bifogas dräneringsplan 
med arbetsbeskrivningar och kostnads-
värderingar.

Ansökaren skall vara mellan 18 och 
63 år och ha praktisk erfarenhet av 
jordbruk.

Kassaresten från jordbruket skall an-
sökningsåret utgöra minst 17.000 € 
och minst 25 % av de totala företaga-
rinkomsterna skall bestå av jordbruks-
inkomst.

Arbetena kan inte påbörjas före stödet 
har beviljats.

Skötselavtal ger lön
Skötselavtal för reglerad dränering kommer 
med största sannolikhet att gå att söka igen 
i vår. Stödet kan sökas för olika typer av 

odling, också för potatisodling. Det för-
utsätter att man för en enkel dagbok över 
hur man har skött regleringen.

Ansökan om skötselavtal görs på blankett 
nr. 263.

Skötselavtalet är 5-årigt och det årliga 
maximala stödet är för reglering 54 €, 
underbevattning 108 € och för recir-
kulation av dräneringsvattnet 140 €. 

Stödet söks i april med separat ansö-
kan och skötselplan.                                                            

Exempel: Arne Spade täckdikar och 
reglerar 3,58 ha åkermark till en beräknad 
total kostnad av 12500 €, 3490 €/ha eller 
5,3 €/m täckdike. 

På åkern byggs 2370 m täckdiken och 2 
reglerbrunnar. Arnes stöd blir 

1910 € i direktbidrag (2370 m x 3,20 € 
+ reglering 1650 € x 20 %) 

6460 € i räntestödslån (2370 m x 3,20 € 
+ reglering 1650 € x 70 %) 

1930 € i specialmiljöstöd för skötsel 
av underbevattningen (3,58 ha x 108 € 
x 5 år). 

Alla ansökningsblanketter hittas på Mavi.
fi / Odlarstöd / Blanketter / Lantbrukets 

investeringsstöd eller mmm.fi / Blanket-
tjänst.

Rörläggning av utfallsdiken 
populära
Grundtorrläggningsbidraget för rörlägg-
ning av utfallsdiken finns kvar i samma 
utformning som tidigare och är maximalt 
50 % av de beräknade kostnaderna. Bi-
draget förutsätter att de sökande är 2 till 
4 markägare intill varandra, med mark 
på bägge sidorna av utfallsdiket. Bidrag 
beviljas för alla arbeten och material (pla-
nering, material, entreprenad, transport av 
fyllnadsmassor och eget arbete) Ansökan 
förutsätter en plan, som uppgjorts av sak-
kunnig, t.ex. ProAgria. 

När rörläggningen är klar och bidraget 
skall lyftas, så sänder markägarna in kvit-
ton till ELY- centralen. Ansökningstiden 
är fortlöpande.

Bättre stöd och lån för  
Täckdikning och Reglerad dränering

Åkrar med bristfällig 
dränering.

Utför täckdikningen i så torra 
förhållanden som möjligt. 
Dräneringsgrus som filter ger 
fungerande täckdiken.

Rörläggning av större 
diken förenhetligar 
odlingsfigurerna, underlättar 
odlingen och höjer värdet på 
skiftet.

Ibland får nyheter inte den uppmärksam-
het de förtjänar. I höstas publicerades 
en undersökning som klassade Finland 

som det land i världen som har den tryg-
gaste livsmedelsförsörjningen. Till och med 
i lantbrukspressen noterades den nyheten 
endast med en liten notis. Vi borde ju 
ha ordnat en jubelfest och skrikit ut det 
budskapet! 

Finland, landet där nationalskalden skri-
ver om missväxt på ett fruset hemman. 
Finland, varifrån ungdomen har emigrerat 
till alla världens hörn då landet inte kunnat 
försörja sin befolkning. Finland, som är en 
för liten och perifer marknad för att intres-
sera globala växtförädlingsbolag. Finland, 
som flera gånger drabbats av krig och svält. 
Finland som efter senaste krig tvingades 
avstå betydande delar av åkerarealen till 
Sovjetunionen. Finland, det enda landet 
i EU som i sin helhet är klassificerat som 
mindre gynnat område. Det landet har en 
tryggare livsmedelsförsörjning än stormak-
ten USA, folkhemmet Sverige och matkul-
turens Frankrike! Vem skulle ha trott på den 
som påstått något dylikt för 50 år sedan?

För att uppnå statusen som landet med 
den tryggaste livsmedelsförsörjningen 
måste forskning, utbildning, rådgivning, 
politiker och inte minst lantbrukarna i Fin-
land har gjort väldigt mycket rätt saker efter 
krigsslutet och fram till nutid. Det borde vi 
få ett stort tack för och åtminstone borde 
vi själva våga lyfta svansen högt.

Också på gårdsnivå går ibland strålande 
nyheter obemärkt förbi och lantbrukarfa-
miljen får inte den glädjestund de är väl 
förtjänta av. Att sätta upp tydliga mål för 
sin verksamhet underlättar inte enbart valet 
och prioritering av åtgärder. Det ger även, 
då målet uppnåtts, en stund av glädje som 
vi alla behöver. En uppgift för lantbruks-
sällskapets rådgivare är att tillsammans med 
lantbrukaren plocka fram några få realis-
tiska och mätbara mål för verksamheten 
på gården. Utgående från de målen kan 
planer göras för hur de skall uppnås. Sen 
kommer dagen då ett viktigt mål uppnåtts 
och lantbrukaren (meddela gärna även 
rådgivaren) får känna glädje och stolthet 
för att ha lyckats.

PS
I januari uppnådde min fru, som är får-
farmare på heltid, ett långsiktigt avelsmål. 
Ett levande, 4 månader gammalt, lamm av 
finsk lantras fick köttighetsbedömningen 
U. Många påstår att det är lika omöjligt 
som att Finland skulle vara det land som 
har världens tryggaste livsmedelsförsörj-
ning. Tji fick de!
DS

Henrik Ingo
Direktör för 

Lantbrukssällskapet
mobil 050-69222

Ledare

Foton: R.Rosendahl
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Caraway Finland Ab,  rensar och förädlar kummin i Närpes. Produktionen 
baserar sig på kontraktsodling. För tillfället är vår kontraktsareal 5 000 ha.

www.carawayfinland.fi

Intresserad av
Kumminodling?

Nu skriver vi 

kontrakt, ring 

050 444 0524

Kjällberg

Jämnar arbetstoppar
- tröskning före spannmål

Mångårig växtlighet
- mindre arbetstimmar

Bra förväxt
- djupa rotsystem 
- förbättrar markstrukturen

Samma maskinpark
som spannmålsodling

Bra lönsamhet

Nu finns bekämpnings-
medel som fungerar

Jämnar arbetstoppar
- tröskning före spannmål

Mångårig växtlighet
- mindre arbetstimmar

Bra förväxt
- djupa rotsystem 
- förbättrar markstrukturen

Samma maskinpark
som spannmålsodling

Bra lönsamhet

Nu finns bekämpnings-
medel som fungerar

“Let’s go kossor, 
grannen har kalkat vallen! ”

www.maanparannus.com

Bostads Ab Bondegården, där bl.a. 
Lantbrukssällskapet, ÖSP och Ab 
Svenska Småbruk i Österbotten är 
aktionärer, renoveras. Fastigheten 
på Handelsesplanaden 16, som 
byggdes i början av 60-talet, är i 
akut behov av rörsanering. Samti-
digt som den utförs byts även alla 
fönster, badrum och kök renoveras, 
värmeelementen i tre våningar byts, 
dörrar och vindfång till affärsloka-
lerna byts, en stor del av el dragning-
arna förnyas, nya låssystem sätts in, 
möjlighet skapas för uppvärmning 
av gårdsplanen, möjlighet skapas 
för sanitetsutrymmen i alla kontors- 
och affärslokaler, läckaget från in-
nergården ner till källaren åtgärdas, 
astbestmaterial byts bort, alla fasader 

målas och ingångarna mot gatorna 
glasas in m.m. Efter renoveringen 
kommer fastigheten att se fräsch 
ut och värmeeffektiviteten skall bli 
väsentligt bättre. Renoveringen skall 
vara klar i november 2011.

Smakar det så kostar det. Med 
moms går renovering på samman-
lagt ca 5,5 miljoner, vilket är drygt 
1000 euro per m2. För de lantbruket 
närstående organisationerna betyder 
det en investering på sammanlagt ca 
1 miljon euro. Finansieringen sker 
i första hand genom lån tagna av 
bostadsbolaget.

Under renoveringen finns Lant-
brukssällskapets och ÖSP:s kontor 
i Posthuset, Hovrättsesplanaden 
23.

B ondegården renoveras

Fasaden mot Handelsesplanaden. Arkitektplaneringen av renoveringen har gjorts av 
Oy Polyplan Ab och huvudentreprenör är Ab Vasa Byggnadsreparationer.
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Farmari 1.-3.7.2011 i Björneborg

www.farmari.net

Nya avtal för ekologisk odling kan göras igen 
denna vår enligt tidigare villkor. Stödet är 141 e/
ha för ekologisk odling och 126 e/ha för ekologisk 
djurproduktion. Detta stöd för djuren förutsätter 
att man har minst 0,5 djurenheter per hektar, 
annars är det mindre. Sedan några år tillbaka är 
det möjligt att ta samtidig omläggning av åkrar 
och djur. 

Ekologiska odlingsavtal har ingåtts sedan 1990. 
Odlarantalet var som högst kring millennieskiftet 
och var då i hela landet kring 5000 gårdar. I Öst-
erbotten har vi som mest haft 400 gårdar och de är 
nu ca 300. Arealerna i ekologisk odling har likväl 
stigit hela tiden. Ett stort antal små lägenheter 
har upphört och de kvarvarande har hela tiden 
blivit större. Totalarealen ekologiskt odlat är i 
hela landet drygt 170 000 ha. Enligt statistiken 
är eko-gårdarna något större än alla gårdar i snitt 
och medelåldern på brukarna är lägre. 

En förutsättning för ingång av ekoavtal är ett 
intyg över minst fem kursdagar inom ekologisk 
odling. De grundkurser som ordnas är fem da-
gar. På dessa gås grundligt igenom allt vad en ny 
odlare bör känna till om bl.a. odlingsteknik, regler, 
marknader och den byråkrati som är förknippad 
med odlingen och avtalet. I Österbotten kommer 
Yrkesakademin att ordna en grundkurs i Vasa med 
start 31 mars. Programmet för ekogrundkursen 
finns på www.osl.fi.

I hela landet och i Österbotten finns en riklig och 
lång erfarenhet av hur ekoproduktion fungerar. I 
Österbotten finns många kvar av den stora grupp 
odlare som startade under åren 1995–96 och dessa 
har nu 15 års erfarenhet. Rådgivarna har också 
förkovrat sig under dessa år. I dag vet vi vilka 
växtföljder som fungerar i olika förhållanden och 
på olika jordarter både när det gäller växtkraften 
och växtskyddet. Vi kan i dag tillförlitligt beräkna 
behovet av tilläggsgödsling med fosfor och kalium. 
Eko-odlingen är till stor del och kan göras helt 
självförsörjande med kväve. Vi har sedan många 
år tillbaka statistik på ekologiska skördenivåer av 
olika grödor och genom att tillämpa dagens priser 
på produkterna kan vi göra tillförlitliga kalkyler för 
eko-odlingen. Ekoprodukter har för tillfället bra 
avsättning och pris. De ekoprodukter som inte 
säljs i Finland exporteras.

Eko-avtal  
2011

Ekorådgivare
mobil 0400-361 672

Bertel Riska

Sammanslutningen Ek-Lacto i Pedersöre 
kunde i november fira 100 ton för kon 270 
Nea. Ägarna är Kaj och Eva Lönnqvist och 
Harry Henriksson. Nea är född år 1999. 
Far är Vanhapaikan Emppu och mor Elvira. 
Hon har kalvat 8 gånger och fått 3 kvigkal-
var och 5 tjurkalvar. Medelproduktionen 
har varit 10 849 kg per år med en fetthalt 
på 4,34 % och protein 3,39 %. Menyn har 
största delen av livet varit fullfoder med 
tillskott av kraftfoder i kiosk. Nea väntas 
kalva i april.

100- tonnare

Grattis till tredje  
100-tonnaren

Marianne och Henrik Gammelgård i 
Kimo Oravais, fick 2010 sin tredje 100-ton-
nare. Kon Neste, 100-1244494 A, är född 
17.01.1999. Far är Vestergårds Akilles som 
härstammar från Norrnäs och modern hette 
Komet. Neste har kalvat 9 gånger. Bästa års-
produktion är 11388 kg. I medeltal har hon 
mjölkat 10417 kg per år med fett i medeltal 
399 kg och protein 371 kg. 

Österbottens första ko med 100 ton i ro-
botmjölkning blev 375 Åsa. Hon finns hos 
Tom och Ulf West i Purmo. Hon har kalvat 
7 gånger och fått 4 tjurkalvar och 3 kvigor 
varav 2 är vid liv. I medeltal har hon mjölkat 
12 518 kg/år med en fetthalt på 3,46 % och 
protein 3,27 %. Åsas far var av gårdens egna 
tjurar och farfar var Ollinahon Jalostus Tv. 
Hon har hela livet mjölkats i robot. Menyn 
har bestått av fullfoder och litet kraftfoder 
i roboten. Åsa mår fortfande bra och semi-
nerades i januari.

Foto: Tanja Gammelgård
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En odlingsplan är väl rätt och slätt 
en plan på vilka växter man har för 
avsikt att odla kommande säsong 
tänker många. Det är delvis sant, 
men en bra odlingsplan innehål-
ler även val av sorter, gödsling och 
skötselåtgärder som förbättrar od-
lingens produktivitet. En enskild 
lantbrukare kan inte påverka priser 
på spannmål, utan ett av de mest 
betydande sätten att förbättra lön-
samheten med egna åtgärder är att 
sänka produktionskostnaden per 
producerad enhet. Då är det väsent-
ligt att minimera spillet av insatser 
såsom näringsämnen och att kunna 
slå ut maskin- och andra kostnader 
på så stor volym som möjligt. 

Erfarenhet viktig
För att göra en bra odlingsplan be-
hövs en hel del basfakta. Vidare be-
hövs fackkunskap och funktionella 
arbetsredskap. Inte minst behövs 
erfarenhet. Den erfarenhet du som 
jordbrukare har fått av att i olika 
förhållanden med varierande väder-
lek ha odlat dina skiften är mycket 
viktig. Genom att kombinera din 
erfarenhet med erfarenheten hos 
våra rådgivare, som de senaste åren 
ha gjort ca 800 odlingsplaner per 
år i svenska Österbotten, kan du 
utgå från att din odlingsplan blir 
väl uppgjord.

Med PC eller  
över webben
Inom ProAgria använder vi od-
lingsprogrammet Wisu, som finns 
både som PC och som webbver-
sion. Samma program kan köpas av 
lantbrukare som helt eller delvis vill 
göra planering och skiftesvis bok-
föring själva. Har du tillgång till 
internet är det möjligt att var som 
helst jobba med WebWisu och den 
senaste versionen öppnas varje gång 
du startar programmet. Säkerhets-
kopieringen av planer och skiftesvis 
bokföring är också tryggad om man 
använder webbversionen. De som 
från tidigare har Wisu-programmet 

i PC-version kan gratis byta till Web-
Wisu. Via WebWisu kan du även 
via nätet låta en rådgivare se över 
din odlingsplan ifall det känns mo-
tiverat. Bekanta dig närmare med 
de olika alternativen via www.pro-
agria.fi - IT-ohjelmistot -  ADB på  
svenska – Wisu på svenska. Det finns 
också länk från Lantbrukssällskapets 
hemsida www.osl.fi

Genomgång av uppgifter
Innan man börjar den egentliga pla-
neringen är det skäl att se på gårdens 
val i stödsystemen. Viktigast är vilket 
år miljöstödsavtalet ingicks och vilka 
tilläggsåtgärder till miljöstödet som 
gården valt. Det följande man gör 
på en ny gård är att kontrollera bas-
skiftena, deras signum och arealer. 
Dessa kan ju variera från år till år 
beroende på markköp, arrende och 
delning av ett skifte. Är det frågan 
om en gård där vi tidigare gjort en 
plan är det väldigt viktigt att granska 
fjolåret; följdes planen och vad blev 
skörden? Vilka ogräs och sjukdomar 
som behöver beaktas observerades 
under föregående säsong? 

Markkarteringsuppgifterna skall 
kontrolleras varje år. Då ser man 
när proven är tagna, var de är tagna 
och om det finns behov av komplet-
teringar. Många tar endast grun-
danalys men det är viktigt att även 
analysera spårämnena, i synnerhet 
om man odlar specialväxter. Man 
kan i det här skedet även fundera på 
kalkningsbehovet. En odlingsplan är 
också en kalkningsplan.

Näringsbalanser  
och olika utskrifter
Det är väldigt smidigt att sköta 
de skiftesvisa anteckningarna med 
Wisu-programmet. Beräkningar 
som behöver följas upp år efter år, 
t.ex. fosforbalans och näringsbalans, 
får du via Wisu. Om de skiftesvisa 
anteckningarna görs omsorgsfullt 
finns det möjlighet att sända in dem 
till ProAgrias Skiftesdatabank. Både 
konventionella och eko-odlare kan 

via Lantbrukssällskapet utan till-
läggskostnad sända in uppgifter till 
databanken. Då kan du och rådgi-
varen jämföra dina odlingsuppgifter 
med andra odlargrupper och dra 
nytta av det i planering framöver. 
Självfallet uppfyller de skiftesvisa 
anteckningarna alla krav myndig-
heterna ställer.

V ad allt får du med en odlingsplan?

Inköpslista bekämpningsmedel.

Jan-Erik Back
sektoransvarig 

växtodling
mobil 050-441 7511

Det finns ett otal utskriftsalterna-
tiv att tillgå i Wisu. Förutom själva 
odlingsplanen kan vi nämna skiftes-
kort, handelslista för t.ex. handels-
gödsel och utsäde, växtskyddsplan, 
lagerinventering, arrende-, odlings- 
och specialmiljöstödsavtal, åkeran-
vändningsplan för eko-omläggning, 
växtföljdsplan osv. Stödblanketterna 

Utskrift näringsämnesbalans.

102 B och 117 får du också. Du kan 
då sända dem direkt elektroniskt i 
samband med stödansökan. Med 
kartdelen till Wisu kan du uppdatera 
VIPU-kartan och göra skiftesänd-
ringar på kartan.

Hur mycket kan du 
förbättra lönsamheten?
Med E-Wisu kan produktionskost-
naderna beräknas. Hur stor måste 
skördeökningen vara för att moti-
vera användningen av vissa bekämp-
ningsmedel? Hur inverkar arrendet 
på produktionskostnaden? Vilket 
är det lägsta pris gården kan sälja 
spannmål för och fortfarande ha full 
kostnadstäckning? Annat att fundera 
över kan vara om rybs är lönsamma-
re än havre? Hur stor skördeminsk-
ning kan accepteras ifall du övergår 
till plöjningsfri odling? Lyckades du 
sänka dina produktionskostnader 
som du ville förra året och hur lig-
ger du till i jämförelse med de över 
1000 övriga spannmålsgårdarna 
vars beräkningar finns i ProAgrias 
databank? Det och mycket annat 
kan du få reda på då vi beräknar 
produktionskostnaden på basen av 
skiftesvisa bokföringen i Wisu. Har 
man en gång matat in värdena på 
maskiner och byggnader går det 
därpå följande år snabbt att beräkna 
produktionskostnaderna. Det finns 
även möjlighet att budgetera med 
Wisu.

Som du ser så är Wisu ett mycket 
mångsidigt program, men det krävs 
en del övningstimmar innan man 
har grepp om helheten. Har du eget 
program eller tänker skaffa ett står vi 
gärna till tjänst vid frågor och önskar 
du att vi sköter hela odlingsplane-
ringen för dig hoppas vi att du tar 
kontakt i god tid. På hösten har vi 
oftast möjlighet att boka in en bra 
tid men på vårvintern är det rusning.

Vi tror att våra rådgivare kan sänka 
produktionskostnaden per ton spannmål på din gård 
med minst 8 euro. På 30 ha ger det ca 1000 euro mera 
i din ficka - och på köpet fick du alla papper i skick. 

istockphoto.com
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Ekonomirådgivare
mobil 050-544 5794

Nina Ohlis

Lantbrukssällskapets utbildnings-
projekt höll 17.11 en utbildning för 
lantbrukare och övriga intresserade 
kring bolagisering av lantbruk. Da-
gens föreläsare var Peter Österman 
från SLF, Gunilla Frantz från LPA, 
Johan Back från Lokalförsäkringen 
och Maria Swanljung från Öster-
bottens ELY-central.

Jordbrukare kan i princip välja 
vilken bolagsform som helst för sitt 
jordbruk. De flesta jordbruk drivs 
dock som privata lantbruksnärings-
idkare. De flesta som bolagiserar 
sitt jordbruk bildar ett aktiebolag. 
Även antalet sammanslutningar 
ökar, t.ex. två bröder som har ett 
jordbruk tillsammans. 

– Största orsaken till att man vill 
bolagisera ett jordbruk är beskatt-
ningsskäl, enligt Peter Österman.

Om man vill bilda ett maskinbo-
lag, där flera grannar samarbetar 
kring maskinerna, kan man med 
fördel bilda ett andelslag. Det har 
som uppgift att stödja medlemmar-
nas ekonomi, därför är det tillåtet 
att sälja bolagets tjänster förmån-
ligare till delägarna än till övriga 
kunder. Andelslag kan bildas av tre 
medlemmar. Bildas maskinbolaget 
däremot som ett aktiebolag, så kan 
man inte använda en billigare taxa 
till delägarna än till övriga kunder. 
I sådana fall kan det av beskattaren 
anses som förtäckt dividend. 

Två typer av aktiebolag
I Finland finns det två olika typer 
av aktiebolag, privat och publikt. 
Privata aktiebolag har som minimi 
ett aktiekapital på 2.500 €, medan 
ett publikt aktiebolag har ett aktie-
kapital på minst 80.000 €. Publika 
aktiebolag är noterade på börsen. 

Ett aktiebolag är en skild juri-
disk person, som skall registreras 
vid Patent- och registerstyrelsen. 
Aktieägarna är inte personligen 
ansvariga för bolagets 
förpliktelser. 

Men om bolaget behöver låna från 
banken så binds nog i praktiken 
bolagets ägare ekonomiskt genom 
privat borgen och pantsättning. 

Syftet med ett aktiebolag är att 
göra vinst åt aktieägarna. Alla aktier 
i ett bolag medför lika rätt, om inte 
annat avtalats i bolagsordningen. 
Aktieägarna bestämmer i bolagsord-
ningen om bolagets verksamhet. 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas. 
Genom att ha en inlösningsklau-
sul i bolagsordningen så kan man 
skydda sig från att aktierna säljs till 
personer utanför bolaget. Med en 
inlösningsklausul kan man ge de 
övriga delägarna förköpsrätt till ak-
tierna och man kan redan i avtalet 
komma överens om vad priset är för 
aktierna i dylika situationer.

Tre inkomstkällor
Det finns tre inkomstkällor: pri-
vat inkomstkälla, jordbrukets in-
komstkälla och näringsverksamhe-
tens inkomstkälla. Förvärvs- och 
skogsinkomster hör till den privata 
inkomstkällan och beskattas under 
inkomstskattelagen (ISL). Jord-
bruksinkomster hör under inkomst-
skattelagen för gårdsbruk (GSL). 
Grundregeln är att all jordbruks-
verksamhet beskattas enligt GSL 
oberoende bolagsform. Gården kan 
eventuellt höra under näringsskat-
telagen om aktiebolaget inte äger 
någon åker och man har anställd 
arbetskraft, dvs. inte ett traditionellt 
jordbruk.

Aktiebolaget beskattas som en en-
skild skattskyldig. För ett aktiebolag 
gäller inte de regler som används 
på fysiska personer. Till exempel 
skogsavdraget och reserveringarna 
försvinner om man för över skogs-
bruket i ett aktiebolag. Fördelen 
med att eventuellt ha skogsbruket 
med i ett aktiebolag är att man får en 

större nettoförmögenhet.
En aktieägare 
kan ta ut vin-
sten ur ett ak-
tiebolag som 
lön, delägar-
lån eller divi-
dend. Man 
kan även 
få hyresin-
k o m s t e r 
från aktie-
bo laget 
ifall man 

som privatperson äger byggnaderna 
som aktiebolaget nyttjar. Man kan 
inte lyfta pengar direkt ur kassan 
som i ett traditionellt jordbruk.

I ett aktiebolag betalar man nu 
en 26 % samfundsskatt på vinsten. 
Det oavsett om man har en vinst 
på hundra eller en miljon euro. Ur 
bolaget kan aktieägare lyfta pengar 
som lön, delägarlån eller dividend. 
Om man vill lyfta en skattefri divi-
dend så beräknas den utgående från 
aktiebolagets nettoförmögenhet. 
Dividender som lyfts av företagare är 
begränsat skattefria inom ramen för 
en 9 %:s avkastning. Årlig skattefri 
gräns på 90.000 € per skattskyldig.

Man kan alltså inte lyfta pengar 
direkt ur kassan som i ett traditio-
nellt jordbruk.

Exempel
Om ett aktiebolag har en nettoför-
mögenhet (förmögenhet-skulder) 
på 100.000 €, så kan 9.000 € de-
las ut som skattefri dividend åt ak-
tieägaren. Aktiebolaget har betalt 
26 % samfundskatt på  vinsten, men 
mottagaren får dividenden skatte-
fri. Om bolaget beslutar att betala 
ut en dividend på 19.000 €, så får 
man 9.000 € skattefritt. Av den 
återstående delen (19.000–9.000 
= 10.000 €) beskattas 70 % som 
kapitalinkomst, dvs. 7.000 € och 
30 % blir skattefritt, 3.000 €. Kapi-
talskatten på dividenden blir 28 % 
x 7.000 €, dvs. 1.960 €. Skattefri 
dividend blir totalt 12.000 euro. 

Om en gård skall ombildas till ett 
aktiebolag, måste man se på gården 
specifikt från fall till fall. Skall åker, 
maskiner och fastigheter överföras 
till bolaget eller inte? Dessa kan 
man överföra som apportegendom. 
Om däremot ingen åker överförs, 
så får aktiebolaget en mindre net-
toförmögenhet. Detta leder till att 
mindre dividend kan utbetalas och 
att en hyresavgift från bolaget till 
jordbrukaren utbetalas.

LFöPL-försäkring
Drivs jordbruksverksamheten som 
aktiebolag så skall företagaren ha 
en LFöPL-försäkringen 

om verksamheten beskattas en-
ligt jordbrukets förvärvskälla 
(gårdsbruksskattelagen)

om företagaren är verkställande 
direktör eller ordinarie styrel-
semedlem

om företagaren ensam äger mer 
än 30 % av bolagets aktiekapital 
eller av det röstetal som ak-
tierna medför (gäller fr.o.m. 
1.1.2011, tidigare var gränsen 
över 50 %).

Om företagaren tillsammans 
med sin make/maka/sambo 
eller sina i samma hushåll bo-
satta barn eller föräldrar innehar 
mer än 50 % av aktierna eller 
det totala röstetal som aktierna 
medför.

om företagaren själv har 
åtminstone en aktie

företagaren måste utföra 
LFöPL-försäkrat arbete 
även i praktiken.

Familjemedlem försäkras inte 
via LFöPL. Om familjemedlem får 
lön från bolaget skall han/hon för-
säkras enligt ArPL. Familjemedlem 
som jobbar i bolaget utan lön, faller 
utanför försäkringsskyddet. 

– Om bolaget beskattas enligt nä-
ringsskattelagen, så skall företagaren 
försäkras enligt FöPL-försäkringen, 
säger Johan Back. 

Detta innebär automatiskt att 
man mister avbytarrätten, som man 
får när man försäkras enligt LFöPL. 
En annan fördel med LFöPL-för-
säkringen är att den subventioneras 
av staten, så den är förmånligare än 
FöPL-försäkringen.

Nya regler
Fr.o.m 1.1.2011 har reglerna för 
när man behöver LFöPL/FöPL-
försäkring i aktiebolag ändrats, det 
för att minska risken att personer 
faller utanför pensionssystemen.

Exempel på situation som 
kunde uppstå före 1.1.2011: Två 
bröder hade en jordbrukssamman-
slutning, som de ombildade till ett 
aktiebolag. I det nya bolaget ägde 
de hälften var av aktierna och röste-
talet. Eftersom ingen av dem ägde 
över 50 % av aktie- eller röstmajo-
riteten i aktiebolaget, så försäkrades 
de inte enligt LFöPL-försäkringen. 
Om de hade djur, miste de därmed 
avbytarrätten.

FöPL-försäkringen följde sam-
ma regler för majoritetskraven, så 
de kunde ej heller försäkras enligt 
FöPL-försäkringen. Om delägarna 
lyfte lön från bolaget, försäkrades 
de enligt ArPL-försäkringen. Om 
de inte lyfte lön från bolaget föll 
de helt utanför försäkringsskyddet. 
Men enligt de förändringar som 
skett 1.1.2011 äger de båda brö-
derna nu över 30 %, så att de kan 
teckna en LFöPL-försäkring (om 
bolaget beskattas enligt gårdbruks-
skattelagen). Därmed får de behålla 
avbytarrätten.

– Det är ändå viktigt att i fort-
sättningen ta kontakt med LPA när 
man börjar planera bolagisering av 
sitt jordbruk, så att man i förväg kan 
reda ut försäkringsfrågorna, säger 
Gunilla Frantz.

Stöd
Enligt Maria Swanljung har ett bo-
lag i stort sätt rätt till samma areal- 
och djurstöd som en fysisk lantbru-
kare har, förutsatt att de allmänna 
villkoren för att få stöd uppfylls. 
Villkoren är att det finns en åkera-
real på minst 3 ha stödberättigad 
åker i bolaget och att eventuella djur 
överförs till bolaget.

Stöd till unga jordbrukare kan 
också betalas till grupper av fysiska 
personer om alla odlare, bolags-

män, medlemmar eller delägare 
uppfyller ålderskravet på under 
fyrtio år.

Gällande investeringsstöd och 
startstöd till unga jordbrukare, så 
kan ett bolag få stöd om de perso-
ner som har bestämmanderätten i 
bolaget, uppfyller kraven för stöd. 
Däremot kan vid byggande inte 
godkännas kostnader för eget virke, 
eget jordmaterial och eget arbete för 
ett bolag. Dessa kostnader beviljas 
endast åt en fysisk person.

Om ett bolag söker om förhöjt 
stöd till unga jordbrukare, så skall 
alla med bestämmandeinflytande i 
bolaget uppfylla kraven på under 
40 år och att man varit jordbrukare 
mindre än fem år.

Normalt kan en sökande beviljas 
500.000 euro per stödtagare under 
tre skatteår i investeringsstöd. Ifall 
man är två lantbruksföretagare till-
sammans eller ett jordbruksföretag 
med två delägare är maximala stö-
det 750.000 euro. Båda sökande 
skall uppfylla kraven för stöd. Ifall 
minst tre lantbruksföretagare till-
sammans eller ett jordbruksföretag 
med minst tre delägare, där alla 
uppfyller stödkraven, är maximala 
stödet 1.000.000 euro. Man skall 
dock observera att makar och sam-
bor räknas som en person!

Om man vill sälja aktierna eller 
andelarna i sitt bolag till en utom-
stående person och man fått inves-
teringsstöd så skall man kontakta 
Ely-centralen. Man måste få deras 
tillstånd om det är under fem år 
sedan man lyfte sista bidrags- eller 
låneraten. Övertagaren till aktierna 
måste uppfylla kraven för stöd.

Om man bildar ett bolag, så kan 
Ely-centralen på ansökan bevilja 
flyttning av lånen till det nybildade 
bolaget. Då måste bolaget uppfylla 
kraven för stöd.

Ett bolag kan lyfta startstöd till 
unga jordbrukare om ägaren till 
aktierna eller andelarna uppfyller 
kraven på första etablering, äga-
ren under 40 år, uppfyller kraven 
för yrkesskickligheten. De personer 
som har bestämmande inflytande i 
bolaget skall även uppfylla kravet att 
jordbruksinkomsterna måste vara en 
betydande del av ens totala inkom-
ster. Företaget skall uppfylla kravet 
på företagarinkomsten 17.000 euro 
senast tredje kalenderåret från be-
viljandet. Man kan däremot inte 
beviljas räntestödlån för inköp av 
aktier eller andelar i ett bolag.

B olagisering av lantbruk 
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Definitionen av företagare har änd-
rats i arbetspensionslagarna fr.o.m 
1.1.2011. Det gäller lagen om pen-
sion för företagare (FöPL), lagen 
om pension för lantbruksföretagare 
(LFöPL) och lagen om sjömanspen-
sioner (SjPL). Detta kommer att 
kräva åtgärder av ägarna i vissa fall.  
Fortsättningen av artikeln hänvisar 

endast till FöPL, men gäller även 
för delägare i ledande ställning i 
aktiebolag som lyder under LFöPL 
och SjPL.

Ändrade regler
Reglerna för delägare i ledande 
ställning i ett aktiebolag ändra-

des 1.1.2011 så att delägaren lyder 
under FöPL om man ensam äger 
över 30 procent av företagets aktier 
eller röster. Om delägarens egen 
andel understiger 30 procent men 
överstiger 50 procent då den räk-
nas ihop med familjemedlemmarnas 
andelar, skall delägaren försäkras 
enligt FöPL. Tidigare har krävts 

Exempel:
Systrar Viola och Linnea driver en blomsteraffär som ett aktie-
bolag. De bor i skilda hushåll. De äger 50 % vardera av aktierna. 
Båda två är styrelsemedlemmar och Linnea är även VD. Linnea 
har lyft lön i bolaget, medan Viola har arbetat utan lön. Enligt 
tidigare regler har ingen av systrarna ägt över 50 %, dvs. de har 
inte kunnat teckna en FöPL-försäkringen. Linnea som lyft lön 
har haft en ArPL-försäkring. Men Viola har helt fallit utanför 
systemet när hon inte lyft lön.

Genom förändringen 1.1.2011 skall nu båda systrarna ha en 
FöPL-försäkring. Linnea skall ändra sin ArPL-försäkring till 
en FöPL-försäkring, senast 30.6.2014. Viola skall teckna en 
FöPL-försäkring senast 30.6.2011, men försäkringen träder i 
kraft 1.1.2011.

F öretagare redan vid 30 
procents ägande i aktiebolag  

 Nya företagare Företagare utan  Företagare som försäkrats  
    Arbetspensionsförsäkring enligt ArPL:  

Vem försäkras  De som inleder sin En redan verksam delägare vars Företagare som försäkrats som   
i aktiebolag  verksamhet efter ägarandel är högst 50 % men  arbetstagare före 1.1.2011 och   
enligt FöPL  1.1.2011 om de äger större än 30 % och som inte har vars ägarandel har varit högst  
efter 1.1.2011? ensam mer än 30 % lyft löneinkomster från företaget  50 % försäkras enligt FöPL om   
  eller tillsammans Företagaren har tidigare fallit  ägarandelen är större än 30 %.  
  med familjemedlem- utanför arbetspensions-    
  mar mer än 50 % skyddet.     
  av aktierna eller       
  rösterna      

Utsatt tid  Inom 6 mån. från att   Försäkring tecknas senast   
  företagaren blivit 1.1–30.6.2011 30.6.2014, är i kraft fr.o.m   
  försäkringsskyldig   1.1.2014  
         
Kontakta: Pensionsförsäkrings- Pensionsförsäkringsbolag Pensionsförsäkringsbolag  
 bolag

Ekonomirådgivare
mobil 050-544 5794

Nina Ohlis

I början av 1900-talet och ännu 
senare fanns i vårt land en stor 
areal av naturliga slåtter- och 
betesmarker som djuren gick 
och betade på. Sedan dess har 
kreaturs- och djurskötseln änd-
rats drastiskt och följden har 
varit att dessa områden till stor 
del tagits ur bruk och de har då 
vuxit igen och förbuskats.

Nu har det under ett par de-
cennier funnits en klar målsätt-
ning att börja sköta om dessa 
områden igen. Då har de fått 
benämningen vårdbiotoper. 
Betydelsen av denna skötsel är 
flerfaldig. På dessa vårdbioto-
per finns ofta utrotningshotade 
växt- och djurarter som det 
har sitt eget värde att bevara. 
Vårdbiotoperna har den största 
mångfalden av våra naturtyper. 
En annan orsak är klimatfak-
torn, naturen har lättare att an-
passa sig till klimatförändringen 
om det finns ett stort antal växt- 
och djurarter. Sist och slutligen 
är det en estetisk sak och en 
trivselfaktor på landsbygden 
att områden hålls öppna i stäl-

Ekorådgivare
mobil 

0400-361 672

Bertel Riska

let för att växa igen och förbuskas. 
Det kan också gälla kulturhistoriskt 
värdefulla områden. 

Vårdbiotoperna är till naturtypen 
huvudsakligen ängar av olika slag 
som har uppkommit genom röj-
ning, slåtter och bete.  De s k friska 
ängarna har haft den bästa växt-
kraften och har därför till stor del 

uppodlats i fall de inte varit steniga. 
Strandängar är typiska för Öster-
botten både vid kusten och utmed 
insjöar samt på holmar ute i havs-
bandet. Hagmarker och skogsbeten 
finns över hela landet. 

Påbörjad skötsel av en vårdbiotop 
innebär i många fall röjning av buskar 
och eventuell gallring av befintligt 

trädbestånd. Endast större buskar 
behöver i regel röjas därför att betes-
djuren tar hand om mindre buskar. 
Skötsel av vårdbiotoper med betes-
djur är det vanligaste därför att man 
får växtligheten tillgodo som foder 
åt djuren men det kräver i stället en 
investering i stängsel på området. 

För skötseln av vårdbiotoperna 
har länge funnits ett specialmiljö-

stöd. Stöden är för tillfället två 
olika, det första söks för istånd-
sättning av området och byg-
gande av stängsel. Det andra är 
det egentliga skötselavtalet där 
man får ersättning för betesdju-
ren som sköter området.

Lantbrukssällskapet är med 
i ett samprojekt med några 
finska landskap i mellersta 
Finland som berör skötseln av 
vårdbiotoper. Häävi-projektet 
inventerar värdefulla områden 
och gör upp skötselplaner för 
mark- och djurägare. Under 
2011 kommer tyngdpunk-
ten att ligga i södra delen av 
landskapet. Miljöcentralen har 
prioriterat ett antal värdeful-
la områden, som t.ex. Revet 
strandängar, Yttre utstenarna, 
Fjärdsbådan, Rönngrundet och 
Kummelgrundsflagan.

att aktieägaren ensamt ägt över 50 
procent. För att man skall kunna 
sammanräkna familjemedlemmars 
andelar, så krävs att de bor i samma 
hushåll.

För att en person skall lyda under 
FöPL förutsätts alltid att han/hon 
arbetar inom företaget.

Med person i ledande 
ställning i ett bolag avses:
- verkställande direktör eller
- styrelsemedlem eller
- person i annan motsva-
rande ställning eller
- person med motsvarande 
faktisk bestämmanderätt i 
ett aktiebolag eller annan 
sammanslutning

FöPL kommer nu att omfatta 
även sådana delägare som borde ha 
försäkrats enligt lagen om pension 

för arbetstagare (ArPL), men som 
har fallit utanför pensionsskyddet 
eftersom de inte har tagit ut sina in-
komster i form av lön. Om företaga-
ren inte har någon FöPL-försäkring 
och inga löneinkomster får han/hon 
exempelvis sjuk-, moderskaps- och 
faderskapspenningen endast som 
minimidagpenning.

Vad gäller personens pensions-
skydd spelar det ingen roll enligt 
vilken pensionslag han eller hon är 
försäkrad. Intjäningen av pension 
och pensionsförmåner är desamma 
för både arbetstagare och företa-
gare.

Vård av biotoper genom 
betesdrift

Foto: Bertel Riska
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Alla mjölkproducenter vill 
ha friska, välmående kor 
som mjölkar mycket. Att 
sätta kalven i fokus är en 
investering för framtiden.  
En dålig start för kalven 
kan man inte reparera i 
efterhand.

Råmjölken är kalvens 
livförsäkring
Kalven är för sitt immunförsvar helt 
beroende av råmjölken. Först då kal-
ven är 2–3 månader har den byggt 
upp ett eget immunförsvar. Till dess 
skyddas den av de antikroppar den 
fått via råmjölken. Kalven föds dess-
utom utan fettreserver, så råmjölken 
är en viktig energikälla, förutom att 

den innehåller 
mycket vita-

miner och 
mineraler.

Absorp-
tionen av 
antikrop-
par  v ia 
tarmens 
slemhin- 

nor avtar 
successivt. 

De förs ta 
timmarna ef-

ter kalvningen 
tas de upp till 100 

procent. Efter ett 
dygn tas de inte längre 

upp nämnvärt. Därför är det 
viktigt att det första målet ges så 
snabbt som möjligt, allra senast 4 
timmar efter födseln. På så sätt hin-
ner man ge ett andra mål medan 
antikropparna ännu tas upp som 
bäst. Lämplig mängd är 10–15 % 
av kalvens levande vikt. 1,5 liter i 
gången, 4 gånger per dag är lämp-
ligt första veckan. Från andra veckan 
kan man ge helmjölk 2–2,5 liter per 
gång 3–4 gånger per dag. Mjölkens 
temperatur ska vara 38°C. Från fjär-
de till sjätte veckan kan man börja 
begränsa dricksutfodringen för att få 
kalven att äta torrt foder, vilket är 
en förutsättning för att kalven ska 
utvecklas till idisslare.

Med modern ett dygn
Det är bra om kalven får vara till-
sammans med modern ett dygn 
för att hon ska kunna slicka den 

torr. Det sätter också igång kalvens 
blodcirkulation. Bästa upptaget av 
antikroppar har kalven om den diar 
modern, men då måste man försäkra 
sig om att den får i sig tillräcklig 
mängd. Olika saker som kan försvåra 
diandet är kons dåliga juverbyggnad 
eller om kalven är svag och inte 
orkar suga. Om kalven går länge 
(3 dygn) med modern blir sepa-
rationen svårare. I de fall där man 
inte kan ha den med modern ska 
man ge råmjölken med tuttflaska 
eller -ämbar.

Frys ner av den bästa 
råmjölken 
Den bästa råmjölken är den från 
den första mjölkningen. Råmjölk 
kan sparas i frysen högst ett år. Skriv 
datum på förpackningen. Den ska 
tinas upp långsamt, under 60°C, 
för att inte antikropparna ska för-
störas. Andra faktorer som påver-
kar råmjölkens kvalitet är att kon 
varit i sin tillräckligt länge (minst 
6 veckor), antalet kalvningar (äldre 
kor har bättre råmjölk), att kon är 
frisk och att hon har varit länge i be-
sättningen (nyligen inköpta kor har 
inte antikroppar mot de sjukdomar 
som finns i mottagande besättning). 
Efter råmjölken rekommenderas att 
man fortsätter med helmjölk tills 
kalven är 2 veckor.

Den nyfödda kalven ska ha rent, 
torrt och dragfritt. Tak över kalv-
boxarna och en värmelampa ger 
kalven en varm och dragfri miljö. 
Enligt djurskyddskraven måste en 
kalv under 2 veckor ha en välströdd 

bädd. Bästa strömedel åt småkalvar 
är ett tjockt lager halm. Efter att 
naveln helnat och helst senast vid 
två veckors ålder kan man flytta den 
till gruppbox.

Olika drickssystem 
Övergången från helmjölk till 
dricksfoder sker lämpligen under 
3-4 dagar, till syrad dryck stegvis 
under ett par dagars tid. Om man 
använder dricksfoder är det tryggast 
att använda ett som är mjölkbaserat.

Dricksutfodringen kan vara fri el-
ler begränsad, helmjölk eller mjölk-
pulver, färsk eller syrad. 

Fri utfodring med syrad dricka 
har många fördelar. Bland annat 
sparar det på arbetet, tillfredsställer 
kalvens sugbehov, kalvarna växer bra 
och utrustningen är billig. Bland 
nackdelarna kan nämnas att det krä-
ver omsorgsfull övervakning och 
rengöring av utrustningen och det 
går inte att ha individuella givor. I 
en gruppbox rekommenderas minst 
2 tuttar, eller 3-5 tuttar/10 kalvar. 
Tuttarna ska vara på 70-85 cm höjd 
och ha bitskydd.

Automatutfodring (kalvamma) 
passar den noggranna skötaren. Kal-
varna och utrustningen ska kontrol-
leras regelbundet och utrustningen 
ska hållas ren. Fördelen är att man 
kan ha en individuell utfodring. 
Eftersom det finns en risk att kalvens 
sugbehov inte tillfredsställs med den 
här metoden kan man sätta upp 
”nöjestuttar” i boxarna.

Vatten och avvänjning
Vatten ges så fort som möjligt. Det 
bör finnas tillgängligt under hela 
uppväxten och vattenkoppen el-
ler –karet placeras i närheten av 
kraftfodret. En kalv som har fri till-
gång till vatten lär sig snabbare äta 
kraftfoder. Då kalven väger 40–50 

kg dricker den 5–6 l vatten/dag. 
Vid varm väderlek kräver dessutom 
djurskyddslagen att alla kalvar har 
tillgång till färskt vatten. 

Avvänjning från automat eller 
tuttämbar borde hellre ske genom 
att minska antalet givor, än givans 
storlek. Dricksperiodens längd bör 
vara ca 8 veckor och så att kalven 
vid avvänjningen äter 1–2 kg kraft-
foder. Det är kraftfodret som ut-
vecklar papillerna på insidan av vom-
men, medan grovfodret utvecklar 
vommens muskulatur och volym. 
Förutom kraftfodret behövs också 
smakligt grovfoder av bra kvalitet. 
Utfodringen ska vara fri upp till 4–5 
månaders ålder.

Utfodringsfel
Kalven är speciellt känslig för utfod-
ringsfel. Fel dricksställning, för stora 
givor, för kallt, för dåligt blandat 
eller för mycket utspätt dricksfoder 
kan ge störningar i löpmagen och 
våmmen. Mjölk får inte spädas ut 
med vatten. Följderna av eventuella 
utfodringsfel ser man då kalven ska 
börja äta torrt foder. Exempel på 
matsmältningsstörningar är att kal-
vens kondition är dålig, den växer 
dåligt eller är sjuk i t.ex. diarré eller 
trumsjuka. 

Utfodringen är nog så viktig, men 
vi ska inte heller glömma skötarens 
roll för kalvens utveckling. Om du 
förutom en god utfodring ger den 
tid, omvårdnad, bra utrymmen med 
närkontakt till andra kalvar, så ger 
du en bra grund för dina kalvars 
utveckling till framtida mjölkkor.

Monica 
Nygård

Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-566 3191Ett 5–7 cm tjockt halmlager gör att kalven upplever temperaturen 5 grader varmare.

Rationell dricksutfodring med tuttämbar.
Foto:Monica Nygård

Foto:Monica Nygård
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Lantmäteriverket har 
traditioner som förplik-
tar. I Finland har man 
mätt landet över 375 år. 
Österbottens lantmäteri-
byrå betjänar området före 
detta Vasa län. I Vasa upp-
går personalen till knappa 
100 personer. Registerchef 
Bengt Tunis och inskriv-
ningschef Stefan Nåhls är 
två av dem.

Lantmäteribyråerna ansvarar för 
lantmäteriförrättningar, kartmate-
rial, fastighetsuppgifter, lagfarter 
och inteckningar. De har också geo-
grafisk information och erbjuder 
tjänster om fastigheter och terräng. 

Sköter fastighetsregister
Bengt Tunis från Vörå arbetar på 
den avdelning som i huvudsak skö-
ter fastighetsregisterärenden, till 
exempel uppdaterar kommunernas 
planer och skyddsområden som 
både ELY-centralen och Skogscen-

L antmäteribyrån producerar  
fakta om landet

- Lantmäteriverket i Finland 
underlyder jord- och skogs-
bruksministeriet och består av 
tolv lantmäteribyråer.

- Österbottens lantmäteribyrå 
är en av lantmäteriverkets 
regionala resultatenheter.

- Här sköter man om fastig-
hets- och kartverksuppgifter 
samt andra tjänster i samband 
med dessa som rör landskapen 
Österbotten, Södra Österbot-
ten och Mellersta Österbotten.

- Verksamhetspunkter finns i 
Vasa, Alajärvi, Karleby, Närpes 
och Seinäjoki. Personalstyrkan 
uppgår till sammanlagt drygt 
200 personer. 

Att överflytta dessa ärenden från 
Tingsrätten var regeringens beslut 
och ett led i statens modernisering 
och effektivering av verksamheten. 
Kunderna kan numera sköta sina 
fastighetsärenden i ”samma lucka”. 
Enligt Tunis och Nåhls finns det 
stora fördelar i det nya arrange-
manget både för kunderna och för 
myndigheterna.

– Inte minst vad gäller att syn-
kronisera dataprogrammen, tycker 
Tunis. Det kommer att underlätta 
arbetet avsevärt.

Ny teknik och 
kostnadsmedvetenhet
Lantmäteriverkets tjänster är i de 
flesta fall avgiftsbelagda även om 
det finns service som är kostnadsfria, 
till exempel tillgången att bläddra i 
de uppgifter som finns i fastighets-
datasystemet. En del förrättningar 
stöds av staten, så som ägoregle-
ringar, och blir därför förmånligare 
för kunden.

– Alla förrättningar utförs till 
självkostnadspris, berättar de. Med 
jämna mellanrum följer man upp 
den beräknade arbetstiden per för-
rättning eller de produktbaserade 
avgifterna och justerar därefter pri-
serna. 

– Kostnaderna för lagfarter har 
stigit medan priset för inteckningar 
har sjunkit sedan tjänsterna över-
flyttades till lantmäteribyrån, ex-
emplifierar Stefan och tillägger att 
lantmäteriverket troligen är den 
mest moderna statliga instansen 
vad gäller ny teknik och kostnads-
medvetenhet.

– För en lagfart betalar man ett 
fast pris, 104 euro, oavsett om den 
är lätt eller invecklad.

Med allra största 
noggrannhet
Lantmäteriärenden utförs med 
största noggrannhet .

– Jag brukar säga att vi är första 
skedet i en domstolsprocess. En del 
ärenden som kommer till oss föregås 
av en konflikt av något slag och våra 
beslut vinner laga kraft om ingen 
besvärar sig. I annat fall överförs 
ärendet till jorddomstolen, säger 
Bengt. Det är viktigt för oss att vi 
får höra alla parter och skapa oss en 
helhetsbild av ärendet innan vi kan 
svara på olika frågor.

– Det är också viktigt att vi utför 
våra tjänster juridiskt korrekt, till-
lägger Stefan.

Nåhls började 2009 vid den in-
skrivningsavdelningen. Före det ar-
betade han många år inom bankvärl-
den och är därför väl förtrogen med 
sina uppgifter. Tunis började prakti-
sera inom branschen på 1970-talet 
och anställdes efter sin examen i 
början av 1980-talet.

– 1981 började jag jobba med 
nyskiften i Vörå, säger han. 

Båda har rätt mycket kundkon-
takt och Tunis rör sig också en del 
på fältet. Arbetet är stimulerande på 
många sätt även om det också ibland 
finns krångliga fall att lösa.

– Många av våra kunder vänder 
sig till kundbetjäningen som sköter 
kartor, det är väl kanske det som vi 
är kända för, avslutar de. 

Lantmäteriverkets serviceutbud 
innefattar långt mycket mer än vad 
som delgetts i den här texten. Läs 
mera på www.maanmittauslaitos.fi

Inskrivningschef Stefan Nåhls och registerchef Bengt Tunis vid Österbottens Lantmäteribyrå.

tralen fastställer. Registret utvisar 
fastigheters rättigheter och skyldig-
heter. De sköter även det enskilda 
vägregistret.

– Lantmäteriverket upprätthål-
ler också köpeskillingsregistret och 
den som önskar kan få en prisbild 
på områden, till exempel köp- och 
försäljningspris inom ett avgränsat 
område under en viss tid, områden 
som inte är släktskapsköp, jord- eller 
skogsbruk. Sådant kan löna sig att 
kolla upp. 

På Tunis avdelning grundförbätt-
ras fastighetsregistret som bäst. Ti-
digare servitutsanteckningar ändras 
till nyttjanderättsenheter och syns 
numera direkt på lantmäteriverkets 
registerkartor.

– Det gäller inte egentliga vägar 
utan brunnservitut, båtplatser och 
liknande, förtydligar han.

Vidare sköter de om samman-
slagningar av fastigheter, exempelvis 

åkerskiften intill varandra eller sam-
fälligheter. 

Fördelar med nytt 
arrangemang
Stefan Nåhls från Vasa är inskriv-
ningschef på inskrivningsavdel-
ningen. De handhar lagfarter, in-
teckningar och särskilda rättigheter, 
uppgifter som överflyttades till lant-
mäteriverket från tingsrätterna den 
1 januari 2010.

– Inskrivningsärenden gäller alla 
fastighetsägare, men antalet jord-
brukare är stort i Österbotten så vi 
har en del att göra med lantbruks-
företagare.

– Lagfart ska sökas hos oss inom 
sex månader efter fastighetsinköp. 
Vi fastställer inteckningar som be-
hövs för exempelvis lån och sär-
skilda rättigheter för bland annat 
arrenderätter.

Bengt Tunis.Stefan Nåhls.

Foto:Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Foto:Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Lisbeth Bäck
Kustmedia Ab

Foto:Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab
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Utsäde 
Nu är urvalet som störst. Reservera ditt utsäde i tid!

Kornsorter till foder, stärkelse eller malt.
Kvarnvete, Grynhavre, Bondböna och Vallfröblandningar 

Torolf Bonäs tel 050 5542 510  
www.bostrand.fi 

Jag diskuterar gärna
spannmålshandel med dig.
Tag kontakt!

Din pålitliga affärspartner inom spannmålshandel

Ta en titt på våra konkurrenskraftiga priser!

www.avenakauppa.fi

•		Vi	kan	alltid	erbjuda	dig	ett	konkur-
	 	renskraftigt	pris	
•		Du	kan	även	använda	dig	av	vår
	 	pålitliga	transporttjänst	
•	Vi	meddelar	alla	avtalsvillkor	redan
	 då	vi	gör	upp	om	affären

•	Allt	flere	odlare	väljer	Avena	då	det
	 gäller	spannmålshandel

Odlare!Odlare!

Bror Staffas
Avena	Nordic	Grain	Oy
Institutsgatan 7
65100 Vasa
Puh.	010	402	2529
eller	040	555	2111	
bror.staffas@avena.fi

Dra den största nyttan 
av spannmålshandeln i 
samarbete med Avena

Jag står till Din tjänstJag står till Din tjänst

När en jordbrukare skall 
investera i sitt företag och 
söker om finansiering från Ely-
centralen, så krävs en affärsplan 
över verksamheten. Utgående 
från affärsplanen besluter Ely-
centralen om man uppfyller 
kraven för investeringsstöd.

Hur går företaget efter investeringen? Af-
färsplanen som görs upp är en prognos för 
framtiden. Efter att investeringen är genom-
förd är det skäl att uppdatera sin affärsplan. Då 
kan man lägga in den verkliga kostnaden som 
uppstod i samband med investeringen. När af-
färsplanen görs upp före investeringen så utgår 
man ju från kostnadsförslaget. Risken finns 
att investeringskostnaderna avviker från kos-
tandsförslaget och då är det bra att uppdatera 
planen med de rätta investeringskostnaderna. 
Ifall kostnadsförslaget överskridits kan det ju 
innebära att skuldsättningen ökat. Alla dessa 
förändringar kan ändras i affärsplanen och 
man får en plan som visar på en korrekt ut-
gångssituation. Då blir affärsplanen ett bättre 
hjälpmedel för att planera framtiden. Speciellt 
för gårdar som expanderar och investerar 
mycket skulle en uppdaterad plan vara viktig. 

Genom att tolka och analysera nyckeltalen 
kan man göra beslut så att lönsamheten ökar. 
De nyckeltal som följs upp i en affärsplan är 
främst lönsamhetskvoten, likviditeten, solidi-
teten och skuldsättningsgraden. 

Likviditeten beskriver betalningsförmågan. 
Om man har en god likviditet så finns det 
pengar på kontot när räkningarna ska betalas. 

Soliditeten berättar hur mycket du äger 
av ditt företag. Den beskriver eget kapital i 
förhållande till hela egendomen. Ett företag 
med bra soliditet klarar bättre av lönsamhets-
svackor. Soliditeten för ett företag bör vara 
över 50 %. Om soliditeten är 100 % så finan-

sieras företaget med eget kapital. Soliditet på 
0 % innebär att företaget bara har lånat kapital.

Lönsamhetskvoten beskriver förhållandet 
mellan uppnådd och målsatt företagarinkomst. 
Om kvoten är ett, så är 100 % av målsatt fö-
retagarinkomst uppnådd. Om kvoten är över 
ett, så har man överskridit målsättningen som i 
dagsläget är 14 euro per arbetstimme och 5 % 
avkastning på eget kapital. Lönsamhetskvoten 
kan dock vara missvisande om arbetsinsatsen 
(antalet h) i kalkylen bygger på en uppskatt-
ning och den verkliga arbetsinsatsen är något 
helt annat. 

Skuldsättningsgraden visar förhållandet mel-
lan skulderna och verksamhetens omfattning. 
Som en grov regel kan nämnas att 100 % är en 
alarmgräns och  har man skulder på 200 % eller 
mer än omsättningen är läget mycket kritiskt. 
Det är dock inte ovanligt att skuldsättnings-
graden är flera 100 % de första åren efter en 
större investering, men denna situation får 
inte bli långvarig.

I affärsplanen kan man följa med hur skat-
ter och avskrivningar påverkar på lång sikt. 
Man kan även jämföra på vilken nivå amorte-
ringarna och avskrivningarna är jämfört med 
varandra, eftersom det är till fördel om de är 
på ungefär samma nivå.

Det bästa sättet att följa med gårdens ut-
veckling är ju att jämföra sina egna siffror och 
nyckeltal från år till år under en längre period.

Om du har investerat under åren 2009 och 
2010 och har din investering genomförd så re-
kommenderas att du uppdatera din affärsplan.

Ta kontakt med våra ekonomirådgivare!

U ppdaterad  
affärsplan hjälper

Ekonomirådgivare
mobil 050-544 5794

Nina Ohlis

09.02.2011

Gårdens ekonomiplan

2010–2019

Analyserade bokföringsperioder 2010–2010

Prognostiserade bokföringsperioder 2010–2019

A12345678

Åkers Mats
Uppgjord av  Nina Ohlis

                      P
roAgria ÖSL

En alldeles ny och  
omfattande bok om  
utfodring av mjölkkor 
har getts ut av SLF 

Boken är skriven för finländska förhållan-
den och på svenska. Läs mer om boken 
på www.slf.fi

Beställ boken via Lantbrukssällskapet. 
Priset är 30 euro. 

Till gårdar som är med i produktions-
uppföljningen för mjölk säljer vi boken 
för 15 euro! 
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Tidigt upptäckta skade-
djursangrepp betyder stora 
inbesparingar vid inköp av 
växtskyddsmedel.

I växthusodling skapar vi miljöer 
med tropiskt/subtropiskt klimat. 
Inte bara växter trivs; värmeälskande 
skadegörare trivs också i de gynn-
samma förhållandena. Omfattande 
handel med plantor och dylikt leder 
till spridning av nya skadedjur och 
sjukdomar. Ofta etableras de först i 
prydnadsväxter, men får efterhand 
fotfäste också i grönsaksodlingar. 
Vi får lära oss leva med nya problem 
som t.ex. amerikansk blomtrips, vi-
taflygare och mjöldagg på tomat. 
Vad som väntar ”bakom hörnet” är 
svårt att säga, men vi kan vara säkra 
på att allt fler skadegörare kommer 
in i våra odlingar. 

Då allt fler växtskyddsproblem blir 
vanliga, är det viktigt att hålla koll på 
vad som finns i våra odlingar. Många 
växtskyddsproblem uppdagas förstås 
vid det dagliga arbetet med plantor, 
som när man binder upp, bladar av 
eller beskär. Den uppmärksamme 
kan då lätt säga att det finns mycket 
eller litet skadegörare. Utöver detta 
är det klokt att regelbundet följa 
upp skadedjursbeståndet med hjälp 
av en systematisk uppföljning av 
skadegörare.

Dra nytta av klisterfällor
Regelbunden kontroll av växtskydd 
betyder att man från vecka till vecka 
håller koll på vad som finns i ens 
odling. Det som behövs för att få 
ett pålitligt resultat är klisterfällor! 
Gula klisterfällor är ett bra sätt att 
fånga flygande skadedjur såsom 
vitaflygare, trips, minerarflugor, 
nattfjärilar, stinkflyn, bladlöss mm. 

S ystematisk uppföljning av 
skadegörare – hur gör vi?

Trädgårdsrådgivare
 mobil 050-520 2581

Jenny Forsström

Stora växthusanläggningar har nytta av en systematisk 
uppföljning av skadegörare.

Klisterfällor behövs för att 
följa upp olika slags skadegö-
rare.

Potatisprojektet Potato 2020 startade i januari 2011. Pro-
jektägare är Martens trädgårdsstiftelse. Österbottens För-
bund och kommunerna Kristinestad, Närpes och Malax 
står för finansieringen. Kommunerna deltar i förhållande 
till potatisarealen. Projektet är 3-årigt och totalbudgeten 
är 300 000 €. Projektledare är Henrik Antfolk. 

– Martens har erfarenhet sedan tidigare av liknande 
projekt inom växthusnäringen och på detta sätt hoppas 
man att projektadministrationen kan skötas smidigt, säger 
vd Anders Norrback på Martens.

Den första centrala uppgiften är att utreda vilka för-
söks- och forskningsbehov som finns i olika led i potatis-
odlingen och hanteringen ända fram till konsumenten. 
Henrik Antfolk nämner några förslag till försök som 
hittills kommit fram:

•  test av olika grödor, såsom senap, som lämpar sig  
 som växelbruksgröda i potatisodling.
•  test av nya typer av gödselmedel såsom det  
 Holländska Flex fertilizer som är ett gödselmedel  
 i flytande form.
•  Undersökning om tvättvatten sprider sjukdomar  
 som försämrar hållbarheten.

Projektet kommer inte att syssla med grundforskning 
och åtar sig inte heller sådant som man forskar i på an-
nat håll. Forskningen kommer inte att göras i egen regi 
utan det är projektets uppgift att hitta andra aktörer 
som genomför forskningen eller försöken. I första hand 
kommer forskningsanstalter, högskolor och universitet i 
fråga. Försöksverksamhet som utförs i projektets regi görs 
i samarbete med potatisodlare och andra aktörer i bran-
schen. Projektet har inga egna produktionsresurser utan 
alla försök och praktiska fältdemonstrationer kommer att 
vara köptjänster. Dessa tjänster kommer i första hand att 
köpas av lokala odlare. Projektet ansvarar för att odlarna 
får tillgång till resultaten från försök och forskning och 
skall informera om hur dessa kan tillämpas.

 
Projektet kommer även att ordna utbildningstillfällen, 
temadagar och demonstrationer. Även dessa kommer att 
vara köptjänster. 

– Projektet kommer inte att blanda sig i prispolitiska 
frågor, säger Henrik Antfolk. 

Däremot strävar projektet till att höja förädlingsgraden 
samt utveckla marknadskommunikationen. Projektet 
kommer att samla kompetensen kring potatis och göra 
den lätt tillgänglig för odlarna. Alla resultat kommer att 
vara offentliga.

Man kan se projektet som en tydlig markering från de 
lokala beslutsfattarna att man vill att potatisnäringen i 
regionen inte ska stagnera utan fortsättningsvis ha god 
vind i seglen. Henrik Antfolk är sedan tidigare engagerad 
i olika potatissammanhang. Han har sitt kontor i samma 
byggnad som lantbrukskansliet i Lappfjärd. 

Potato 2020

Potatisrådgivare
mobil 0400-266 682

Stefan 
Nordman

Projektledare Henrik Antfolk. 

När det gäller antal klisterfällor, så 
finns det egentligen ingen regel för 
hur många man skall ha. I forsk-
ningssyfte lägger man vanligtvis 1 
fälla/250–500 m2, men i stora od-
lingar kan detta bli alltför mycket. 
Huvudsaken är att det är praktiskt 
och tidsmässigt genomförbart, samt 
att man får ett något sånär sannolikt 
resultat och att klisterfällorna är 
jämt utspridda i odlingen. Kom ihåg 
att placera klisterfällor i nivå med 
planttopparna, eftersom de flygande 
skadedjuren oftast befinner sig där. 

Fällgranskningen bör göras åt-
minstone en gång/vecka. Starta 
alltid i den ”renaste” odlingen och 
avsluta i den ”orenaste”. På det vi-
set minimerar man risken att sprida 
eventuella växtsjukdomar eller ska-
degörare vidare in till nästa odling.

Var noga med att systematiskt 
registrera resultatet, så att man 
snabbt hittar till alla punktangrepp 
och att man har en bra översikt av 
skadedjursbeståndet i varje odling. 
Räkna antalet skadegörare per fälla, 
se under blad om där finns puppor 
och granska även plantan om där 
finns synliga skador.  

Uppföljning av 
skadegörare
Österbottens svenska lantbrukssäll-
skap står till tjänst med kartlägg-
ning och uppföljning av skadedjur 
i alla typer av odlingar. Tjänsten 
är väldigt omtyckt av flera större 
växthusodlingar. 

Många odlare anser tjänsten vara 
till nytta eftersom anläggningarna 
är stora och tiden räcker inte alltid 
till att följa upp växtskyddet själv. 
Personalen kan många gånger vara 
till hjälp i fråga om uppdagandet av 
växtsjukdomar och skadedjur, men 
det händer också att de upplyser 
arbetsgivaren först då problemet är 
för stort. Med hjälp av en kunnig 
rådgivare som besöker och granskar 
odlingen regelbundet, kan företaga-
ren och personalen koncentrera sig 
på  egna uppgifter.

En annan fördel med fällgransk-
ning är att man som odlare och råd-
givare lättare kan ta beslut om när 
bekämpning behövs. Allt efter man 
dokumenterar mängden skadegö-
rare och eventuella skador kommer 
man snart att kunna besvara frågan 
- när är mängden skadegörare så 
pass stor att det ger upphov till eko-
nomiska förluster? Uppföljningen 
fungerar alltså som en dagbok och 
om man kan slutligen dra slutsatser 
om när det lönas att vidta åtgärder.

Växtskydd är en värld som aldrig 
föråldras. Hela tiden kommer det 
nya utmaningar att ta itu med. Men 
med hjälp av en systematisk uppfölj-
ning av skadegörare kan vi bättre 
hålla koll på våra fiender.  
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I hela samhället diskuteras 
mycket de globala klimat-
förändringarna och hur 
resurserna, både de ändliga 
och förnyelsebara, skall 
användas. De gröna nä-
ringarna, bl.a. jordbruket, 
har en nyckelroll i detta. 

Eftersom jordbruket har en central 
plats i arbete mot klimatförändring-
arna är det egentligen jordbrukare, 
rådgivare och andra aktörer i jord-
brukssektorn som är nyckelperso-
nerna. Vi behöver ha kunskap och 
kompetens för att aktivt kunna delta 
i klimatdiskussionen. Det är viktigt 
att vi diskuterar och är med i be-
sluten om hur problemen lindras 
eller löses. 

Projektet Klimatsmart odling 
vill på ett positivt och inspirerande 
sätt visa på lösningar och åtgärder 
som arbetar emot klimatföränd-
ringen och befrämjar en förbättrad 
miljö.  

Klimatsmarta affärsidéer
Ofta kan det i miljö- och klimatdis-
kussioner upplevas att det läggs allt 
hårdare krav på jordbruket. Det tas, 
men ges inget. Men vi kan vända 
på steken. Det är fullt möjligt att 
hitta affärsidéer som både är klimats-
marta och ger en ekonomisk vinst 
till jordbrukaren. LRFs förbunds-
ordförande i Sverige Lars-Göran 
Pettersson säger i förordet till deras 
skrift Klimatsmarta affärsidéer:

– Sällan har vi i de gröna näringar-
na varit så viktiga som nu. Vi lands-
bygdsföretagare är en nyckelgrupp 
i omställningen till ett mera hållbart 
samhälle.

Att vara klimatsmart handlar näs-
tan alltid om att använda resurserna 
mera effektivt.

Växthusgaser  
och klimatet
De vanligaste växthusgaserna är kol-
dioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) 
och ozon. När halten av dessa gaser 
ökar i atmosfären ökar den så kallade 
växthuseffekten. Gaserna binder den  
värmestrålning som solen sänder 
ner till jordens yta. Växthusgaserna 
fungerar då som ett växthus, ge-
nom att värmen hålls kvar i jordens 
atmosfär. Den globala medeltem-
peraturen har under den senaste 
100-årsperioden ökat med drygt 0,7 
grader. Det anser klimatforskarna är 
en stor och snabb ökning i klimat-
sammanhang. 

Uppvärmningen leder bl.a. till 
mer extrema väderleksfenomen, gla-
ciärerna minskar i omfång, istäcket 
vid Nordpolen och Antarktis mins-
kar och havsnivåerna stiger. 

Växthusgaserna har olika kraftig 
förmåga att binda värmestrålning-
en. Metan är 25 gånger kraftigare 
är koldioxid och lustgas är runt 

300 gånger kraftigare. Utsläpps-
mängderna av metan och lustgas är 
mindre än koldioxidutsläppen men 
deras effekt är ändå märkbar just 
för att de är så starka. Koldioxid är 
den dominerande växthusgasen och 
står för över hälften av människans 
bidrag till den globala uppvärm-
ningen. 

Förekomsten av alla dessa växt-
husgaser har ökat markant sedan 
industrialismens början, och sär-
skilt under de senaste decennierna. 
Orsaken till ökningen är mänskliga 
aktiviteter, såsom förbränning av 
fossila bränslen (kol, olja, naturgas) 
vilket ger koldioxidutsläpp, eller 
uppfödning och hållning av stora 

mängder boskap som producerar 
metangas. Lustgasen innehåller 
kväve och utsläppen kommer från 
all typ av kväveomsättning. Av de 
lustgasutsläpp som människan lig-
ger bakom, kommer cirka hälften 
från gödselspridning i jordbruket, 
en fjärdedel från djurhållning och 
resten från industri och förbränning.

Klimatsmart odling
En klimatsmart odling är en od-
ling som minskar på avgången på 
växthusgaser och ökar mängden in-
lagrat kol. Odlingen fungerar som 
en kolfälla. Även om koldioxiden är 
den dominerande växthusgasen är 
metan– och lustgasen den största 
klimatutmaningen för jordbruket. 
Utsläppen i jordbruket kommer 
bl.a. från transporter, uppvärmning, 
idisslare, kvävegödslingen, odling 
av mullmarker. Projektet skall ge 
information vad som kan göras för 
att minska dessa utsläpp.

Nya gårdsstödet grönare
Mycket talar för att miljöfrågorna 
får allt mer tyngd inom EU:s ge-
mensamma jordbrukspolitik från 
och med 2014. Uttrycket ”CAPen 
grönskar” har börjat synas och hö-
ras. Det kan innebära att direktstö-
den till jordbruket kommer att inne-
hålla flera miljövillkor än tidigare. 
EU framhåller att en av de viktigaste 
frågorna under nästa programpe-
riod är att svara mot den utmaning 
som klimatförändringen innebär. 
Jordbrukskommissionären Dacian 
Ciolos föreslår att den som uppfyller 
vissa miljövillkor får ett tilläggsstöd 
till det generella gårdsstödet. Som 
exempel nämns permanenta betes-
marker, fånggrödor, växtföljder och 
bioträda. Åtgärder som ger både 
miljö- och klimatnytta skulle vara 
prioriterade. 

Nya miljöstödet 2014
Likaså kommer innehållet i det nya 
miljövårdsprogrammet 2014–2019 
högst sannolikt att omfatta flera nya 
miljöåtgärder. Åtgärder som riktar 
sig mot att förbättra vattendragens 
kvalitet kommer att vara de cen-
trala. Miljöstödet är viktigt för att 
reducera växthusgaser, skötsel av 
jordmån och vattendrag.

Vad kommer att ske i 
Klimatsmart odling?
Det finns mycket forskningsre-
sultat om jordbrukets miljö- och 
klimatpåverkan och flera projekt, 
nationellt och internationellt, inom 
lantbrukets klimatpåverkan. Den 
kunskap och information som där 
finns kommer inte alltid ut eller så 
drunknar den i det allmänna infor-
mationsflödet. 

I projektet skall vi sammanställa 
information om klimatsmart odling 
och informera om det till landska-
pets jordbrukare genom artiklar och 

Foto:Ulrika Wikman

Foto:Ulrika Wikman

Foto:Rainer Rosendahl

Solen påverkar allt – vind, vatten, mark.

Marken kan både vara en stor kolsänka men också avge mycket 
växthusgaser.

All grön växtlighet binder kol.

reportage. Olika informationstillfäl-
len, som fältträffar, gruppdiskus-
sioner, föredrag och andra liknande 
forum kommer att arrangeras i Öst-
erbotten. Studieresor inom Finland 
arrangeras till lantbruksföretag, an-
dra företag, organisationer, fören-
ingar m.m., vilka med sin verksam-
het befrämjar klimatsmart odling.

Målen i projektet är att 
• presentera goda klimatsmarta 
exempel som redan finns på går-
dar i regionen och nationellt. 

• ge deltagarna tillgång till en 
fördjupad kunskap i näringsut-
nyttjandet och användning och 
styrning av näringstillförseln i 
växtodlingen. 

• ge information om hur växt-
odlingen kan vara en kolfälla och 
hur man kan minska avgången av 
växthusgaser. 

• genom konkreta åtgärder öka 
antalet gårdar och areal som ut-
för åtgärder som både gynnar 
miljön och jordbrukets ekonomi. 

Finansiering
Projektet Klimatsmart odling är ett 
informationsförmedlingsprojekt 
som finansieras av Programmet för 
utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland 2007–2013. Projekt-
ansökan är godkänd av Österbot-
tens ELY-central och projekttiden 
är 3 år.

Växtodlingsrådgivare
 mobil 050-5852 305

Ulrika Wikman

K limatsmart odling
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Bra ensilagevallar är en 
av grundpelarna på alla 
gårdar med nötkreatur. 
Men också på övriga 
gårdar kan vallen spela en 
viktig roll i växtföljden. 
I alla fall lönar det sig 
att hålla vallarna i bra 
växtskick och att hålla 
efter med ogräsen.

Ensilagevallar kan brytas av olika 
orsaker. Äldre vallar ger vanligtvis 
lägre skörd, ensilage av sämre kva-
litet och innehåller mera ogräs som 
sänker smakligheten. Man kan också 
bryta ensilagevallar för att det är det 
bästa för växtföljden som helhet.

I långa tider har man avslutat 
ensilagevallarna med plogen, men 
idag finns det många som avslutar 
ensilagevallarna enbart med glyfosat 
och direktsår nytt frö i åkern. Då är 
det främst frågan om gårdar som 
har intensiv djurhållning  och endast 
ensilage i växtföljden.   

I växtföljder med bara enslige är 
kvickrot, maskros och skräppa de 
vanligaste ogräsen. Kvickroten är ett 
ogräs som gynnas mera av vallodling 
än spannmålsodling eftersom dess 

utlöpare får växa fritt utan att stö-
ras av någon jordbearbetning. Vid 
kemisk bekämpning av kvickroten 
måste man komma ihåg att den har 
långa utlöpare som ska nås av glyfo-
satet.  För att sprutresultatet ska bli 
bra måste det finnas en tillräckligt 
stor bladmassa som tar upp medlet 
och kvickroten måste vara i god 
tillväxt för att glyfosatet ska trans-
porteras hela vägen ut i rötterna. 
Efter besprutningen är det viktigt 
att man väntar tillräckligt länge så 
glyfosatet hinner verka ordentligt. 
Desto kallare väderlek desto längre 
tar transporten. 

Skräppor och maskrosor är också 
ogräs som gynnas av vallodling. 

De producerar stora mängder frön 
som sprider sig effektivt till om-
givningen. På grund av utebliven 
jordbearbetning kan de nya fröna 
gro och bilda nya plantor. 

Både maskros och skräppa är 
platsbundna rotogräs som har en 
djup och kraftig pålrot. De är käns-
liga för mekanisk bearbetning och 
plogen är ett speciellt bra redskap 
eftersom den skär av de kraftiga 
pålrötterna. Glyfosat däremot har 
ganska dålig effekt mot maskros och 
skräppa. För att få en någorlunda 
effekt mot dessa ogräs måste det 
finnas tillräckligt stor bladmassa och 
man vara ute i god tid före hösten 
kommer. Glyfosatgivan måste också 
vara betydligt högre än då man bara 
har för avsikt att bekämpa kvickrot.  

När ska man bryta 
vallen?
En gammal vall som är gles och 
växer dåligt blir lätt invaderad av 
kvickrot, maskros och skräppa. För 
att man inte ska få problem borde 
man inte låta vallarna ligga längre än 
högst 3–4 år och gärna så ettåriga 
grödor minst 2 år i följd.

 Idag finns det maskiner som är 
lämpade för att komplettera vallar 

med nytt frö. På det sättet upprätt-
håller man vallens konkurrenskraft 
och förlänger livslängden på den. 
Det är viktigt att man komplette-
ringssår redan före vallen blir dålig, 
för att inte ogräsen ska hinna få 
fotfäste. 

Plöjningstidpunkt
Hösten har länge varit den vanligas-
te tidpunkten för vallbrott. En stor 
fördel med höstplöjning jämfört 
med att plöja på våren har man ifall 
det blir en kall och snöfattig vinter. 
Har man lämnat vallen oplöjd på 
hösten med ganska lång stubb, kan 
man få vänta länge på att tjälen ska 
gå ur marken på våren.

Ensilagevallar kan innehålla stora 
mängder kväve. Kvävet finns dels i 
den ovanjordiska massan, men de 
har också ett omfattande rotsystem 
som innehåller mycket kväve. För 
att ta tillvara kvävet i rotsystemet 
är det viktigt att plöja vid rätt tid-
punkt. Då man plöjer jorden blan-
dar man in luft som mobiliserar 
kvävet i marken, och då kan det 
innebära betydande förluster till 
vattendrag. För att minimera kväve-
förlusterna ska man antingen plöja 
på våren, eller så sent som möjligt 
på hösten. Det har sin förklaring 
i att desto kallare jorden är desto 
långsammare sker mobiliseringen 
av kväve. Särskilt vallar med klöver-
inblandning kan innehålla mycket 

O gräsreglering och vallbrott

Växtodlingsrådgivare
mobil 050-375 4328

Jonas Löfqvist

Det finns tecken på att 
dvärgskottssjukan i havre 
har börjat dyka upp på 
flera platser i landskapet. 
Om havreskörden 2010 
blev oförklarligt dålig 
eller havreplantor med ett 
konstigt utseende sågs på 
skiftet är det skäl att ta sig 
en funderare.

Virussjukdomen dvärgskottssjuka 
är en mycket besvärlig sjukdom i 

havre om den får fäste inom ett 
odlingsområde. Den kan tvinga till 
ett uppehåll med havreodling under 
några år på alla åkrar i området. 

Buskiga och styva 
plantor
Dvärgskottssjuka gör att havreplan-
torna stannar i växten, i svåra fall blir 
de endast 20–30 cm långa. En virus-
infekterad havreplanta bildar rikligt 
med sidoskott och får ett ”buskigt” 
utseende. Stråna är mycket styva. 
Friska och sjuka plantor kan växa 

Växtodlingsrådgivare
 mobil 050-5852 305

Ulrika Wikman

Foto: Ulrika Wikman
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D värgskottssjuka  
- nygammal plåga

bredvid varandra och ge fältet tyd-
liga ”våningar”. Också sjuka plantor 
kan ha enstaka strån med normal 
längd. Infekterade plantor kan få en 
mörkgrön färg och de övre bladen 
kan skifta i gult. Kärnsättningen är 
dålig och i svåra fall kan man få ren 
missväxt. Havre är mest utsatt, men 
också korn kan drabbas. Plantorna 
kan inte mera botas, då de en gång 
blivit virusinfekterade. Det är alltså 
omöjligt att åtgärda sjukdomen då 
den redan finns på fältet. Man måste 
satsa på att förebygga den.

I fält kan dvärgskottssjukan för-
växlas med rödsot/gulsot, som är 
en virussjukdom som häggbladlusen 
kan sprida. Sjukdomarnas namn på 
finska och svenska kan också sinse-
mellan ge upphov till missförstånd. 
I en del växtskyddsguider har vi 
sett översättningsfel från finska till 
svenska. Den finska benämningen på 
dvärgskottssjuka är tyviversoviroosi. 
Rödsot/gulsot heter kääpiökasvuvi-
roosi på finska.

Ängsstriten sprider 
viruset
Dvärgskottssjukan sprids av glas-
vingad ängsstrit. Inga andra insekter 
sprider den här virussjukdomen. 
Nymferna (stritens larvstadie – ser 
ut som ”ministritar”) övervintrar i 
oplöjda åkrar där havre vuxit. Det 
kan vara första års vallar med havre 
som skyddssäd, viltåkrar med havre 
i utsädesblandningen och oplöjda 
havreskiften. Striten kan också över-
vintra i angränsande dikesrenar och 
gräsmarker.

Under försommarn flyger ängs-
striten från övervintringsplatsen till 
närliggande havrebrodd för att suga 
näring och lägga ägg inuti havrestrå-
et. Då ängsstriten biter i havren förs 
virussmittan in i plantan. Nya stritar 
lever hela sommaren på havreplan-
tan och övervintrar i markytan på 
samma skifte. Följande vår börjar 
det hela om igen. 

Bekämpning

En bra bekämpning är att bryta 
kombinationen havre och oplöjd 
åker. I allvarliga fall måste man av-
stå från att göra insådd av vall i 
havre eller i blandsäd med havre. 
Det är den viktigaste åtgärden för 
att förebygga sjukdomen och bör 
vara praxis i alla områden där dvärg-
skottsjuka förekommer. Likaså bör 
områdets odlare göra gemensam sak 
så att ingen odlar havre under den 
säsongen. Havren bör inte heller 
följas av stubbträda nästkommande 
år, utan plöjas noggrant antingen på 
hösten eller på våren. 

till en bråkdel av det normala och 
i många fall upphörde man helt att 
odla havre.  Också under 1960 och 
1970-talet förekom vissa år stora 
problem. Fram till slutet av 1990-ta-
let var det mycket liten förekomst 
av dvärgskottsjukan och den föll 
kanske i glömska för det stora fler-
talet. 1998 blossade den upp med 
kraft i Terjärv- och Nedervetilområ-
det. Där har den funnits kvar sedan 
dess. Också på andra platser under 
2000-talet, speciellt i valldomine-
rade områden, har det funnits miss-
tankar om virusangrepp i havren. I 
Mellansverige har också rapporterats 

Kraftig produktion av sidoskott är typiskt för dvärgskottssjukan.

Det vita ”prickarna” är glasvingad ängsstrit - 
även kallad havreflugan.

Kemisk be-
kämpning av 
ängs s t r i t en 
är inte lätt. 
Ängsstr i ten 
har en lång 
inflygningstid 
på försom-
maren från 
övervintrings-
platsen ti l l 
havreskiften. 
Äggen och 
larverna lever 
skyddat inuti 
strået och nås 
inte av insek-
ticiden. På 
hösten i hav-
restubben kan det vara möjligt att 
bekämpa men stritarna kan gräva 
ner sig och effekten av en omsorgs-
full plöjning är bättre. På fält som 
höstplöjs blir de flesta larver dödade. 
Varken larver eller viruset överlever 
en noggrann plöjning.

Lite historik
Dvärgskottsjukan har under vissa 
perioder varit ett mycket allvarligt 
problem i Österbotten. Under slu-
tet av 1940 och under 1950-talet 
förekom stor missväxt i havre på 
stora områden.  Havrearealen sjönk 

angrepp av dvärgskottssjuka under 
de senaste åren.

Det 2–3 senaste odlingssäsong-
erna har rapporterats misstankar 
om angripna havreskiften också i 
Vasanejden. Säsongen 2010 har 
tagits plantprov som sänts för vi-
rustestning till MTT i Jockis men 
i skrivandets stund har vi inte ännu 
fått svar på den testen.

som delvis går förlorat om man 
plöjer för tidigt på hösten.

Plöjningsteknik
Då man väljer hur djupt man ska 
plöja finns det några saker man kan 
tänka på. Om man sänker plöjnings-
djupet från 25 till 20 cm kan man 
spara en del bränsle. Vill man ef-
fektivt ta tillvara näringen som finns 
i den gamla ensilagevallen ska man 
undvika att plöja för djupt. I de övre 
jordskikten finns det betydligt mera 
luft än i de nedre skikten. Därför 
bryts växtresterna snabbare ner och 
kommer den efterföljande grödan 
till nytta om man plöjer grunt. Plö-
jer man ner växtresterna för djupt 
blir nedbrytningen dålig och den 
efterföljande grödan hinner inte få 
näringen till godo. Jordarten har 
också stor betydelse för växtresternas 
nedbrytning. Desto tätare jord, desto 
viktigare är det att man inte plöjer 
för djupt. Har man en mera lucker 
jord blir betydelsen givetvis mindre.

Det finns många saker som inver-
kar på hur och när man ska bryta en 
vall. Men som vanligt är det viktigt 
att man planerar i förväg, för att på 
bästa sätt dra nytta av situationen 
och undvika onödiga problem.
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Nu finns på nätet ett nytt forum för sura sulfat-jordar.
De nya webbsidorna för projektet CATERMASS är till för att 

ge information om sura sulfatjordar och vatten- och markkemi. 
Sidorna och idéerna till innehållet har utarbetats av projektet med 
teknisk assistans av Agrolink. Projektdeltagarna kommer att lägga 
in lättfattlig information och tolkade analysresultat på sidorna. 
De kommer dessutom att fungera som en länk mellan forskning, 
organisationer, jordbrukare, markanvändare och gemene man. Här 
kan man läsa och lära, kommentera, diskutera och ställa frågor till 
sakkunniga. På sidorna hittar du bl.a.:

• Direktlänk till mätstationerna på Söderfjärden som visar dagliga  
 mätvärden från de 6 mätstationerna. För tillfället är mätinter- 
 vallet 4 gånger/dygn, till våren 2 gånger/timme och som  
 länkas upp på webben var 12 timme. 

• Resultat från provtagningar och analyser. 
• Tips och råd hur man sköter en reglerad dränering. 
• Allmännyttig information t.ex. vad är SS-jordar eller hur sur  

 är en citron?
• Aktuella saker, som t.ex. när och hur man söker specialmiljö- 

 stöd för SS-jordar.
• Foton och filmsnuttar från försöksfältena där man visar hur  

 olika installationer och provtagningar går till.

I höstas efter tröskningen gjordes de sista installationerna på 
Söderfjärdens försöksfält. Då installerades 3 mätstationer vid ut-
loppena och 3 stationer högre upp i dräneringssystemena. Under 
vintern mäts växthusgaser månatligen från 15 mätpunkter. 

I Katternö i Pedersöre finns automatloggers i grundvattenrörena. 
ELY-centralens miljöavdelning, MTT och Åbo Akademi har under 
hela fjolåret utfört olika mätningar på bägge försöksfältena och så 
småningom börjar vi ha tolkade resultat att tillgå. 

Dra nytta av realtidsinformationen
Speciellt jordbrukarna kan dra nytta av realtidsinformationen från 
mätstationerna. Man kan kolla på jord-, vatten- och lufttempera-
tur, markfuktighet, nederbörd, vattnets pH och ledningsvärden, 
grundvattennivån och hur tjälen släpper på våren.

Odlaren kan dra slutsatser av mätvärdena och få riktgivande vär-
den för när marken är redo för vårbruket eller hur han skall reglera 
och eventuellt pumpa in vatten i dräneringssystemena. 

Denna information är väldigt viktig under vegetationsperioden 
när balansen mellan fukttillgång, dränering, värme och tillväxt är 
avgörande för skördeutfallet och miljöbelastningen.

På hemsidan Catermass.fi hittar du information och förklaringar 
till hur du skall använda och tolka direktlänken till försöksfältet på 
Söderfjärden. Du behöver inget lösenord eller användar-ID.

CATERMASS.FI 
ny hemsida om sura sulfatjordar

Många mjölkproducenter 
har redan hört namn som 
KoKompassen, Dags- och 
Periodberäkning samt 
Foderrespons. Många har 
också låtit sin rådgivare 
uppgöra beräkningar med 
de nya verktygen. Vad 
innehåller dessa tjänster 
och vad finns bakom de 
nya termerna?
Under det senaste dryga året har 
ProAgria lanserat en helt ny pro-
gramhelhet som heter KoKompas-
sen. Helheten innehåller olika pro-
gramdelar som antingen kan använ-
das var för sig eller integrerat alla på 
en gång. KoKompassen är frukten 
av ett brett finländskt samarbete. De 
nyaste forskningsrönen, den bästa 
praxisen och kunskapen finns bakom 
programhelheten. Ännu under detta 
år kommer nya delar att tillkomma.

Också rådgivningens sätt att arbe-
ta ändras. Tanken är att beräkningar 
görs på kontoret eller tillsammans 
med producenten över Internet och 
att den tid rådgivaren är på gården 
skall användas till att analysera re-
sultaten, ge råd och till att göra 
observationer i ladugården eller på 
åkern. KoKompassen är en del av 
Valios och ProAgrias gemensamma 
Plus 20-program, som strävar till att 
höja produktiviteten i mjölkproduk-
tionen med 20 % per år.

De nya verktygen fungerar helt 
över Internet. De kan därmed an-
vändas var som helst där det finns 
snabb uppkoppling. Programhel-
heten har verktyg både för korta 
och långa uppföljningsperioder och 
avsikten med det hela är att kunna 
visa i vilken riktning förändringar i 
verksamheten skall göras. Alla be-
räkningar och råd skall följas upp i 
produktion. Som basdata används 
uppgifterna som fås från produk-
tionsuppföljningen.

Fördelar för 
mjölkproducenten
KoKompassen som tjänste- och pro-
gramhelhet integrerar mjölk- och 
foderproduktion med ekonomisk 
uppföljning. Den är därmed ett 
verktyg för att gestalta gården som 
helhet, att analysera, prognostisera, 
planera och att följa upp resultaten. 
Programdelarna bygger på den allra 
senaste forskningskunskapen om 
hur kon fungerar och därmed får 
mjölkproducenten också tillgång 
till de senaste forskningsrönen via 
KoKompassen. 

I dagsläget är verktyget i bruk via 
mjölkgårdsrådgivningen. ProAgrias 
målsättning är att som följande steg 
bygga ut KoKompassen så att den 
är helt integrerad även med växtod-
lings- och ekonomirådgivningens 
verktyg. Det skapar en helt unik 
helhet.

Spara med rätt utfodring
Fodret utgör mer än 30 % av de 
rörliga kostnaderna i mjölkpro-
duktionen. Att känna till i ett ti-
digt skede ensilagets och den egna 

spannmålens kvalitet och mängd är 
en förutsättning för val av rätt kom-
pletteringsfoder redan från början. 
Att kunna rikta olika grovfoder-
partier rätt till olika djurgrupper 
kan ge inbesparingar på hundratals 
euro per djur. Mjölkgårdsrådgiva-
ren bistår vid planering och beslut 
beträffande foder och utfodring. 
Utfodringsplaner kan göras upp och 
med Foderrespons kan lönsamheten 
just på din gård jämföras för olika 
foderalternativ. 

Då de lämpliga kompletterings-
fodren valts till besättningen, kan 
fodrets produktionsrespons följas 
upp med utfodringens uppföljnings-

program. Via det följs upp ifall kons 
utfodring är i balans och ifall kon får 
rätta näringsämnen i lämplig mängd. 
Analysen berättar hur mjölkproduk-
tionen och mjölksammansättningen 
just nu kan förbättras.

Utfodringen kan inte styras en-
bart med beräkningar, ett besök i 
ladugården behövs också. Då ser 
man om alla kor får äta, vad är deras 
hullklass, uppträder brister i något 
visst laktationsskede m.m. En sak 
att observera är vommens fyllnings-
grad. Är vommen tom bör man av-
lägsna alla hinder för foderintag bl.a. 
genom att kontrollera att foder alltid 
finns tillgängligt, att det finns till-
räckligt rum vid foderbordet och att 
korna är friska. I lösdriftsladugårdar 
kan utrymmet vara ett problem. Är 
gångarna trånga kommer kor lägre 
ner i rangordningen inte att alltid åt 
att äta då de vill. Hela besättningens 
välmående förbättras då man undvi-
ker över- eller underutfodring.

Periodberäkningen visar 
hur utfodringen lyckats 
under en längre tid
Ekonomin i utfodringen är bra att 
följa upp för en längre period. Perio-
den kan väljas efter behov till exem-
pel per ensilageparti, inneutfodring 
och betesperiod eller månads- och 
årsvis. 

Ett nyckeltal som både Dags- och 
Periodberäkningarna ger är mjölkin-
täkter minus foderkostnader. Det 
berättar åt producenten vad kon 
producerar i reda pengar per dag. 
Analysen berättar även vad kons 
kapacitet att producera mjölk är. 
Om det som kon i verkligheten pro-
ducerar är mer eller mindre än den 
beräknade kapaciteten, ger det orsak 
till att antingen satsa på utfodringen 
eller på avel.

I KoKompasshelheten har hit-
tills tagits i bruk Foderrespons, 
Dags- och Periodberäkningar samt 
foderbokföring. Före detta års slut 
introduceras det nya utfodrings-
planeringsprogrammet. Passa nu 
på och bekanta dig med de nya 
tjänsterna och kräv råd av din mjölk-
gårdsrådgivare.

Vyn som öppnar sig när du klickar på direktlänken till Söder-
fjärden, här kan du välja vilken mätstation och försöksruta du 
vill titta närmare på.

Rainer 
Rosendahl

Dräneringstekniker
mobil 0400-561 550

M jölkgårdsrådgivningen 
har nya tjänster att erbjuda

Vad är vad
Foderrespons: 
Ett program som räknar 
vilket kraftfoder som är 
billigast och vilket som ger 
bäst produktion (billigast och 
bäst är inte nödvändigtvis 
samma sak)

Utfodringsplan: 
Optimerar utfodringen 
utgående från produktion

Dags- och Periodberäkningar: 
Uppföljning i realtid hur 
utfodringen fungerar

Lagerbokföring: 
Koll på lagren som grund för 
optimal användning av eget 
foder

Husdjursrådgivare
mobil 050-550 1574

Johanna Laakso

Foto:Johanna Laakso

Foto: Plugi.fi
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Vet du hur mycket 
ensilage dina kor 
äter? Du kanske fick 
30 balar per hektar. 
Men vad väger balarna 
egentligen? 

Lantbrukssällskapet lånar gratis 
ut vågar till gårdar som är med 
i produktionsuppföljningen för 
mjölk. I vågen kan man hänga 
rundbalar. Tyvärr fungerar inte 
de vågarna om man tar ensilage 
från plansilo. Vill man väga ba-
larna vartefter man börjar an-
vända nya partier är det även 
opraktiskt att låna en våg. För 
att råda bot på ovissheten hem-
ma beslöt jag att göra en våg till 
frontlastaren. Principen är en-
kel, det är bara att mäta trycket 
som behövs för att lyfta lastaren. 
Genom att jämföra med något 
som man vet vikten på kan man 
skriva om mätarens skala till kg. 

Trycket i traktorns hydraulik 
kan vara nära 200 bar, men med 
de flesta lastare behövs betydligt 
mindre tryck för att lyfta t.ex. 
en bal. Därför passar det bäst 
med en mätare som går till 160 
bar. Då behöver man också en 
ventil för att stänga av mätaren 
när den inte används så den inte 
skadas av tryckstötar. Det räcker 
med en enkel bollventil. Det är 

bara att koppla in mätaren med ett 
t-stycke till slangen som går till lyft-
cylindern på frontlastaren. Om man 
kopplar in det före snabbkopplingen 
blir det inga extra slangar att ta loss 
om man ska ha bort lastaren.

För att vågen ska stämma måste 
man alltid ha lastaren i samma höjd 
när man läser av mätaren. Därför är 
det bra att göra någon form av visare 
eller märke var den ska vara. Helst 
ska man också ha skopcylindern i 
samma läge, men åtminstone med 
den här Ålö-lastaren har det inte så 
stor betydelse. Det som är svårare 
att påverka är hur långt fram på 
redskapet lasten finns. När lastaren 
har parallellföring blir inverkan ändå 
inte så stor. Det kan också variera 
mellan olika lastare.  

 
Om man ska kunna använda olika 
redskap behöver man kunna noll-
ställa mätaren. Man kan då göra en 
vridbar skala. Den här skalan gjorde 
jag av locket till en syltburk. Locket 
passade precis över mätaren så det 
var bara att klämma fast kanterna 
lite så att det går lagom trögt att 
vrida. En ställbar träborr fungerade 
bra för att göra ett snyggt hål i 
locket. Sedan gäller det att kalibrera 
mätaren. När man sätter lastaren i 
rätt läge med tomt redskap sätter 
man nollan där mätaren visar. Man 

kan ta något man vet vikten på t.ex. 
en 650 kg´s gödselsäck och pricka 
in den vikten på skalan. Därefter 
kan man pricka in hundratalen där 
emellan med jämna mellanrum. 
Man kan förstås utnyttja mätarens 
originalskala för det. I mitt fall änd-
rade trycket med 7,8 bar för varje 
100 kg.

När man sen ska använda vågen 
är det bara att nollställa den med 
lastaren i rätt läge. När man tagit i 
t.ex. en grip ensilage är det bara att 

Mjölkgårds- 
rådgivare

mobil 050-441 7052

Jonas Löv

TipsrutanBygg din egen fodervåg till frontlastaren

Mätaren nollställs genom att 
vrida på mätartavlan.

sätta lastaren i rätt höjd och läsa 
av mätaren.

Fördelen med den här vågen 
är att den är billig och lätt att 
använda. Nackdelen är preci-
sionen, men åtminstone med 
50 kg:s noggrannhet kan man 
väga. Delarna kostade ca 80 €. 
Allt är standarddelar som finns 
på verkstäder som arbetar med 
hydraulik. Det tog ca 4 timmar 
att montera och kalibrera mäta-
ren, det mesta av tiden gick åt 
till att få slangen in till hytten 
och fästa mätaren i instrument-
panelen. Det finns också vågar 
att köpa som fungerar med sam-
ma princip. Priset på sådana är 
från några hundra euro för enkla 
modeller, upp till flera tusen 
för sådana som är godkända för 
handel. De gårdar som utfodrar 
med ensilage och som inte vä-
ger via fullfodervagn eller bilvåg 
borde nog vid köp av ny front-
lastare även köpa våg. Att enbart 
gissa hur mycket ensilage korna 
äter leder till inexakt ufodring 
och sämre lönsamhet.

Vågen består av några enkla komponenter.

Tryckmätare

Kopplat till lyftcylinder

Höjdvisare

Avstängningsventil

Precis som vi finländare 
har varit tvungna att 
förbereda och skydda oss 
för både kölden och snön 
denna vinter, behöver alla 
växtodlare fundera på od-
lingsväxternas växtskydd 
– både före och under 
odlingsperioden. 

Ett bra sätt att förbereda sej är att 
i samband med gårdsrådgivning 
fundera på dessa saker tillsammans 
med en rådgivare. Den här tjänsten 
bekostas av staten. 

Saker förändras årligen, även på 
växtskyddssidan. Nya direktiv och 
bestämmelser kommer, det sker för-
ändringar gällande bekämpnings-
medel, olika institutioner får nya 
ansvarsområden, besprutningstek-
niken förnyas mm. Nya spannmåls-
sorter marknadsförs hårt och det 
kan vara viktigt att få tips om hur 
odlingssäkra eller sjukdomskänsliga 
de är. Allt det här kan innefattas i 
gårdsrådgivningens modul 4 – växt-
skyddsmedel.

Nytt för i år är till exempel den 
skärpta stödövervakningen gällande 

lagringen av växtskyddsmedel på 
gårdarna. Likaså kommer större vikt 
att läggas på att den som använder 
växtskyddsmedel följer de bruksan-
visningar som finns på etiketterna, 
t.ex. om skyddsavstånd till vatten-
drag och rekommendationer gäl-
lande den personliga skyddsutrust-
ningen. Även olika begränsningar 
för var och hur ofta man får använda 
vissa bekämpningsmedel kan ändra 
från år till år.

Gårdsrådgivningen gällande växt-
skyddsmedel tar upp de saker som 
berör din gård. Gårdsbesöket är ett 
diskussionstillfälle som klargör om 
tvärvillkoren gällande växtskydds-
medel uppfylls. Själva diskussions-
protokollet stannar på gården och 
ges inte vidare till någon myndighet.

Besöket kan göras under hela året, 
gärna sommartid då det finns möj-
lighet att även se på de växande 
grödorna tillsammans med en råd-
givare. I vissa fall kan gårdsrådgiv-
ningen utföras i samband med od-
lingsplanering, antingen på gården 
eller hos rådgivaren på kontoret. 
Du kan kontakta oss så reserverar 
vi en för- eller eftermiddag för dessa 
frågor.

Gårdsrådgivningens modul 
för växtskyddsmedel

Jan-Erik Back
sektoransvarig 

växtodling
mobil 050-441 7511

Observera att det endast är tillåtet 
att använda sådana preparat som är 
godkända för sitt bruksändamål i 
Finland. Vid årsskiftet överfördes 
uppgifterna inom produkttillsynen 
av kemikalier från Evira till Tukes 
(Säkerhets- och kemikaliverket). 
Det betyder att man nu hittar växt-
skyddsregistret med de i Finland 
godkända preparaten och de olika 
miljöbegränsningarna på hemsidan 
www.tukes.fi. (Klicka vidare: på 
svenska – kemikalier, biocider och 
växtskyddsmedel – växtskyddsme-
del..).

Riskerna med att skaffa bekämp-
ningsmedel via mindre kända kana-
ler är stora. Ofta lockar dessa försäl-
jare med låga priser. Produkten kan 
ha samma namn som en produkt 
registrerad i Finland, men mängden 
aktiv substans kan variera och det är 
först vid en laboratorieanalys som 
man säkert vet vilka substanser som 
finns eller inte finns i förpackningen 
trots att den kan vara nästan iden-
tisk med originalförpackningen. Var 
alltså noga med av vem du handlar 
dina växtskyddsmedel.

Ett mycket bra stöd i växtskyddsar-
betet för både rådgivare och odlare 

är boken ”Växtskydd för åkergrö-
dor 2011” som publiceras inom 
kort. Den är till stor nytta. I den 
finns alla firmors växtskyddsmedel 
jämförda; priser, hektardoseringar, 
blandningstabeller samt miljöbe-
gränsningar för alla våra åkergrö-
dor. En mycket aktuell bok. Det är 
Svenska lantbrukssällskapens för-
bund SLF som ger ut den. Den 
kan också beställas från Lantbruks-
sällskapet. Priset är ca 25 euro inkl. 
moms.

Som vi ser finns det en hel del 
att ventilera och diskutera gällande 
växtskyddet. I samband med ett 
gårdsrådgivningsbesök är 3 timmar 
rådgivning dessutom gratis – staten 
bekostar det. Det låter väl rätt så bra.

Foto: Jonas LövFoto: Jonas Löv
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Katarina Härmälä
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-553 7461

Bertel Riska
Ekorådgivare

mobil 0400-361 672

Magnus Blässar
Mjölkgårdsrådgivare
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Gunice Hellqvist
Mjölkgårdsrådgivare
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Jan-Olof Johnsson
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Anders Salo
Ledande rådgivare
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Henrik Ingo
Direktör
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Ann-Louise 
Söderlund
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Ulrika Wikman
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-5852 305

Jan-Erik Back
Sektoransvarig  

växtodling 
mobil 050-441 7511

Tor-Erik Asplund
Ledande rådgivare 

mobil 050-386 5922

Monica Nygård
Mjölkgårdsrådgivare
mobil 050-566 3191

Rainer Rosendahl
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Rickard Rex
Växtodlingsrådgivare
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Hans Östman
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Roger Brännäs
Byggmästare
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Stefan Nordman
Potatisrådgivare
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 mobil 050-544 5794

Ingmar Bäckström
SLF, Ingenjör
Växthusteknik
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Våra tjänster — Kontakta oss!
Växtodlingsrådgivning;
Odlingsplanering/gödslings-
råd/näringsämnesbalanser: Rickard Rex, Jan-Erik Back, Stefan Nordman (K:stad), Anders Salo,  
   Magnus Långskog, Jonas Löfqvist, Ulrika Wikman, Bertel Riska
- trädgård:  Jenny Forsström
- ekologisk odling:   Bertel Riska, Ulrika Wikman
Potatis:   Stefan Nordman, Jan-Erik Back
Grovfoder:  Jan-Olof Johnsson, Anders Salo 
Rörflen:   Bertel Riska 
Kummin:   Magnus Långskog
Spruttester:  Carina Ahlnäs
Dräneringsplaner:   Rainer Rosendahl
Avloppsplanering:  Roger Brännäs, Rainer Rosendahl
Stödansökningar:  Richard Rex, Magnus Långskog, Anders Salo,
   Stefan Nordman, Jonas Löfqvist
Produktionskostnadskalkyler: Rickard Rex, Magnus Långskog, Anders Salo
   Jan-Olof Johnsson, Stefan Nordman
Utbildning:  Jan-Erik Back
Gårdsrådgivning 
(enligt EU-system):  Richard Rex, Jan-Erik Back, Anders Salo, Stefan Nordman 
Specialmiljöstödsplaner: Rainer Rosendahl, Bertel Riska, Stefan Nordman, Ulrika Wikman

Husdjursrådgivning;
Produktionskontroll för mjölk: Mjölkgårdsrådgivare
Utfodringsplaner:  Mjölkgårdsrådgivare
Resultatanalys, mjölk: Jonas Löv, Per-Erik Järn, Monica Nygård, Gunice Hellqvist 
Hälsovårdsplanering:  Mjölkgårdsrådgivarna
Stallmiljöanalyser:   Hans Östman, Roger Brännäs 
Mjölkmätartest:  Gunice Hellqvist, Ingeborg Nordberg
Stödansökningar:  Anders Salo, Jonas Löv
Gårdsrådgivning
(enligt EU-system):  Magnus Blässar, Monica Nygård, Anders Salo, Jan-Olof Johnsson,  
   Johanna Laakso
Fårrådgivning:  Milla Alanco
Framtidssamtal:  Mjölkgårdsrådgivare 

Företagsledning;
Lantbrukarnas 
företagshälsovård:   Nina Ohlis
Affärsplaner:  Tor-Erik Asplund, Andreas Helenelund, Per-Erik Järn,
   Nina Ohlis, Åsa Mattsson
Lönsamhetsbokföring: Andreas Helenelund, Per-Erik Järn, Carina Ahlnäs
Resultatanalyser:  Tor-Erik Asplund, Per-Erik Järn, Nina Ohlis
Värderingar:  Tor-Erik Asplund
Gårdssekreterartjänster: Anders Salo
Byggnadsplanering:   Hans Östman, Roger Brännäs, Ingmar Bäckström
- huvudplanering
- konstruktionsritningar
- kostnadskalkyler
- miljö- och byggnadslov
Bioenergirådgivning:  Fredrik Ek
Projektledning:  Henrik Ingo, Ulrika Wikman
Skattebokföring:  Per-Erik Järn, Andreas Helenelund, Åsa Mattson
Generationsväxlingar: Åsa Mattsson
Framtidssamtal:  Magnus Blässar, Per-Erik Järn
Bolagsbildningar:  Nina Ohlis

Kansli: Hovrättsesplanaden 23, 65100 VASA
Tel. 010 839 2200, fax (06) 319 0201
e-post: fornamn.efternamn@proagria.fi
www.osl.fi
Bennäs kontor:
Mjölvägen 2, 
68910 BENNÄS
Fax: (06) 785 0228

Österbottens Svenska 
Lantbrukssällskap r.f.
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mobil 050-551 1693

Fredrik Ek
Bioenergirådgivare SLF
mobil 040-754 7182

Jonas Löfqvist
Växtodlingsrådgivare
mobil 050-375 4328

Johanna Laakso
Sektoransvarig

husdjur
mobil 050-550 1574

Milla Alanco
Fårrådgivare

 mobil 040-706 0558

Åsa Mattsson
Ekonomirådgivare

mobil 050-330 7508

Jenny Forsström
Trädgårdsrådgivare

mobil 050-520 2581

Andreas Helenelund
Ekonomirådgivare

mobil 050-400 8987

Carina Ahlnäs
Kanslist

010 839 2200


