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Konkurrens ger fröodlingen nya villkor
För samhällsnyttans skull månar staten om konkurrens.
Detta gäller dock ej arbetsmarknad och många offentliga
tjänster, där konkurrens anses skadligt. Filosoﬁn har dock
tvingat fram en nyordning inom vallfrö. Den etablerade
ordningen, med årliga förhandlingar är från i år förbjuden.
En arbetsgrupp från SFO och fröföretagen har därför utarbetat en ny modell för prisbildning. Arbetet har utmynnat
i ett nytt standardkontrakt. Jag vill här belysa några tankar
bakom nyordningen
Ledstjärnan från SFOs sida har varit att skapa förutsättningar för prisbildning i öppen konkurrens mellan fröföretagen. För att säkerställa detta har en modell skapats där
ett à conto utbetalas från mitten av december och framåt
för certiﬁerade och klara partier. Den 15 juni, året efter odlingsåret, skall alla fröföretag sända ut slutlig avräkning
och likvid till odlarna. De skall då också rapportera in säsongens slutpriser till SFO. Detta ger företagen möjlighet
att i slutpriset väga in hela säsongens handel. Samtidigt
hindrar det att något företag går ut med ett tidigt pris och
sätter en nivå som de andra sedan enkelt kan följa.

Om marknaden fungerar kommer företagens priser att skilja
sig åt. Genom att SFO har prisinformation, kan uppmärksamma odlare jämföra avräkningspriser och söka sig till det
företag som betalar bäst.
En annan ledande tanke från SFOs sida är att vi skall ställa
oss välvilliga till krav från fröföretagen som syftar till att effektivisera odling, och hantering av fröet. Även om det leder till ökade krav på odlaren. Allt för att stärka branschens
sammantagna konkurrenskraft.
Förändringar skapar alltid osäkerhet, men rymmer också
möjligheter. Odlare som tycker att osäkerheten känns alltför stor, rekommenderas att försöka teckna fastpriskontrakt.
Vår bedömning är dock att à conto-prismodellen, över tiden, bör ge ett bättre utfall.
Den nya modellen ger företagen ökade möjligheter att agera på marknaden. Är de skickliga affärsmän, kan nyordningen rymma möjligheter till ökade marknadsandelar och ytterligare ökad fröodling i Sverige.

