LEDAREN
Göran Brynell , Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Tel 0410-33 00 04

Fri prissättning fungerar väl
ed perspektiv på vår stämma i
Nässjö, där jag ﬁck förmånen att
väljas till ordförande för denna
anrika förening, funderar jag på hur
jag ska ta mig an uppgiften.
Det pratas om den fria marknaden och att vi måste
anpassa oss. Förändring skapar osäkerhet, men också
möjligheter. Det är därför viktigt att vi har en positiv inställning till förändringar som driver marknaden och vår
konkurrenskraft framåt.
Ett sådant exempel är den nya prissättningen på
frögrödor. Under många år satte vi oss med fröföretagen i november och förhandlade om priser. Från SFO
hänvisade vi under dessa år till det danska marknadssystemet. Nu är vi i ett nytt läge. För skörd 2005 kom vi
överens om att anamma samma system även här. Det
innebär ett à conto den 15 december för partier som är
levererade, rensade och certiﬁerade med 70-80 procent
av ett väntat slutpris. Resterande del betalas den 15 juni
med ränte- och lagringsersättning. Med det nya systemet kan företagens alla affärer under en längre tid ligga
till grund för slutpriset.

Många odlare har fått sin à contobetalning medan andra väntar på att partiet ska bli certiﬁerat. Det är säkert
många som undrar om den ”egna” ﬁrman betalar bäst.
Givetvis vet vi inte detta förrän efter slutbetalning den
15 juni. Indikationer i halvlek visar dock att vi fått den
dynamiska marknad som SFO efterlyst. Det ÄR skillnad
på priserna mellan företagen. Det bådar gott för framtiden och visar att intresse och engagemang från odlare
och ﬁrmor kan driva svensk fröodling framåt på en internationell marknad.
Energi är ett hett ämne. Där har rapsodlingen en given plats. EUs mål på 5,75 procent inblandning av förnyelsebar energi i diesel år 2010 innebär ett behov
som motsvarar 200 000 hektar oljeväxter. Med den
sortpalett som ﬁnns att tillgå skapas goda förutsättningar att odla större andel oljeväxter i hela landet.
Det är en utmaning som vi odlare ska ta tillvara. Oljeväxterna har ju sin givna plats i växtföljden.
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