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Intresset för oljeväxter når hausse

N

är jag tittar ut genom mitt
fönster dessa första dagar i
mars verkar våren vara långt
borta. 20 cm nysnö och sju
minusgrader håller deﬁnitivt
vårkänslorna i schack. Nyss
hemkommen från välbehövlig semester med familjen tar jag mig igenom post och tidningar. Konstaterar
snabbt att det aldrig stått så mycket att läsa om oljeväxter, RME och biodiesel som det gör just nu. Intresset är verkligen på topp. Det gläder. Vi får nu tydliga
signaler om efterfrågan på våra produkter. Priset har
också gått upp den senaste tiden. Nu har vi odlare
alla möjligheter att utnyttja läget och se till att vi tillhandahåller svenskodlade oljeväxter till förbrukarna
på den inhemska marknaden. Med ett extra energistöd på 45 euro per hektar oljeväxter utöver uttagen
areal förbättras kalkylen ytterligare. Men vi ska inte
glömma den nytta oljeväxterna gör i växtföljden som
förfrukt och även förbättrar kalkylen för efterföljande
grödor.

På vallfrömarknaden har vi haft ett bra skördeår
2005. Detta gäller även för de danska odlarna. Nu
ﬁnns det stora lager både i Danmark och i Sverige.
Det gör fröﬁrmorna restriktiva med nyutlägg inför
våren. Svängningarna är något vi odlare framöver
måste lära oss att leva med. För att kunna hålla en
marknad igång kommer vi ibland att ställas inför
faktum att inga nyutlägg görs. Ibland kommer vi till
och med bli ombedda att köra upp beﬁntliga vallar.
Det skedde med rödsvingel i Danmark för några år
sedan. Det är samma princip som när OPEC uppmanar medlemsstaterna att minska på produktionen
av råolja för att hålla marknaden i balans och priset uppe. Allt handlar om anpassning till rådande
marknadsläge där vi som odlare måste ha större
förståelse för de svängningar som sker. Jag är övertygad om att om vi som odlare är ﬂexibla i vårt agerande när det gäller vallfrö, så kommer vi långsiktigt
att tjäna på detta.

Håll dig uppdaterad om det senaste: www.svenskraps.se
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