Björn sätter
upp ett prismål

På Hånsta gård i Uppland odlar Björn Wallin en fyrklöver av
oljeväxter. Höstraps, vårraps,
höstrybs och vårrybs ger bra odlingsnetton men också variation
i växtföljden. Priset på oljeväxterna säkras redan innan de är
sådda om bara prismålet är nått.
Text & foto: Johan Biärsjö, Svensk Raps AB
För att få en företagares syn på prissäkring besökte Svensk Frötidning
Hånsta gård i Vattholma norr om
Uppsala. På en ren växtodlingsgård
med nästan 800 hektar får några
ören upp och ner på priset stor effekt.
– Försäljning av produkterna till
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rätt pris är lika viktigt som att vara
en skicklig växtodlare.
Blandar friskt
Björn Wallin blandar konventionell
och ekologisk odling på Hånsta för
att få bästa ekonomi i sin odling.
Vallfröodlingen består av både ekologisk vitklöver (30 hektar!), timotej,
rödklöver, ängssvingel och rajgräs.
Den sammanlagda arealen frö är inte
mindre än 160 hektar och är en viktig
ekonomisk stomme i företaget.
Björn går sin egen väg i sitt företagande och delar gärna med sig av
sina åsikter om hur både det egna
företagandet och hur handelsledet
bör skötas. Jag hinner få ﬂera raka
besked under den eftermiddag i
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början av juli då vi åker runt på de
egna och arrenderade markerna
runt Vattholma.
Fyra oljeväxtslag
En fyrklöver av oljeväxter ﬁnns med
på Hånsta – höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs. Det verkar som
om ordföranden i Stockholm/Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare och
styrelseledamoten i både SFO och
Svensk Raps AB tar sitt ansvar för rikets försörjning av oljeväxter. Men
så är det absolut inte.
– I grödvalet på Hånsta ﬁnns inte
utrymme för idealism, slår Björn
Wallin fast.
Han förklarar att spannmål går förhållandevis bra på de lerhaltiga jor-

darna som han brukar. Följaktligen
är vete den dominerande grödan
med 50 hektar vårvete och 200 hektar höstvete.
Men oljeväxter odlas på drygt 70
hektar i år och är givetvis ett viktigt
inslag i växtodlingen. Björn redogör
för de olika oljeväxternas plats i planeringen.
Höstraps bästa grödan
Höstraps är den lönsammaste av
gårdens grödor och skulle odlas
ännu mer om det bara gick att hinna
så. År 2006 växte 17 hektar kraftig
höstraps på gården. Den såddes efter träda. Hånsta beﬁnner sig nog på
den yttre gränsen för var man kan
odla höstraps utan alltför stor risk
för utvintring. Men Björn betonar
att om man sår en hybridrapssort i
tid kring 20 augusti och den därmed
hinner växa till ordentligt på hösten,
så har den lika bra eller bättre vinterhärdighet än höstvete.
– Men höstraps här förutsätter träda eller möjligen vallbrott av ängssvingel som förfrukt.
Vårraps kompletterar
Med dagens höga oljeväxtpris är
vårraps en klart konkurrenskraftig
gröda och nödvändig för att få till
räckligt stor areal avbrottsgrödor. I
år utsädesodlas SWs nya sort Joplin.
Den 40 hektar stora odlingen ser lovande ut med i stort sett inga skador av rapsbagge trots ganska kraftig inﬂygning under knoppstadiet.
– Rapsbaggar i våroljeväxter måste bekämpas nästan innan man ser
dem. Så fort vi konstaterar den första inﬂygningen gör vi en bekämpning. Det är de första baggarna som
ger det största skördebortfallet, säger Björn.
Ekologisk höstrybs
Oljeväxtturnén fortsätter i Hånstas 8
hektar stora höstrybsodling av sorten Largo.
– Höstrybs förtjänar ett bättre rykte, noterar Björn.
Just denna höstrybs är ekologisk

vilket passar rybsen utmärkt. Men i
höstrapsen ytterområden borde man
ägna höstrybs ett större intresse. Det
är för det första fullt möjligt att hinna
så efter spannmål, utsädet är billigare, kvävebehovet lägre och oftast
krävs ingen ogräsbekämpning.
Vårrybs ﬁxar baggar
Så odlas då även 8 hektar vårrybs,
även denna ekologisk. Björn föredrar egentligen vårraps om man ska
ha vårsådda oljeväxter. Med den senaste tidens milda höstar är det inget bekymmer att hinna så höstvete

hamn. För skörd 2006 nådde han
målet men ﬁck vänta ända till mitten
av maj innan priset kunde säkras
på denna nivå. Samma målsättning
sätts upp för skörd 2007 och för närvarande ser det ut som om det priset blir enklare att nå kommande år.
Björn betonar att man måste frångå en hel del traditioner när man
ska prissäkra. De ﬂesta tycker att
man ska ha sin gröda i handen innan
man kan börja handla med den, eller åtminstone att den ska stå på fältet. Men Björns strategi går ut på att
säkra en kvantitet om hans prismål

”Försäljning av produkterna till rätt pris är lika
viktigt som att vara en skicklig växtodlare.”
efter vårraps. Men som ekooljeväxt
passar vårrybsen bättre än vårraps.
Snabb uppkomst skapar mindre bekymmer med ogräs och större chans
att växa förbi baggangreppen.
Tar priset i egna händer
På Hånsta är prissäkring en självklarhet.
– När man har möjlighet att själv
bestämma priset ska man givetvis
göra det, säger Björn.
Sedan lägger han ut sitt resonemang.
– Direktleverans till Karlshamn
innebär dessutom att man inte behöver bidra till Lantmännens tämligen dryga anläggningskostnader.
Bara det ger ett bättre pris!
Men hur vet du då att du säkrar
till rätt pris, frågar jag.
– Det vet man givetvis inte på förhand. Man måste sätta upp ett mål
vid vilken nivå man är beredd att
låsa priset. När detta mål nås ska
man säkra, även om man i det läget
ofta är lockad att se om man kan nå
lite till, svarar Björn.
Säkrar före sådd
Han har satt det tämligen utmanande målet till 2:30 per kilo fritt Karls-
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nås på hösten året före skörd, även
om det är på den gröda han ska så
följande vår.
– Lika väl som jag beställer utsäde och gödning till nästa års gröda i
god tid före sådd, så ska jag prissäkra åtminstone delar av skörden om
priset är det rätta. v

Fakta Hånsta
Odlare: Björn Wallin
Gård: Hånsta, Uppland
Åker: 770 ha
(äger 100 ha, resten arr)
Skog: 85 ha
Grödor 2006:
Oljeväxter: ca 70 ha
Fröodling: ca 160 ha
Spannmål: ca 350 ha
Ärter: ca 35 ha
Vall: ca 35 ha
Träda: ca 100 ha
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