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Svensk rapsolja ska marknadsföras med EU-support
Skörden i södra Sverige är inne på upploppet i skrivande stund. Mycket bra avkastning på
oljeväxter rapporteras. Och med de uppgifter jag har än så länge är odlarna även nöjda med
avkastningen på frögrödorna. Värre är det för våra kollegor längre norrut som brottas med ett
evigt regnande. De befinner sig i samma situation som södra Sverige var i 2006. Dessutom är det
knappast någon tröst att priserna på spannmål sjunker p.g.a. höga skördar i stora delar av världen.
Svensk Raps har nu efter mycket möda med byråkratin i EU fått klartecken för vårt
EU-projekt ”Rapsolja för hälsa och njutning” som vi har baxat genom korridorerna i Bryssel.
Detta är ett marknadsföringsprojekt. De som idkar inköp i våra livsmedelsbutiker är säkert
väl medvetna om vilken läcker framtoning olivoljan ofta har. Nu ska också svensk rapsolja
få en lockande image och högre status.
Projektet kommer att inrikta sig på rapsoljans hälsoprofil, mångsidigheten i matlagningen,
smaken i oljan, skönheten med de gula rapsfälten, mindre miljöbelastning genom varierad
växtföljd, positiv utveckling för biodlingen. Listan kan göras hur lång som helst. Och det ska
vi också göra.
En ny webbplats skapas på www.rapsolja.info där mycket information kommer att finnas
för såväl professionella matlagare som konsumenter. Mycket jobb kommer att ske ute i butiker samt på olika mässor tillsammans med välkända gastronomiska profiler. Det finns många
namnkunniga kockar som både använder rapsolja i sin matlagning och vill att det ska synas!
Nu frågar säkert vän av ordningen att allt detta säkert kommer att kosta en väldig massa pengar. Det är riktigt – det kostar! Men tack vare att det är ett så starkt projekt finansieras det av EU
med 50 procent, av svenska staten med 30 procent medan Svensk Raps AB med sina samarbetspartners bara står för 20 procent. Så för varje 1-krona vi satsar i föreningen blir utväxlingen att
fyra kronor kommer till. På så sätt blir en 1-krona en 5-krona till gagn för svensk rapsolja!

Göran Brynell , Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Tel 040-42 33 51
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