Hot och
möjligheter

D

et finns många hotbilder uppmålade och de får
konstant rejält med mediautrymme. Bakom
ett hot finns ofta en konflikt och konflikter får
alltid medial uppmärksamhet. Men frågan är
om det är fruktbart att ständigt måla svårigheterna med de
stora penseldragen. I alla fall inte i företagande. Det skapar
knappast inspiration och lust till framåtskridande att
bombarderas med hot.
Att fokusera på möjligheter är intressantare. Tyngst fokus
ska alltid ligga på de faktorer man själv kan påverka i den
egna rörelsen. Intressantast nu när det gäller möjligheter, är
förhoppningarna på den kommande nationella livsmedels
strategin. Vid ett diskussionsmöte på näringsdepartementet
i november, talade Sven Erik Buchts statssekreterare Elisa
beth Backteman med eftertryck om att strategin ska ge syn
liga resultat i form av ökad inhemsk livsmedelsproduktion.
Här finns stora möjligheter. För att detta ska bli realitet
krävs dock ett batteri av åtgärder, främst för att skapa kon
kurrensneutralitet gentemot övriga länder. Förväntning
arna är stora, och vi får sätta tilltro till att de remissvar och
inspel som vi från branschorganisationerna levererat till de
partementet, påverkar i rätt riktning. Än så länge får strate
gin ses som en enorm möjlighet för svenskt jordbruk. Svaret
får vi till våren 2016.

Svensk

En annan möjlighet är svensk vallfröodling. Den har nu
fått ett nytt ramkontrakt och det var tio år sedan vi senast
reviderade ramkontraktet. Då liksom nu var ledstjärnan
att få ärlig jämförbarhet för odlarna mellan fröföretagen.
Förutsättningarna denna gång är annorlunda då vi har fler
aktörer på marknaden. Vad vi nu ser är en internationali
sering med flera utländska aktörer på den svenska mark
naden. Det vi nu kommit överens om ger bra möjlighet att
verka på internationell marknad för både odlare och frö
företag. Export av svenskt vallfrö borde vara en lysande
möjlighet för både odlare och fröföretag.
Inom SFO brukar vi samla fullmäktige vartannat år till
en fullmäktigedag för att analysera vad föreningens inrikt
ning och satsningar ska bestå i. Den 25 januari 2016 är det
dags igen. Min förhoppning är att samla rikligt med input
till verksamheten, så gör er röst hörd så formar vi framtiden
för en stark odlarorganisation med möjligheter.

Lars-Johan Merin
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Tel. 0706-74 71 65

Facktidskrift för frö- och oljeväxtodlare, rådgivare och andra inom frö och oljeväxtbranschen
Sedan 1932 organ för odling av oljeväxter, fröer och utsäden, frökontroll och fröhandel.

Ansvarig utgivare
Anneli Kihlstrand,
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Telefon/fax
Tel 040-46 20 80
Fax 040-46 20 85

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Box 96, 230 53 Alnarp
info@svenskraps.se
www.svenskraps.se

Redaktörer
Jens Blomquist
Tel: 0730-860 440
jens@agraria.se

Besöksadress
Elevenborgsv. 4, Alnarp

Hans Jonsson
Tel: 0708-48 52 05
info@hansjonsson.se
www.hansjonsson.se

Svensk Frötidning 1/16

ledaren

Produktion
LIME AB
Tejarps Gård,
233 76 Klågerup
Tel: 040-40 86 80
www.lime.nu
Layout
Linda Clarin
Annonsbokning
Göran Månsson
goran@lime.nu

Tryck
Norra Skåne Offset,
Hässleholm
Prenumeration 6 nr/år
Inom Sverige 350:Övriga Europa 410:Övriga världen 450:moms tillkommer
ISSN
0346-2099

5

