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Skåne i maj 2015.
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vackert gult under maj månad. Bilden är från Brinkagården utanför Svalöv. Foto: Hans Jonsson
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Livsmedelsbranschen
avgörande för Södra Sverige
>> Livsmedelsbranschen är den enskilt största branschen i Södra
Sverige. Det gäller både sysselsättning och brutto region produkt.
Den består av en mängd företag, lantbruk, industrier, handels- och
tjänsteföretag. Den finns utspridd över nästan hela ytan. Branschens
betydelse för Södra Sverige går inte att överskatta. Världens växande
befolkning och en tvingande övergång till alltmer biobaserad ekonomi kommer att skapa ökad efterfrågan på lantbrukets produkter.
Trots detta har svenskt lantbruk pressats tillbaka ända sedan EUinträdet. Mycket beroende på politiskt beslutade konkurrensnackdelar. Beslutet att lägga ner Findus i Bjuv är bara ytterligare ett bevis på
de problem som delar av branschen brottas med.
Under året började arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för
landet. Syftet är att hitta vägar att stärka och utveckla den svenska
livsmedelsproduktionen och skapa sysselsättning i hela landet. Om
man låter konkurrenskraftsutredningens förslag utgöra grunden för
strategin har den förutsättningar att bli framgångsrik. Det förutsätter
dock att några partier har förmågan att frångå sina dogmer. Resultatet skall presenteras under våren.
Under 2015 fick landet mer än 160 000 nya invånare som alla skall
ha mat. Det medför en ökning av livsmedelsmarknaden med flera
miljarder. Det är viktigt att svenskt lantbruk och livsmedelsindustri
tar tillvara den affärsmöjligheten. Annars täcks det av import.

Sy ftet är att öka intresset för höstraps, men också att finna vägar till
högre skördar. Tävlingen kommer att avgöras under hösten 2016.

Nya vallfrövillkor
Föreningen har under mer än ett år deltagit i överläggningar med
fröföretagen om en översyn, och anpassning av frökontrakten till
internationella villkor. Tyvärr stupade överenskommelsen på mål
linjen, företagen kommer nu att bestämma egna behandlingstaxor
och ersättningar. Förändringen utgör inget hot mot fröodlingen,
men prisjämförelser mellan företagen kommer att försvåras. Framöver
blir det föreningens uppgift att analysera och visa för medlemmarna
vad de olika taxorna betyder på sista raden.

Stort medlemsintresse
Föreningen har under året haft många aktiviteter på programmet,
och vi har kunnat glädja oss åt stort deltagarantal på de flesta. Eftersom aktiviteterna i regel är kostnadsfria för deltagarna medför det
höga kostnader för föreningen. Stora delar av kostnaderna för rapstävlingen är också tagna 2015. Trots att förvaltningen av föreningens
kapital gett bra resultat under året, medför årets ökade kostnader
att ekonomin ändå slutar på ett 0-resultat. Även om föreningen inte
har några ekonomiska vinstmål uppsatta, strävar styrelsen efter ett
visst överskott. En nödvändighet för att bibehålla föreningens stabila
kapitalbas.
Efter att under en följd av år haft stabilt, svagt stigande medlemsantal, tappade föreningen närmare 10 % av medlemmarna under
2015. Orsakerna bakom detta har vi inte lyckats få svar på. Om det
ligger missnöje bakom så är stämman det givna tillfället att ge uttryck åt detta.
Därför hoppas jag att få träffa många av er på årets stämma som
hålls på Skottorps Slott. Dagen bjuder på ett fullmatat program, och
vi kommer att inspireras av några av Hallands verkliga lantbruks
entreprenörer.
Vi ses i Skottorp den 21 juni

Bra konkurrenskraft
För våra grödor, oljeväxter och fröer, har det däremot gått bra de
senaste åren. 2015 erbjöd återigen bra övervintringsförhållanden och
överlag blev skördarna av både oljeväxter och frö goda. Våra grödor
har heller inte drabbats av det prisfall som spannmålen råkat ut för.
Sammantaget betyder det att våra grödor står sig väl i konkurrensen
med andra grödor och kan stärka ekonomin i växtodlingen.

Rapsmästare ska utses

Innehåll

Under året har vi i sammarbete med tidningen Lantmannen sjösatt
odlingstävlingen ”Rapsmästaren.” Tävlingen har 40 startande från
sju olika länder och har väckt stort intresse. Tävlingen är förlagd till
Krokstorps Gård, där 2016 års Rapsdag också skall arrangeras.

Ledare
Årets aktiviteter
Rapsmästaren
Oljeväxtodling
Vallfröodling
STIFTELSER
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Årets pristagare i
fröpremieringstävlingen.

Årets aktiviteter
Föreningsstämma 2015

Bjärsjölagård

Föreningens stämma hölls i år på Tejarps gård utanför Klågerup.
Ett åttiotal medlemmar deltog i stämman. Styrelseledamoten
Henric Brinte hade undanbett sig omval och Fredrik Ohlsson
valdes som ny styrelseledamot på två år. Till nytt lokalt ombud
för Halland valdes Mattias Eriksson, Fjärås. Priser delades ut till
årets pristagare i fröpremieringstävling som detta år varit frö
slagen rödklöver, rödsvingel och vitklöver. Efter stämmoförhandlingarna höll Peter Annas, Lantmännen ett föredrag om Lant
männens framtida strategi. Eftermiddagen ägnades åt studieutfärd
i trakterna kring Lund. Besök gjordes på Sjöstorps Norregård,
Svenstorps gods och Vallkärra. Dagen avslutades i Uppåkra kyrka
med en sommarandakt.

Vallfrödagen på Bjärsjölagård inleder årets aktiviteter för medlemmarna. Flera teman uppmärksammades under dagen. Pollinering
och hur vi med enkla åtgärder kan gynna vilda pollinatörer belystes
av Thorsten Rahbek-Pedersen, Jorbruksverket. Biodlingsföretagarna
som är en medlemsorganisation för yrkesbiodlare representerades
av Yngve Kihlberg. Han berättade att deras 400 medlemmar står
för 30% av alla bisamhällen. Organisationen arbetar mycket med
informationsarbete, både mot svenska myndigheter och EU. Genom
sin pollineringpool erbjuder man tjänster till bland annat lantbrukare
som behöver bisamhällen i sina odlingar. Jens Blomquist höll ett
mycket intressant föredrag om strukturkalkning och vallen betydelse
för markstrukturen. Spillundersökning vid rödklövertröskning är ett
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examensarbete vid lantmästarutbildningen som Fredrik Skyggeson
gjort hösten 2014. Resultaten visar på hur viktigt det är att vara
omsorgsfull och noga vid trösktillfället. Får som putsar frövallen,
lönsamheten i fröodlingen och marknaden för frö var andra intressanta programpunkter.

ERFA grupper
Föreningen har under flera år framgångsrikt ordnat ERFA grupper
för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Detta år har det funnit
grupper i rödklöver, vitklöver, timotej, ängsgröe och höstraps. Varje
grupp har haft mellan 10-15 deltagare och det har varit 2-3 fältträffar. Under dessa träffar har bland annat diskuterat ogräs/svamp- och
insektsbehandlingar, putsning, tröskteknik etc.

Rapsdag Krageholm
Ett av föreningens största arrangemang är den årliga rapsdagen som
hålls i början av maj. I år var dagen förlagd till Krageholm. Vädrets
makter var inte helt nådiga men drygt 300 intresserade besökare
gick runt i rapsfältet och fick information om sortval, markstruktur,
dränering och kalkningens betydelse, precisionsodling ur närings
synpunkt, bladskörd till biogas samt prissäkring av insatsvaror.

Fröfältvandring höst
Höstens fältvandring för fröodlare samlade ca 100 deltagare. I år var
besöken förlagda till västra Skåne. Samling var hos Arne Stenson,
Vallåkra en välkänd och erkänt duktig rödklöverfröodlare. Förutom
att diskutera fröodling gavs tillfälle till en nostalgirunda bland
ett antal äldre skördetröskor som fanns på gården. Under dagen
besöktes också odlingar av rörsvingel i Mörarp, timotej i Kågeröd
samt rödsvingel och rödklöver i Bjuv. Det var inte bara timotej som
förevisades i Kågeröd utan där gavs också möjlighet att se Christer
Esbjörnssons samling av Dutratraktorer.
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Studieresa Holland
Föreningen arrangerar årligen en studieresa. Vartannat år är denna
avsedd för medlemmar och vartannat för förtroendevalda. 2015 reste
förtroendevalda till Bryssel och Holland. I Bryssel besöktes LRF:s
kontor och EU-parlamentet. Resan gick sedan vidare till Holland. I
Holland är mer än 75% av lantbruket beroende av att vatten pumpas
bort från åkerarealen. Ett besök gjordes vid Deltaparken Neeltje Jans
där en av de större skyddsvallarna mot Nordsjön besöktes. Imponerande fröodlingar av grundutsäde besöktes och ett intressant besök
på Barenbrugs huvudkontor i Oosterhout ingick i studieresan.

Fröpremiering regler
Föreningen har under många år arrangerat en förpremieringstävling för fröodlare. Sedan 1953 har det vackra silverfatet (donerat av
föreningens första ordförande Philip Bonde) varit vandringspris till
bästa rödklöverfröodlingen. Sedan 1986 finns även ett vandringspris
för gräsfröodlingar. Varje år ingår rödklöver i tävlingen men sedan
roterar de olika fröslagen i tävlingen. Det är flera olika kriterier som
vägs samman och avgör vem som är segrare i tävlingen. Under som-
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maren innan skörd kommer två av styrelsen utsedda representanter
att besöka fältet, göra en okulär bedömning av hur odlingen ser ut
och poängsätta denna i jämförelse med övriga som deltar med samma
fröslag. Övriga parametrar som vägs in är avkastningen på fältet i
jämförelse med medelavkastningen för sorten i föreningens områden,
renvaruhalt, grobarhet och frön av andra arter.

Rapsmästaren

Foto:
Hans Jonsson

- öppna svenska mästerskapen i rapsodling
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare är tillsammans med tidningen
Lantmannen initiativtagare till tävlingen Rapsmästaren. Här gäller
det för deltagarna att producera så hög råfettskörd per hektar som
möjligt genom olika insatser. Det finns inga begränsningar för vilka
insatsmedel som används utan det är fria tyglar. Startfältet som var
begränsat till 40 deltagare blev snabbt fulltecknat och tävlingsdel
tagarna är en blandad skara av lantbrukare, rådgivare och säljare.Det
finns även några utländska deltagare i startfältet.
Sortvalet är givetvis varierande och så även strategin för höståt
gärder. Höstens kvävegiva varierar stort. Någon deltagare har i princip
inte lagt något kväve alls (4 kg N/ha) medan det lag som tillfört mest
hamnar på 230 kg N/ha. Tillväxtreglering i raps är en åtgärd som inte

är godkänd i svenska rapsfält, men i tävlingen är alla insatser godkända. Det visar sig att just tillväxtreglering på hösten är en åtgärd
som många tycker är viktig för att bygga ett bra bestånd. Endast 4
av de 40 deltagarna har valt att inte utnyttja denna möjlighet. 19 har
använt sig av tillväxtreglering 1 gång, 16 har behandlat 2 gånger och
en 3 gånger. Det ska bli mycket intressant att se vilket bestånd det går
att bygga och vilka skördar det går att få när alla åtgärder är möjliga.
Vid en höstfältvandring som föreningen och tidningen Lantmannen ordnade tillsammans i oktober visades tävlingsfältet för intresserade. Ett hundratal medlemmar kom till träffen för att få en guidning
genom tävlingen. Sortval, beståndsuppbyggnad, makro- och mikronäring på hösten samt övriga åtgärder inför vintern diskuterades

Oljeväxtodling 2015
Odlingsåret 2014/15 kommer att gå till historien på flera sätt.
Odlingsarealen om 88 000 hektar var rekordstor. Skördenivån blev
heller ingen besvikelse, rekord slogs på många håll i landet och medelskörden bedöms till strax under 4 ton i riket.

Gynnsam höst
Hösten 2014 var gynnsam, grödan kunde etableras tidigt och fick en
bra start. Hösten blev varm och lång och bestånden blev kraftiga. En
mild och skonsam vinter gjorde att i princip all höstraps runt om i
landet övervintrade på ett bra sätt. Aldrig förr hade vi i Sverige haft
så mycket höstraps, och aldrig förr hade den sett så bra ut som våren
2015. Trycket av rapsbaggar blev lågt under den kyliga våren. Även
under blomningen var det regnigt och kallt. En regnig sommar, med
hög risk för bomullsmögel, gjorde att andelen svampbehandlade fält
blev högre än normalt. Men med facit i hand så kan vi konstatera att
trots dåligt väder blev pollineringen god – rapsen är faktiskt självpollinerande – och en rekordskörd kunde bärgas på många håll. Regnen
höll i sig och rapsskörden blev ovanligt sen, men mycket god.

Sen sådd hösten 2015
När det var tid för ny höstrapssådd var det bekymmer med förfrukter

som inte mognade av i normal tid. Detta gjorde att medelsådatum
sköts framåt och många sådde senare än planerat. I söder såddes
många fält en bit in i september. I stor utsträckning tillämpades någon
form av direktetablering eller minimerad jordbearbetning. Resultatet
blev att ungefär 75 000 ha såddes med en tydlig ökning i södra delarna
av landet och en påtaglig minskning längre norrut. Av denna areal såddes ungefär 85% med hybrider.

Stor snigelförekomst
Efter etableringen kom den största utmaningen i att bemästra snigelangreppen, av såväl åkersniglar som mördarsniglar. Vi kunde se att
trycket var högt redan i många förfrukter.
Den milda vintern 14/15 gav förutsättningar för en stor snigel
population och minimerad bearbetning bidrog sannolikt till
att sniglarna gynnats i åkermiljön. Snigelfällor och andra knep
togs till för att bedöma angreppsgraden och stora mängder
Sluxx användes för upprepade behandlingar där angreppen var
som värst.
Den långa, milda hösten gjorde att även sent etablerade fält ha nn
utvecklas väl och vi gick in i vintern med överlag bra bestånd hos
dem som bemästrade snigelproblematiken.
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Vallfröodling 2015
När vi ser tillbaka på fröåret 2015 är det nog att betrakta som ett
ganska normalt fröår med ömsom vin och ömsom vatten. Vintern
2014/15 var mycket mild och det var en relativt tidig men kall vår.
Den lite svala väderleken präglade sedan sommaren med undantag
för ett högtryck i början av juli. Det högtrycksbetonade vädret gynnade pollineringen av både vit- och rödklöver. Skörden kom igång i
relativt normal tid men blev ganska utdragen på grund av kallt väder
och nederbörd. Det skiftande skördevädret gjorde att maskinkedjan
sattes på prov för att klara av fröskörden. Både strängläggning,
stränglyftning och olika skärbordsmodeller testades med varierande
framgång. När det gäller skördarna är det stabila normalskördar för
de flesta arterna, med lite spets för timotej, rödsvingel och engelskt
rajgräs.

Svenska fröarealen har ökat
Den svenska fröarealen 2015 når strax över 14 000 ha. Detta är en
ökning med ca 1000 ha jämfört med föregående år. Det är mindre
ökningar för de flesta fröslagen, men med största ökningen på klöversidan. Det finns ständigt efterfrågan på klöverodlare och då speciellt
rödklöverfröodlare. I Danmark som är giganten inom fröodling i
Europa har dock fröarealerna för skörd 2015 minskat med ca 10000 ha
jämfört med föregående år.

Störst på ekofrö
Produktion av ekologiskt vallfröutsäde är ingen stor odling totalt
sett i världen, men här har Sverige lyckats etablera sig som en av de
största producenterna tillsamman med Danmark. Genom att ta fram
frö med god kvalitet finns det efterfrågan och en exportmarknad är
tillgänglig. 2015 har vi i landet en vid fältbesiktning godkänd areal
på 4216 ha ekologiskt frö i Sverige och Danmark har 2658 ha. Inriktningen på vilka fröslag som odlas är dock relativt olika. I Sverige
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är det rödklöver och timotej som utgör de stora arealerna, medan
det i Danmark huvudsakligen är engelskt rajgräs. I både Sverige och
Danmark odlas det ungefär lika mycket ekologisk vitklöver.

Årets försöksverksamhet
Odlingstekniska försök är viktiga för att hitta nya vägar för en
säkrare och mera lönsam produktion. Under 2015 har i föreningens
område funnits 4 försök. Ett i en nystartad försöksserie med ökad
kvävegödsling och tillväxtreglering i timotej och ett svampförsök i
timotej. I rödklöver har skördats ett tillväxtregleringsförsök och ett
skördetidsförsök. Försöken i timotej kommer att fortsätta under 2016.

Tabell 1. Svensk fältbesiktigad godkänd fröareal
och uppskattad fröskörd 2015
Art

Rödklöver
Alsikeklöver

Konv
odlat frö
ha

Uppsk
avk
Kg/ha

Ekolog
odlat frö
ha

Uppsk
avk
Kg/ha

1724

300

1175

180

85

350

34

100

Vitklöver

345

350

676

200

Timotej

3285

640

1520

400

Ängssvingel

1348

800

407

525

Rödsvingel

1973

1300

Ängsgröe

253

1050

Hundäxing

59

1000

68

565

Eng rajgräs

246

1400

149

800

Rörsvingel

479

900

187

600

SUMMA

9796

4216

Stiftelser
Greve Philip Bondes Stipendiefond för fröodling
Fonden instiftades i samband med Skånes Fröodlingsförenings
40-årsjubileum 1951. Enligt stadgarna skall fondens avkastning
användas till stipendier åt personer som praktiskt eller teoretiskt i
utlandet vill förvärva kunskaper till nytta för fröodlingen. Under året
anslogs 50 tkr för en studieresa till Norge under 2016 för förtroende-

valda och medlemmar i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.
Fonden förvaltas av styrelsen för Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och dess kapital är placerat i tre olika ränte- och aktie
fonder. Fullständigt bokslut kan rekvireras från Sveriges Frö- och
Oljeväxtodlares kontor i Alnarp.

Flerårsöversikt (tkr)

2015

2014

2013

2012

2011

Räntor och utdelningar

56

56

60

51

47

Resultat värdepappersförsäljning

174

166

20

0

0

Nedskrivning värdepapper

-69

0

0

0

-183

Återföring nedskrivningar

0

0

52

132

0

161

222

131

182

-136

Årets resultat

1 731

1 693

1 564

1 294

1 140

Bokfört värde värdepapper

Marknadsvärde värdepapper

1 731

1 614

1 474

1 294

1 140

Anskaffningsvärde

1 800

1 614

1 474

1 346

1 324

Eget kapital

1 685

1 574

1 397

1 358

1 216

Balansomslutning

1 735

1 619

1 489

1 398

1 216

50

45

92

40

0

Beviljade anslag

Rektor Hjalmar Nilssons Fond
Fonden instiftades i samband med Skånes Fröodlingsförenings
50-årsjubileum 1961.
Enligt stadgarna skall fondens avkastning användas till undersökningar som ökar kunskapen om fröodlingen vad gäller ekonomi
och odlingsteknik mm. Detta kan ske genom att premiera skickliga
fröodlare som gjort insatser till nytta för fröodlingen. Under året

Flerårsöversikt (tkr)

anslogs 25 tkr till priser i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares
fröpremieringstävling avseende 2016 års odlingar.
Fonden förvaltas av styrelsen för Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och dess kapital är placerat i tre olika ränte- och aktiefonder.
Fullständigt bokslut kan rekvireras från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares kontor i Alnarp.

2015

2014

2013

2012

2011

32

33

34

28

22

Resultat värdepappersförsäljning

102

95

19

0

0

Nedskrivning värdepapper

-40

0

0

0

-100

0

0

23

77

0

95

128

75

104

-77

Marknadsvärde värdepapper

1 003

981

882

776

691

Bokfört värde värdepapper

1 003

934

830

776

691

1 043

934

830

799

790

982

912

810

762

680

1 007

938

837

785

698

25

26

27

23
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Räntor och utdelningar

Återföring nedskrivningar
Årets resultat

Anskaffningsvärde
Eget kapital
Balansomslutning
Beviljade anslag

Ansökan om anslag från stiftelserna
Anslag beviljas till ändamål, som uppfyller kraven i respektive
stiftelses stadgar. Ansökan kan göras av odlare, forskare, rådgivare,

försökspersonal etc. och ställs till styrelsen för Södra Sveriges Fröoch Oljeväxtodlare, Box 96, 230 53 Alnarp
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Södra Sveriges Fröoch Oljeväxtodlare
Ekonomisk Förening

i balansräkningen. Efter att under lång tid haft ett stabilt, svagt stigande,
medlemsantal, tappade föreningen under året ca. 10 % av medlemmarna.
Föreningen arbetar endast med arvodesanställd personal och med hjälp
av köpta tjänster. Mycket av arbetet i föreningen utförs också av styrelseledamöterna.

Org nr 746000-8621

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare är en medlemsförening med uppdrag att understödja och bedriva försöks- och odlingsutveckling avseende
oljeväxter och fröer inom verksamhetsområdet Skåne, Blekinge
och Halland.
Målsättningen med föreningens verksamhet är i första hand att öka
lönsamheten och odlingssäkerheten på våra medlemmars gårdar. Även om
föreningen inte har några ekonomiska resultatmål strävar styrelsen ändå
efter ett visst överskott för att värdesäkra föreningens tillgångar över tiden.
Odlarkonferenser och odlardagar, fältvandringar, studieresor och försöksverksamhet är de viktigaste delarna av verksamheten.
Föreningens verksamhet finansieras genom medlems- och odlaravgifter.
Avkastningen av föreningens ackumulerade kapital är också en väsentlig
del av intäkterna. De finansiella intäkterna täcker normalt kostnaderna
för upplysningsverksamhet och förvaltning. Föreningens arrangemang är
kostnadsfria för medlemmar. För att säkerställa föreningens långsiktiga
verksamhet har styrelsen fastställt målsättningen att föreningens kapitalbas
bör uppgå till 10 miljoner kr och värdesäkras över tiden.
Föreningens tillgångar förvaltas i några olika fonder i samarbete med
LRF:s fondförvaltning. Modellen är administrativt enkel och kostnadseffektiv. Förvaltningen syftar till att ge en stabil och säker avkastning mellan
åren. I nuvarande lågränteläge har en större del av kapitalet styrts mot
aktierelaterade fonder för att förbättra avkastningen. Policyn medför
högre risk, men det är styrelsens uppfattning att sett över tiden är aktier
det tillgångsslag som har störst potential att uppnå målsättningen. I den
nuvarande förvaltningen utbetalas inte erhållna utdelningar, utan läggs i
stället till kapitalet i form av ökande andelasvärden. Avkastningen i förvaltningen framgår därför inte av resultaträkningen, utan syns som fondvärden

Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren (tkr).
Flerårsöversikt, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
(exkl nedskrivningar)
Nedskrivn./återföring nedskrivn.
aktier/andelar
Årets resultat
Värdepapper, marknadsvärde

2015

2014

2013

2012

695

739

554

447

-1 242

-1 011

-889

-722

-547

-272

-336

-275

545

54

-159

430

0

0

634

453

-1

-218

139

607

9 685

9 659

8 857

6 950

Värdepapper, anskaffningsvärde

8 161

8 046

8 224

7 584

Eget kapital

7 889

7 891

8 109

7 970

Balansomslutning

8 577

8 162

8 358

8 173

Medlemsantal

1 628

1 802

1 799

1 752

Förslag till vinstdisposition
Från föregående år balanserad vinst
Årets förlust
Vinstmedel till förfogande

6 645 013
-1 409
6 643 604

Styrelsens förslag till disposition
Balanseras i ny räkning
Summa

6 643 604
6 643 604
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Forskning och utveckling
Av effektivitets- och samordningsskäl bedrivs det mesta av försöks och
utvecklingsarbetet i riksorganisationens (SFO) regi.
Forsknings och utvecklingsarbete, omfattande sortprovning samt insamlandet av forskningsresultat från övriga världen som prövas under svenska
förhållanden, ligger till grund för odlarorganisationens rådgivning. Arbetet
med att föra ut den nya kunskap som utvecklingsarbetet ger till odlarna,
bedrivs genom odlardagar, fältvandringar och s.k. ERFA-grupper, grupper
för erfarenhetsutbyte mellan odlare. Varje grupp koncentrerar sig på en
gröda. Deltagarna träffas under korta förmiddagspass i fält.
De rapsdagar som föreningen arrangerar i maj varje år har etablerat
sig som välbesökta och mycket uppskattade arrangemang. Rapsdagen på
Krageholm slog deltagarrekord, med över 300 besökare. Under året arrangerar föreningen i sammarbete med tidningen Lantmannen en odlingstävling i höstraps. ”Rapsmästaren-Svenska öppna mästerskapen i höstraps.”
Tävlingen är förlagd till Krokstorps Gård vid Helsingborg, där även 2016
års Rapsdag skall äga rum. Syftet med tävlingen är att öka intresset för
höstraps, men också att visa på möjligheter att höja skördarna. Tävlingen
har rönt mycket stort intresse, med 40 tävlande och deltagare från sju
nationer. De tävlandes odlingsstrategier skiljer sig mycket åt. Sortprovning och odlingstekniska försök i raps pågår i vanlig omfattning. Inom
föreningens område finns gödslings och stråförkortningsförsök i timotej,
och stråförkortning och skördetidpunktsförsök i rödklöver. Tillsammans
med Skånefrö och Lantmännen arrangeras en ”Gröeskola.” Syftet är att
höja odlingsskickligheten och intresset för att odla gröe. En gröda där
marknadsutsikterna bedöms vara goda. Frödagen på Bjärsjölagård har
rönt växande intresse, och årets arrangemang blev i stort sett fulltecknad.
Vartannat år arrangeras en tvådagars studieresa för medlemmarna, och åren
däremellan endast för förtroendevalda. Årets resa, för förtroendevalda, gick
till Belgien och Holland.
Föreningen deltar aktivt i Partnerskap Alnarp.
Framtida utveckling
Årets skörd av höstraps blev återigen stor, med överlag höga oljehalter.
Eftersom rapsfröet inte drabbats av samma prisfall som spannmål, står sig
rapsen väl i konkurrens med andra grödor.
Detta tillsammans med gynnsamt väder under höstens har medfört att
stor areal höstraps återigen har såtts inom SSFOs område. Den gångna vintern har inte förorsakat någon utvintring. De kraftigt sjunkande priserna
på råolja, har satt RME produktionen under press. Den stabila efterfrågan
på vegetabiliska fetter och de höga priserna på sojamjöl verkar däremot stabiliserande. I sökandet efter inhemska alternativ till importerat sojaprotein,
framstår rapskakan som det främsta inhemska alternativet.
Vallfröpriserna har under senare åren legat på en förhållandevis bra nivå.
Årets skörd bedöms vara strax över det normala, sammantaget ger det
fröodlingen god konkurrenskraft gentemot andra grödor Frömarknaden
är cyklisk och f.n. bedöms priserna vara svagt sjunkande. Den pressade
situationen inom mjölksektorn hotar dessutom att medföra en sjunkande
efterfrågan på vallfrö.
Odlarorganisationen har en fortlöpande och konstruktiv dialog med
fröföretagen om effektiviseringar av odling och hantering av frö. Under året
har representanter från föreningen deltagit i förhandlingar med de svenska
fröföretagen om nya odlingskontrakt för frö. Syftet med de nya kontrakten är att anpassa villkoren till de internationella. Detta skulle stärka den
svenska fröbranschen på den internationella marknaden.
Odlarorganisationen strävar även efter konstruktiva relationer med
utländska fröföretag, eftersom vi ser det som ytterligare en möjlighet att
komma ut på världsmarknaden med svenskodlat frö.
Sammantaget är konkurrenskraften i de grödor föreningen arbetar med
fortsatt god, vilket bör leda till ökat odlingsintresse. Med nu gällande betningsförbud har vårrapsodlingen nästan utraderats. Vårraps är dock ingen
stor gröda inom förenings område. Kombinationen av stora höstrapsarealer
och gynnsamma fröpriser ger föreningen ökande odlarintäkter de kommande åren.
Det höga deltagarantalet på årets arrangemang, kostnaderna för rapstävlingen och medlemstappet medför dock att årets ekonomiska resultat blir
svagt.
Rapsmästaen sträcker sig över två år och dess påverkan på 2015 års
resultat är - 82 500 kr. Detta är föreningens del av det budgeterade underskottet (som delas med tidningen Lantmannen) för hela arrangemanget
under 2015 och 2016.

Resultaträkning

Not

2015-01-01
–2015-12-31

2014-01-01
–2014-12-31

1

369 387
325 993

388 631
350 300

695 380

738 931

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

-365 125

-88 426

3

-585 113

-677 205

-291 693

-245 620

-1 241 931

-1 011 251

-546 551

-272 320

522 197
42 792
-19 847

30 756
42 148
-18 473

545 142

54 431

Resultat efter finansiella poster

-1 409

-217 889

Årets resultat

-1 409

-217 889

4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter, utdelningar och liknande
Räntekostnader och liknande
5

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Insats i SFO, 1 st á nom 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not
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Summa anläggningstillgångar

2015-12-31

2014-12-31

1

1

8 160 757

8 045 782

8 160 758

8 045 783

8 160 758

8 045 783

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

7

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Not
8

Medlemsinsatser
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

234 750

3 750

81 400

6 040

316 150

9 790

100 213

106 148

416 363

115 938

8 577 121

8 161 721

2015-12-31

2014-12-31

656 343

657 273

589 019

588 837

1 245 362

1 246 110

6 645 013

6 862 901

-1 409

-217 889

6 643 604

6 645 012

7 888 966

7 891 122

135 009

120 179

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

9

40 040

22 184

513 106

128 236

688 155

270 599

8 577 121

8 161 721

INGA

INGA

INGA

INGA

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning upprättas i enlighet med BFNAR
2012:1 (K3).

Värderingsprinciper för resultaträkning
Intäkter
Intäkter uppkommer från de av moderorganisationen inkasserade medlems- och serviceavgifterna, enligt de av SFO-stämman
beslutade dispositionerna och redovisas i posten Nettoomsättning.
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för de tjänster som utförts.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av
ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning.
Erhållna utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning
fastställts.

Värderingsprinciper för balansräkning
Finansiella instrument
Redovisning och värdering

Not 1 Nettoomsättning
Service/odlaravgifter oljeväxter
Odlaravgifter vallfrö
Serviceavgift fast del
Medlemsavgifter

Not 2 Köpta tjänster
Odlingsförsök vallfrö
Odlingsförsök oljeväxter
Rapsmästaren
Övriga kostnader försök/forskning
Upplysningsverksamhet
Övrig

Not 3 Övriga externa kostnader
Köpta kanslikostnader från SFO
Kostnader för fröpremiering
Övriga administrations- och förvaltningskostnader

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när föreningen
blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värdera till nominella belopp. Finansiella anläggningstillgångar
och finansiella skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället
som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket
normalt är detsamma som verkligt värde vid anskaffningstidpunkten
med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.
Värdepappersportfölj
Föreningens värdepappersportfölj utgörs av ett flertal finansiella
instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för
riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en tillgång.
Nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång.
Per varje balansdag bedömer föreningen om det finns indikationer
på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post.
Föreningens värdepappersportfölj utgör en post då f öreningen utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de fi
 nansiella
instrumenten i portföljen är klart identifierade
Per balansdagen bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till grund för
nedskrivningen har förändrats.

2015

2014

139 314
138 873

127 071
161 460

10 000

10 000

81 200

90 100

369 387

388 631

2015

2014

42 985

0

38 400

33 500

226 636

0

14 500

14 500

30 065

34 426

12 539

6 000

365 125

88 426

2015

2014

128 792

128 809

33 355

30 752

422 966

517 644

585 113

677 205

Arvoden till revisor
Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
12

23 128

21 861

30 230

19 003

53 358

40 864

Not 4 Personal
Föreningen arbetar endast med arvodesanställd personal och med hjälp av köpta tjänster

Löner och ersättningar
Styrelse1)
Övriga

2015

2014

183 600

156 631

13 215

8 440

Övriga personalkostnader
Styrelse och övriga förtroendevalda

1)

Varav tantiem och dylikt

33 382

28 790

230 197

193 861

0

0

Sociala kostnader
Arbetsgivaravgifter

61 496

51 759

61 496

51 759

291 693

245 620

Not 5 Resultat från finansiella investeringar

2015

2014

Ränteintäkter
Utdelningar
Vinst vid försäljning aktier/andelar
Räntekostnader och liknande

10 301

11 905

32 491

30 243

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående bokfört värde

Svenska aktier och aktierelaterade instrument
Utländska aktier och aktierelaterade instrument
Alternativa placeringar
Räntebärande instrument

Not 7 Övriga fordringar

Belopp vid årets ingång
Till medlemmar som avgått ur
föreningen har insatser återbetalats
Till reservfonden överförda insatser på 10 kr eller
mindre för under året upphört medlemsskap
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förvaltningskostnader
Rapsmästaren
Övriga poster

30 756

-19 847

-18 473

545 142

54 431

2015-12-31

2014-12-31

8 045 783

8 223 716

3 557 022

41 311

-3 442 047

-219 244

8 160 758

8 045 783

8 160 758

8 045 783

Bokfört

Anskaffnings-

värde

värde

värde

2 922 975

2 922 975

4 307 281

2 253 720

2 253 720

2 381 022

500 000

500 000

500 163

2 484 062

2 484 062

2 496 844

8 160 758

8 160 758

9 685 3103

Marknads-

2014-12-31

2015-12-31

Upplupna sponsorintäkter rapsmästaren
Övrigt

Not 8 Eget kapital

522 197

81 400

0

0

6 040

81 400

6 040

Insats-

Reserv-

Fritt eget

kapital

fond

kapital

Summa

657 274

588 837

6 645 012

7 891 122

-748
-182
656 343

-748
0

182
589 019
2015-12-31
106 000

-1 409

-1 409

6 643 604

7 888 966
2014-12-31
103 000

343 186

0

63 920

25 236

513 106

128 236
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Tore Svensson

Vår revisionsberättelse har angivits 2015-05
Mats Pålsson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ekonomisk förening, org.nr 746000-8621
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ekonomisk förening för 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den
auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
Mats Pålsson
Auktoriserad revisor
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2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
samt styrelsens förvaltning för Södra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare
ekonomisk förening för år 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har
ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller på annat sätt har handlat i
strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar, vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Malmö den 3 maj 2016

Jan-Anders Andersson
Förtroendevald revisor

Mats Olsson
Förtroendevald revisor
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REPRESENTATION
Fullmäktige SFO
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för
(SFO), utgör riksorganisation för landets
elva lokala frö- och oljeväxtodlarföreningar.
Högsta beslutande organ är SFO:s årsstämma
med t otalt 43 fullmäktige (2015). Antalet
fullmäktige baseras på antalet medlemmar i
respektive förening. Södra Sverigeföreningen
representerades av 15 fullmäktige vid
stämman 2016.
Utöver stämman deltar fullmäktige även i
andra av SFO anordnade arrangemang, t ex.
informationsmöten och fullmäktigedagar.
Styrelse SFO
Riksorganisationens styrelse efter SFO:s stämma
2016 består av sju ordinarie ledamöter.
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Avs: Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för
Box 96
230 53 Alnarp

Kallelse
Medlemmarna i Södra Sveriges Frö- och
Oljeväxtodlare ek. för. kallas härmed till
ordinarie årsstämma 2016.

TID

PLATS
PROGRAM

Vägbeskrivning till
Skottorps Slott

Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 10.00
(kaffe serveras från kl. 09.30)
Skottorps Slott, Laholm, se karta
10.00
Hälsningsanförande av föreningens
ordförande Anders Borgquist.
Stadgeenliga ärenden.
Prisutdelning, fröpremiering skörd 2015.
Skottorps Slotts historia, Ingmarie Müller-Uri

slott

12.00
Lunch
13.00
En resa i historiens och entreprenörernas landskap.
En resa från Karl XI tid till nutid och påhälsning
på Kulles Gård med fröken Frimans krig och livsmedels kooperativ.
Dessutom studiebesök hos frö- och potatisodlare
i Södra Halland.

E6 AVFART 40, Skottorp/Skummeslöv.
Kör mot Skottorp och rakt genom byn.
Vid fyrvägskorsning kör rakt fram mot
Skottorps Slott som ligger på höger sida.
Sträcka från avfarten är cirka 3 km.

16.45
Sommarandakt
Ca 17.30
Avslutning och hemfärd
KOSTNADER

ANMÄLAN

Deltagaravgiften på 300 kr, inkluderar fm. kaffe,
lunch och studieresa.
Betala gärna i förskott till föreningens bank
girokonto 5305-7691.
Senast den 13 juni 2016 på på föreningens
hemsida www.svenskraps.se,
via E-post till jan.hempel@svenskraps.se
eller på telefon 040-46 20 80

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Det kommer att anordnas gemensam transport
för de som önskar det.
Bussen avgår från Torget i Hammenhög 06.45
Stopp vid Circle K (fd Statoil, bredvid Hulténs
i Staffanstorp) skyltat till pendlarparkering, avgång 07.50
Stopp vid Shellmacken vid Center Syd,
avgång 08.15
Stopp vid Hotell Erikslund (E6/E20 strax söder
om Ängelholm, avfart nr 33), avgång 08.55
Priset för bussresan är 100 kr som betalas
tillsammans med deltagaravgiften
Produktion LIME AB, Tejarps gård, 233 76 Klågerup, Tel 040-40 86 80

