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Omslagsbild:
Den årliga rapsdagen har vuxit till ett så stort arrangemang att den måste förläggas till större gårdar, där
ytorna är tillräckligt stora för att ta emot alla besökare.
På bilden får en grupp lära sig mer om N-sensor teknik vid 2017-års Rapsdag på Hjularöds Gods.
Slottet i bakgrunden har använts vid inspelning av julkalendrar och kallades då för Greveholm. 
I parken finns ett stort annex som byggdes för att ta emot besök av den ryska tsarfamiljen och medföljande
hov. Men så kom första världskriget och ryska revolutionen emellan, och besöket blev aldrig av.
Foto Hans Jonsson
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2017 jobbigt men trots
allt bra skördar
Odlingssäsongen 2017 var vädermässigt en av de sämre, ändå
lyckades odlarna att bärga grödan och fick i de flesta fall ett godkänt
eller till och med bra skördeutfall. Undantaget är en del vitklöverodlingar som blev fördärvade av det ständiga regnandet. Tyvärr
fortsatte regnandet och ställde till mycket besvär även med höst
sådden. Många fält blev på grund av regnet sent sådda och har med
några få undantag utvecklats dåligt. Lyckligtvis tillhör höstrapsen på
Råbelöf undantagen och där ser fältet för innevarande års Rapsdag
mycket bra ut.
Livsmedelsstrategin presenterades under året. Den har inte gett
så stora avtryck ännu, men eftersom det i stora drag är en flerparti
överenskommelse finns gott hopp om att den överlever valet.
A mbitionen och målsättningen om ökad produktion är bra. Inte
minst skrivningarna om att vid införande av nya skatter och regleringar skall hänsyn tas till vad det betyder för konkurrenskraften.
Intresset för ekologiskt fortsätter att stiga och även om det fortfarande bara omfattar en mindre del av livsmedelsmarknaden, är det
i många fall en lönsam marknad. Detta gäller inte minst ekologiskt
odlat vallfrö, där Sverige har seglat upp som världsledande. Här har
det öppnat sig en lönsam exportmarknad. Föreningen har uppmärksammat detta och har under året haft aktiviteter för att tydliggöra för
medlemmarna vad övergång till ekologisk odling kan innebära.
Det är viktigt att svenska bönder tar vara på den betalningsvilja för
eko som finns hos en växande skara konsumenter, så att affärerna inte
går till odlare i andra länder.
Odlarintresset för våra grödor fortsätter vara stort. De senaste
årens problem med insektsangrepp i rapsen har inte minskat odlingen,
men fokus måste nu läggas på att komma tillrätta med problemet.
För fröodlingen i landet gäller ”all time high.” Inför årets skörd överskrider arealen 17.000 ha. För tillfället är marknaden för flera fröslag
mättad och priserna vikande. Detta gäller inte minst timotej och
ängssvingel. Med stabila och goda skördar är ekonomin i odlingarna
trots det fortfarande konkurrenskraftig gentemot andra grödor.
Det mesta av föreningens verksamhet går också ut på att säkra
stabila och höga skördar. Som ett led i detta öppnar vi i år fler och
nya ERFA grupper. Föreningen har också fortlöpande dialog med
fröföretagen för att uppnå maximal effektivitet och konkurrenskraft
i alla led.

Innehåll

Omarbetade föreningsstadgar. Under året har styrelsen arbetat
fram ett förslag till nya stadgar. De viktigaste förändringarna är att
insatserna i praktiken avskaffas och att reglerna för medlemskap
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blir enkla och tydliga.
Översynen har också
medfört många mindre
ändringar och en modernisering av språket. Mer
om stadgeändringen på
sidan 9. Om stadgarna
antas på årets stämma,
kommer de som har
begärt detta, att få sina
överinsatser återbetalda
under hösten.
Föreningen gör ett mindre överskott under året. Det har
varit många och välbesökta arrangemang och eftersom deltagandet
är fritt för medlemmar, leder det till ökade kostnader. Styrelsen har
emellertid blivit allt bättre på att skaffa sponsorer till arrangemangen,
främst rapsdagen.
Kapitalförvaltningen är också viktig för föreningens ekonomi.
Styrelsen har stort fokus på förvaltningen av både föreningens och
stiftelsernas kapital. Under året har målsättningen för föreningens
kapitalbas uppnåtts med viss råge.
Efter ett mångårigt engagemang i föreningen, varav de
11 sista som ordförande, är det nu dags för mig att kliva av och jag
lämnar styrelsen vid årets stämma.
Jag har hela tiden haft förmånen att få arbeta tillsammans med en
mycket engagerad styrelse och lojala, kunniga tjänstemän. Tillsammans har vi utvecklat och delvis förnyat verksamheten. Rapsdagen
har vuxit till ett stort arrangemang, våra odlarträffar och frödagar
är välbesökta. Vi har startat ERFA grupper och har numera många
igång. Våra studieresor blir alltid fulltecknade och senaste aktiviteten
är kontrollrensning av fröprover. Föreningens och våra stiftelsers
ekonomi är stark. Höjdpunkterna för mig som ordförande har varit
föreningens 1 00-års jubileum på Bosjökloster och Rapsmästartävlingen på Krokstorp.
Jag vill rikta ett stort tack till styrelseledamöter och tjänstemän för
ett mycket gott samarbete och till medlemmarna för förtroendet.
Innan jag slutar hoppas jag att få träffa många av er vid årets
stämma som är förlagd till Tosterups slott på Österlen. Där bjuds vi
på en fantastisk miljö och det blir ett eftermiddagsprogram med flera
intressanta studiebesök.
Välkomna till stämman!
Anders Borgquist, ordf.
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Vid besöket hos Per
Nordmark, Vidinge Grönt
berättar om odlingen av
baby leaf
Stämmolokalen på Ellinge slott

Årets aktiviteter
Föreningsstämma 2017
Föreningsstämma hölls i år på Ellinge slott, Eslöv. Styrelseledamoten
Gustav Skyggeson hade undanbett sig omval och till ny ledamot efter
honom valdes Philip Hedeng, Heagårds Egendom, Halmstad.
Efter avslutat stämmoprogram och lunch i ”hönshuset” guidades
vi runt i slottet och Purity vodkas destilleri. Därefter vidtog den
sedvanliga bussturen under eminent guidning av Tore Dahlquist och
Tore Svensson i vackert försommarlandskap. Turen gick norrut förbi
Trollenäs och Trolleholm med stopp för kaffe på Storegård/Dammsgård och information om gårdens timotejfröodling. Sedan fortsatte
vi över Knutstorp, Axelvold och Svalöv med besök på Vidinge Grönt,
där Per Nordmark informerade om odling och packeri mm. Dagen
avslutades i vackra V Sallerups kyrka med sommarandakt.

Fröodlardag på Bjärsjölagård
I mitten av februari anordnas den årliga vallfrödagen på Bjärsjölagård. Intresset för denna informationsdag är stort och drygt hundra
intresserade odlare samlades. Det nya odlingskontraktet och de
villkor som kommer att gälla från och med skörd 2017 diskuterades.
Bland annat är det renstaxor, lagringsersättningar och nytt avräkningsdatum som har förändrats i nya odlingskontrakt.
I föreningens område har för tredje året funnits fröodlingsför
sök i timotej med inriktningen kvävegödsling och tillväxtreglering. Resultat från dessa försök presenterades. Kunskapen hos
danska fröo dlingskonsulenter och forskare är stor och i år hade
föreningen valt att bjuda in två forskare från Flakkebjerg att pre-

sentera danska erfarenheter av två problemställningar som fått ökat
intresse i Sverige. Den första var problematiken med ökad förekomst
av renkavle och råttsvingel och den andra hur vi på ett bra och enkelt
sätt hittar bästa behandlingstidpunkten för en tillväxtreglering i
frögräsen. Peter Kryger Jensen och Birte Boelt delade med sig av den
kunskap de har på området i Danmark.

Rapsdag på Hjularöd
Rapsdagen är ett årligen återkommande och populärt arrangemang
som i år hölls på Hjularöds Gods, utanför Harlösa i slutet av april.
Cirka 300 besökare kom från olika delar av landet för att titta och
lyssna på olika maskinfirmor som etablerat raps under hösten, direkt
i stubben eller efter minimerad bearbetning. En del av maskinerna
fanns även på plats för beskådning. Kemfirmor visade nya alternativ
till Butisan. Det informerades även om N-sensor i rapsodling samt
om skidgallmyggaproblematiken. Dagen avslutades med lunch. Stort
tack till alla inblandade, framförallt till personalen på Hjularöd som
visat stort intresse och engagemang i förberedelserna under året.

Fortsatt stort intresse för ERFA
SSFO var först ut av landets lokala Frö- och Oljeväxtodlareföreningar
att börja med ERFA-grupper i fröodling. Startskottet gick 2012 och
intresset för denna form av kunskapsutbyte och förkovran håller
fortfarande i sig.
Under 2017 har vi haft ERFA-grupper i vit- och rödklöver, ängsgröe, rödsvingel, ängssvingel och timotej. Dessutom har det varit en

Olika såmaskiner demonstrerades
på Rapsdagen
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En grupp intresserade ängssvingel
odlare är samlade till ERFA-grupp

Ordförande Anders Borgquist
hälsar välkommen till årets
Rapsdag

höstrapsgrupp i både Halland och Blekinge. Grupperna har träffats
vid 2–3 tillfällen under säsong.
Ute i fält har det diskuterats aktuella odlingsfrågor för arten. Det
är ett både effektivt och trevligt sätt att lyfta odlingen hemma på
deltagarnas gårdar.

Höstfältvandring i vallfröodlingar
På hösten i början av oktober har det blivit tradition för en fältvandring som är helt inriktad på fröodling. Deltagarantalet har
ökat år för år och är nu uppe i ett hundratal. Nytt för året var att
bussar transporterade runt deltagarna på den 8 mil långa rundan.
I Stångby utanför Lund gjordes ett första stopp hos en odlare som
odlar ängsgröe för första gången. Viktiga odlingsåtgärder att tänka
på diskuterades. På Hjularöds gods besöktes landets första odling av
lusern till frö och en intressant demonstration av gårdens frötorkanläggning med teleskopiska ventilationsrör gav tillfälle till diskussioner
om olika torkteknik och vikten av att ha rätt kapacitet. Dagens sista
besök var i Gårdsstånga Nygårds ekologiska ängssvingelodling. Efterfrågan på ekologiskt producerat utsäde av vallfrö är ökande och fler
odlare efterfrågas. Tröskteknik blev en intressant diskussionspunkt
och deltagarnas erfarenheter av höstens behov av stränglyftning och
användning av pick-upbord på tröskan dryftades.

och poängsätta denna i jämförelse med
övriga som deltar med samma fröslag.
Hans Törnlycke visar runt
Övriga parametrar som vägs in är avkasti Purity Vodkas destilleri
ningen på fältet i jämförelse med medel
avkastningen för sorten i föreningens
område. De kvalitetsparametrar som vägs
in är renvaruhalt, grobarhet och frön av andra arter.
För fröåret 2016 var de ingående fröslagen rödklöver och ängssvingel. Vid stämman 2017 uppmärksammades pristagarna.
I rödk löver gick priser till Arne Stenson, Vallåkra, Hjularöds Godsförvaltning, Harlösa och Per Gösta Jönsson, Ekeby och i ängssvingel
Hans-Ludvig Christerson, Eslöv, Magnus Ivarsson, Laholm och
Heagårds egendom, Halmstad.

Fröpremiering regler
Föreningen har under många år arrangerat en fröpremieringstävling 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 fröslag i tävlingen. Det är flera olika kriterier som
vägs samman och avgör vem som är segrare i tävlingen. Under sommaren innan skörd kommer två av styrelsen utsedda representanter
att besöka fältet, göra en okulär bedömning av hur odlingen ser ut

En liten med naggande god ERFA-grupp
i rödklöver har startats i Blekinge

Pristagare 2017 fr v. Arne Stenson, Vallåkra, Henrik Negendanck,
Hjularöds Godsförvaltning, Per-Gösta Jönsson, Ekeby,
Hans-Ludvig Christerson, Kastberga, Håkan Nilsson och Philip Hedeng,
Heagårds egendom, Magnus Ivarsson, Laholm

Insådd av ängsgröe
studerades vid höstens
fröfältvandring
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Höstrapsskördarna
i Sydsverige

Tyvärr har så inte varit fallet de senaste två åren då skördenivån i
snitt bara uppnådde 3–3,5 ton i området. I jämförelse med rapsskör
darna i Mellansverige har de skånska odlarna de senaste åren mist sitt
försprång. Enligt skördenivåer inrapporterade till SFO (se diagram).

stor andel av rapsarealerna är infekterad av klumprotsjukan och att
smittan klingar av långsamt. Fuktiga varma höstar gynnar angrepp.
Efter 4 år har smittan halverats men det tar 10-15 år innan den dör ut
helt och alla korsblommiga växter förökar den. Med sex åtgärder kan
du som odlare få kontroll på klumprotsjukan.
1. Lär känna dina fält. Dra upp plantor i odlingen. Analysera jord
från alla skiften.
2. Förhindra spridning mellan skiften. Rengöring av stövlar och
maskiner.
3. Bekämpa arvraps och alla korsblommiga växter.
4. Anpassa växtföljden. Avstå raps eller odla klumprotresistent sort.
5. Se över dräneringen. Angreppen börjar i fuktiga sänkor och vid
infarter.
6. Kalk samt tillskott av Bor och Magnesium kan minska angreppen.
Växtförädlingen arbetar intensivt med att bredda klumprotresistensen i sortmaterialet men det tar ytterligare några år innan detta
material finns på marknaden.

Medelskördar Hela Sverige / Sydsverige 2001-2017 kg/ha

Blygrå rapsvivel och Skidgallmyggan

Sydsvenska lantbrukare förväntar sig en god
höstrapsskörd helst i nivå med de fantastiska
resultat som uppnåddes i förra säsongens
Rapsmästartävling.

Vad är anledningen till detta?
Väderförhållandena är en betydande orsak. Stor variation av ”extre
ma” väderförhållande har bidragit till svårigheter att etablera en stark
planta med gott rotsystem som är den grundläggande förutsättningen
för att bygga en god gröda och hög skörd.
Såtidpunkten bör väljas så att plantorna uppnår en storlek av
10–12 blad innan invintring, helst inte större då skottbildnings
anlagen minskar vid alltför kraftig vegetativ utveckling.
Alltför hög nederbörd under höst och vinter ger ett svagt utvecklat
rotsystem som gör plantan känsligt för torka, frost och svampsjuk
domar. Fuktiga förhållanden kombinerat med höga jordtempera
turer under veckorna efter sådd underlättar infektion av den allt mer
utbredda klumprotsjukan. Optimal infektion sker vid 25 grader men
initieras redan vid 12 grader. Utöver detta har också stora popula
tioner av blygrå rapsvivel och skidgallmyggan reducerat skördenivån
under den viktiga frömatningsperioden.
Historiskt besvärliga svampsjukdomar i Skåne såsom Torröta
(Phoma) och Kransmögel (Verticillium) har inte haft så stor betydel
se för skördebortfallet. Detta kan vi till stor del tacka växtförädlingen
för då man idag har byggt in en god motståndskraft i de moderna
sorterna. Bomullsmögel ( Sclerotinia) angreppen har växtförädlingen
ännu inte bemästrat, här är det viktigt att följa prognoserna och
bekämpa i blomning då bekämpningströsklarna uppnåtts.

Angrepp av Skidgallmyggan, som den Blygrå rapsviveln banat väg
för, har kraftigt reducerat skördarna även i väletablerade bestånd.
Erfarenheterna från Rapsmästaren visar att tajmingen för sprut
bekämpningen varit väldigt betydelsefull för resultatet. En noggrann bevakning av rapsfälten är nödvändig för att lyckas i denna
bek ämpning.
Pågående forskningsprojekt i Alnarp, delfinansierat av Stiftelsen
Svensk Oljeväxtforskning, arbetar med att ta fram övervaknings
metoder och prognosverktyg för effektiv bekämpning av skidgallmyggan. Det är angeläget att undvika onödiga bekämpningsåtgärder
och istället koncentrera insatsen då den är effektivast.
Utöver de nämnda skadegörarnas effekt på skördenivåerna finns
säkert också effekter av rapsloppans angrepp då utsädet inte betats
och skador av de rapsbaggar som varit svårbekämpade p.g.a. resistens
mot pyretroiderna.

Framtid
Sammanfattningsvis kan man som odlare öka oddsen för en lyckosam rapsodling genom att först och främst hålla en god växtföljd med
helst 6 år mellan rapsgrödorna och däremellan effektivt bekämpa
arvraps och korsblommiga ogräs som kan bidra till en spridning av
klumprotsjukan. En fin såbädd ger en snabb och jämn uppkomst
vilket är en god förutsättning för att man ska få en stark rapsplanta
med gott rotsystem. Så 40–50 frön/m2 och sträva efter 10–12 blad
och 10 mm tjocklek på roten. Tidpunkten för sådd bör vara medelmedelsen för att undvika klumprotsinfektion och alltför frodiga
bestånd.
Noggrann insektsbevakning av rapsjordloppan på hösten och
rapsbagge, vivel samt skidgallmygga vid blomning är ytterst viktig,
använd gärna gulskålar och andra hjälpmedel för att bedöma sprut
behov och tidpunkt för bekämpning. Bekämpa endast vid behov och
begränsat, tänk på alla nyttoinsekter i fälten!
En kombination av förfinad odlingsteknik och stegvis genetiskt
stärkta rapssorter selekterade för de rådande klimatförhållandena är
förutsättningarna för att framtidens rapsskördar ska bibehållas på
en hög nivå och helst ytterligare öka mot den teoretiskt beräknade
toppkapaciteten på 10 ton.

Klumprotsjuka
Undersökningar i Sverige men också i stora delar av Europa visar att
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Av Bodil Jonsson

Motigt år för höstraps
och vallfrö 2017
Höstrapsarealen i Skåne var drygt 48 000 hektar 2017, men odlarna
sattes på prov och många är missnöjda med skörden. Enligt skördeuppskattningen som genomförs via SFO blev medelskörden för
SSFOs område 3600 kg/ha. Detta är förvisso en lägre skörd än ett
5–års genomsnitt, men endast ca 150 kg/ha lägre. Jämför man med
skördarna 2016 var medelskörden 2017 faktiskt 600 kg/ha högre.
Detta är genomsnittliga siffror och givetvis finns det skördar som
ligger nere på 2500 kg/ha och de som är 4500 kg/ha. Den trots allt
måttliga avkastningen berodde framförallt på insekts- och svamp
angrepp.
Den eviga frågan odlarna brottades med var vad blygrå rapsvivlar
och skidgallmyggor kommer att ställa till med och om odlingen är
hotad på längre sikt.
Många odlare var på tå och i beredskap för att köra en registrerad och fullt tillåten insekticid i rapsgrödans blomning. Frågan var
bara när den skulle köras och med vad. Bekämpningströsklar finns
på blygrå rapsvivlar, men även möjligheten för skidgallmyggan att
penetrera små skidor har diskuterats. Så är det – skidgallmyggan kan
penetrera skidor mindre än 10 mm.
Blygrå rapsvivlar dök upp under blomning i vissa fält och under
några vindstilla dagar i maj kunde svärmande skidgallmyggor faktiskt observeras i några sydligt belägna rapsfält. Många odlare valde
att spruta en insekticid, kanske både en och två gånger. Effekterna
av behandlingarna är svåra att bedöma i de behandlade fälten, men
en försöksserie med insektsbekämpning i Skåne 2017 visade att, trots
begränsade effekter på skidgallmyggans skador, gav behandlingar
upp emot 400 kg/ha i skördeökning. Bäst effekt tenderar de något
senare behandlingarna haft (mitt emellan full blom och avslutad
blomning). Samtidigt har det varit avgörande att insekterna funnits
på plats. Det lönar sig alltså inte att spruta förebyggande.
Det kom även en del sena angrepp av bomullsmögel som i många
fält gav stora skördenedsättningar.
Den nederbördsrika hösten 2017 gjorde sedan att de rapsfält som
såddes blev av mycket varierande kvalitet. Dålig uppkomst orsakad
av sen sådd, regn och kyla talar tyvärr för att en hel del rapsfält inte
mötte vintern med det bästa utgångsläget.
Det var inte lätt att
hitta den perfekta dagen
för skörd av rödklöver
hösten 2017.

Vallfröodling med skördeproblem
Precis som många andra grödor 2017 drabbades frögräsen av höstens
ostabila väder och det var svårt att hitta tröskdagar. Bäst klarade sig
de tidiga fröslagen som exempelvis rödsvingel, men sedan började
problemen. Speciellt i vit- och rödklöver var det svårt att hitta tillräckligt lång torrperiod och en del vitklöverodlingar gick aldrig att
skörda. Strängläggning som blivit allt vanligare i flera fröslag innebar
i år, med ständigt småskvättande regn, att strängarna behövde lyftas
både en och två gånger för att det skulle gå att tröska. Alla typer av
stränglyftare, både gamla och nya, kom till användning.

Problemogräsen ökar
Under året har ett stort fokus lagts på att informera odlarna om de
olika problemogräsen, som det är ytterst viktigt att ha kontroll på i
fröodlingarna. Sedan tidigare har vi både skräppa och renkavle att
tampas med, men nu ser vi att det ”nya” gräsogräset råttsvingel ökar
allt mer i förekomst. På både mässor och fältträffar har det fokuserats
på att lära sig hur dessa besvärliga ogräs ser ut. Det gäller nu att med
hjälp av odlingstekniska åtgärder se till att hålla fröodlingarna ogräsfria. Allt för att långsiktigt kunna producera ett frö med hög kvalitet.

Arealen ökar
Den svenska fröarealen 2017 skiljer sig inte mycket från tidigare år
som framgår av tabellen. Det har dock skett en förändring i areal
mellan arterna. Timotej som alltid varit vårt arealmässigt största
fröslag har minskat med ca 15% jämfört med föregående år, medan
grönytegräsen rödsvingel och ängsgröe ökat i areal med 30 respektive
44%. Efterfrågan på ekologiskt odlat frö ökar och det finns en intressant exportmarknad. Det ser vi bland annat på arealen ekologisk
hundäxing som ökar från 60 till 125 hektar på ett år.
Art

Konventionellt odlat frö, Ekologiskt odlat frö,
hektar
hektar
2017
2016
2017
2016

Rödklöver

1 824

1 945

1 048

1 121

Alsikeklöver

125

131		

Vitklöver

536

412

1 110

789

Timotej

2 977

3 519

1 502

1 772

Ängssvingel

1 758

1 655

589

625

Rödsvingel

2 374

1 815

62

62

Ängsgröe

329

228		

Hundäxing

210

173

123

59

Engelskt rajgräs

261

247

158

182

Hybridrajgräs			38
Westerw rajgräs			
Rörsvingel
Totalt

33

557

584

249

278

10 951

10 709

4 912

4 888

Besiktigad och godkänd fröareal i Sverige 2017 och 2016
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Kontrollrensning av fröer
Fröodlingen sker under en mycket speciell affärsmodell som många nog skulle döma som
omöjlig. Som odlare förbinder vi oss i kontraktet att odla enligt föreskrift och att sedan leverera
varan till företaget. Väl där rensar företaget fröråvaran i sitt eget renseri, medan vi som odlare
betalar för rensningen, analyser, certifiering och i stort sett alla övriga behandlingsomkostnader. Slutligen avräknar fröföretaget varan till ett pris som det själv fastställer.
Trots denna svaga sits för odlaren, så fungerar det. Det beror på att fröföretagen är seriösa
och långsiktiga. Samt att de vet att deras möjlighet att finnas kvar i marknaden bygger på odlarnas förtroende. För att ändå lägga in någon kontrollstation i systemet har styrelsen beslutat
att ta ut fröprover på ett antal gårdar och lämna in dem till Utsädesenheten vid Jordbruksverket i Svalöv för rensning. När sedan odlarna får sin avräkning kan vi jämföra utfallet av verklig
rensning med provrensningen. Skulle det i något fall finnas större avvikelser, kan odlaren
begära rensning av arkivprovet. Om rensningen av arkivprovet då visar mer än 5% avvikelse
i rensutbyte mot den verkliga rensning som fröföretaget gjort, har odlaren rätt till kompensation. Är skillnaden mindre än 5% ligger det inom felmarginalen och ingen kompensation
utgår.
Under hösten har Tore Dahlquist och undertecknad besökt 12 gårdar och ytterst noggrant
tagit ut prover ur deras frölager. Gårdarna är jämnt fördelade på fröföretagen och det är endast
vi som känner till vilka gårdar som besökts.
När detta skrivs pågår arbetet på renserierna för fullt och någon utvärdering har ännu inte
kunnat göras.
Anders Borgquist

För att slippa frö i skorna tar Anders
Borgquist ut proverna barfota.

Jan Hempel – föreningens
oförvitlige ekonom och allt i allo

Mr. Frö Tore Dahlqvist

Efter närmare 20 år
som föreningens ekonom, redovisnings
ansvarige och allt i
allo har Jan beslutat
sig för att lämna sin
tjänst under våren.
Foto Hans Jonsson

Tore har med ålderns rätt dragit sig tillbaka under våren. Efter att
under ett yrkesliv ha jobbat med frö, har Tore blivit landets främsta
fröexpert.
När Tore efter många år på Lantmännen började sin tjänst som
frökonsulent hos odlarföreningen SFO, blev det en mycket bra
och uppskattad förstärkning av vår verksamhet. Under åren för
föreningen har Tore jobbat med allt som rör frögrödorna, men
framför allt har Tore varit ute i fält och deltagit vid mängder av
odlarträffar. Där har han med sitt stora kunnande bidragit till
höjd kunskapsnivå och ökat odlarengagemang.
Tore utmärks av stor lojalitet med oss odlare och vill verkligen att
allt skall bli rätt och att det går bra för oss odlare. Under åren för
föreningen har Tore varit ytterst tjänstvillig.
Själv har jag haft stor hjälp av Tore med att ordna våra olika
arrangemang och Tore har stor del i att de blivit så bra och fått allt
fler deltagare.
Stort Tack Tore för gott samarbete och ett väl utfört arbete.
Anders Borgquist
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Jan har på ett
y tterst noggrant sätt
skött både föreningens och våra stiftelsers redovisning och
h ållit noga reda på
alla handlingar.

Foto
Hans Jonsson

Alla fakturor har blivit granskade och om något varit oklart så
har riktigheten blivit kontrollerad.
Jan har också tagit aktiv del i och intresserat sig för förvaltningen av föreningens tillgångar. Vid våra olika arrangemang
har Jan registrerat anmälningar och ansvarat för administra
tionen. Därutöver har Jan fungerat som styrelsens sekreterare
och protokollförare.
Jag har satt stort värde på Jans pålitlighet, ordning och reda
och att det som är sagt alltid blir gjort. Efter att ha arbetat tillsammans under så många år har vi dessutom blivit goda vänner.
Jag och föreningen tackar Jan för ett väl utfört arbete och
u nnar Jan att ha det lite ledigare framöver.
Anders Borgquist



Nya stadgar
Vid årets stämma kommer ett förslag till reviderade stadgar att
framläggas. Generellt innebär översynen en modernisering av stadgarnas text och ordalydelse, samt förtydliganden på en rad punkter
exempelvis vad som gäller vid kommande stadgeändringar och vid
föreningens eventuella upplösning.
I stadgeförslaget föreskrivs också vad som gäller för styrelsens
konstituering. I de nya stadgarna godkänns e-post som alternativ
till vanlig post. Stadgeförslaget innebär en betydande förenkling av
bestämmelserna gällande medlemskap. I förslaget är man medlem
så länge man betalar medlemsavgift. Slutar man betala upphör
medlemskapet automatiskt vid slutet av året, utan krav på någon
formell uppsägelse. De nya stadgarna innebär också att föreningen i
praktiken avskaffar insatserna.
Förslaget innebär en insats om 10 kr som ej återbetalas vid
utträde. Det blir dock styrelsens beslut att avgöra om insats skall
betalas.

Vid förra årets stämma godkändes ett förslag om att erbjuda k ända
insatsinnehavare att få sin överinsats (insats > 10 kr) återbetald eller att efterskänka den till föreningen. Överinsatserna uppgår i de
flesta fall till små belopp. Under året har alla kända insatsinnehavare
tillskrivits med detta erbjudande. Förfrågan har resulterat i att 5 2
medlemmar har begärt återbetalning av överinsats, övriga har valt att
efterskänka beloppet till föreningen. Det belopp som begärts återbetalt uppgår till 38 345 kr. Om stämman godkänner stadgeförslaget
och insatshanteringen kommer överinsatserna att återbetalas under
hösten. Återstående insatser överförs till föreningens reservfond och
blir en del av föreningens egna kapital.
Förslaget till nya stadgar och de nu gällande stadgarna finns på föreningens hemsida www.svenskraps.se sök sedan på medlemsförening
- Södra Sverige.
Den som så önskar kan få stadgarna hemsända med post, k ontakta
då föreningens kansli.

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Ekonomisk Förening
Org nr 746000-8621

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, med säte i Malmö, är en medlemsförening med uppdrag att bedriva intressebevakning och understödja försöks- och odlingsutveckling avseende oljeväxter och fröer inom
verksamhetsområdet Skåne, Blekinge och Halland.
Föreningen arbetar endast med arvodesanställd personal och med
hjälp av köpta tjänster. Mycket av arbetet i föreningen utförs också av
styrelseledamöterna.
Målsättningen med föreningens verksamhet är i första hand att
öka lönsamheten och odlingssäkerheten på våra medlemmars gårdar.
Föreningen är inte vinstdrivande, men styrelsen strävar 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. Föreningen
stödjer försöksverksamhet i både frö och oljeväxter. Nytt för året är
att föreningen tagit ut prover ur ett antal gårdars frölager och fått dem
rensade på ett laboratorium. Detta som en kontroll av fröföretagens rensningsarbete. 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. Föreningen tar
också in sponsringsintäkter vid olika arrangemang.
Föreningens styrelse förvaltar två stiftelser till främjande av frö
odlingen.
Föreningens arrangemang är kostnadsfria för medlemmar. Årets
arrangemang har glädjande nog lockat många deltagare, vilket dock
medfört att kostnaderna blivit höga. För att säkerställa föreningens långsiktiga verksamhet har styrelsen fastställt målsättningen att föreningens
kapitalbas bör uppgå till minst 10 miljoner kr och värdesäkras över tiden.
Under året har målsättningen överträffats.
Föreningens tillgångar förvaltas i några olika fonder i samarbete med
LRF 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 den finansiella
målsättningen.
I den nuvarande förvaltningen utbetalas inte erhållna utdelningar,
utan de läggs i stället till kapitalet i form av ökade andelsvärden. Avkastningen i förvaltningen framgår därför inte av resultaträkningen, utan
syns som förändringar av marknadsvärdet.
I balansräkningen tas fondvärdena dock endast upp till anskaffningsvärdet. Skulle marknadsvärdet emellertid understiga anskaffningsvärdet,
anges marknadsvärdet.
Det stora intresset för föreningens arrangemang gör att styrelsen kan
överväga att i framtiden ta ut en konferensavgift från deltagarna. Detta
skulle stärka föreningens ekonomi. Utfallet av årets kapitalförvaltning
har emellertid varit gott och föreningen redovisar ett positivt resultat.

Forskning och utveckling
Av effektivitets- och samordningsskäl bedrivs det mesta av försöks- och
utvecklingsarbetet i riksorganisationen SFOs regi.
Omfattande sortprovning, forsknings- och utvecklingsarbete, samt
insamlandet av forskningsresultat från övriga världen som prövas under
svenska förhållanden ligger till grund för odlarorganisationens råd
givning.
Arbetet med att föra ut den nya kunskap som utvecklingsarbetet ger
till odlarna, bedrivs genom odlardagar, fältvandringar och s.k. ERFAgrupper, grupper för erfarenhetsutbyte mellan odlare. Varje grupp
koncentrerar sig på en gröda och träffas under korta pass i fält.
De rapsdagar som föreningen arrangerar i april varje år har etablerat
sig som välbesökta och mycket uppskattade arrangemang. Årets rapsdag
på Hjularöds Gods blev välbesökt, med över 300 deltagare. Den årliga
frödagen på Bjärsjölagård blev fulltecknad och höstens fältvandring fick
också mycket stort deltagarantal.
Sortprovning och odlingstekniska försök i raps bedrivs i vanlig omfattning. Inom föreningens område finns gödslings- och stråförkortningsför9

sök i ängssvingel. Motsvarande försök i timotej avslutades under året.
Vartannat år arrangeras en studieresa för medlemmar och vart annat
år för förtroendevalda. Årets resa för förtroendevalda gick till Skottland, med ett flertal intressanta gårdsbesök. Föreningen har representanter i det nybildade odlingstekniska utskottet för vallfrö. Föreningen
deltar även aktivt i Partnerskap Alnarp.

Framtida utveckling
På grund av den fortgående strukturrationaliseringen inom lantbruket
förväntas ett svagt sjunkande medlemsantal över tiden. Det finns en
stor och stabil efterfrågan på vegetabiliska fetter som ger rapsfröet ett
stabilt och bra pris. Rapsen står sig fortsatt väl i konkurrens med andra
grödor. En stor del av den europeiska rapsen går till att framställa
biodiesel. Den inom EU pågående debatten om att begränsa användningen av åkermark för framställning av förnyelsebara drivmedel utgör
därför ett framtida hot mot rapsodlingen i nuvarande omfattning. I
sökandet efter inhemska alternativ till importerat sojaprotein är rapskakan fortsatt det främsta inhemska alternativet. Trots höstens mycket
besvärliga väder har det återigen etablerats en stor höstrapsareal. Tyvärr
lider många fält av den ihållande nederbörden och har inte utvecklats så väl. Föreningen verkar för ökad höstrapsodling i Halland och
Blekinge där potential för ökad odling finns. Fröodlingen har under
senare år ökat och är nu troligen den största någonsin, >17.000 ha i
hela landet. Frömarknaden är cyklisk och några fröslag har drabbats
av kraftiga prissänkningar. Odlarorganisationen har en fortlöpande
och konstruktiv dialog med fröföretagen om effektiviseringar av odling
och hantering av frö. Efter att försöken att skapa ett nytt gemensamt
odlingskontrakt misslyckades tillämpar fröföretag nu egna kontrakt.
Föreningens uppgift är därför att informera om de olika kontrakten
och tydliggöra för medlemmarna vad dessa innebär.
Odlarorganisationen strävar 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.
Det fortsatt stora intresset för höstraps och fröodling kan förväntas
ge föreningen stabila intäkter de kommande åren. Under året har en
översyn av stadgarna och anpassning till nya föreningslagen genomförts. Stadgeförslaget kommer att läggas fram för stämman 2018. Bl.a.
föreslås att insatserna i praktiken skall avskaffas och att de medlemmar
som har kända insatser kan få de återbetalda. Stadgeförslaget innebär
också förenklingar vad gäller medlemskap och utträde ur föreningen.

Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren (tkr).
Flerårsöversikt, tkr

2016

633

1 051

695

739

-1 055 -1 301

-1 242

-1 011

-250

-547

-272

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Rörelseresultat

-422

2015

2014

Finansiella poster
(exkl nedskrivningar)

561

104

545

54

Årets resultat

139

-146

-1

-218

10 980 10 135

Värdepapper, marknadsvärde

9 685

9 659

7 784

8 161

8 046

7 880

7 742

7 889

7 891

8 196

8 043

8 577

8 162

1 600

1 613

1 628

1 802

Värdepapper, anskaffningsvärde

7 864

Eget kapital
Balansomslutning
Medlemsantal

Eget kapitals utveckling

Belopp vid årets ingång

Insatskapital

Reserv Fritt eget
fond
kapital

655 899

589 240

Till medlemmar som avgått
ur föreningen har insatser
återbetalats

Summa

6 497 239 7 742 378

-846			-846

Till reservfonden överförda
insatser för under året
upphört medlemsskap

-2 730

Annonymt insatskapital som
över förts till reservfonden

-533 254

2 730		
533 254

Förslag till vinstdisposition
Från föregående år balanserad vinst

6 497 239

Årets förlust

138 653

Vinstmedel till förfogande

6 635 892

Styrelsens förslag till disposition
Balanseras i ny räkning

6 635 892
6 635 892

Not

2017-01-01
–2017-12-31

2016-01-01
–2016-12-31

1

392 578
240 110

392 887
657 913

632 688

1 050 800

2

-64 111

-249 568

3

-611 954

-703 316

4

-378 716

-348 349

-1 054 781

-1 301 233

-422 093

-250 433

534 510
46 849
-20 613

84 666
38 440
-19 038

560 746

104 068

Resultat efter finansiella poster

138 653

-146 365

Årets resultat

138 653

-146 365

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

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

10

0

Årets resultat			
138 653
138 653
Belopp vid årets utgång
119 069 1 125 224 6 635 892 7 880 185

Summa

Resultaträkning

2017

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

Not

6

Summa anläggningstillgångar

2017-12-31

2016-12-31

1

1

7 864 142

7 783 862

7 864 143

7 783 863

7 864 143

7 783 863

8 750

34 129

11 222

56 163

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

6 590

0

26 562

90 292

304 978

168 471

331 540

258 763

8 195 683

8 042 626

2017-12-31

2016-12-31

119 069

655 899

1 125 224

589 240

1 244 293

1 245 139

6 497 239

6 643 604

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

138 653

-146 365

6 635 892
7 880 185

6 497 239
7 742 378

137 991

102 723

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

83 507

44 525

94 000

153 000

315 498

300 248

8 195 683

8 042 626

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 räntei ntäkter görs på basis av den underliggande tillgångens
avkastning.

Erhållna utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning
fastställts.

Värderingsprinciper för balansräkning
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 värderas 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.
11

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 föreningen utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de
finansiella 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.

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

Not 2 Köpta tjänster
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

2017

2016

152 787
150 091

154 951
147 437

10 000

10 000

79 700

80 500

392 578

392 888

2017

2016

39 200

39 200

0

163 357

12 000

11 500

0

24 511

12 911

11 000

64 111

249 568

2017

2016

128 937

127 394

32 547

18 475

450 470

557 447

611 954

703 316

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

Löner och ersättningar
Styrelse1)
Övriga

2017

2016

227 930

184 490

30 850

64 300

40 691

32 219

Övriga personalkostnader
Styrelse och övriga förtroendevalda
Övriga

1)

Varav tantiem och dylikt

732

0

300 203

281 009

0

0

Sociala kostnader
Arbetsgivaravgifter

78 513

67 340

78 513

67 340

378 716

348 349

Not 5 Resultat från finansiella investeringar

2017

2016

Ränteintäkter
Utdelningar
Vinst vid försäljning aktier/andelar
Räntekostnader och liknande

10 423

8 789

12

36 426

29 651

534 510

84 666

-20 613

-19 038

560 746

104 068

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31

2016-12-31

7 783 864

8 160 758

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående bokfört värde

2 297 374

38 440

-2 217 096

-415 334

7 864 142

7 783 864

7 864 142

7 783 864

Bokfört

Anskaffnings-

värde

värde

värde

2 527 265

2 527 265

4 775 214

1 814 137

1 814 137

2 618 900

500 000

500 000

516 390

3 022 740

3 022 740

3 069 611

7 864 142

7 864 142

10 980 115

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

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förvaltningskostnader
Rapsmästaren

Marknads-

2017-12-31
94 000

2016-12-31

0

50 000

94 000

153 000

103 000

Alnarp 2018-04-25
Anders Borgquist

Nils-Gustav Nilsson

Ordförande

Vice ordförande

Philip Hedeng

Thomas Nilsson

Lennart Andersson
Fredrik Ohlsson

Tore Svensson

Vår revisionsberättelse har angivits 2018-05-25
Filip Lundberg

Mats Olsson

Magnus Hansson

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse
Vi har reviderat årsredovisningen och styrelsens förvaltning av
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ekonomisk förening
(org.nr. 746000-8621) för år 2017.
Vår granskning har utmynnat i en standardutformad revisions
berättelse. Slutsatserna i vår revisionsberättelse framgår ur följande
uttalanden:
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
Filip Lundberg
Auktoriserad revisor

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
å rsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen finns att läsas i sin helhet på föreningens
hemsida:
www.svenskraps.se/medlem/sodra_sverige.asp

Mats Olsson
Förtroendevald revisor

Magnus Hansson
Förtroendevald revisor
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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 10 tkr vardera till Jörgen Persson (frörådgivare

S kånefrö) och David Gottfridsson (växtodlingsrådgivare HIR
Skåne) till studieresor. 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.

Flerårsöversikt (tkr)

2017

2016

2015

2014

2013

Räntor och utdelningar

67

57

56

56

60

-50

174

166

20

Resultat värdepappersförsäljning

256

Nedskrivning värdepapper

-47

0

-69

0

0

Återföring nedskrivningar

0

69

0

0

52

275

74

161

222

131

1 731

1 693

1 564

Årets resultat
Marknadsvärde värdepapper

1 993

1 917

Bokfört värde värdepapper

1 993

1 757

1 731

1 614

1 474

Anskaffningsvärde

2 040

1 757

1 800

1 614

1 474

Eget kapital

1 974

1 719

1 685

1 574

1 397

Balansomslutning

1 995

1 760

1 735

1 619

1 489

20

40

50

45

92

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 anslogs 32 tkr till priser och genomförande av Södra Sveriges Frö- och
Flerårsöversikt (tkr)

Oljeväxtodlares fröpremieringstävling avseende 2018 års odlingar.
Dessutom beslutades om anslag till ett efterbehandlingsfösök i ängsgröe som i nuläget inte ser ut att realiseras.
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.

2 017

2016

2015

2014

39

33

32

33

34

Resultat värdepappersförsäljning

151

-29

102

95

19

Nedskrivning värdepapper

-25

0

-40

0

0

Räntor och utdelningar

Återföring nedskrivningar

2013

0

40

0

0

23

165

43

95

128

75

Marknadsvärde värdepapper

1 122

1 118

1 003

981

882

Årets resultat
Bokfört värde värdepapper

1 122

1 022

1 003

934

830

Anskaffningsvärde

1 148

1 022

1 043

934

830

Eget kapital

1 132

999

982

912

810

Balansomslutning

1 164

1 025

1 007

938

837

32

26

25

26

27

Beviljade anslag

Ansökan om anslag från stiftelserna (senast 31 oktober)
Anslag beviljas till ändamål, som uppfyller kraven i respektive
stiftelses stadgar. Ansökan kan göras av odlare, forskare, rådgivare,
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försökspersonal etc. och ställs till styrelsen för Södra Sveriges Fröoch Oljeväxtodlare, Box 96, 230 53 Alnarp.

Organisation
STYRELSE
Anders Borgquist, f -53, Ordförande
Billinge 606, 241 95 Billinge
Tel: 0413-54 20 85, Mobil: 0705-54 20 85
E-post: anders.borgquist@tele2.se
m.period 2016-18
Nils-Gustav Nilsson f -55, Vice ordförande
Planagården 219, 254 70 Kattarp
Tel: 042-20 60 82, Mobil: 0705-37 36 98
E-post: plana219@gmail.com
m.period 2017-19
Lennart Andersson, f -58
Grimeton 17 Kärret, 432 98 Grimeton
Mobil: 0705-69 40 05
E-post: lennartand@gmail.com
m.period 2016-18
Thomas Nilsson, f-62
Harstorpsvägen 7, 373 35 Fridlevstad
Mobil: 0708-55 55 80
E-post: thomasnilsson@outlook.com
m.period 2016-18
Fredrik Ohlsson, f -75
Sjöstorp 301 Norregård, 247 94 Dalby
Tel: 046-20 00 83, Mobil: 0703-18 00 39
E-post: ohlssonagro@norregarden.se
m.period 2017-19
Philip Hedeng, f -86
Heagårds Egendom 305, 305 91 Halmstad
Mobil: 0739-72 68 47
E-post: philip.hedeng@gmail.com
m.period 2017-19
Tore Svensson, f -53
Storegård 1455, 286 90 Svalöv
Mobil: 0708-87 42 08
E-post: ninaochtore@storegard.net
m.period 2016-18

Katja Dirsell aukt revisor, f -85
BDO
Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö
Tel: 010-171 50 00

LOKALA OMBUD (mandatperiod 1 år)
Halland
Gustav Skyggeson (sammankallande)
Stenastorps gård 210, 311 94 Falkenberg
Tel: 0346-198 66
E-post: gustav.skyggeson@outlook.com
Nils-Arne Göransson
Eldsberga Karlsfält 564, 305 97 Eldsberga
Tel: 035-421 67, Mobil: 0708-22 72 46
E-post: karlsfaltsgard@telia.com

Ordinarie
Mats Olsson f -54
Tingaröd 114, Johannesberg, 274 63 Rydsgård
Tel: 0411-44 300, Mobil: 0705-41 57 75
E-post: matsgostaolsson54@gmail.com
Magnus Hansson f - 81
Flintevångsvägen 254-20, 245 92 Staffanstorp
Mobil: 0706-65 97 18
E-post: magnus__hansson@outlook.com
Filip Lundberg aukt revisor f -76
BDO
Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö
Tel: 010-171 50 00
Suppleanter
Måns Henningsson, f -64
Helsingborgsvägen 220, 262 96 Ängelholm
Mobil: 0705-85 93 80
E-post: henningssonmans@hotmail.com

Magnus Bosson
Gislasträtet 55, 375 91 Mörrum
Tel: 0454-505 50, Mobil: 0736-18 86 26
E-post: bosson_magnus@hotmail.com
Gustav Skyggeson
Se Lokala ombud för kontaktuppgifter

SVERIGES FRÖ- OCH
OLJEVÄXTODLARES KANSLI

Per Eriksson
Säby 214, 373 53 Ramdala
Tel: 0455-410 06, Mobil: 0708-41 07 84
E-post: perericssons@gmail.com

Postadress: Box 96, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
E-post: info@svenskraps.se
Tel växel: 040-46 20 80
Vd: Anneli Kihlstrand
Tel: 040-46 20 83, Mobil 0706-23 54 53
E-post anneli@svenskraps.se
Ek chef: Jan Hempel
Tel: 040-46 20 81, Mobil 0706-57 55 01
E-post: jan.hempel@svenskraps.se
Ek.chef fr.o.m 2018-03-01: Carina Jönsson
Mobil: 0703-04 92 28
E-post: carina.jonsson@svenskraps.se
Försök mm: Gunilla Lindahl-Larsson
Tel: 040-46 20 82, Mobil 0706-58 44 94
E-post: gunilla.larsson@svenskraps.se
Vallfrörådgivare: Tore Dahlquist
Mobil: 0707-77 78 73
E-post: tore@svenskraps.se

HEDERSLEDAMÖTER

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Sven Ohlson
Lis gård 106, 311 93 Långås
Mobil: 0734-33 55 40
E-post: sven_boxerohlson@hotmail.com
Blekinge
Thomas Nilsson (sammankallande)
Se Styrelse för kontaktuppgifter
Anders Henriksson
Nabbavägen 13, 375 91 Mörrum
Mobil: 0705-55 12 86
E-post: henriksson.elleholm@telia.com

Lantmästare Stig Brynell, Höllviken, hedersordf.
Lantmästare Gunnar Henningsson,
Limhamn, hedersordförande
Lantbrukare Nils-Bertil Offesson, Lund

STYRELSESAMMANTRÄDEN
REVISORER

Håkan Välawik
Norrvidinge 1159 Välagården
268 72 Teckomatorp
Tel: 0418- 66 08 18, Mobil: 0725-35 30 22
E-post: valawik@hotmail.com

2017-02-13
2017-04-27
2017-05-15
2017-10-04
2017-11-22

Bjärsjölagårds slott, Sjöbo
Hjularöds Gods, Harlösa
Hotel Mercure City Princes Street
Hotel, Edinburgh
Hurva gästgivaregård
Flädie Mat & Vingård, Bjärred

VALBEREDNING
(vald intill årsstämman 2018)
Roland Andersson (sammankallande)
Bangsbovägen 44, 253 54 Mörarp
Mobil: 0705-82 34 08
E-post: roland.bangsbogard@live.se
Erik Olsson
Västra Torps Byaväg 210-7, 231 97 Klagstorp
Mobil: 0709-15 66 57
E-post: erik.olsson@hush.se
Sara Thunell
Österlenvägen 1039, 271 77 Löderup
Mobil: 0761-39 29 96
E-post: saralofvendahl@hotmail.com

Jan Hempel
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Ek.för.
Box 96, 230 53 Alnarp
Tel: 040-46 20 81, Mobil: 0706-57 55 01
E-post: jan.hempel@svenskraps.se
Fr.o.m 2018-03-01
Carina Jönsson
Se Kansli för kontaktuppgifter

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 totalt 46
fullmäktige (2018). Antalet fullmäktige baseras
på antalet medlemmar i respektive förening.
Södra Sverigeföreningen representerades av 1 7
fullmäktige vid stämman 2018.
Utöver stämman deltar fullmäktige även i
andra av SFO anordnade arrangemang, t ex.
informationsmöten och fullmäktigedagar.
Styrelse SFO
Riksorganisationens styrelse efter SFO:s stämma
2018 består av sju ordinarie ledamöter.
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B
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 2018.

TID

PLATS
PROGRAM

Onsdagen den 20 juni 2018 klockan 10.00
Kaffe serveras från kl. 09.30
Tosterups Slott, Tomelilla, se karta till höger
10.00
Hälsningsanförande av föreningens
ordförande Anders Borgquist
Stadgeenliga ärenden.
Prisutdelning, fröpremiering skörd 2017
Presentation av Tosterups slott och verksamheter
12.00
Lunch
13.00
Studieresa med besök på Högestad,
Activs gård och Skånefrö.
17.00
Avslutning med sommarandakt i Tosterups
slottskyrka.
Ca. 17.30
Avslutning och hemfärd

Vägbeskrivning från Malmö:
KOSTNADER

ANMÄLAN

Deltagaravgiften på 300 kr, inkluderar
fm. kaffe, lunch och studieresa.
Betala gärna i förskott till föreningens
bankgirokonto 5305-7691.
Senast den 13 juni 2018 på föreningens hemsida.
www.svenskraps.se,
via E-post till carina.jonsson@svenskraps.se
eller på telefon 040-46 20 80

1. Kör E65 mot Ystad
2. I första rondellen ta tredje avfarten till vänster
3. I nästa rondell kör rakt fram
4. I tredje rondellen ta tredje avfarten mot Tomelilla
5. Efter 5 km kör höger mot Köpingebro
6. Efter 2 km, sväng vänster mot Svenstorp på Svenstorpsvägen
7. Kör rakt fram i drygt 3 km mot Svenstorp tills ni kommer
till en vägkorsning där det står Tosterup till höger.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Produktion LIME AB, Tejarps gård, 233 76 Klågerup, Tel 040-40 86 80

