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Föredragningslista
Ordinarie årsstämma Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för
Bosjökloster, Höör, tisdagen den 22 juni 2010 kl 10.00
1 Hälsningsanförande, föreningens ordförande Anders Borgquist

5 Godkännande av föredragningslista

16 Val av revisorer jämte suppleanter
		 Nuvarande
Ordinarie
Jan Anders Andersson, Lund
Lennart Persson, Trelleborg
Mats Pålsson, Grant Thornton,
Malmö

6 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

17 Val av lokala ombud

7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

18 Fråga om valberedning

8 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2009

19 Val av fullmäktige jämte suppleanter till stämma med Sveriges Frö- och
Oljeväxtodlare ek för

2 Val av stämmopresidium
3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare
4 Fastställande av röstlängd

9 Revisorernas berättelse beträffande förvaltningen 2009
10 Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna beträffande 2009
års förvaltning
12 Beslut angående föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
13 Beslut angående medlems- och serviceavgift 2009

Suppleanter			
Magnus Larsson, Kattarp
Mats Olsson, Rydsgård
Ann Theander, Grant Thornton,
Malmö

20 Information om Greve Philip Bondes Stipendiefond och
Stiftelsen Rektor Hjalmar Nilssons fond
21 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
22 Övriga ärenden
23 Stämmans avslutning

14 Bestämmande av arvode och ersättningar till förtroendevalda
15 Val av styrelse
a. Bestämmande av antal ledamöter (tidigare 7)
b. Val av styrelseledamöter
		 I tur avgående:
		 Anders Borgquist
		 Thomas Nilsson
		 Tore Svensson
		 Johan Johansson

− Prisutdelning vallfröpremiering skörd 2009
− Aktuellt beträffande odlingsgrenarna
− Lunch
− Studieutfärd

Omslagsbild

Marieberg klockan 22.48, den 12 maj 2009.
Foto: Hans Jonsson
>> Efter en lång arbetsdag är det dags att ta sig an det sista rapsfältet.Det är vindstilla och Thomas Andersson behandlar höstrapsen
med 0,8 l/ha Amistar. Grödan etablerades fint hösten 2008 och vid
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b lomning var den fuktig och tät, och med en hög skörd på gång.
Läge för svampbekämpning.

2009 ett ekonomiskt
bra år för föreningen
Ett tufft år för många
växtodlingsföretag
>> Rubriken kan verka provocerande, men speglar utvecklingen
under året. Föreningens goda resultat är en följd av den kraftiga
börsuppgången under 2009. I den bästa av världar hade betydande
delar av våra värdepapper sålts före börsraset 2008. När detta inte
skedde har styrelsens beslut att undvika all försäljning mitt under
den värsta nedgången visat sig riktigt. Det har möjliggjort för
föreningen att vara med på den kraftiga börsuppgången 2009. Under
året har därför betydande delar av föregående års nedskrivningar
kunnat återtas. Under våren har styrelsen beslutat att byta förvaltningsmodell för värdepappersportföljen. Förhoppningen är att det
skall ge en stabilare utveckling av våra tillgångar över tiden.
Odlingsmässigt var 2009 ett gynnsamt år. Oljeväxtarealen i
södra Sverige var den största på mycket länge, över 40 tusen ha.
Medelskörden på över 4000 kg/ha gjorde oljeväxterna till en mycket
konkurrensk raftig gröda. Rapsen har också stått emot prisfallet
bättre än spannmålen.
Kvaliteten på årets höstrapsfält är ojämn. Många fält ser bra ut,
medan de som fick en dålig start i höstas lider svårt av den torra och
kalla våren. Det visar på vikten av organisationens utvecklingsarbete
med etableringsmetoder för höstraps.
Fröodlingsåret 2009 var relativt gynnsamt med goda skördar i flera
arter. Krisen i världsekonomin och stora skördar har lett till betydande
lageruppbyggnad. Priserna ser tyvärr ut att pressas tillbaka till de
nivåer vi hade 2006. Men frömarknaden är cyklisk, så det gäller att
ha något att skörda och sälja när priset vänder upp.
Föreningens arbete med odlingsutveckling har gett en hel del
konkreta resultat, som stärker odlingsgrenen.
Regeringen har aviserat att man stegvis tänker avskaffa jordbrukets

rabatt på energiskatterna. Det kommer att leda till stora kostnadsökningar för jordbruket. Kostnadsökningar som inte tillnärmelsevis
kompenseras av borttagandet av gödselskatten. Dessutom har de
rödgröna aviserat att man tänker återinföra gödselskatten, om de
kommer till makten. För de som använder mycket el blir effekten
ännu värre. Inom jordbruket finns inga stora vinster att beskatta,
tvärtom krymper produktionen inom flera sektorer. I år är det valår,
vi borde alla kontakta våra riksdagsmän och påtala allvaret i förslagen.
Under året kommer en diskussion om frö- och oljeväxtodlarnas
organisation att initieras. Om det utmynnar i några förändringar är
för tidigt att säga, men det handlar om att vi medlemmar skall få ut
maximal nytta av de resurser vi satsar i vår förening.
Slutligen hoppas jag att det kalla och torra vårvädret skall ändra sig
och att den senaste tidens svaga pristendens uppåt håller i sig, så att vi
kan få ett lyckosamt odlingsår 2010.
Anders Borgquist, ordförande
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40 % arealökning

>> Oljeväxterna fortsätter sitt segertåg i landet och Södra Sveriges
Frö- och Oljeväxtodlare har tagit täten. Sveriges oljeväxtareal
passerade precis 100 000 ha skörd 2009. Det var en ökning med
drygt 10 %. I stort sett hela denna ökning stod den södra landsänden
för. I Skåne, Blekinge och Halland ökade arealen med nästan 40 %
för att nu vara 43 000 ha.

Rekordskörd 2009
Skulle vi se på produktionen så väger SSFO tyngre än så. Odlarna
i Skåne, Halland och Blekinge kunde glädja sig åt ännu ett år med
rekordskördar. Höstrapsskörden var enligt SFO: s skördeuppskattning
4100 kg/ha. Det var ett par deciton högre än 2008 års rekordskörd.
Det är inte troligt att vi haft en så hög medelskörd någonsin och
det krävs perfekta förhållanden för att nå dit. Vädret med torr period
i blomningen innebar minimala svampangrepp och det är en av
förutsättningarna för hög skörd. Men det är inte enbart tur med vädret
som skapar rekordskörd. Odlingstekniken är alltmer inriktad på hög
tillväxt på hösten och det är här grunden läggs för skördepotentialen.
4

Tidig sådd – byggsten nummer ett
De sydsvenska odlarna sår rapsen mellan 10 och 25 augusti. Att så i
första halvan av augusti kan kännas tidigt om hösten blir mild men
vi har lärt oss att anpassa både utsädesmängd och kvävegödsling för
att hantera detta. Utsädesmängden har sänkts år från år och planttätheten vid invintring är runt 40 plantor per kvm.
Även kvävegödslingen är en viktig byggsten för hög skörd. Vid
tidig sådd vet vi att vara försiktiga med givans storlek för att kanske
komplettera om tillväxten avstannar. Men lika viktigt är det att vid
normal till sen sådd lägga en högre kvävegiva för att ge rapsen en rejäl
skjuts så vi har minst 8 blad vid invintring. En lite högre kvävegiva
på hösten sparar vi in genom att kunna hålla igen på vårgivan. Ju
kraftigare rapsen är desto lägre kvävegiva på våren.
Det känns som att odlingstekniken med fokus på att ge bästa förutsättningar för hög tillväxt på hösten sitter där den ska. Det skapar
förhoppningar om fortsatt höga höstrapsskördar i södra Sverige.
Av Johan Biärsjö

Vallfröodlingen
och Vallfrö 10 000

Raj/rörsvingel

Eng rajgräs

Ängsgröe

Rödsvingel

Vitklöver

Hundäxing

Ängssvingel

Timotej

Rödklöver

>> Den skånska fröarealen ligger
Ha
Vallfröareal i Skåne, Blekinge, Halland 2005–2009
sedan flera år tillbaka ganska stabilt
1800
kring 4600 ha, vilket är ungefär 40%
av landets totala fröareal. Dominerar
2005
1600
arealmässigt gör rödsvingel med över
2006
1400
1600 hektar.
Odlingssäsongen startade med en
2007
1200
lång och torr vår. Regnet lät vänta
2008
1000
på sig och det var till och med de
2009
odlare som bevattnade sin ängsgröe
800
för att säkra tillväxten. Vid tiden
600
för tröskning visade det sig dock att
skörderesultaten generellt sett var
400
tillfredsställande. Det finns gröeodlare
200
som skördat upp emot 1400 kg frö/ha
och rajgrässkördarna ligger en bit över
0
1000 kg/ha. När klövern blommade
var det bra väder för pollinering vilket
också visat sig i skörderesultaten. Både
röd- och vitklöverfröskördar på över
800 kg/ha finns.
Om nu skörderesultaten i många fall varit tillfredsställande fick
Spillet vid direkttröskning bedömdes vara 5-6 gånger så stort som vid
odlarna 2009 se en kraftig sänkning av priserna. Största sänkningar
tröskning av strängar.
ser vi på rödsvingel, ängssvingel och eng rajgräs. Här finns stora lager
Flera försöksserier pågår som ex ogräsbekämpning i rödklöver
på världsmarknaden som trycker prisnivån och fortfarande påverkar
och odlingsteknik för rörsvingel. En serie i vardera rödsvingel och
den ekonomiska krisen frömarknaden negativt. Det tycks inte vara
ängsgröe där kvävegödsling vid olika tidpunkter kombinerats med
förrän vid skördeåret 2011 vi kan förvänta oss en stabilare marknad
tillväxtreglering har gett intressanta resultat. Tre års försök visar på
med högre priser.
att en stråförkortning med 0,4 l/ha Moddus + 2,0 l/ha CCC har i
genomsnitt gett en skördeökning på kring 20% i rödsvingel. Dessa
resultat tillsammans med tidigare fastställer att stråförkortning är
Vallfrö 10 000
en odlingsåtgärd som snarast är att betrakta som en rutinåtgärd för
Det stora vallfröprojektet Vallfrö 10 000 har nu pågått under två år
rödsvingelodlarna. Värt att notera är att det är viktigare att grödan är
och vi kan redan se många spännande resultat av satsningen. Som
i god tillväxt än att behandlingen görs i ett visst utvecklingsstadie. I
exempel kan nämnas att nya odlingsanvisningar för samtliga fröslag
ängsgröe har försöken inte visat lika entydigt att det är en fördel att
numera finns på Svensk Raps hemsida. Temadagar och skördedemonstråförkorta. Slutsatsen är att några generella behandlingar inte är
strationer om fröodling har hållits under året. Första tröskdemonstraaktuellt, men i fält som är kraftiga kan det vara en fördel med stråförtionen var i ängsgröe hos Göran Brynell, Vellinge. Här visades både
kortning, speciellt under fuktiga år.
olika sorters strängläggare, stränglyftare och skördetröskor. Deltagarnas största aha-upplevelse för dagen var säkert den stora skillnad i
Av Gunilla Larsson
spill det blev mellan stränglagd gröda och den som tröskades på rot.

kg frö/ha

Skördeökning för stråförkortning i rödsvingel,
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Årets aktiviteter
FRÖDAG PÅ BJÄRSJÖLAGÅRD
Den årliga frödagen på Bjärsjölagård är alltid välbesökt av intresserade
fröodlare. Några av programpunkterna var ogräs och senaste nytt
från Vallfrö 10 000. Ogräsproblematiken i våra frövallar diskuterades
ingående och Henrik Hallqvist från Växtskyddscentralen delade
med sig av sin kunskap i frågan. Inte minst problemen med skräppa
i rödklöver diskuterades. Om det finns skräppa i vallen är det handplockning som gäller eftersom inga kemiska preparat finns att tillgå.
Förra årets pristagare i föreningens fröpremieringstävling,
Sven Erik Jonsson, Teckomatorp berättade om sitt framgångsrecept
för rajgräsodling.
Planerna inför året med det nya projektet Vallfrö 10 000 presen
terades av projektledaren Thorsten R-Pedersen. Försöksresultat från
ett par intressanta försöksserier i rödsvingel och ängsgröe redovisades.
Dagen avslutades av Tore Dahlquist, SW Seed med en trevlig bild
exposé över odlingsåret som gick.

RAPSDAG I KATTARP
När Kung Bore gjorde ett sista försök att erövra Skåne innan sommaren
hade vi en fantastisk rapsdag hos Nils-Gustav Nilsson på Plana
gården, Kattarp. 140 stycken lantbrukare och rapsexperter kom för
att diskutera runt olika etableringsmetoder och andra frågeställningar
som snigelproblem, sortval och mycket annat. Fältet var uppdelat i
åtta led där sådd var gjord efter olika bearbetningar med tallriks- och
stubbkultivator, alvluckring eller plöjning vid olika djup.
Albin Gunnarson, Svensk Raps föredrog de olika etableringarna

Trots ihärdigt regn och kraftig blåst var intresset och
stämningen på topp vid rapsdagen på Planagården.
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och Gunilla Berg från Jordbruksverket svarade på frågor runt sitt
specialområde svampar och insekter.
Många intressanta iakttagelser kunde göras hur man etablerar
under rådande väderleksförhållanden och på denna styva lera man
har i nordvästra Skåne.
Efter fältvandringen vad det ett stort antal maskinföretag som
visade sina maskiner för rapsetablering.

STUDIERESA TILL TJECKIEN
Styrelsen och förtroendevalda gjorde studieresa till Tjeckien 19-21 maj.
Vi blev guidade och omhändertagna av vår svensktalande guide
som var väl insatt i såväl svenskt som tjeckiskt jordbruk och därmed
ovärderlig under vårt besök i detta spännande land.
I Tjeckien odlas 3,5 milj ha. Raps odlas på 350 000 ha och vallfrö på
20 000 ha. Dessutom odlas vallmo och solrosor på 40 000 resp 20 000 ha.
Från Prag åkte vi c:a 10 mil österut mot Brno. Första studiebesöket
på Agro Podlesi som bestod av 275 gårdar med totalt 51 000 ha och
153 anställda. Gamla byggnader enligt öststatsmodell låg för fäfot
och nya rationella stallar var byggda.
På försöksstationen Humpolecs fanns rapsförsök. Vinterhärdighet
är en viktig fråga och hybridraps odlas till sjuttio procent av arealen.
Efter en önskvärd sådd av raps den 18-25 augusti ges inget eller
mycket lite kväve (15-20 kg/ha). Plöjning är huvudalternativet vid
etablering. Tillväxtregulator används vid tidig sådd.
Tjeckien är ju känt för sitt goda öl. Vi besökte ett av ca 100 öl
bryggerier, Bernards grundades redan 1597. Bryggeriet beslagtogs

Den tjeckiska rapsens utveckling studerades noga av deltagarna.

av kommunisterna 1949 och var helt förfallet när det köptes ut av
privata intressenter 1989. Idag produceras öl efter gamla recept i
toppmoderna anläggningar.
På Dolni Kralovice gård med 1300 ha och 330 mjölkkor fanns en
stor fröproduktion av bl.a. rödklöver, timotej, rajgräs och vallmo.

fungerar i ett stort lantbruksföretag med stor geografisk spridning
och skiftande odlingsbetingelser. Dagens sista besök var hos Kerstin
och Johan Biärsjö på Bodarpsgården. Kerstin berättade om gårdens
historia och hur det är att bedriva småskalig livsmedelsproduktion.
Johan guidade runt i odlingarna och visade bl a de nya tunnlarna
som ska förlänga hallonsäsongen. Dagen avslutades som traditionen
bjuder med andakt i Bodarps kyrka.

STÄMMA 2009
Föreningens årsstämma hölls på Ängavallens Gård, Vellinge. Ett 90-tal
personer deltog i stämman. Föreningens ordförande Anders Borgquist
hälsade välkommen och i sitt inledningsanförande berörde han att
det var många år sedan man senast sett så många gula rapsfält i Skåne
som man gör i år. Intresset för rapsen har också ökat och det är lätt
prata raps idag. Rapsprojektet 20/20 har varit framgångsrikt och satt
fokus på grödan. Flera resultat som framkommit, bland annat när det
gäller etablering har redan omsatts i praktiken. Det nya EU-projektet
för marknadsföring av rapsolja ska ytterligare sätta fokus på olje
växterna. På vallfrösidan drivs det treåriga projektet Vallfrö 10 000.
Pristagarna i den årliga fröpremieringstävlingen presenterades och
fick motta sina priser. Året fröslag var rödklöver och rödsvingel.
Pristagare var i rödklöver Fredrik Ohlsson Dalby (1:a pris), Arne
Stenson, Vallåkra och Magnus Henriksson, Lund och i rödsvingel
Skarhults gods, Eslöv (1:a pris), Nils-Bertil Offesson, Lund och
L ars-Åke Persson, Trelleborg.
Efter stämmoförhandlingarna presenterade Johan Biärsjö och
Thorsten R-Pedersen projekten Rapsolja för hälsa och njutning
respektiv Vallfrö 10 000.
Efter stämmolunch följer den populära studieutfärden i bygden.
Första anhalt var hos Bo Emanuelsson där ängsgröe- och vitklöver
odlingar förevisades. På Lindholmen strax söder om Svedala
berättade representanter för RO Jordbruks AB om hur driften

Bo Emanuelsson berättar hur han lyckas med sin
vitklöverodling.

FRÖFÄLTVANDRING I NORDVÄSTRA SKÅNE
SSFO arrangerade tillsammans med fröfirmorna en fältvandring i
nordvästra Skåne den 5 oktober. Som alltid var intresset stort och ett
75 tal fröodlare deltog.
Vi samlades hos Nils-Gustav Nilsson, Planagården där föreningens
ordf Anders Borgquist hälsade alla välkomna och berättade lite om
föreningen och vallfrömarknaden. Vi gick vidare ut i ett vitklöverfält
där Nils-Gustav berättade om gården och problematiken att odla frö
på lerjordar. Vi tittade även på en nyetablerad rödsvingelfrövall.
Färden gick vidare och flera kända gårdar, som Västraby och
Svedberga passerades innan vi kom fram till nästa besöksplats som
var Stureholm där Lars Brunnström tog emot och presenterade gården i samband med kaffedrickande i parken. Här informerade även
representanter från fröföretagen om firmornas marknads- och lagerstatus. På Stureholm tittade vi på gårdens rödklöver- och ängsvingelodling. Här d
 iskuterades bland annat etablering och utsädesmängd
på dessa känsliga lerjordar.
Nästa stopp blev Agri TT (på Vegeholms Säteri) där det odlas rajsvingel och rödklöver och här blev diskussionen återigen etableringen
på styva jordar samt nyttan av frövall i växtföljden.
Dagen avslutades på Bäckafarm med buffé och grillad gris med
sammanfattning och mera diskussion om frömarknaden.

Etableringe av rödsvingel på styva lerjordar diskuterades flitigt vid den
välbesökta frödagen i nordvästra Skåne.
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Greve Philip Bonde på Bosjökloster

tillhör föreningens historia
>> När nu stämman befinner sig på Bosjökloster finns det en helt
klar koppling till fröodlingsfrågorna och föreningens verksamhet och
en av de verkliga förgrundsfigurerna för vår frö- och oljeväxtodlareförenings utveckling, Philip Bonde.
Philip Bonde var inte skåning sedan födseln utan han föddes 1876
på Kjesäter i V Vingåker i Södermanland. Men när hans pappa blev
fideikommisarie på Trolleholm flyttade familjen till Skåne och Philip
Bondes skolgång var i Lund. Därefter skaffade han sig en gedigen
utbildning på jordbruksområdet, skogshushållning i Tyskland och
Danmark samt agronomexamen i Uppsala 1900. Efter avslutad utbildning drev Bonde ett par gårdar i mellansverige innan färden gick
till Skåne, där Philip Bonde 1908 köpte Bosjökloster.

Nunnekloster från början
Bosjökloster bildades under 1100-talet som ett nunnekloster och
blev under följande århundraden ägare till stora områden i mellersta
Skåne. 1536 drogs dock klostret via reformationen in till danska
kronan, men genom byte av några gods på Själland köptes Bosjökloster 1560 av fru Thalle Ulfstand och blev därmed privat egendom.
Eftersom Bosjökloster aldrig varit ett fideikommiss har egendomen
minskat i omfång efterhand och 1908 när Philip Bonde köpte fastigheten bestod arealen av 450 ha.

Föreningens förste ordförande
Philip Bonde var en mycket driftig brukare och fick naturligtvis
många uppdrag inom lantbruksnäringen. När det 1911 blev aktuellt

att bilda en fröodlingsförening i Skåne var Philip Bonde en given
ordförande. Han kom att med stort intresse och engagemang arbeta
med och driva fröodlingsfrågorna. Han var föreningens ordförande
under de följande 40 åren och är därmed den ordförande som innehaft posten längst i föreningens snart 100-åriga historia. När Sveriges
Fröodlarförbund bildades 1914 blev Philip Bonde ordförande även i
riksorganisationen. Under 1940-talet ökade oljeväxtodlingen och det
blev då fröodlingsföreningens uppgift att sprida odlingskunskap för
denna gröda. 1943 var tiden inne för att bilda en egen odlarförening
för de skånska oljeväxtodlarna och även riksorganisationen Sveriges
Oljeväxtodlare Centralförening (SOC) såg dagens ljus detta år. Ordförandeskapet i båda föreningarna a xlades av Philip Bonde.

Greve Philip Bondes
stipendiefond och vandringspris
När Philip Bonde lämnade ordförande
posten i Skånes Fröodlingsförening 1951
inrättades en stipendiefond med hans
namn. Ur denna fond skulle det årligen
delas ut stipendier för utlandsstudier av
fröodling. Två år senare donerar Philip
Bonde en silverbricka som skulle bli ett
vandringspris till den bästa rödklöverfröodlaren. Både stipendiefonden och
vandringspriset delas ju fortfarande
årligen ut och gör att vi håller kvar i
minnet en av de stora förgrundsfigurerna som haft stor betydelse för fröoch oljeväxtodlingens utveckling i både
Skåne och övriga landet.
Skånes fröodlingsförenings stämma i Svalöv 1920.
Greve Philip Bonde är markerad.
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Av Gunilla Larsson

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 45 tkr
för en studieresa till Bornholm under 2010 för medlemmarna i Södra

Sveriges Frö- och Oljeväxt-odlare. Fonden förvaltas av styrelsen för
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och dess kapital är placerat i
fem olika ränte- och aktiefonder. Fullständigt bokslut kan rekvireras
från Svensk Raps AB:s kontor i Alnarp.

Flerårsöversikt (tkr)

2009

2008

2007

2006

2005

Räntor och utdelningar

57

49

47

42

37

Resultat värdepappersförsäljning

-1

-1

0

0,3

0

Nedskrivning värdepapper

0

-276

0

0

0

Återföring nedskrivningar

276

0

0

18

140

Årets resultat

332

-229

45

60

176

Marknadsvärde värdepapper

1 324

935

1 257

1 347

1 156

Bokfört värde värdepapper

1 190

935

1 198

1 187

1 156

Anskaffningsvärde

1 190

1 211

1 198

1 187

1 174

Eget kapital

1 172

886

1 198

1 154

1 127

Balansomslutning

1 219

970

1 200

1 188

1 156

45

84

0

33

29

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 23 tkr till priser i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares
fröpremieringstävling avseende 2010 års odlingar.
Fonden förvaltas av styrelsen för Södra Sveriges Frö- och Olje
växtodlare och dess kapital är placerat i aktier, aktie- och räntefonder. Fullständigt bokslut kan rekvireras från Svensk Raps AB:s
kontor i Alnarp.

Flerårsöversikt (tkr)

2009

2008

2007

2006

2005

Räntor och utdelningar

31

29

28

25

21

Resultat värdepappersförsäljning

0

-1

-1

-1

0

Nedskrivning värdepapper

0

-145

0

0

0

Återföring nedskrivningar

145

0

0

0

77

Årets resultat

175

-117

26

24

97

Marknadsvärde värdepapper

768

555

719

809

724

Bokfört värde värdepapper

717

555

710

702

695

Anskaffningsvärde

717

700

710

702

695

Eget kapital

701

549

689

685

681

Balansomslutning

725

573

712

706

698

23

23

22

20

16

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 Frö- och
Oljeväxtodlare, Box 96, 230 53 Alnarp.
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Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Ekonomisk Förening
Org nr 746000-8621

Förvaltningsberättelse

Framtida utveckling

Allmänt om verksamheten
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för. är en medlemsförening med uppdrag att understödja och bedriva försöks- och odlingsutveckling avseende oljeväxter och vallfrö inom verksamhetsområdet
Skåne, Blekinge och Halland. Odlarkonferenser, fältvandringar och
olika former av kunskapsförmedling till m
 edlemmarna är en viktig
del av verksamheten.
Verksamheten finansieras genom medlems- och serviceavgifter
från odlarna. Avkastningen från föreningens ackumulerade kapital är
också en viktig del av intäkterna. Trots den rådande finansk risen har
utdelningar och räntor lämnat ett väsentligt bidrag till verksamheten
även under 2009. Styrelsens beslut att under den kraftiga börsnedgången inte sälja av våra värdepapper har under året visat sig riktigt,
då föreningen därigenom har kunnat ta del av den kraftiga börsuppgången under 2009. Den stora n
 edskrivning av våra värdepapper
som föreningen tvingades till i bokslutet för 2008 har till betydande
del återtagits och föreningen visar ett starkt resultat för 2009. Under
året har beslut tagits om att byta förvaltningsmodell. I stället för
enskilda värdepapper kommer tillgångarna framöver att förvaltas i
fonder i samarbete med LRF:s finansavdelning. Detta kommer att bli
administrativt enklare och förhoppningsvis även ge en förvaltning
med jämnare resultatmässigt utfall. Bytet sker under första halvåret
2010. Medlemsa ntalet har under 2009 visat en fortsatt positiv utveckling och antalet medlemmar har under året ökat med 56 st. och
var vid årets slut 1 768 (förra året 1 712), varav193 från Halland och
Blekinge (förra året 229).
Föreningen arbetar endast med arvodesanställd personal och med
hjälp av köpta tjänster.

Forskning och utveckling

Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren
Flerårsöversikt, tkr

2009

2008

2007

2006

511

361

365

384

Verksamhetens kostnader exkl
avsättn. SSO
Avsättn till Stiftelsen Sv Olje
växtforskning

-787

-749

-757

-638

0

0

-200

-500

Rörelseresultat

-275

-388

-592

-755

Finansiella poster (exkl ned
skrivningar)

-231

443

544

1 548

Nedskrivnigar aktier/andelar

2 001

-2 758

0

0

Resultat efter finansiella poster

1 494

-2 703

-47

793

Årets resultat

1 543

-2 690

65

677

Värdepapper, marknadsvärde

7 893

6 570

10 274

10 210

Eget kapital

8 023

6 481

9 173

9 109

Balansomslutning

8 350

6 876

9 866

10 545

Medlemsantal

1 768

1 712

1 664

1 653

Verksamhetens intäkter
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Under året har priserna på många av lantbrukets produkter fallit
kraftigt, detta gäller även frö- och oljeväxter. Många växtodlingsföretag befinner sig idag i en mycket pressad ekonomisk situation.
Frö- och Oljeväxtodlarorganisationen inser lantbrukets behov
av sänkta kostnader och kommer därför under innevarande år
att se över organisationsstrukturen för att identifiera eventuella
besparingsmöjligheter.
De stigande råoljepriserna och fallande rapspriserna har återigen
ökat bioenergins konkurrenskraft och RME-tillverkningen börjar ta
fart igen. Svensk Raps AB:s storsatsning på att marknadsföra rapsolja
som matolja i EU-projektet ”Det nya kökets olja” har redan lett till
en ökad försäljning.
Den senaste tidens debatt om sojaodlingens negativa miljö
påverkan, leder till ökat intresse för inhemskt protein från fodertillverkarna. Rapsmjöl är då ett utmärkt proteinfoder. Under 2009
passerade oljeväxtodlingen för första gången på länge 100 000 ha i
landet, inom SSFO:s område odlades mer än 43 000 ha.
De fortsatta odlingsframstegen, de senaste årens höga skördar
och den gynnsamma prisrelationen till spannmål kan förväntas leda
tilll ytterligare ökat odlingsintresse. Odlarorganisationen har en
fortlöpande och konstruktiv dialog med fröföretagen om fortsatta
effektiviseringar av odling och hantering av frö. Fröföretagen har
under senare år gjort betydande investeringar för att öka effektivi
teten i sina anläggningar.
Inom odlarorganisationen bedrivs ett intensivt utvecklingsarbete
genom projekt Vallfrö 10 000. Arbetet har lett till flera konkreta
resultat som ger klart högre fröskördar. Utländska aktörer visar
intresse för att lägga ut odlingar i södra Sverige. Branschens samlade
satsningar på ökad effektivitet i alla led kan förväntas leda till ökad
vallfröodling de kommande åren.

Av effektivitets- och samordningsskäl bedrivs numera det
mesta försöks- och utvecklingsarbetet i riksorganisationens regi.
Föreningen finansierar etablerings- och såtidspunktsförsök i olje
växter i både Skåne och Halland.
Under verksamhetsåret har föreningen anslagit 100 000 kr till
projekt Vallfrö 10 000 som drivs i SFO:s regi och som finansieras
gemensamt av hela vallfröbranschen. Projektet syftar till att öka
effektiviteten i fröodlingen.
Föreningen deltar aktivt i Partnerskap Alnarp.

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

5 222 642
1 542 894
6 765 536

Styrelsens förslag till disposition
Avsättning till reservfond
Balanseras i ny räkning
Summa

0
6 765 536
6 765 536

2009-01-01
–2009-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

302 216
208 921

257 873
102 788

511 137

360 661

-164 661
-437 526
-184 442
-786 629

-161 412
-409 531
-177 753
-748 696

-275 492

-388 035

1 765 538
12 066

-2 392 280
88 536

1 777 604

-2 303 744

-8 527

-11 612

1 493 585

-2 703 391

49 309
0

52 132
-38 530

1 542 894

-2 689 789

2009-12-31

2008-12-31

1
7 194 699
7 194 700

1
6 570 365
6 570 366

22 432
83 585
7 027
113 044

20 772
52 992
17 185
90 949

698 635
698 635

0
0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

343 711
1 155 390

213 834
304 783

Summa tillgångar

8 350 090

6 875 149

2009-12-31

2008-12-31

669 580
588 106
1 257 686

670 068
588 021
1 258 089

Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2
3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Övriga ränteintäkter och liknande

5
Räntekostnader och liknande

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

6

Årets resultat

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

Not

7

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Reservfond

Not
9

11

Fritt eget kapital
5 222 642
1 542 894
6 765 536

7 912 431
-2 689 789
5 222 642

8 023 223

6 480 731

10

44 266

93 575

11

107 001
18 065
157 535

101 009
16 252
183 582

282 601

300 843

8 350 090

6 875 149

INGA
INGA

INGA
INGA

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Redovisningsprinciper och noter
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag.
Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Nettoomsättning
Serviceavgifter oljeväxter
Serviceavgifter vallfrö
Serviceavgifter fast del
Medlemsavgifter

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

Not 3 Övriga externa kostnader
Köpta kanslikostnader Svensk Raps AB
Kostnader för fröpremiering
Övriga administrations- och förvaltningskostnader

2009
88 833
117 233
10 000
86 150
302 216

2008
79 296
84 827
10 000
83 750
257 873

2009
100 000
25 767
15 000
10 224
13 670
164 661

2008
108 752
18 054
15 000
11 376
8 230
161 412

2009
130 313
30 287
276 926
437 526

2008
105 750
14 508
289 273
409 531

25 698
9 905
35 603

29 759
12 575
42 334

Arvoden till revisor
Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
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Not 4 Personal
Föreningen arbetar endast med arvodesanställd
personal och med hjälp av köpta tjänster

Löner och ersättningar
Styrelse1)
Övriga
1)

Varav tantiem och dylikt

2009
110 560
13 302
123 862

2008
94 193
28 984
123 177

0

0

0
37 995
37 995

0
36 036
36 036

2009
12 066
175 092
196 652
-606 748
0
2 000 542
1 777 604

2008
88 536
266 517
367 467
-267 955
-2 758 309
0
-2 303 744

2009
49 309
49 309

2008
52 132
52 132

2009-12-31
9 328 674
1 450 965
-2 827 172
7 952 467

2008-12-31
9 283 208
2 388 258
-2 342 792
9 328 674

-2 758 309
2 000 542
0
- 757 767
7 194 700

0
0
-2 758 309
- 2 758 309
6 570 365

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse
Övriga sociala kostnader

Not 5 Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Utdelningar
Vinst vid försäljning aktier/andelar
Förlust vid försäljning aktier/andelar
Nedskrivning av aktier/andelar
Återföring nedskrivning av aktier/andelar

Not 6 Bokslutsdispositioner
Återföring från periodiseringsfond

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde

Bokfört Anskaffningsvärde
värde
3 191 658
3 623 458
3 019 578
3 147 478
983 463
1 181 530
7 194 699
7 952 466

Svenska aktier och aktierelaterade instrument
Utländska aktier och aktierelaterade instrument
Räntebärande instrument

Not 8 Övriga fordringar

2009-12-31
37 236
46 349
83 585

Skattefordran ingår med
Övrigt

Not 9

Eget kapital
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

Insatskapital
670 068

Reservfond
588 021

2008-12-31
3 446
49 546
52 992
Fritt eget
kapital
5 222 642

-403
-85
669 580

Marknadsvärde
3 497 341
3 054 217
643 037
7 194 595

Summa
6 480 732
-403

85
588 106

1 542 894
6 765 536

0
1 542 894
8 023 223
13

Not 10 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond Tax 2004
Periodiseringsfond Tax 2005

Summa avsatt till obeskattade reserver

2009-12-31
0
44 266
44 266

2008-12-31
49 309
44 266
93 575

2009-12-31
0
120 000
37 535
157 535

2008-12-31
11 273
145 000
27 309
183 582

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver uppgår till 11 642 kr.
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Försöksverksamhet
Förvaltningskostnader
Övriga poster

Alnarp 2010-03-23
Anders Borgquist
Ordförande

Henric Brinte
Vice ordförande

Johan Johansson

Nils-Gustav Nilsson

Gustav Skyggeson

Tore Svensson

Thomas Nilsson

Vår revisionsberättelse har angivits 20010-03-26
Mats Pålsson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton

Jan-Anders Andersson
Förtroendevald revisor

Lennart Persson
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Ekonomiska
Förening för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av
årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har

Mats Pålsson		
Auktoriserad revisor
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Jan-Anders Andersson
Förtroendevald revisor

vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 26 mars 2010

Lennart Persson
Förtroendevald revisor

Organisation
STYRELSE
Anders Borgquist, f -53, Ordförande
Nya Wärslätt, 241 95 Billinge
Tel och fax: 0413-54 20 85.
Mobil: 0705-54 20 85
E-post: anders.borgquist@swipnet.se
m.period 2008-2010
Henric Brinte, f -58, Vice ordförande
Borrby Kungsgård, 276 35 Borrby
Tel och fax: 0411-202 60.
Mobil: 0708-20 26 04
E-post: henric.brinte@lm.lrf.se
m.period 2009-2011
Johan Johansson, f -57
Floagård, 311 96 Heberg
Tel och fax: 0346-520 22
Mobil: 0708-52 02 22
E-post: floagard@semera.se
m.period 2008-2010
Thomas Nilsson, f-62
Fridlevstad, 370 30 Rödeby
Tel och fax: 0455-33 80 45.
Mobil: 070-855 55 80
E-post: thomas.n@euromail.se
m.period 2008-2010
Nils-Gustav Nilsson f -55
Planagården 219, 260 38 Kattarp
Tel: 042-20 60 82. Fax: 042-20 68 77
Mobil: 070-53 73 698
E-post: plana@telia.com
m.period 2009-2011
Gustav Skyggeson, f -50
Stenastorp, 311 94 Falkenberg
Tel och fax: 0346-198 66
Mobil: 070-211 98 66
E-post: stenastorp@n.lrf.se
m.period 2009-2011
Tore Svensson, f -53
Storegård, 286 00 Svalöv
Tel: 0418-66 40 58. Fax: 0418-66 40 57
Mobil: 0708-87 42 08
E-post: storegard@lm.lrf.se
m.period 2008-2010

REVISORER
Ordinarie
Jan-Anders Andersson, f -52
Stångby gård, 225 91 Lund
Tel: 046-24 80 70. Fax: 046-24 88 70
Mobil: 0708-99 95 75
E-post: stongbygord@telia.com
Lennart Persson, f -45
Arvidsro Gylle, 231 91 Trelleborg
Tel: 0410-33 11 51
Mobil: 0705-33 11 40
E-post: arvidsro@spray.se
Mats Pålsson, aukt revisor, f -60
Grant Thornton
Box 4295, 203 14 Malmö, Tel: 040-665 69 00

Suppleanter
Magnus Larsson, f -62
Fleninge Gunnestorp 133, 260 38 Kattarp
Tel: 042-20 64 94. Fax: 042-20 64 48
Mobil: 070-520 64 90
E-post: fleninge.gunnestorp@telia.com
Mats Olsson
Tingaröd 114, Johannesberg, 274 63 Rydsgård
Tel: 0411-44 300, Mobil: 070-54 15 775
E-post: mats.o@lm.lrf.se
Ann Theander, aukt revisor, f -59
Grant Thornton
Box 4295, 203 14 Malmö, Tel: 040-665 69 00

LOKALA OMBUD (mandatperiod 1 år)
Halland
Johan Johansson
Se Styrelse för kontaktuppgifter
Gustav Skyggeson
Se Styrelse för kontaktuppgifter

Håkan Mattisson
Evarydsvägen 4, 370 10 Bräkne-Hoby
Tel: 0457-801 63, Mobil: 070-817 81 01
E-post: mattisson.evaryd@telia.com
Måns Henningsson
Helsingborgsvägen 220, 262 96 Ängelholm
Tel: 0431-220 21, Mobil: 070-585 93 80
E-post: henningssonmans@hotmail.com
Magnus Wattsgård
Vattsgård 101, 310 58 Vessigebro
Tel: 0346-200 23, Mobil: 070-54 62 809
E-post: magnus.wattsgard@semera.se
Ivar Hansson
Västra Torp, 231 97 Klagstorp
Tel och fax: 0410-230 15, Mobil: 070-915 66 44
E-post: hansson.ostrabo@telia.com
Nils-Arne Göransson
Eldsberga Karlsfält 564, 310 31 Eldsberga
Tel: 035-421 67, Mobil: 0708-227 246
E-post: karlsfaltsgard@telia.com

Ulf Olsson
Örmanäs Säteri, Säterivägen 48, 439 52 Åsa
Tel: 0340-65 13 18, Mobil: 070-520 93 52
E-post: ulf.ohlsson@n.lrf.se

Johan Hansson
Vallby 835, 231 97 Klagstorp
Tel: 0410-271 44, Mobil: 070-915 67 44
E-post: 804hansson@telia.com

Leif Jönsson
Tjärby Gästgivaregård, 312 91 Laholm
Tel: 0430-145 47, Mobil: 0703-30 44 44
E-post: stromberg.a@telia.com

Ingemar Gerhardsson
Örumsvägen 258, 271 76 Löderup
Tel: 0411-52 40 08, Mobil: 070-624 00 89
E-post: 0411524008@telia.com

Blekinge
Thomas Nilsson
Se Styrelse för kontaktuppgifter

SVENSK RAPS KONTOR

Jonas Fredriksson
Häjetorpsvägen, 373 02 Ramdala
Tel: 0455-417 18, Mobil: 0708-47 45 41
E-post: jonas.fredriksson@k.lrf.se
Anders Henriksson
Nabbavägen 13, 375 91 Mörrum
Tel: 0454-51 286, Mobil: 070-555 12 86
E-post: henriksson.a.51286@telia.com

HEDERSLEDAMÖTER
Lantmästare Stig Brynell, Höllviken, hedersordf.
Lantmästare Gunnar Henningsson,
Limhamn, hedersordförande
Lantbrukare Karl J Månsson, Ystad
Lantbrukare Nils-Bertil Offesson, Lund

STYRELSESAMMANTRÄDEN
2009-03-31
2009-06-16
2009-11-18

Restaurang Gröna Hästen, Laholm
Ängavallens gård, Vellinge
Hotel Marina Plaza, Helsingborg

VALBEREDNING
(vald intill årsstämman 2010)
Agne Josephsson (sammankallande)
Ämnaröd, Åkerslund 1, 241 91 Eslöv
Tel:0413-342 75, Mobil: 070-853 89 43
E-post: agne@josephsson.se

Postadress: Box 96, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
E-post: info@svenskraps.se
Kontaktuppgifter:
Växel: 040-46 20 80, Fax: 040-46 20 85
vd Johan Biärsjö 040-46 20 83
fr.o.m. 2010-05-01 Henrik Strindberg
0705-95 30 59, henrik.strindberg@svenskraps.se
Gunilla Lindahl-Larsson
040-46 20 82, försök mm, 070-658 44 94 		
gunilla.larsson@svenskraps.se
ek chef Jan Hempel 040-46 20 81, 070-657 55 01
jan.hempel@svenskraps.se

REPRESENTATION
Fullmäktige SFO
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för (SFO), utgör
riksorganisation för landets tolv lokala frö- och
oljeväxtodlarföreningar. Högsta beslutande organ är
SFO:s årsstämma med totalt 36 fullmäktige (2010).
Antalet fullmäktige baseras på antalet medlemmar i
respektive förening. Södra Sverigeföreningen representerades av 11 fullmäktige vid stämman 2010.
Utöver stämman deltar fullmäktige även i andra av SFO
anordnade arrangemang, t ex. informationsmöten.
Styrelse SFO
Riksorganisationens styrelse efter SFO:s stämma 2010
består av sju ordinarie ledamöter. I SFO:s styrelse
ingår från Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
ordförande Anders Borgquist (vice ordförande i SFO).
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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 2010.

TID
		

Tisdagen den 22 juni 2010 klockan 10.00.
(kaffe serveras från kl 09.30)

PLATS
		

Bosjökloster, Höör,
(se karta till höger)

PROGRAM
10.00

Stadgeenliga ärenden.

		

Prisutdelning, fröpremiering skörd 2009.

		

Aktuellt inom oljeväxt- och fröodlingen.

Lat N 55° 51’ 29” Lon E 13° 29’ 37”

Lunch

13.00
		

Naturskön studieutfärd i mellanskåne
med intressanta gårds- och företagsbesök.

		

Sommarandakt

Ca. 17.30

Bosjökloster, Höör

Hälsningsanförande av föreningens ordförande
Anders Borgquist.

		

12.00

Så hittar du till:

Avslutning

		
		

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Kostnader
		

Deltagaravgiften på 250 kr, inkluderar fm. kaffe,
lunch och studieresa.

Anmälan
		
		
		

Till kansliet i Alnarp senast den 13 juni 2010.
Anmäl er gärna via hemsidan www.svenskraps.se
E-post: jan.hempel@svenskraps.se
Fax: 040-46 20 85, Tel: 040-46 20 80

Produktion LIME AB, Tejarps gård, 230 41 Klågerup, Tel 040-40 86 80

