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Omslagsbild:
Castellet Karlshamn, Kristina och Karl-Oscar från
Duvemåla
Under 1800-talet kunde landet inte försörja sin
växande befolkning. Mer än en miljon svenskar emigrerade, många från Karlshamn. 150 år senare kan
landet återigen inte försörja sin befolkning, men nu
mera av politiska skäl.
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Årets stämma är förlagd till Karlshamn och
Castellet. Härifrån kommer punchen och Absolut
Renat, men här finns också AAK, tidigare Karlshamns oljefabriker.
Det blir en annorlunda och intressant stämma.
Bl.a. kommer utvandringen och punschen att belysas.
AAK medverkar också.

2013 – Global urbanisering
tuff vårvinter – vackert skördeväder

Innehåll

>> 2013 blev ett märkesår. För första gången i mänsklighetens historia bor det nu fler människor i städer än på landsbyggden. I Sverige
har detta inträffat för länge sedan, men nu har det även skett globalt.
Avfolkningen av landsbyggden går allt fortare och i Sverige har vi
EU:s snabbaste inflyttning till städerna.
Trenden är tydlig, allt färre skall förse allt fler med mat. Det finns
bedömare som uppskattar att det under de kommande 40 åren behöver produceras lika mycket mat som det gjorts under de föregående
800 åren! Detta samtidigt som torka, översvämningar och andra
väderfenomen tycks bli allt frekventare. Utmaningen är gigantisk.
Samtidigt har vi i Sverige politiska partier som vill att all odling skall
ske under s.k. ekologiska former och så har vi en finansminister som
inte tror på svenskt jordbruks konkurrensförmåga. Om regeringen
har den uppfattningen är det oförsvarligt att inte mer har gjorts för
att ta bort nationella särregler och konkurrenshämmande regleringar. Den samlade livsmedelsindustrin är fortfarande en betydande
industrisektor i landet och svarar för ca 50 000 arbetstillfällen. Att
fortsätta öka importen av mat och exportera arbetstillfällen kan inte
vara klok politik.
Föreningen gör ett starkt resultat under året. Det ökande odlingsintresset och prisbilden gör att odlarintäkterna ökat. Föreninges
kapitalförvaltning har också gått bra under året. Dock belastas
resultatet av att föreningens fordringar i Life Settlement och Victory
Founds sålts till Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning för en krona
styck. Tillgångarna i de båda fonderna förskingrades i samband med
finanskrisen 2008 och skulle någon del återvinnas kommer det nu
oljeväxtforskningen till del. Föreningen kan också glädja sig åt god
uppslutning på våra arrangemang samt ett något stigande medlemsantal.
Våra fröodlande medlemmar kunde glädja sig åt stabilt och bra
skördeväder och överlag goda skördar. Fröpriserna backade något,
men är fortfarande på en bra nivå. För flertalet blev 2013 ett bra
fröår. Smolket i bägaren är grobarhetsproblem i en del klöverpartier.
Detta är allvarligt eftersom fröer saknar alternativ användning.
Under året har ett projekt för att lyfta de stagnerande skördarna i
vårraps startas i SFO:s regi. Ett angeläget projekt för de områden där
höstraps inte passar.

2013 – Global urbanisering
Årets aktiviteter
Vallfrö
Rapsåret
STIFTELSER
Greve Philip Bondes Stipendiefond
för fröodling
Rektor Hjalmar Nilssons fond
Ansökan om anslag från stiftelserna

Vårvintern 2013 var extremt kall, torr och blåsig. Det ogynnsamma vädret gick hårt åt höstgrödorna och en del raps fick köras upp.
Den mesta rapsen övervintrade dock och gav sedan överraskande
bra skörd med hög oljehalt. Även om priset inte är på 2012 års nivå,
blev höstrapsen ändå en av de lönsammaste grödorna. Det vackra
höstvädret medgav stor höstsådd och höstrapsarealen uppskattas till
över 50 000 ha inom Södra Sveriges odlingsområde.
Den gångna vintern står i bjärt kontrast till förra vintern, all raps
har övervintrat. Regn och värme har satt fart på tillväxten och det ser
för närvarande mycket lovande ut. I år lyser Södra Sverige gulare än
på mycket länge!
Årets stämma är förlagd till Karlshamn. Det blir en något annorlunda, men mycket intressant och innehållsrik stämmodag. Jag ser
fram emot att få träffa er där.
Anders Borgquist, ordförande
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Intresserade och glada deltagare på rapsdagen på Trolle Ljungby. Foto Hans Jonsson.

Årets aktiviteter
Vallfrödag på Bjärsjölagård
Föreningens första aktivitet för året är den traditionella vallfrödagen
på Bjärsjölagård i slutet av februari. Programmet innehöll förutom
fröämnen en inledning av Frö- och Oljeväxtodlarnas VD Henrik
Strindberg som informerade om hur användningen av biodrivmedel
ser ut runt om i världen samt lite tankar kring när det är dags att sälja
sin raps.
Resultaten från ett skördetidsförsök i rödklöver med strängläggning och Reglonebehandling vid olika tidpunkter presenterades av
Nils-Gustav Nilsson, Planagården som varit försöksvärd och Gunilla
Larsson, SFO. Försöket visar att bästa tiden för strängläggning/
Reglonebehandling är ca 35 dagar efter bästa pollineringstillfället.
Försöket har gett mycket hög avkastning. Vissa led över 1000 kg/
ha, vilket är betydligt mer än vad fältet som helhet avkastade. Detta
föranleder diskussion om hur mycket vi egentligen spiller i själva
skördemomentet.
Maj Rundlöf från Lunds Universitet berättade livfullt om förekomsten av klöverspetsvivlar i rödklöverodlingarna och hur vi ska hantera
bekämpningen av dessa. Det är viktigt att inte göra behandlingar
som påverkar pollinatörernas förekomst i fältet. Maj rekommenderar

inte att man behandlar i ett fält som börjat blomma även om detta är
tillåtet. Mikael Rubin från Handelsbanken gav en marknadsanalys
och berättade om bankens arbete med terminshandel av oljeväxter
och spannmål.

Rapsdag på Trolle Ljungby
Föreningens rapsdag tillhör årets höjdpunkter när det gäller intresse
från medlemmarna. 2013 var dagen förlagd till nordöstra Skåne och
Trolle Ljungby gods. Deltagarantalet slog nytt rekord med 250 odlare
på plats för att få information om rapsodling. Årets tema var det så
viktiga momentet etablering av raps. Ett etableringsförsök med fem
olika såtidpunkter väckte stort intresse. Christer Nilsson, Agonum
ledde grupperna genom de olika parcellerna och det visade sig helt
klart att raps ska sås i rättan tid. Den raps som såtts den 15 augusti
och kommit upp kring den 20:e hade mycket kraftiga och fina
plantor. De parceller som såtts en vecka tidigare eller de som såtts i
september hade drabbats av rejäla utvintringsskador. Det var alltså
lika illa med för stora som alltför små plantor. Givetvis togs flera
andra odlingsmoment också upp till diskussion som bearbetning,
sortval, gödsling, skadegörare och ogräsbekämpning.

Christer Nilsson, Agonum redovisade för såtidsförsök på Trolle Ljungby och
Gunilla Frostgård, Yara berättade om höstgödslingens betydelse i höstraps.
Foto Hans Jonsson.

ERFA -gruppmötet med tröskvisning på Skarhult gav tillfälle till
att diskutera vilken inställning som är bäst vid frötröskning.
4

På familjen Engelbrekts äppelodling vid
Jonstorp gavs en lektion i hur det går till
att nyetablera fruktträd.

Årsstämma
Årets stämma hölls 2013 på Margretetorps Gästgiveri på Hallandsåsen. Efter ordinarie årsmötesförhandlingar delades priserna i
årets fröpremieringstävling ut. Det var deltagande odlare som presterat bäst i rödklöver, timotej och ängsgröe som fick motta pris. Johan
Enochsson höll ett mycket intressant föredrag med rubriken Storjordbruk på den svarta jorden i Ryssland. Att det inte är helt enkelt att
driva dessa enorma gårdar, med stora avstånd är helt klart. Det krävs
en oerhörd logistik för att allt ska fungera. Eftermiddagens studieutfärd gick genom ett otroligt vacker landskap. Hos Kulla Lamm som
driver en gårdsbutik och lammproduktion fick vi förutom mötet med
två duktiga entreprenörer även ett prov på hur det går till att arbeta
med vallhund i fårskötseln. Vi var alla imponerade av hur det går att
leda en hund med hjälp av olika signaler. Vidare besöktes en modern
fruktodling hos familjen Engelbrekt, Jonstorp och ett gårdsbesök
gjordes på G:a Vilhelmsfält. Dagen avslutades traditionsenligt med
en sommarandakt i Tåstarps kyrka.

ERFA grupper
För andra året har föreningen haft igång verksamheten med ERFAgrupper. De grödor som det funnits grupper i, har varit rödklöver,
ängsgröe, timotej och rödsvingel. I Halland har det funnits en vårrapsgrupp och under hösten startade en höstrapsgrupp i Blekinge.
Deltagarna har träffats i fält 2-3 gånger under odlingssäsongen och
delat med sig av sina erfarenheter. Det är stor bredd på ämnen som
diskuteras och vid flera tillfällen har experter inom olika områden
bjudits in att delta. En av grupperna ordnade också en tröskvisningsförmiddag där tröskinställningar för vallfrö fick en extra genomgång.
Grupperna kommer att fortsätta även 2014 men då kommer rödsvingelgruppen att ersättas med en vitklövergrupp.

Höstens fröfältvandring
När föreningen tillsammans med Skånefrö och Lantmännen arrangerade höstens fröfältvandring i samlades ca 120 intresserade fröodlare.
Det var besök på Börringekloster som satsar stort på fröodling av
både rajgräs och klöver. Här diskuterades framförallt insåningstekniken – ska vi så in i renbestånd, höstvete eller vårspannmål? Med
så mycket samlad fröodlarkunskap blev det naturligtvis intressanta
diskussioner. Björnstorp-Svenstorps Gods har byggt om sin såmaskin
(Biodrill) för att så spannmålen på 24 cm radavstånd och placera

vallfröet mellan raderna. Rajgräsfältet som såtts in med denna teknik
såg mycket bra ut. För övrigt var rajgräsodlingen godsets mest lönsamma gröda 2012. Här förevisades också gårdens stora värmecentral
med halm/fliseldningssystem. Hos bröderna Håkansson diskuterades
hur man ökar säkerheten i sin vitklöverodling. På familjens marker
har odlats vitklöver varje år sedan 1960-talet och med mycket gott
resultat. Genomsnittsskörden för alla år hamnar upp mot 700 kg/ha.

Försöksverksamhet
Frö- och Oljeväxtodlarna bedriver en omfattande försöksverk
samhet både inom oljeväxt- och vallfröområdet. Inom Södra Sverigeföreningens område har det under året funnits gödslings-, ogräs- och
sortförsök i höstraps. I sortförsöken provas ett imponerande antal
sorter med 61 hybridsorter och 15 linjesorter. Dessutom bekostar
föreningen själv ett höstrapsförsök i Halland med 9 olika sorter.
När det gäller vallfrö har det funnits ett skördetidsförsök och ett
putsningsförsök i rödklöver samt ett gräsogräsbekämpningsförsök i
ängsgröe. Under hösten gjordes också en mindre spillundersökning
i fält för att försöka få en uppfattning om hur mycket vid spiller vid
tröskningen. Gunilla Larsson, SFO och Tore Dahlquist, Lantmännen besökte fyra odlare i skörden och samlade in prover. Det visade
sig att alla tröskor spillde. Spillet varierade mellan 35 och 130 kg/ha.
Fortsatta undersökningar på detta tema kommer att göras.

En spillundersökning i rödklöver visade
att alla tröskor spiller frö.
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>> För de allra flesta odlare har fröodlingsåret 2013 har det varit
ett ganska bra fröår med medelskördar eller strax däröver. Framför
allt eng rajgräs och rödsvingel har avkastat över genomsnittet. Till
glädjeämnena hör också att alla klöverodlare lyckats skörda sina fält.
Vitklövern har gett mycket bra avkastning med skördar på upp mot
800 kg/ha. Rödklöverns avkastning är något lägre och stannar 350
kg/ha i genomsnitt. Inte alls dåligt, men förväntningarna var nog lite
högre ställda hos många. Med sol och värme borde pollineringen blivit perfekt, men tyvärr har nog den torra och varma väderleken gjort
att fröna inte riktigt matat som man skulle önska sig och på vissa fält
har det funnits torkskador på grund av vattenbrist.
Även våra grannländer Danmark och Holland har haft ett bra
skördeår, trots sen vår. Speciellt vitklöver, eng rajgräs och rörsvingel
har gett höga avkastningar.

Något minskad areal
Den svenska fröarealen har under de senast åren legat kring 12 500
ha. 2013 ser vi en minskning jämfört med 2012 på ca 560 ha. Det
konventionellt odlade fröet har minskat med nästan 300 ha och det
ekologiska med 265 ha. I både det konventionellt och ekologiskt
odlade fröet är det rödklöver som står för största minskningen. Detta
är med största sannolikhet ett resultat av flera besvärliga skördeår som
gjort att odlarna ställer sig tveksamma till att odla klöver. Att inte
lyckas bärga skörden flera år i rad kan få den mest entusiastiske till att
ge upp.
Den konventionella röd- och ängssvingelarealen har däremot ökat
med 140 respektive 190 ha.
Sverige är i Europa känt som ett av de land där det odlas stor areal
ekologiskt frö. Detta stämmer fortfarande, även om totala arealen frö
minskat något är det fortfarande 30 % som odlas ekologiskt. I Danmark odlas det i och för sig ekologiskt vallfrö på en något större areal
än i Sverige, men det utgör endast 5 % av landets fröareal.
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Rödklöver behövs
Det finns ständigt god efterfrågan på rödklöverfrö på marknaden.
Rödklöverfröodling anses dock av många odlare, med all rätt, som
en ganska osäker odling. Det är därför inte helt lätt att hitta fröodlare
till denna art. Detta speglas ju också i den arealnedgång på 550 ha
för rödklöver som vi sett 2013. Osäkerheten i odlingen är för många
hur man ska lyckas med ogräsbekämpning, få tillräcklig pollinering
och slutligen hitta rätta skördetidpunkten. För att delge odlarna den
kunskap som finns på klöverområdet har i januari av 2014 arrangerats en klöverdag i Alnarp.

Demonstrationsodlingar på Borgeby
Möjligheten till bra och effektiv ogräsbekämpning är en central del
i fröodlingen. På Borgebyfältet har en demoodling med 18 m långa
parceller och 8 olika gräsarter, röd- och vitklöver. På tvärs över dessa
parceller har sedan provats olika putsningar och bekämpnings
alternativ.
Att testa olika preparat på detta sätt ger möjligheten att se ogräseffekter, men framförallt visar det hur de olika fröslagen reagerar
för en behandling med samma preparat. Det går till exempel att
se hur en viss art inte alls tål ett preparat, medan andra arter är i
stort sett opåverkade. Inte minst i klövern har testats blandningar
med ex Sencor, Centium och Diflanil. Resultaten ser intressanta
ut och det är mycket troligt att erfarenheter från demon kan ligga
som grund för en regelrätt försöksserie inom kort. Just när det gäller rödklöver är vi i stort behov av alternativ till Basagran SG att
använda oss av fröåret.

Cyklisk marknad
Spannmålspriserna har sjunkit 2013 och det brukar det få till följd
att även fröpriserna kommer att ta samma väg, om än inte lika
snabbt. Mycket riktigt sjönk fröpriserna 2013 något jämfört med

Fröareal i EU-27 av de fröslag som även är stora i Sverige
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”Ble ve”
Sammanfattningsvis gäller fortfarande det skånska uttrycket ”ble ve”
dvs stanna kvar som fröodlare över åren. Det är oerhört svårt att vara
fröodlare om man enbart ska jobba efter att träffa in de år det är toppriser. Givetvis är det viktigt att räkna på fröodlingens ekonomi på
samma sätt som för andra grödor, men det handlar också mycket om
att skapa sig en säker odlingsteknik. Vår verksamhet inom föreningen inriktar sig mycket på detta genom praktiska fältförsök som ska ge
oss både högre skördar och säker odlingsteknik och genom att starta
ERFA-grupper där odlare delar med sig av sin erfarenhet till andra
odlare. Allt för att vi ska fortsätta ha en lönsam fröodling i Sverige.
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Svensk fältbesiktigad godkänd fröareal
2012 och 2013
Art
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frö hektar

Eko-frö
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1773

1519

977

678

Alsikeklöver

122

102

28

Vitklöver

280

195

456

505

Timotej

2586

2598

1380

1383

Ängssvingel

789

980

506

443

tidigare år, men fortfarande är det en hyfsat hög prisnivå. Vi talar
ju ofta om att frömarknaden är cyklisk och det är sanning som
fortfarande stämmer. Låga priser på frö betyder att många har bättre
lönsamhet i spannmålsodlingen och satsar på denna i stället. Detta
i sin tur leder till minskad fröareal, låga lager och en bristsituation
uppstår.
Priserna stiger och det är åter intressant att vara fröodlare. Det
kommer att finnas betydligt mer frö på marknaden och är det då låg
efterfrågan kommer lagren att byggas upp och priserna sjunker igen
osv. Frågan är bara hur långa dessa cykler är. De tycks ha en tendens
att bli allt kortare. Kanske beroende på att aktörerna idag, med vår
moderna IT-teknik, snabbt har fullständig information om hur
marknaden ser ut i hela världen.

Rödsvingel

1624

Ängsgröe

408

Mindre fröareal i EU

Art

Rödklöver

Den höga prisnivå som vi sett byggas upp de senaste åren handlade
just om höga spannmålspriser som gjort att många odlare lämnade
fröodlingen till förmån för spannmålsodlingen och lagernivån i
Europa har som en följd av detta minskat. Dessutom har skördenivån
varit relativt låg under ett par år. Idag är fröpriserna på världsmarknaden åter ganska pressade. Detta trots att lagren inte har stigit
nämnvärt, men vi har i 2013 sett betydligt högre skördar på frö och
dessutom från lite större areal igen.
Som diagrammen visar har fröarealerna inom EU minskat kraftigt
sedan 2009. Nu finns ännu inte arealerna för 2013 tillgängliga, men de
är med största sannolikhet något större än 2012. Om vi ser på enskilda
fröslag är den timotejareal som finns dominerad av finsk och svensk
areal. I Finland odlas strax över 6000 ha och i Sverige har vi ca 4000
ha. Rödsvingel är till stor del en dansk angelägenhet och
ca 18 000 ha fanns till skörd i Danmark 2013. Rödklöver odlas för
utom i Sverige i framförallt Tjeckien, Frankrike och Tyskland. När det
gäller vitklöver är det återigen Danmark som är helt dominerande.
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Uppskattad svensk fröskörd 2013
Konventionellt odlat frö

Eko-frö

2013

2013

Kg/ha

Kg/ha

Rödklöver

350

275

Alsikeklöver

570

Vitklöver

600

260

Timotej

580

350

Ängssvingel

800

500

Rödsvingel

1200
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900
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800

600

Eng rajgräs

1300

800
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550
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800

400
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>> Hösten 2012 blev gynnsam för sådd av höstraps i landets södra
och sydöstra delar. Totalt såddes i landet ca 85 000 ha, den största
arealen sedan EU inträdet 1995. Utav dessa låg 50 000 ha i södra och
sydöstra delarna. Detta kan jämföras med sådden 2011 som totalt
för landet låg på ca 62 000 ha. Beståndsutvecklingen var bra under
hösten. Våren 2013 blev dock en utmaning, inte bara i mellansverige
utan även i vår södra landsände. Under april hade vi en extremt kall
och torr väderlek. Detta pressade även väl etablerad raps och stora
utvintrings skador kunde konstateras i framför allt mellanskåne och
ut mot nordväst i odlingsområdet som då helt saknade skyddande
snötäcke. Uppgifter från SAM 2013 visar att den slutgiltiga arealen
för riket låg på ca 70 500 ha, vilket då betydde att ca 15 000 ha
kördes upp. Bedömningen är att ca 10 000 av dessa låg inom Södra
Sveriges odlingsområde. Det var många svåra beslut som odlarna tog
under denna period. Flera odlare, som valde att inte köra upp sina
bestånd, har hört av sig och berättat om skördar över 3 ton per hektar, trots att de starkt övervägde att etablera en annan gröda. Denna
problematik som vi som odlare ställs inför finns det mer att läsa om i
Svensk Frötidning nr 6 2013.

Storarreal våroljeväxter 2013
Sådden av våroljeväxter blev totalt mycket stor. Vårraps arealen
uppgick till hela 51 000 ha, medan däremot lin arealen sjönk till för
tredje året i rad och hamnade på blygsamma 4 800 ha. Vårrybs arealerna landade nära 2 800 ha. I Södra Sverige uppgick arealen vårraps
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och vårrybs till ca 1 600 ha och linarealen till blygsamma 185 ha.
Sommarvädret var relativt torrt och varmt och många odlingar led
tidvis av vattenbrist. Dock visar vår skördeenkät att vi trots allt fick
normala hektarskördar överlag. Även i år tycks de sydöstra delarna
av landet ha de högsta hektarskördarna och flera odlare har redovisat
skördar runt 5 ton per ha. Höstrapsskörden i Södra Sverige hamnade
på ca 3 600 kg per ha och vårrapsskördarna på ca 2 400 kg per ha,
enligt våra medlemsenkäter.

Priset sjönk
Priset för rapsen blev betydligt lägre 2013 än rekordåret 2012. De
odlare som valde att sälja sin raps i samband med skörden fick runt
3.20 kr per kilo, vilket var ca 1 krona sämre än 2012. Oljehalten i
rapsfröet var även 2013 mycket hög, runt 49 % enligt siffror från
AAK Karlshamn. Detta gav ett slutpris runt 3.60 kr per kg.

Lysande höstrapsfält
Inför odlingsåret 2014 har det i Södra Sverige såtts ca 50 000 ha
höstraps, ungefär samma areal som såddes hösten 2012. Skillnaden
är att vi i år inte råkat ut för någon allvarlig utvintring. I skrivande
stund ser bestånden mycket lovande ut och kanske är vi på väg emot
en rekordskörd. Totalt för hela landet är sådden av höstraps uppe i
80 500 ha, den högsta arealen sedan 1990. Sverige producerar numer
mer raps än vad den svenska marknaden kan konsumera och bedömningen är att ca 30 % av den totala produktionen exporteras.

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 92 tkr
för en studieresa till Polen under 2014 för förtroendevalda och medlem-

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

2013

2012

2011

2010

2009

Räntor och utdelningar

60

51

47

64

57

Resultat värdepappersförsäljning

20

0

0

160

-1

Nedskrivning värdepapper

0

0

-183

0

0

Återföring nedskrivningar

52

132

0

0

276

131

182

-136

224

332

Marknadsvärde värdepapper

1 564

1 294

1 140

1 325

1 324

Bokfört värde värdepapper

1 474

1 294

1 140

1 305

1 190

Anskaffningsvärde

1 474

1 346

1 324

1 305

1 190

Eget kapital

1 397

1 358

1 216

1 351

1 172

Balansomslutning

1 489

1 398

1 216

1 397

1 219

92

40

0

45

45

Flerårsöversikt (tkr)

Årets resultat

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 27 tkr till priser i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares
fröpremieringstävling avseende 2014 års odlingar.
Fonden förvaltas av styrelsen för Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och dess kapital är placerat i tre olika ränte- och aktiefonder.
Fullständigt bokslut kan rekvireras från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares kontor i Alnarp.

Flerårsöversikt (tkr)

2013

2012

2011

2010

2009

Räntor och utdelningar

34

28

22

40

31

Resultat värdepappersförsäljning

19

0

0

66

0

Nedskrivning värdepapper

0

-100

0

0

Återföring nedskrivningar

0
23

77

0

0

145

Årets resultat

75

104

-77

105

175

Marknadsvärde värdepapper

882

776

691

807

768

Bokfört värde värdepapper

830

776

691

785

717

Anskaffningsvärde

830

799

790

785

717

Eget kapital

810

762

680

775

701

Balansomslutning

837

785

698

807

725

27

23

18

31

23

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 Fröoch Oljeväxtodlare
Ekonomisk Förening
Org nr 746000-8621

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare är en medlemsförening med uppdrag att understödja och bedriva försöks- och odlingsutveckling avseende
oljeväxter och fröer inom verksamhetsområdet Skåne, Blekinge och Halland.
Målsättningen med föreningens verksamhet är i första hand att öka
lönsamheten och odlingssäkerheten på våra medlemmars gårdar. Även
om föreningen inte har några ekonomiska resultatmål, strävar styrelsen
ändå efter ett visst överskott för att värdesäkra föreningens tillgångar över
tiden. Odlarkonferenser, fältvandringar, studieresor och olika former av
kunskapsförmedling till medlemmarna är en viktig del av verksamheten.
Föreningens verksamhet finansieras genom medlems- och odlaravgifter.
Avkastningen av föreningens ackumulerade kapital är också en väsentlig
del av intäkterna. Sett över en längre period har de olika avgifter som medlemmarna betalar till föreningen täckt kostnaderna för odlingsförsök och
odlingsutveckling. De finansiella intäkterna täcker normalt kostnaderna för
upplysningsverksamhet och förvaltning. Föreningens tillgångar förvaltas
i några olika fonder i samarbete med LRF:s fondförvaltning. Modellen är
administrativt enkel och kostnadseffektiv. Förvaltningen syftar till att ge
en stabil och säker avkastning mellan åren. I nuvarande lågränteläge har
en större del av kapitalet styrts mot aktierelaterade fonder för att förbättra
avkastningen. Det medför samtidigt en något högre risk. Trots ambitionen
att uppnå en stabilare kapitalavkastning leder de kraftiga svängningar på
världens börser, i kombination med de senaste årens låga räntor, till att de
finansiella intäkterna blir mera osäkra. Det gör också att det redovisade
resultatet varierar kraftigt mellan åren.
Under det gångna året har föreningen sålt fordringarna på Life Settlement

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

2013

2012

2011

2010

554

447

549

448

Verksamhetens kostnader

-889

-722

-1 054

-875

Rörelseresultat

-336

-275

-506

-427

Finansiella poster
(exkl nedskrivningar)

-159

430

188

381

Nedskrivn./återföring
nedskrivn. aktier/andelar

634

453

-981

652

Årets resultat

139

607

-1 299

649

Värdepapper, marknadsvärde

8 857

6 950

7 162

7 950

Eget kapital

8 109

7 970

7 373

8 672

Balansomslutning

8 358

8 173

7 625

8 953

Medlemsantal

1 799

1 752

1 766

1 808

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

6 723 569
139 332
6 862 901

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

0
6 862 901
6 862 901
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och Victory Founds till Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning för symboliskt
en krona stycket. Detta har belastat resultatet med en realiserad förlust
på -513 tkr. Tillgångarna i de nämnda fonderna förskingrades i samband
med finanskrisen 2008. Det pågår en rättslig process. Om någon del av
fordringarna går att återvinna kommer det oljeväxtforskningen till del.
Förlusten vid försäljningen leder till att de redovisade finansiella intäkterna slutar på -159 tkr. Under året har tidigare gjorda nedskrivningarna,
inklusive avseende de ovan nämnda fonderna kunnat återföras, vilket
påverkat resultat positivt med 634 tkr. Alla nedskrivningar som föreningen
tvingades till under börsraset 2008 och 2011 är därmed återtagna. Sammantaget redovisar föreningen, trots de realiserade förlusterna, ett resultat
på +139 tkr.
Som enda medlemsförening i SFO kan föreningen visa ett ökat medlemsantal. För medlemsåret 2013/2014 uppgick medlemsantalet till 1 799, en
ökning med 47 medlemmar jämfört med året innan. I ett längre perspektiv
kan kan dock medlemsantalet förväntas sjunka något till följd av jordbrukets fortsatta strukturrationalisering.
Föreningen arbetar endast med arvodesanställd personal och med hjälp av
köpta tjänster. Mycket av arbetet i föreningen utförs också av styrelseledamöterna.

Forskning och utveckling

Av effektivitets- och samordningsskäl bedrivs det mesta av försöks och
utvecklingsarbetet i riksorganisationens (SFO) regi.
Forsknings- och utvecklingsarbetet, samt insamlandet av forskningsresultat från övriga världen som prövas under svenska förhållanden, ligger till
grund för odlarorganisationens rådgivning. När branschbolaget Svensk
Raps AB bildades var främsta syftet att rädda kvar odlingen i Sverige. Det
målet är nu uppnått och verksamheten i bolaget har flyttats över till SFO.
Svensk Raps AB är nu vilande, men varumärket som är väletablerat,
används i all kommunikation, och ägs gemensamt av delägarna. Upplägget
med verksamheten samlad i SFO ger en enklare och billigare administration för hela organisationen.
Arbetet med att föra ut den nya kunskap som utvecklingsarbetet ger till
odlarna, bedrivs genom odlardagar, fältvandringar och sk. ERFA-grupper.
Grupper för erfarenhetsutbyte mellan odlare. Varje grupp koncentrerar sig
på en gröda. Deltagarna träffas under korta förmiddagspass i fält. Deltagandet är kostnadsfritt och föreningen står för alla kostnader vid träffarna.
Vartannat år arrangeras en tvådagars studieresa för medlemmarna.
Sort och odlingstekniska försök i raps pågår i vanlig omfattning. Inom
föreningens område finns åtta av i landets totalt 23 sortförsök. Andra
odlingstekniska försök inom föreningens område är fyra kvävegödslingsförsök, två ogräsförsök och fyra sortförsök rörande klumprotssjuka. Under
året har SFO också startat upp ett nytt projekt kallat Vårraps 3000 vars
mål är att öka avkastningen och odlingssäkerheten. Föreningen har varit
delfinansiär i ett gräsogräsförsök i ängsgröe, som varit placerat på Österlen.
Föreningen deltar aktivt i Partnerskap Alnarp.

Framtida utveckling

Under året har rapspriset backat från föregående års historiskt höga nivåer,
dock får prisbilden fortfarande betecknas fullt acceptabel. Vårvintern 2013
gick mycket hårt åt höstrapsen och betydanade arealer fick sås om. Den
mesta rapsen klarade sig dock och gav trots den stränga vintern förvånansvärt bra skörd med hög oljehalt. Höstens gynnsamma väder gjorde att
mycket stora arealer höstraps har såtts inom SSFO:s område. Den gångna
vintern har inte förorsakat någon utvintring. RME tillverkningen i Europa
sväljer fortsatt stora volymer rapsolja, och EU är ett underskottsområde
på rapsfrö. I sökandet efter inhemska alternativ till importerat sojaprotein,
framstår rapskakan som det främsta inhemska alternativet.
De fortsatt höga råoljepriserna, den stabila efterfrågan på vegetabiliska
fetter och de höga priserna på sojamjöl talar för att priset på rapsfrö inte
kommer att sjunka ytterligare.
Vallfröpriserna har under de senaste åren stabiliserat sig på en förhållandevis bra nivå. Höstens gynnsamma skördeväder och överlag goda skördar
ger god lönsamhet i fröodlingen. Frömarknaden är cyklisk, men det finns
f.n. inga signaler om mer än marginella prisjusteringar från den nuvarande
nivån.
Fröföretag på den svenska marknaden söker i dag efter nya odlingsutlägg
av alla fröslag, rajgräs undantaget. Även de utländska fröföretagen visar
fortsatt intresse för odling i södra Sverige, främst av timotej och rödklöver.
Odlarorganisationen har en fortlöpande och konstruktiv dialog med fröföretagen om effektiviseringar av odling och hantering av frö.
Sammantaget är konkurrenskraften i de grödor föreningen arbetar med
god, vilket kan förväntas leda till fortsatt odlingsintresse. Kombinationen
av stora oljeväxtarealer och gynnsamma fröpriser ger föreningen ökande
odlarintäkter de kommande åren.

Resultaträkning

Not

2013-01-01
–2013-12-31

2012-01-01
–2012-12-31

1

366 185
187 381
553 566

320 898
126 090
446 988

2
3
4

-69 382
-540 253
-279 845
-889 480

-76 446
-421 887
-223 555
-721 888

-335 914

-274 900

634 388
-199 827
40 685
475 246

452 576
115 634
313 928
882 138

Resultat efter finansiella poster

139 332

607 238

Årets resultat

139 332

607 238

2013-12-31

2012-12-31

1
8 223 715
8 223 716
8 223 716

1
6 949 540
6 949 541
6 949 541

0
0
0
0

3 791
8 928
15 817
28 536

134 182

1 195 236

134 182

1 223 772

8 357 898

8 173 313

2013-12-31

2012-12-31

657 507
588 817
1 246 324

658 041
588 787
1 246 828

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Återföring av nedskrivningar aktier/andelar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter, utdelningar och liknande
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Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Insats i SFO, 1 st á nom 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

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

Not
8

11

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

6 723 569
139 332
6 862 901

6 116 331
607 238
6 723 569

8 109 225

7 970 397

120 353
21 029
107 291

86 764
15 991
100 161

248 673

202 916

8 357 898

8 173 313

INGA
INGA

INGA
INGA

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

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
Service/odlaravgifter oljeväxter
Odlaravgifter vallfrö
Serviceavgift 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/SFO
Kostnader för fröpremiering
Övriga administrations- och förvaltningskostnader

Arvoden till revisor
Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

12

2013
121 893
146 442
10 000
87 850
366 185

2012
128 403
93 995
10 000
88 500
320 898

2013
10 000
34 000
14 500
0
10 882
69 382

2012
10 000
40 880
14 500
5 000
6 066
76 446

2013
129 960
29 835
380 458
540 253

2012
131 187
33 488
257 212
421 887

19 878
8 837
28 715

24 138
10 069
34 207

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

Löner och ersättningar
Styrelse1)
Övriga

Övriga personalkostnader
Styrelse och övriga förtroendevalda

1)

Varav tantiem och dylikt

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
Räntekostnader och liknande
Återföring nedskrivning av aktier/andelar

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 7 Övriga fordringar

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

43 837
224 762

23 987
176 187

0

0

0
55 083
55 083
279 845

0
47 368
47 368
223 555

2013
31 684
24 740
313 193
-513 020
-15 738
634 387
475 246

2012
33 451
295 914
115 634
-15 437
452 576
882 138

2013-12-31
7 583 928
4 488 315
-3 848 527
8 223 716

2012-12-31
8 248 806
2 559 269
-3 224 147
7 583 928

-634 387
634 387
0
0
8 223 716

-1 086 963
452 576
0
-634 387
6 949 541

0

Anskaffningsvärde
3 370 895
1 449 730
3 403 091
8 223 716

Insatskapital
658 041

Reservfond
588 787

Fritt eget
kapital
6 723 569

-505
-30
657 507

Marknadsvärde
3 997 248
1 438 737
3 420 722
8 856 707
2012-12-31
8 928
8 928

2013-12-31
0
0

Övrigt

Eget kapital

2012
136 700
15 500

Bokfört
värde
3 370 895
1 449 730
3 403 091
8 223 716

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

Not 8

2013
160 220
20 705

Summa
7 970 398
-505

30
588 817

139 332
6 862 901

0
139 332
8 109 225
13

Not 9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013-12-31
91 000
16 291
107 291

Förvaltningskostnader
Övriga poster

2012-12-31
89 000
11 161
100 161
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ekonomisk förening, org.nr 746000-8621
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ekonomisk förening för 2013.

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

Revisorernas ansvar

2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Södra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare för år 2013.

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

Styrelsens ansvar

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar, vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
Mats Pålsson
Auktoriserad revisor
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Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har
ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

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

Uttalanden

Malmö den 28 april 2014

Jan-Anders Andersson
Förtroendevald revisor

Lennart Persson
Förtroendevald revisor

Organisation
STYRELSE
Anders Borgquist, f -53, Ordförande
Nya Wärslätt, 241 95 Billinge
Tel/fax: 0413-54 20 85, mobil: 0705-54 20 85
E-post: anders.borgquist@swipnet.se
m.period 2012-14
Henric Brinte, f -58, Vice ordförande
Borrby Kungsgård, 276 35 Borrby
Tel/fax: 0411-202 60, mobil: 0708-20 26 04
E-post: henric.brinte@lm.lrf.se
m.period 2013-15
Lennart Andersson, f -58
Grimeton 17 Kärret, 432 98 Grimeton
Tel: 0340-67 40 05, mobil: 0705-69 40 05
E-post: lennartand@gmail.com
m.period 2012-14
Thomas Nilsson, f-62
Harstorpsvägen 7, 370 30 Rödeby
Mobil: 0708-55 55 80
E-post: thomas.n@euromail.se
m.period 2012-14
Nils-Gustav Nilsson f -55
Planagården 219, 254 70 Kattarp
Tel: 042-20 60 82
Mobil: 0705-37 36 98
E-post: plana@telia.com
m.period 2013-15
Gustav Skyggeson, f -50
Stenastorp, 311 94 Falkenberg
Tel/fax: 0346-198 66, mobil: 0702-11 98 66
E-post: stenastorp@n.lrf.se
m.period 2013-15
Tore Svensson, f -53
Storegård, 286 00 Svalöv
Tel: 0418-66 40 58, mobil: 0708-87 42 08
E-post: ninaochtore@storegard.net
m.period 2012-14

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
Gyllekroksv. 208-4, Arvidsro, 231 91 Trelleborg
Tel: 0410-33 11 51, mobil: 0705-33 11 40
E-post: arvidsro@spray.se

Måns Henningsson, f -64
Helsingborgsvägen 220, 262 96 Ängelholm
Tel: 0431-220 21, mobil: 0705-85 93 80
E-post: henningssonmans@hotmail.com

Hans Olsson
Vallby 5, 373 02 Ramdala
Tel: 0455-41014, mobil: 0709-95 56 06
E-post: hans.olsson@blixtmail.se

Ann Theander, aukt revisor, f -59
Grant Thornton
Box 4295, 203 14 Malmö, Tel: 040-665 69 00

Roland Andersson
Bangsbovägen 44, 253 54 Mörarp
Tel: 042-23 50 50, mobil: 0705-82 34 08
E-post: roland.bangsbogard@live.se

LOKALA OMBUD (mandatperiod 1 år)
Halland
Gustav Skyggeson
Se Styrelse för kontaktuppgifter
Ulf Olsson
Örmanäs Säteri, Säterivägen 48, 439 52 Åsa
Tel: 0340-65 13 18, mobil: 0705-20 93 52
E-post: ulf.ohlsson@n.lrf.se
Nils-Arne Göransson
Eldsberga Karlsfält 564, 305 97 Eldsberga
Tel: 035-421 67, mobil: 0708-22 72 46
E-post: karlsfaltsgard@telia.com
Blekinge
Thomas Nilsson
Se Styrelse för kontaktuppgifter
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: 0705-55 12 86
E-post: henriksson.elleholm@telia.com

HEDERSLEDAMÖTER
Lantmästare Stig Brynell, Höllviken, hedersordf.
Lantmästare Gunnar Henningsson,
Limhamn, hedersordförande
Lantbrukare Karl J Månsson, Ystad, † 2013-12-14
Lantbrukare Nils-Bertil Offesson, Lund

STYRELSESAMMANTRÄDEN
2013-02-07 Hushållningssällskapet, Borgeby
2012-06-18 Margretetorps Gästgiveri,
Hallandsåsen
2013-10-01 Nya Wärslätt, Billinge
2013-11-28 Hotel Marina Plaza, Helsingborg

VALBEREDNING
(vald intill årsstämman 2014)

Mats Pålsson, aukt revisor, f -60
Grant Thornton
Box 4295, 203 14 Malmö, Tel: 040-665 69 00

Ingemar Gerhardsson (sammankallande)
Örumsvägen 258, 271 76 Löderup
Tel: 0411-524008, mobil: 0706-24 00 89
E-post: 0411524008@telia.com

Suppleanter
Mats Olsson f -54
Tingaröd 114, Johannesberg, 274 63 Rydsgård
Tel: 0411-44 300, mobil: 0705-41 57 75
E-post: mats.o@lm.lrf.se

Bertil Rasmusson
Sibbarp 1202A, 241 71 Marieholm
Tel: 0413-70260, mobil: 0708-370260
E-post: bertil.rasmusson@euromail.se

Johan Johansson
Floagård, Allberg, 311 96 Heberg
Tel: 0346-520 22, mobil: 0708-52 02 22
E-post: johan.floagard@gmail.com
Erik Olsson
Västra Torps Byaväg 210-7, 231 97 Klagstorp
Mobil: 0709-15 66 57
E-post: erik.olsson@hush.se

SVERIGES FRÖ- OCH
OLJEVÄXTODLARES KANSLI
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 Henrik Strindberg,
Tel: 040-46 20 83, mobil 0705-95 30 59
E-post: henrik.strindberg@svenskraps.se
ek chef Jan Hempel 040-46 20 81
Gunilla Lindahl-Larsson, försök mm
Tel. 040-46 20 82, mobil: 0706-58 44 94
gunilla.larsson@svenskraps.se

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Jan Hempel, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Box 96, 230 53 Alnarp, Tel: 040-46 20 81
Fax: 040-46 20 85, mobil: 0706-57 55 01.
E-post: jan.hempel@svenskraps.se

REPRESENTATION
Fullmäktige SFO
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för (SFO),
utgör riksorganisation för landets elva lokala fröoch oljeväxtodlarföreningar. Högsta beslutande
organ är SFO:s årsstämma med totalt 42 fullmäktige (2014). Antalet fullmäktige baseras på antalet
medlemmar i respektive förening. Södra Sverigeföreningen representerades av 14 fullmäktige vid
stämman 2014.
Utöver stämman deltar fullmäktige även i andra
av SFO anordnade arrangemang, t ex. informationsmöten och fullmäktigedagar.
Styrelse SFO
Riksorganisationens styrelse efter SFO:s stämma
2014 består av sju ordinarie ledamöter. I SFO:s
styrelse ingår från Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare vice ordförande Henric Brinte.
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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 2014.

TID

PLATS
PROGRAM

Tisdagen den 17 juni 2014, båt till Castellet
avgår klockan 09.45
Castellet, Karlshamn
10.00
Hälsningsanförande av föreningens
ordförande Anders Borgquist.

Prisutdelning, fröpremiering skörd 2013.
12.00
Lunch
13.00
Föredrag av Bo Svensson om Utvandrarna
och Carlshamns punsch
Aktuellt från AarhusKarlshamn
14.30
Båt till Karlshamn
14.45
Studieresa med besök vid Mörrumsån och
tomatodling vid Elleholm
17.00
Sommarandakt i Elleholms kyrka
17.30
Avslutning och hemfärd

ANMÄLAN

• För att komma till kajen där färjan avgår:
• Från E 22 ta avfart Karlshamn N
• Följ skyltning mot centrum och First Hotell
• Mitt emot First Hotell ligger kajen med skärgårdsterminalen där båtarna till Castellet avgår.
Båten avgår 09.45

Stadgeenliga ärenden.

KOSTNADER

Vägbeskrivning till
Castellet i Karlshamn

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

Senast den 10 juni 2014 på föreningens hemsida.
www.svenskraps.se,
via E-post till jan.hempel@svenskraps.se eller
på telefon 040-46 20 80
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

• Vid kajen finns gratis P-platser

Gemensam och kostnadsfri
transport till Karlshamn
För att så många som möjligt ska ta tillfället i akt att
besöka årets lite annorlunda årsstämma i det vackra
Blekinge kommer vi att anordna gemensam busstransport
från Skåne till Karlshamn.
Buss 1 utgår från Söderslätt
06.30 Svedala, Statoil
06.55 Flädie, pendlarparkering
07.15 Landskrona pendlarparkering vid
motorvägen/väg 17
07.35 Fleninge pendlarparkering
07.55 Forsmöllan rastplats vid Klippan
08.35 Hässleholm, McDonalds
09.45 Karlshamn
Vid ev. frågor ring Jan Hempel 070-657 55 01
Buss 2 Österlenbussen
07.00 Hammenhög, Torget
07.15 Tomelilla, Lantmännen Maskin
07.35 Sjöbo, Bil-Bengtsson
08.10 Hörby, Ekerödsrasten
08.40 Vä, pendlarparkering
08.55 Fjälkinge, Ekohallen
09.45 Karlshamn
Vid ev. frågor ring Henric Brinte 0708-20 26 04

Produktion LIME AB, Tejarps gård, 233 76 Klågerup, Tel 040-40 86 80

