
 

 
Frö- och Oljeväxtodlarna  

 

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för  Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning  Svensk Raps AB 

 

    

Elevenborgsvägen 4        Telefon 040-46 20 80  Org. nr  746000-9330 Bankgiro  774-5607 

Box 96       Telefax 040-46 20 85  VAT SE74600933001  

230 53 Alnarp       E-post info@svenskraps.se  Godkänd för F-skatt   

 

 

     Alnarp den 16 juni 2015 

 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 

Näringsdepartementet 

103 33 Stockholm 

 

 

 

 

Yttrande över Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande SOU 2015:15 
 

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.(SFO) är en riksorganisation för svenska odlare av 

raps och andra oljeväxter samt fröodlare av grönytefrö och vallfoderväxter. Föreningen består 

av SFO som paraplyorganisation samt elva regionala föreningar. Totalt har SFO drygt 4000 

medlemmar. SFO har som huvuduppgift att främja den svenska odlingen av de grödor vi 

representerar, genom fältförsök och utvecklingsinsatser samt att i övrigt tillvarata odlarnas 

ekonomiska intressen, bland annat gentemot myndigheter och marknadens aktörer. 

 

 

SFO ställer sig bakom Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) yttrande. 

 

 

SFO vill vidare särskilt trycka på några förhållanden för de grödor och odlare vi representerar. 

 

1. Tillgång på effektiva växtskyddsmedel, likvärdiga med våra konkurrerande 

grannländer, är en grundförutsättning för att kunna bedriva konkurrenskraftig raps, 

rybs och linodling i Sverige.  

 

2. Fröodlingen av gräs- och vallbaljväxter är arealmässigt små grödor (ca 13 000 ha) som 

försörjer vår arealmässigt största gröda, vallen (ca 1,2 miljoner hektar) samt grönyte-

marknaden. Till dessa arealmässigt små fröodlingar, så kallade minor use-grödor, är 

det som påpekats i LRFs yttrande, av största vikt att inte särskilda svenska förhål-

landen tillämpas. Vi ska vara en aktiv del i den nyligen inrättade EU-plattformen för 

minor use.  

 

3. Växtförädling är ett oerhört viktigt område för att öka odlingssäkerheten, 

livsmedelsäkerheten och konkurrenskraften i det svenska lantbruket. För rapsen gäller 

att här görs stora framsteg i kommersiell växtförädling avseende skördenivåer mm. 

För att möta nya utmaningar som accentueras av bland annat klimat- och väder-

förändringar behöver vi utnyttja modernaste teknik i växtförädlingen. Det behövs 

resurser för att förädla för angelägna egenskaper som insektsresistens, torkresistens 

och vinterhärdighet för att nämna några områden. På detta område är det av största 

vikt att offentliga medel tillskjuts. 
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4. Den svenska rapsodlingen på ca 120 000 hektar förser oss med hälsosam matolja, 

inhemskt producerat proteinfoder till våra olika djurslag samt har en stor potential för 

en ökad framställning av förnyelsebara bränslen, RME. I takt med att vi i Sverige 

ska ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta kommer alla tillgängliga biobränslen 

att behöva komplettera varandra för att nå riksdagens målsättning. Vi vill framhålla 

vikten av att konkurrenskraften i den svenska rapsodlingen måste upprätthållas (med 

tillgång till såväl växtskydd som växtförädling enligt resonemang ovan) för att RME 

ska kunna utgöra en väsentlig del av våra förnybara biobränslen i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sveriges Frö-och Oljeväxtodlare 

 

 

 

 

 

Lars-Johan Merin 

Ordförande 

 


