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Tänk att det ska krävas ett agg-

Besök på Lyckeby Stärkelse. Fr v Kristina Linde, vice VD och produktionschef,
Hans Ramel, Hans Berggren, VD och
Palle Borgström. 

Stärkelsepotatisodlaren Sven- Olof
Nilsson, Gärds Köpinge, pratade
bevattningsmöjligheter med Palle
Borgström.

Martin Kallsäby, Gårdstånga-Nygård,
visade raps och fröodling för Palle
Borgström.
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En skånsk resa som gladde
– Det gläder mig att se
innovativa bönder och framgångsrika förädlingsföretag
som investerar för tillväxt
och ökade affärsmöjligheter
för svenska lantbruksföretag, sa Palle Borgström,
LRF-ordförande, när han
besökte tre skånska företag
med specialgrödor.
En miljardinvestering har gjorts i
Örtofta, som är en enorm satsning
i livsmedelsbranschen, eftersom
Skandinavien är en högprismarknad. Att samla all sockerverksamhet i Örtofta ger synergier, vilket är
en fördel för betodlarna.
På Gårdstånga Nygård finns stor

kompetens i att odla höstraps och
vallfrö, både till den ekologiska och
konventionella marknaden. Här
krävs ett stort management för att
lyckas. Det finns både utmaningar

inom Sverige och utanför. Odlingen
kan vara en berg- och dalbana, allt
från 0 kronor i intäkt till väldigt
bra. Utmaningen är ogräsen, det
krävs stor precision.
Lyckeby Stärkelse satsar på en helt

Besök på Nordic Sugar. Från vänster
Hans Ramel, Olof Dahlgren, Site
Manager, Örtofta, Palle Borgström,
Lars Bäksted, Betodlarna och Jesper
Thomassen, VD Nordic Sugar.
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och potential i odlingarna. Marknaden för oljeväxter växer, framför
allt inom livsmedel och fossilfria
bränslen och därför behövs fler
hektar.
Gräsfröodlingen är eftertraktad,
med en marknad som är stark både

ny effektiv fabrik, med modernare
teknik. Företaget, som ägs av Sveriges stärkelseproducenters förening, har satsat på att driva marknaden. Detta har man gjort genom
högre skördar, högre stärkelseinnehåll i potatisen och förädling till
olika innovativa produkter.
Lyckeby Stärkelse är i dag starkare på marknaden. Odlingen är
kapitalintensiv. Den behöver därför
ges möjligheter så att till exempel
ny teknik inom bevattning kan användas.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en framtidstro
med marknadskunskap i svenskt
lantbruk.

Anita Persson

Kommunledning fick lära
mer om närodlad popmajs

Temakvällar i Häglinge
❖ Häglinge lokalavdelning har under
våren haft temakvällar. Det är viktigt
att man har marknadskunskap om sin
verksamhet och att man är diversifierad. Nätverk är bra. Runt bordet kunde
många frågor och erfarenheter delas.
Anita Persson, företagsutvecklare,
LRF Skåne, höll i samtalet.

!

❖ Ett företagsbesök gjordes hos KM Maskin
& Lantbruk, ägare Kristian och Marie Mårtensson. De berättade om gårdens produktion
som består av 275 ha växtodling. Företaget har
en betydande majsproduktion, inklusive tillverkning av popmajs, de har en maskinstation
och entreprenad. De som lyssnade var Simrishamns kommunledning och Simrishamns
kommungrupp.
Viktiga frågor för utveckling av företaget
som lyftes var tillståndsprövning ur ett landskapsbildsperspektiv, svenska livsmedels
miljöpåverkan och kommunens upphandling
av svenska närproducerade produkter.

En sida som kan vara till hjälp för dig som företagare är webbplatsen www.verksamt.se – till företag
från myndigheter. Sidan uppdateras efterhand som det kommer ny information.

ressivt litet virus för att politiken ska inse värdet av att ha en
svensk livsmedelsproduktion.
Nu när coronaviruset huserar
över stora delar av världen är
livsmedelsföretagarna mycket
viktiga och klassas i elfte timmen som en samhällsviktig
funktion. LRF arbetar aktivt och
målmedvetet för sina medlemmar vad gäller företagsutveckling. Nu frigörs förhoppningsvis
politisk initiativkraft för att på
sikt öka självförsörjningsgraden
i Sverige.
Styrkan med LRF är att vi är
många medlemmar som tillsammans kan kraftsamla för
att trycka på med våra villkor.
Lantbrukarna behöver bättre
möjligheter och långsiktiga regler för att producera högklassiga
livsmedel.

”När covid-19
nu ändrar
konsumenternas
beteenden finns
kanske möjlighet
att hitta nya
kundkretsar och
affärsmodeller.”
Lönsamhet är grunden i ett

hållbart företagande. När
covid-19 nu ändrar konsumenternas beteenden finns kanske
möjlighet att hitta nya kundkretsar och affärsmodeller.
Lantbruket har svar på en del
av samhällsproblemen och det
finns många nya affärer att upptäcka bortom hörnet.
Samtidigt som företag planterar träd utomlands för att lösa
klimatproblemen undrar jag
ibland vad svensk landsbygd
kan göra.
En affärsidé som dyker upp
är att vi ska sälja kol, bundet i
marken. Kolet som eventuellt
binds i marken blir dessutom
mer ”närbundet” om det görs i
Sverige.
Alla lantbrukshjältar därute
– fortsätt att producera era fina
produkter.
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Ett litet virus
har fått fart
på politikerna

