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MILJÖSTÖD

Stinksot är en av de värsta sjukdomarna. 
Är det något man ska satsa på är det där-
för att kontrollera om det finns stinksot i 

vetet, tycker Matilda Lönnemark.
– Angrips plantorna av stinksot blir det noll 

skörd, säger hon.
Matilda Lönnemark leder sedan 2014 

Frökontrollens verksamhet med åtta anställda 
i en gammal villa i Örebro. Vid inflyttningen 
1949 var det Sveriges modernaste laboratori-
um för lantbruksanalyser. Nu är Frökontrollen 
inne i en expansiv fas och håller på att växa ur 
sina lokaler.

Utsädesföretag är de stora kunderna, men 
varje år analyseras också cirka 2 000 prover 
från enskilda lantbrukare. Fler som sår med 
eget utsäde borde kosta på sig en analys, tycker 
Matilda Lönnemark. Det finns inga siffror, men 
hon tror att många lantbrukare sår med okon-
trollerat utsäde.

EN ANALYS KOSTAR kring en 500lapp. En kor-
rekt grobarhetsanslys visar inte bara om det är 
liv i kärnan utan också om plantan är livskraf-
tig. Det påverkar förstås vilken skörd man kan 
få. Ännu viktigare är att få reda på om utsädet 
innehåller några sjukdomar.

– Många tycker inte att de har tid att ta ut 
prov och skicka in. Men kostnaden är inte så 
stor i förhållande till vad det ger. Ska man prio-
ritera går en analys av sot ganska snabbt, säger 
Matilda Lönnemark.

I dag ökar den ekologiska odlingen. Även 
konventionella odlare arbetar med att minska 
användningen av bekämpningsmedel. Då blir 
det allt viktigare att veta mer om utsädet.

Sotsjukdomar har spritts alltmer, framför 
allt i höstvete och korn. Spridningen sker inte 
i några särskilda områden utan över hela lan-
det. Sot drabbar alla sädesslag. Det finns heller 
ingen möjlighet att bekämpa sjukdomarna i 
växande gröda.

– När de väl ökar går det väldigt fort. Man 
måste vara otroligt noga med uppförökningen. 
Jag låter kanske som en domedagsprofet, men 
vi ska vara noga med att hålla sot på en låg nivå, 
säger Matilda Lönnemark.

LANTBRUKARE KAN OCKSÅ skicka in prover för 
en kvalitetsanalys av sin spannmål. Den som 
lagrar årets skörd och i vinter funderar på att 
sälja vete som kvarnvete eller maltkorn kan ha 
nytta av att få en oberoende analys.

Årets värme och torka gav höga proteinhalter 
i maltkorn, ibland för höga. I så fall kan det inte 
säljas till öltillverkning. 

Det kan också vara bra att veta om vetet du-
ger till kvarnvete innan man bestämmer sig för 
vem man vill sälja det till. ■

Det lönar sig att analysera spann-
målen innan man sår eget utsäde. 
Sotsjukdomar kan sprida sig mer i 
svenska odlingar nästa år, varnar  
Matilda Lönnemark, vd på Frö-
kontrollen.
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Varning för stinksot
Frökontrollen kollar utsäde för sjukdomar och gör kvalitetsanalyser

■ Frökontrollen Mellansverige AB ägs 
av Hushållningssällskapet i Örebro och har 
kunder från Skåne till en bit upp i Norr-
land. Analyser görs av stråsäd, oljeväxter, 
trindsäd och vallfrö.
Frökontrollen är oberoende och certifierar 
och godkänner utsäde från svenska odling-
ar och utsädesbolag. Företag skickar också 
in förprover för analys.
Lantbrukare som använder eget utsäde 
skickar in utsädesprover. Frökontrollen gör 
även kvalitetsanalyser till enskilda.
Frökontrollen är en av tre ungefär jämn-
stora aktörer på marknaden. De andra är 
statliga Jordbruksverket och Eurofins som är 
ett multinationellt bolag.
Omsättning: 7 miljoner kronor. 
Resultat 2017: 350 000 kronor efter skatt.

FAKTA: EN AV TRE AKTÖRER 
           PÅ MARKNADEN

Historien förtäljer att den tidigare ägaren 
sålde huset från 1949 till Frökontrollanstalten 
eftersom läget då ansågs för lantligt. Nu ligger 
Frökontrollens hus snarare centralt i Örebro, 
granne med ett nybyggt kontorshus.

Frökontrollen investerar 
i ny utrustning, berättar 
vd:n Matilda Lönnemark. 
Den nya fröskannern 
fotograferar varje korn 
som i hög fart passerar 
en kamera. Med tre bilder 
per korn kan man avgöra 
om det finns skador på 
dem.

SPANNMÅLSANALYS

Nya problem med 
stödutbetalningar 

Som en del av krisstödet till torkdrabbade 
lantbrukare presenterade landsbygds-
minister SvenErik Bucht i somras höj-

da delutbetalningar av miljöstöd: 85 procent 
i stället för 75 procent som tidigare beslutats.

Men när pengarna betalades ut visade det sig 
att det inte gällde miljöstöden som lantbrukar-
na ansökte om i år. Utbetalningarna baserades 
på de ursprungliga åtagandena som lantbru-
karna gjort, ofta 2015. Sedan dess har många 
gjort större åtaganden vilket betyder mer i 
miljö stöd.

– Lantbrukarna förväntade sig 
85 procent av årets stöd. Man bor-
de ha informerat om att det inte 
var så, säger Frida Carlsson i 
Hushållningssällskapets natio-
nella EUgrupp.

FÖR MÅNGA RÖR DET sig om stora summor, 
för några av Hushållningssällskapets kunder 
upp emot en miljon kronor i bland annat eko-
stöd och betesmarksstöd. Pengarna fryser inte 
inne, men lantbrukarna får vänta på dem. En 
stickprovsundersökning visar att problemet är 
utbrett.

– Det blir kämpigt för en del företag. En del 
unga som vill utveckla sina lantbruk har lagt till 
mer areal efterhand. De blir nu drabbade – och 
de är de vi minst av allt vill ska hamna i knipa, 
säger Frida Carlsson.

Ingemar Henningsson, samordnare för 
Hushållningssällskapets Samrådgivning, slog 
larm tidigare i höst och företrädare för Hus-
hållningssällskapet fick snabbt till ett möte 
med Jordbruksverket. Där deltog även gene-
raldirektören Christina Nordin.

JORDBRUKSVERKET FÖRSTÅR problemet, 
men menar att länsstyrelserna kan göra ut-
betalningarna. Så är det åtminstone i teorin. 
Men eftersom länsstyrelserna ännu inte har 
fått itsystemet för handläggning och utbetal-
ning färdigt måste handläggarna göra arbetet 
manuellt. Det kräver mycket mer resurser på 
länsstyrelserna.

– Jag förstår att det är komplicerat, men det 
här är återigen en problematik som beror på att 
handläggningen inte är i fas. Det kan lantbru-
karna inte rå för, säger Frida Carlsson. ■

Det blev inte 85 procents utbetalning-
ar i höst för alla som sökt miljöstöd. 
Många får vänta på stora summor 
när de behöver pengarna som bäst.
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Den ena är Kristina Yngwe (C), tjänst
ledig rådgivare från Skåne, som valdes 
in för andra gången. Förra mandat-

perioden var hon vice ordförande i miljö och 
jordbruksutskottet. Nu har hon avancerat till 
att bli ordförande.

– Det ökar möjligheten för mig att påver-
ka agendan i utskottet och driva på de frågor 
som är viktiga för jordbruket. 
Den största frågan framöver 
där utskottet verkligen kommer 
att ha mycket att säga till om är 
jordbrukspolitiken i EU, säger 
Kristina Yngwe.

HON ÄR OCKSÅ angelägen om att utskottet ska 
arbeta med att lindra följderna av sommarens 
torka och att följa upp målen i livsmedelsstra-
tegin så att de genomförs. Dessutom vill hon 
jobba med det nationella skogsprogrammet 
och landsbygdspropositionen.

Den andra är nyinvalda 
Elisabeth Falkhaven (MP) 
som är tjänstledig från Hus-
hållningssällskapet Halland. 
Hon sitter i försvarsutskottet 
och är suppleant i miljö och jordbruksutskot-
tet samt näringsutskottet.

Hon har alltid varit intresserad av natur och 
djur, har arbetat inom travsporten, varit egen 
företagare och blev 2004 projektledare på 
Hushållningssällskapet. Hästar, etologi, hav 
och fiske, klimat, miljö, och markanvändning 
är hennes stora områden. Nu blir det med fo-
kus på försvar.

– KLIMAT OCH MILJÖ är i högsta grad försvars-
frågor. Klimatförändringarna är verklighet 
och berör allas säkerhet – det är människans 
överlevnad det handlar om, säger Elisabeth 
Falkhaven.

Hon är född 1955 och bosatt på landet utan-
för Torup i Hylte kommun.

KRISTINA YNGWE ÄR född 1983 och bor på en 
gård utanför Ystad. Hon är agronom och pol 
mag i statsvetenskap och nationalekonomi. 
Hon har också varit ordförande för LRF Ung-
domen. ■

Hushållningssällskapet fördubblar 
närvaron i riksdagen. Vid valet i 
september tog två anställda plats i 
det svenska parlamentet.
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Dubbelt upp i riksdagen

I reportaget om äldreboendet Solhaga i Kode 
i Gröna Affärer nr 4 publicerades fel namn 

på en av de intervjuade personerna. Det var 
Elly Lundgren som berättade i artikeln om sin 
mammas recept på mjuk pepparkaka.

Odlingen av äpplen ökar i Sverige. Mellan 
2012 och 2017 planterades 1,2 miljoner 

nya äppelträd, en ökning med 38 procent.
Det visar statistik från Jordbruksverket.
De mest odlade sorterna i fjol var de klas-

siska sorterna Ingrid Marie, Aroma och Dis-
covery. De står för drygt hälften av odlingen.

Utöver dem tar nya sorter som Rubinola, 
Frida, Elise och Santana allt mer plats. Äldre 
sorter som Cox Orange och Gravensteiner 
minskar.

Fel namn  
i reportage

Frida och Elise
tar mark


