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Pressmeddelande den 26 februari 2013 

Nytt avtal med Söderslätts Spannmålsgrupp om 
insamling av forskningsmedel 
Stiftelsen Lantbruksforskning har tecknat avtal med Söderslätts Spannmålsgrupp om 
insamling av forskningsmedel. Söderslätts Spannmålsgrupp har för skörd 2012 samlat in 
medel till lantbruksforskning baserat på inköp av spannmål, trindsäd och oljeväxter. 
Företaget har verksamhet i Alnarp i Skåne samt i Vreta kloster i Östergötland. 

Söderslätts Spannmålsgrupp ansluter sig till Stiftelsen Lantbruksforsknings 
finansieringsmodell där företag som handlar med spannmål finansierar nyttostyrd forskning 
genom ett avdrag på avräkningspriset. Med Söderslätts Spannmålsgrupp är det 29 företag 
som handlar med spannmål eller mineralgödsel som samlar in pengar. 

- Den privata finansieringen är grunden i vår verksamhet. Den och att resultaten 
kommer till konkret nytta är anledningen till att vi behövs säger Christian Nyrén, 
stiftelsens vd. Nu diskuterar vi formerna för det statliga tillskott vi kommer att få 
genom Formas 2013 och 2014. Stiftelsens och Formas inställning är att de 
näringsgrenar som själva bidrar med forskningsmedel också ska få ta del av 
motfinansiering. 

För Söderslätts Spannmålsgrupp var den konkreta nyttan ett viktigt motiv till att finansiera 
forskning.  

- Den svenska spannmålsnäringen har utmaningar som bara kan lösas gemensamt. Till 
exempel med mögelgifter som DON och frågan med kadmium i mark och gröda 
säger Kenneth Normark, vd för Söderslätts Spannmålsgrupp. Där kan vi samarbeta 
genom Stiftelsen Lantbruksforskning, även om vi är konkurrenter i övrigt. 

Söderslätts Spannmålsgrupp ägs gemensamt av godsen Jordberga, Näsbyholm,  Skabersjö 
och Stora Markie. Företaget samarbetar också med en rad andra producenter. 

För mer information 
Christian Nyrén, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning 
telefon 0705-49 74 15 
mail christian.nyren@lantbruksforskning.se 

Kenneth Normark, vd, Söderslätts Spannmålsgrupp 
telefonnummer 040 - 53 20 20 
mail kenneth@ssggrain.com 
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Fakta 
Den privata finansieringen av forskning inom växtodlingsområdet genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning bygger på ett avdrag om 0,2 % på inköpsvärdet på spannmål, oljeväxter 
och trindsäd. Dessutom betalar fyra mineralgödselföretag 6,50 kronor per ton mineralgödsel 
som säljs i Sverige.  

De företag som anslutit sig till den frivilliga finansieringsmodellen är AB Hjalmar Möller, AB 
Johan Hansson, AB Strängnäs valskvarn, AB Västerbottens fodercentral, Berte qvarn, Dalviks 
kvarn AB, DLA agro Sverige, European Fertilizer AS, Farina AB, Fole kvarn AB, Forsbecks 
AB, Gullviks, Hörby lantmän, JHL, Kalmar lantmän ekonomisk förening, Knislingeortens 
lagerhusförening, KLF, Lantmännen, Lovanggruppens handelshus AB, Skånefrö AB, 
Svenska foder AB, Söderslätts Spannmålsgrupp, Södra Åby lokalförening, Tyringe 
lokalförening, Vallberga lantmän, Varaslättens lagerhusförening, Värmlant AB och Yara AB. 

Fotografi på Christian Nyrén finns tillgängligt på 
http://www.lantbruksforskning.se/?id=377. 


