
6 Svensk Frötidning 6/18

Våren 2018 blev Frida Olsson ord
förande i Stockholm Uppsala Frö och 
Oljeväxtodlare. Hon har ett stort 
intresse för oljeväxtodling i allmänhet 
och höstraps i synnerhet. Men kanske 
allra mest vill hon vara en del av och 
utveckla odlarorganisationen lokalt 
som hon beskriver som anrik och 
med många yrkesstolta, duktiga och 
e ngagerade odlare.

Text & foto: Hans Jonsson, Svensk Frötidning

Frida ger 
   järnet!

Frida Olsson, 
Fredrikslunds Gård
Aktuell: Nyvald ordförande i Stockholm  
Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare.

Uppvuxen på Fredrikslunds Gård söder 
om Uppsala där hon är delaktig i gårdens 
breda palett av grödor och verksamheter. 
Man odlar färskpotatis, sparris, jordgubbar, 
spannmål och höstraps. Dessutom driver 
man köttdjursbesättning samt ”Butiken på 
Landet” m.m.  www.fredrikslund.se 

Agronom (mark/växt), driver en rådgiv-
ningsfirma. Aktiv inom hästnäringen m.m.

Sagt av Frida:
- En halvdålig höstraps här uppe ger oftast 
lika bra som en fullgod vårrapsgröda.

- Du gör det du ska i höstrapsen på hösten, 
sen är det bara att passa upp den.

- Absolut roligast i föreningsarbetet är att 
diskutera och utbyta erfarenheter kring 
odling och företagande med erfarna och 
duktiga lantbrukare som varit med länge. I ekens skugga. Frida Olsson, Fredrikslunds Gård, under en av  

traktens karaktäristiska ekar och med Mälaren badande i sol i  
bakgrunden.
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F rida Olsson är ett sprudlande 
energiknippe med många järn i 
elden och sedan några månader 
även ordförande i Stockholm 

Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare. Hon är 
uppvuxen på Fredrikslunds Gård söder 
om Uppsala där hon är delaktig i gårdens 
breda verksamhet som bland annat inne-
fattar köttdjursproduktion, jordgubbar, 
sparris, färskpotatis, spannmål och olje-
växter. Till på köpet driver hon en råd-
givningsfirma och satsar på hästar och 
mycket annat.

Svensk Frötidning träffar Frida en sol-
varm septemberdag i gårdens höstraps-
fält söder om Uppsala, nära vattnet där 
Fyrisån övergår i Mälaren. Ett väldigt 
fint, men varierande höstrapsfält med 
mycket att diskutera och reflektera kring.

Gillar höstraps
Att man odlar höstraps är ingen slump.

– En halvdålig höstraps ger oftast lika 
bra som den bästa vårrapsen här i områ-
det. För mig är det svårt att se vårraps 
före höstraps på den här gården, konsta-
terar Frida bestämt. 

SFOs skördeenkät understryker påstå-
endet. Höstrapsskörden de 
senaste 8 åren i området lig-
ger i genomsnitt 49 procent 
högre än vårraps. Frida menar 

Funkar även här. 
Finfin höstraps 
på Fredrikslunds 
Gård, som om det 
vill sig väl kan ge 
en mycket bra 
skörd 2019.

» Väldigt varierande 2018. Beståndet varierar ologiskt hösten 2018. Bäst på de tyngre 
bitarna (ovan), sämst och luckigt på lättare partier. En misstänkt orsak är att växt
skyddsmedel ligger kvar onedbrutet i sandjorden.



8 Svensk Frötidning 6/18

också att det är svårt att hinna med alla 
bekämpningar i vårraps och det är svårt 
att få utväxling på insatserna på samma 
sätt som i h östraps. Men även höstraps 
kräver sin passning och satsning, fast på 
ett lite annat sätt som Frida målande sam-
manfattar:

– Du gör det du ska på hösten, sen 
p assar du upp den på våren.

Satsa när det är möjligt
De senaste årens höstraps på Fredriks-
lunds Gård är kantad av positiva och 
negativa erfarenheter. Årets fält på ca 15 
hektar odlades med vårraps 2010, men 
skörden blev ingen höjdare. Året efter 
odlades stråsäd som mognade tidigt och 
möjligheten för höstraps dök upp. Vi 
chansar och tar en rövare tänkte Frida 
varvid höstraps såddes, då det före vår-
rapsgrödan inte odlats oljeväxter sedan 
90-talet. Lite senare på hösten inspek-
terade Frida och pappa Gustaf Olsson 
fältet. Det såg bra ut, men…

– En del plantor slokade lite konstigt 
och när vi drog upp dem blev vi rik-
tigt kallsvettiga när vi såg stora maffiga 
klump rotknölar, minns Frida.

Men det var inte så mycket att göra åt 
det hela, fältet fick stå kvar. Sen inträffade 
miraklet att efterföljande vår och försom-
mar efter blev nederbördsrik och fuktig 
så plantorna matades med vatten och 
trots angreppen landade skörden på 4 
ton per hektar i genomsnitt och 5 ton per 
hektar på den bästa tredjedelen.

5 år har gått och hösten 2018 växer det 

åter prima höstraps på fältet. Förfrukten 
var höstvete som skördades tidigt.

– Det blev bara 3 ton per hektar, rik-
tigt dåligt. Det syntes ingen antydan till 
halmsträng efter tröskan, berättar Frida.

Men inget ont som inte har något gott 
med sig. Den samlade bedömningen 
innefattande risk för klumprot, möjlighet 
för tidig sådd och att det nu finns sorter 
med motståndskraft mot klumprotsjuka 
blev kort och koncis:

– Vi kör!

Problem med växtskyddsrester
Man valde sorten Alister, 40 frön per 
kvadratmeter etablerad efter Carrier. 
Spillsäden slog upp rejält och man invän-
tade maximal groning av spillsäden. Men 
med facit i hand skulle fältet ha körts 
tidigt i en splittad behandling. 

Det som är årets snackis generellt i 
området och även på Fridas höstrapsfält 
är förekomsten av missbildade plantor 
och ologiska variationer i fältet (se foto 
sid 7 och 8).

– Det är luckigt och svagt på de lätta 
behagliga partierna där det normalt är 
drivande och alla frön gror. Man kan 
fråga sig om det är preparat som lig-
ger kvar i marken och påverkar rapsen, 
f underar Frida.

Sommaren 2018 var i princip kruttorr 
och speciellt på lättare jordar har den 
biologiska aktiviteten varit väldigt låg 
till följd att växtskyddsmedel antagligen 
finns kvar på ett sätt som inte förekom-
mer annars.

– Det finns fält där rapsen inte spru-
tats men där man kan hitta missformade 
plantor. Det talar för denna teori, menar 
Frida.

Förutom gården hemma driver Frida en 
rådgivningsfirma med växtodlingskun-
der runt om i bygden där hon på flera håll 
konstaterat samma problembild.

Testar gärna tillväxtregling
Fältet kommer att bekämpas mot ört-
ogräs med Belkar och i början av septem-
ber kördes tillväxtregleraren Folicur. 

– Tanken var från början att köra med 
Caryx, som var huvudalternativet på 
marknaden. Men sedan godkändes Foli-
cur, som då passade bättre för tidpunkten.

Frida är normalt inte så intresserad 
av den tillväxtreglerande effekten i höst-
rapsen, allrahelst då det odlats dvärg-
hybrider de senaste åren. Däremot löpte 
årets rapsgröda större risk att sträcka 
på sig med förekomsten av spillsäd och 

en annan sort, då kändes det lägligt att 
prova. Eventuellt kan man också se ytter-
ligare växtfysiologiska effekter som kan 
främja plantorna, det återstår att se.

Entusiastisk för odlarföreningen
Frida berättar att hon har följt odlar-
organisationer som Spannmålsodlarna 
och Oljeväxtodlarna under många år på 
odlarträffar, fältvandringar och annat. 
Men hon menar att det är något speciellt 
med Frö- och Oljeväxtodlarna.

– Ja, där finns så mycket anor, kun-
skap, fakta och matnyttigt för odlarna. 
Och inte minst finns det många duktiga 
och engagerade odlare koncentrerat i 
o rganisationen.

Efter 2 år som sekreterare har hon nu 
axlat rollen som ordförande och det finns 
mycket att ta tag i. Alla efterfrågar akti-
viteter, men ibland är det tyvärr inte så 
många som kommer. Senaste greppet är 
att mer än tidigare utnyttja SLU med en 
dag där och på Lövsta forsknings- och 
försöksgård.

– Vi kommer att titta på sorter, eta-
bleringar med till exempel Tempo m.m. 
berättar Frida entusiastiskt.

Hon ser stora fördelar i att det är 
en mix av åldrar och erfarenheter i 
fö reningen. 

– De som har varit med länge tillför 
väldigt mycket. Kunskap ska nedärvas!

Frida ser förhoppningsfullt på framti-
den för oljeväxtodlingen. Höstraps har 
kommit för att stanna norr om Mälaren. 
Avslutningsvis betonar hon än en gång 
att arbetet i föreningen är kul och inspi-
rerande, men skickar en passning till 
medlemmarna:

–  Frågan är bara hur vi håller farten 
uppe och kan ha bra aktiviteter. Inspel 
önskas!

Märklig missbildning. Hösrapsplanta från fält utan 
bekämpning i höstrapsen 2018. Missbildningen kan 
bero på växtskyddsrester som ej brutits ner i före
gående gröda. Foto: Frida Olsson.

Nära och bra. I bakgrunden syns årets höst
rapsfält på Fredrikslunds Gård. Beläget 
p recis söder om Uppsala ligger det bra till 
att studera samtidigt som det finns många 
intressanta försök på SLU Ultuna inte långt 
d ärifrån.
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