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PRESSMEDDELANDE

Sveriges Stärkelseproducenter (SSF) vill öka odlingen av stärkelsepotatis med 25 procent
och höjer priset till odlarna med 6 procent från och med odlingsåret 2016.
Sveriges Stärkelseproducenter, med 400 aktiva odlare av stärkelsepotatis i Södra Sverige, håller
årsstämma den 27 januari 2016.
Det gångna årets lönsamhet har varit god med ett resultat på ca 35 MSEK och en omsättningstillväxt
på 7 procent.
Styrelsen föreslår en utdelning av 19 MSEK till medlemmarna vilket motsvarar 3 000 – 4 000 SEK,
beroende på skördenivå, per hektar odlad stärkelsepotatis.
Efterfrågan på stärkelse är hög och prisbilden är gynnsam. Föreningen har därför ambitionen att öka
produktionen vid anläggningarna.
För att öka tillgången på potatisråvara till produktionen vill vi stimulera odlingen. Därför höjer vi
priset på stärkelsepotatis med 6 procent - motsvarande ca 2000 SEK per hektar - från och med
odlingsåret 2016.
Föreningens långsiktiga plan är att höja förädlingsgraden av stärkelsepotatisen och samtidigt sluta
kretsloppen. Vi investerar nu ca 100 MSEK i vår anläggning i Mjällby. Ur potatisfruktsaft, som är en
restprodukt, kommer vi kunna utvinna omkring 1000 ton foderprotein och 4000 ton koncentrerad
växtnäring.
Föreningen kommer att ha en fortsatt hög investeringstakt under de kommande fem åren.
Verksamheten i SSF är uppdelad i tre delar:
Lyckeby kontrakterar och förädlar stärkelsepotatis, erbjuder potatisbaserade stärkelse- och
fiberprodukter till pappers- och livsmedelsindustrin. Produktionen av sker vid tre anläggningar i
sydöstra Sverige. Cirka 80 procent av livsmedelsprodukterna exporteras. Huvudkontor i Kristianstad.
Culinar/Kockens erbjuder utveckling och smaksättning av livsmedel i samarbete med
livsmedelsindustri, foodservice och detaljhandel i Norden. Kryddor, kryddblandningar, stärkelser,
fiber och övriga livsmedelsingredienser. Huvudkontor i Fjälkinge.
Utländska dotterbolag:
I Tjeckien, Lettland och Ryssland som producerar och marknadsför stärkelse-, fiber- och
smakprodukter. I Danmark, Polen och Kina som marknadsför stärkelse-, fiber- och smakprodukter.
För mer information, vänligen kontakta
VD Hans Berggren, 0730 40 42 01, hans.berggren@lyckeby.com

