EXAMENSARBETE
INTERNATIONELL HANDEL MED SPECIALFRÖER
VERKSAMHET
Agortus är ett företag med bred kunskap inom livsmedel, odling och växtförädling som arbetar inom
områdena livsmedel, lantbruk/odling/trädgård, detaljhandel samt grodd- och skottproduktion.
Företaget är idag en nyckelleverantör till den Nordiska livsmedelsindustrin av fröbaserade råvaror.
Förutom fröbaserade produkter erbjuds även andra produkter från agroindustrin, såsom kryddor
och eteriska oljor. Inom segmentet lantbruk säljer Agortus främst fånggrödor, dvs grödor som sås in i
befintlig gröda för att ta upp växtnäring under sensommar och höst, för att sedan plöjas ner.
Fånggrödor minskar växtnäringsläckaget genom att de tar upp kvävet i marken. Exempel på
fånggrödor är vitsenap och oljerättika. Under varumärket Birdie Nam-Nam levereras produkter till
utfodring av fåglar och smådjur inom den nordiska detaljhandeln. I sortimentet finns solrosfrön,
talgbollar, jordnötter och varierande fröblandningar. Inom grodd- och skottproduktion kan företaget
erbjuda fröer av många olika arter, sorter och kvaliteter. Exempel på produkter är broccoli, ärtor,
rädisa, rödbeta, solros och lök.
Agortus är certifierade av KRAV för att sälja ekologiska produkter och försäljning sker främst inom
Sverige samt till Finnland och England. Av de produkter som säljs har en liten andel producerats på
Olma Gård, resten köps in från ett 20-tal olika länder.
BAKGRUND
Agortus håller just nu på med ett affärsutvecklingsprojekt: produktion av specialutsäde. Ett exempel
på specialutsäde är hybridspenatfrön. En hybrid är resultatet av en reproduktion mellan två individer
som är genetiskt olika, det är alltså en blandning av två genuppsättningar som resulterar i en helt ny
genuppsättning. I kommersiella sammanhang med ätliga grödor utförs ofta hybridisering i form av ett
förädlingsarbete för att förbättra någon speciell egenskap hos växten som till exempel motståndskraft
mot skadegörare eller ökad härdighet.
När det gäller hybridspenatfrön är dessa resistenta mot mjöldaggsvamp, en svamp som vanligtvis
angriper spenat. Genom att odla hybridspenat istället för ”vanlig” spenat kan man därmed undvika
behovet att bespruta grödorna och därmed underlätta en ekologisk produktion.

UPPGIFT
Då specialfröer är ett nytt affärsområde vill Agortus ha hjälp att kartlägga och analysera de lagar,
regler, konventioner och krav som gäller för dem som företag om de ska sälja specialfröer på en
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internationell marknad. Hur ser regelverken ut internationellt, på EU-nivå samt nationellt? Vilka andra
regler/krav har företaget att ta hänsyn till vid internationell handel? Finns det konflikter mellan olika
regelverk och hur ska företaget förhålla sig till dessa?
Slutgiltiga avgränsningar av projektet görs i samråd med handledaren på skolan samt kontaktpersonen
på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska
tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Projektet är lämpligt för dig som läser Juridik alternativt Handelsrätt
Omfattning
Uppsats på kandidat eller masternivå, 15 hp alt 30 hp.
Ort
Svalöv
Reseersättning inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Malin Planander, tel. 0732 – 75 04 29
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: malin@miljobron.se

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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