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SPANNMÅL MARKNADSSITUATION

• Kriget i Ukraina har i hög grad påverkat spannmålsmarknaden i världen

• Den inhemska spannmålsskörden 2021 var låg och spannmål har importerats 
till Finland. Importen är nu dyrare/svårare eftersom det finns fler köpare.

• Spannmålslagren är mycket låga före hösten. Det finns god efterfrågan på alla 
huvudspannmål på marknaden - som foder och livsmedelskvalitet.

• Situationen varierar på gårdar, det är värt att beräkna din egen 
produktionskostnad noggrant.

• Spannmålspriserna kommer att ligga på en ny nivå till hösten 2022

• Priserna förändras nu snabbt i Finland också, priserna på den gamla skörd 
närmar sig 400 euro och priserna på den nya skörd 300 euro

• Matif-börsen har stigit idag igen, vete 4 eur och raps 34 eur… priserna varierar 
enormt per dag
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Euronext MATIF vetefutur
December -22  (Ny skörd)
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HAVRE

Efterfrågan på havre fortsätter att vara stark för både våra utländska och 
inhemska kunder. Kontraktstillägg för Taika havre 4 € / tn.
Havresorter med stora kärnor för export och inhemsk industri (Avenue, 
Harmony, Nella, Taika,Proxy osv. ). 
Kvaliteten kommer också att förbättras i andra länder och konkurrensen 
kommer att öka. Vi måste se till att kvaliteten förblir den bästa.
Vi använder en stor mängd havre i Seinäjoki och vi kommer att fortsätta 
utveckla också vårt export från Vasa och Kaskö. 



HAVRESORTER :  
SKÖRD 2021 SKÖRD 2020 SKÖRD 2019 

Confidential

6
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KORN

Stärkelsekorn till Koskenkorva. Tilläggspris för stärkelse. 
Foderkorn till Hankkija Seinäjoki foderfabrik
På maltkornsmarknaden är Planet redan globalt dominerande och 
kontraktsvolymen ökar inte. 
Till export: Propino och RGT Planet, till Viking Malt/Finland:
RGT Planet, Harbinger, Barke. Ny sort: Fennica (utsäde begränsat)
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VETE

Användningen av fodervete på gårdar och foderindustrin är 
högre än inom den inhemska kvarnindustrin. Vi investerar i 
produktion av fodervete för vår egen foderindustri.
Kontraktspremie för allt kontraktsfodervete 5 € / tn
Thorus- och Calixo sorter i specialerbjudande
Brödvete inhemska marknaden och för export. Endast sorter 
med ett bra falltall (min 270) exporteras.
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PROTEINGRÖDOR HAR EFTERFRÅGA

Efterfrågan på ärter inom foderindustrin har ökat varje år.
Bondbönor har haft dåliga skördar, men efterfrågan har 
också fortsatt att öka och det finns potential för användning 
också i livsmedelsindustrin i Österbotten.
Kontraktspremie för ärter och bondböna 5 € / tn
Kontrakstsproduktion av proteingrödor för Hankkijas
foderindustri (bondbönor och ärtor)
Leveranser till Hankkija foderindustri (Seinäjoki)
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SAMMANFATTNING AV KONTRAKT TILLLÄGG OCH ERBJUDANDEN

Sortspecifikt kontraktspremie
Taika havre 4,0 € / ton (livsmedelskvalitet)
Ellinor maltkorn 4,0 € / ton (för maltkorn)

Bondbönor och ärter (egen foderindustri) 5,0 € / ton
Fodervete (endast till egna foderindustrin) 5,0 € / ton

Thorus- och Calixo sorter i specialerbjudande
Sortrent produktion 25,0 € / ton
Utsäde
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DET FINNS MÅNGA ALTERNATIV FÖR PRISSÄTTNING AV SKÖRDEN

• Du kan sälja och prissätta din gröda med olika säljkontrakt.

• Avräkning 14 dagar för leveranser till Hankkijas egen industri och export.

• Du kan använda olika handelsmetoder för en del av din skörd för att sätta ett medelpris

– Sälj på dagspriset

– Leverans under de kommande månaderna, betalning 14 dagar för leverans.

– Terminskontrakt för framtida leveransperioder (framtida skörd)

– Full lastbil, framtida leverans och betalning 14 dagar efterleverans.

– Basis-kontrakt (pris direkt kopplat till Matif-börsens prisutveckling)

– Vete i 50 ton partier och fulla lastbilar

– I kontrakt är prisskillnaden / basis låst till priset av vete-futuren

– Du kan följa börskursen själv och låsa priset genom att meddela Hankkija på 
eftermiddagen under börsens öppettiderna.

– Förhandsköpsavtal

– Betalning i euro mot ränta med  ett köpeavtal

• Dagspriser, terminspriser och basis, alla är konkurrenskraftiga  - varje dag
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FÖRSÄLJNINGSSTRATEGI
• När produktionskostnaden är känd är det dags att fundera över en 

försäljningsstrategi - Diversifiering av försäljningen ger vanligtvis de bästa 
resultaten

• Nedan är ett exempel på en enkel försäljningsstrategi

Tid / Uppmärket Mål Eget målpris Försäljning / 

prissättning

Före sådd Målet täcker delvis kostnaden 

för inköp av höga 

produktionskostnader

Till exempel 10 – 15 % av 

skördeprognos

Grödans utveckling 

ser bra ut

Öka försäljning,  

investeringarna under 

växtsäsongen också ökar

Till exempel 10 – 20 % av 

skördeprognos

Efter tröskningen Öka försäljning för att täcka 

trösk/torkningkostnaderna

Till exempel 20 – 30 % av 

skörd

Inför nästa sommar i flera 

omgångar (följer marknaden)

Resten av skörden

Eventuell lagring till nästa 

skördesäsong

Priset på nästa skörd ser bra ut 

eller våren ser svår ut

Beroende på tillgängligt

siloutrymme
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VI STÅR TILL DIN TJÄNST I ÖSTERBOTTEN
KONTAKTA EXPERTERNA INOM SPANNMÅLSHANDELN

Vasa

Närpes

Vörå
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TACK FÖR DITT INTRESSE


