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Lager i förhållande till den totala 
användningen för olika spannmål, %
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Lager i förhållande till den totala 
användningen, spannmål totalt, %
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Scenarier inför 2022/23 



Prisjämförelser
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Sammanfattning

• Läge äntligen för att utveckla kontraktsproduktionen när det finns potentiell knapphet, där man kommer 
överens om priser, mängder och leveranstidpunkter, ett genuint partnerskap inom spannmålskedjan bara 3-5 
% av produktionen idag ligger inom terminskontrakt, men då måste inkommande hösts prissättning bättre 
reflektera marknadssituationen och de ökade kostnaderna annors är riskerna stora med en så turbulent 
marknad och höga kostnader

• Tyvärr har prissättningen för kommande odlingssäsong släpat efter hela hösten och vårvinter och 
prissignalerna har varit svaga

• Mellan odlare, uppköpare och industri kan framförallt uppköpare och industri använda prissäkring på börsen, 
speciellt gäller detta vete och korn, bara man kommer överens om den fast  basis (skillnaden till börspriset, 
sk basiskontrakt) Säljaren bör kunna bestämma när hen slår fast priset. Med en klar prissättningsmekanism 
som tillämpas allmänt i Europa 

• The second advantage is that once the premium has been negotiated, they no longer talk about price, which is often the source of tension between the different 
operators. So they fix the volume, the place of delivery, the date of payment, the premium and that's it, everyone manages his price risk in his own way. This
facilitates commercial relations. Arthur Portier, Agritel, Frankrike

• En bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden gynnar odlarna och en säkrad tillgång genom 
kontrakt gynnar användarna.   

• Nu behövs det också innovativa modeller , kontrakt mellan växtodlingsgårdar och husdjursgårdar för att 
säkerställa husdjursgårdarnas tillgång till spannmål. Här måste vi inom producentorganisationen vara aktiva.


