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Odlingskontraktspriser 2019 
Skörden 2019 är den hittills största i Lagerhusets historia och en av de största någonsin i Sverige. 

Lagerhuset har därför sålt betydande mängder på export. Exporten har gynnats av den svaga 

svenska kronan och att förra årets skörd i Europa var så låg att lagren stod tomma och många 

köpare hade ett uppdämt inköpsbehov. På den svenska marknaden har det varit en prispress till 

följd av en god tillgång på spannmål av bra kvalitet. För raps och baljväxter har det även i år varit 

en mindre tillgång och relativt höga priser. För åkerbönor gör vi en ändring i villkoren vid 

slutavräkningen jämfört med Skördeinformationen. Avdraget för djurätna kärnor tas bort eftersom 

det fungerat dåligt vid de höga angreppsnivåer av bönsmyg vi haft i år. Hela kvantiteten åkerbönor 

har fått säljas till köpare som accepterar den lägre kvalitet som är i år.  

Marknaden för den ekologiska spannmålen präglas av en större tillgång än tidigare till följd av en 

ökad areal och mycket höga skördar. Här har det varit ganska trögt att avsätta något på export 

eftersom även grannländerna har samma situation. Detta gör att priserna på de ekologiska 

grödorna överlag backat ganska kraftigt.  

Odlingskontraktets styrkor kommer fram ett sådant här år med höga skördar. Det är arealen som 

kontrakteras vilket gör att vi betalar samma pris för hela den levererade volymen. Vi gör inte 

avdrag för rensutbyte på maltkorn eller grynhavre. Alla dessa fördelar ryms i vårt odlingskontrakt 

vilket gör det unikt på marknaden. Lagrar du spannmålen hemma så tillkommer staffling. Höstvete 

som lagras hemma till v.9 hämtar vi kostnadsfritt om det kan ske i vårat val och det får då ett pris 

på 155kr/dt plus proteintillägg fritt gård.  

 

Slutavräkningspris fastställs vecka 48. Samtidigt med slutavräkning regleras    

veckostaffling. 

Vi räknar med att slutbetalning är genomförd före julhelgen.    

        

Spannmålsslag Pris kr/dt   Krav Pris kr/dt   
Höstvete Kvarn 150  Höstvete 260   

Vårvete Quarna 178  Fodervete  205   

Fodervete 140  Vårvete 290   

Råg 132  Vårvete Quarna 300   

Maltkorn Propino 158  Råg 173   

Korn 130  Grynhavre 294   

Grynhavre/Betaglukan 155  Havre 210   

Havre 133  Åkerböna 358   

Rågvete 130  Maltkorn 280   

Ärtor Gröna 210  Korn 195   

Ärtor Gula 190  Oljeväxter 862   

Åkerböna 190  inkl.oljetillägg    

Lin 330      

Oljeväxter 363         
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