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Den globala Corona-pandemin har påverkat världen i stort och smått. Handel och leveranser av 
spannmål och förnödenheter pågår ändå ungefär som vanligt. Fler än tidigare tycks ha insett hur viktig 
livsmedelsförsörjningen är och många länder jobbar för att öka på sina lager och förbättra sin 
livsmedelssäkerhet. Efter skörden har det varit stigande priser på vete drivet av stor aktivitet på 
världsmarknaden. Ser man på vår hemmamarknad kan man märka att en ökad konsumtion av bröd, 
pasta och frukostprodukter har bidragit till en stor inhemsk förbrukning av vete och grynhavre. 
Situationen för grynhavre får ändå betecknas som stabil. Det är en stor efterfrågan men odlingen har 
också ökat. Det gör att tillgången för närvarande är betryggande och prisrörelserna har varit måttliga. 
Maltkorn är en gröda som påverkats klart negativt av minskad ölkonsumtion. På sista tiden har det dock 
skett en viss återhämtning. Raps har påverkats negativt av låga oljepriser men positivt av låg rapsskörd 
inom EU och höga sojapriser. Det resulterar i slutänden i ett något högre pris än förra året.  
 
För ekologisk spannmål är det just nu större tillgång än efterfrågan på de flesta grödorna. Det gör att 
merbetalningen är på en lägre nivå än vad vi sett de senaste åren. Undantagen är raps och åkerbönor 
där vi även i år ser riktigt höga priser. En positiv faktor är att 80 % av höstvete KRAV klarat kraven för 
brödsäd. Här har vi en fördel gentemot flera konkurrenter genom en lägre gräns för proteinhalt. 
 
En av de stora fördelarna med odlingskontrakt är att det är arealen som kontrakteras vilket gör att vi 
betalar samma pris för hela den levererade volymen. Vi gör inte heller 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 hämtar vi kostnadsfritt om 
det kan ske i vårt val och det får då ett pris på 170 kr/dt plus proteintillägg fritt gård vid leverans från och 
med vecka 9.  
 
Slutpris vecka 48. Samtidigt med slutavräkning regleras veckostaffling. 
Vi räknar med att slutbetalning är genomförd före julhelgen. 
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