Här kommer årets priser på våra arealbaserade odlingskontrakt.
Efter ett år med stigande priser, varierande valuta och mycket lägre skörd än förväntat är nu priserna på
odlingskontrakten satta. Prisnivåerna är ca 50 kr/dt (50 öre/kg) högre än föregående år, där grynhavre sticker ut med
en prishöjning på 65 kr/dt (65 öre/kg).

Spannmålsmarknaden
Spannmålsmarknaden 2018 inleddes på en lägre nivå likt förra året. Ju längre fram mot sommaren vi kom och när
torkan började bli mer ihållande steg priset sakta, framförallt på höstvete och maltkorn. Under sensommaren och när
skörden påbörjades i slutet av juli kom rapporter om låga och mycket låga skördenivåer i Sverige och stora delar av
Europa. Priset steg kraftigt under augusti och september vilket gjort att prisnivån är avsevärt högre än året innan på
alla grödor.

Volymen får variera
Risken med variationer i skördevolymer får Varaslättens Lagerhus hantera och priset som visas nedan är det
grundpris som odlaren får. Det betyder att inga krav kommer att ställas till någon lantbrukare som har levererat mindre
än beräknat men som levererat allt som är skördat på den kontrakterade arealen.
Arealen är bindande för lantbrukaren i odlingskontraktet dvs att lantbrukaren ska leverera allt som skördas på den
kontrakterade arealen. Detta ligger sedan till grund för vår försäljning och prissättning.

Inget avdrag för rensutbyte
Grynhavre och maltkorn får hos oss inga avdrag för rensutbyte. Ett år som i år när det finns många små kärnor som
rensas bort är detta ett stort mervärde för lantbrukaren.
En eventuell efterlikvid tillkommer på odlingskontraktspriserna.

Odlingskontraktspriser 2018
Slutavräkningspris vecka 48. Samtidigt med slutavräkning regleras Lagringsersättning*.
Reglering av kvalitetsregleringar görs vid avräkning delbetalning. Kontraktsersättning ingår i priserna.
Gröda
Olivin, Praktik, Reform, Ellvis, Julius
Fodervete
Vårvete
Vårvete Quarna
Maltkorn Propino, Irina, Planet
Foderkorn
Grynhavre Kerstin, Galant
Havre Belinda
Havre
Råg
Gröna Ärtor
Åkerböna
Höstoljeväxter
Oljelin

kr/dt
182,00
173,00
190,00
205,00
205,00
173,00
195,00
195,00
173,00
182,00
220,00
205,00
335,00
350,00

Ekologisk Gröda
Kvarnvete, höst
Råg
Quarna
Maltkorn Irina, Tipple, Propino
Foderkorn
Grynhavre Kerstin, Galant
Havre
Åkerböna
Höstoljeväxter inkl. oljetillägg 65 öre
Fodervete

*Lagerersättning veckovis bak till v.40 totalt -3 kr/dt, veckovis fram till v.5 för övriga grödor totalt 5 kr/dt,
veckovis fram till v.9 för höstvete totalt 5kr/dt, fritt gård i vårt val

Vid eventuella frågor kontakta VD Per Ullberg på telefon 0512- 300 451
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kr/dt
380,00
360,00
415,00
370,00
325,00
375,00
325,00
430,00
915,00
330,00

