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Den Skörden i vårt område blev klart lägre än de två föregående åren. Ogynnsamt väder under sommaren 
gjorde att höstgrödorna som tidigare såg fantastiskt lovande ut, knappt nådde upp till en medelskörd. 
Vårsäden drabbades ännu hårdare och hamnade i många fall 30-40 % under normal avkastning. På 
spannmålsmarknaden hade vi redan under våren och försommaren en ganska stark prisnivå. I takt med att 
skörden framskred i världen märktes det på många håll att det var en sämre avkastning än förväntat. Bland 
annat rapporterades om extremt låga skördar från Kanada som är en stor producent av havre och vårraps. I 
Ryssland blev veteskörden klart lägre än vad prognoserna under sommaren förutspått. Det utlöste en kraftig 
prisuppgång som toppade på rekordnivåer i mitten av november. Därefter har vi sett en viss avmattning.  
 
Den låga skörden av ekologisk spannmål har gjort att det uppstått en brist på många grödor. Det gör att 
priserna återhämtar sig något från fjolårets låga nivå. 
 
Priserna på Odlingskontrakten är resultatet av de affärer vi gjort under hela året. Vår strategi att sprida ut 
försäljningen under lång tid har varit framgångsrik sett över många år och ger en stabilitet i en orolig 
marknad. Årets priser är de högsta på många år för flertalet grödor. 
 
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.  
 
Slutpris vecka 48. Samtidigt med slutavräkning regleras veckostaffling. 
Vi räknar med att slutbetalning är genomförd före julhelgen. 
 

Vi passar på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År// mvh personalen 
 
 

Konventionellt 
Pris 
kr/dt 

  KRAV 
Pris 
kr/dt 

  

Höstvete Kvarn 210  Höstvete 295   

Höstvete Industri 208  Fodervete  245   

Vårvete Quarna 235  Vårvete Quarna 330   

Fodervete 198  Vårvete 320   

Råg 175  Råg 191   

Maltkorn Irina 208  Grynhavre 248   

Korn 172  Havre 208   

Grynhavre/Betaglukan 207  Åkerböna Industri 530   

Havre 157  Åkerböna Foder 515   

Gula Ärter 246  Maltkorn 264   

Gröna Ärter 256  Korn 212   

Foderärter 239  Oljeväxter 887   

Åkerböna Industri 245  inkl oljetillägg    

Åkerböna Foder 237  
    

Oljeväxter 504         
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