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Yara i korthet

 Yara är världens största leverantör av 

mineralgödsel.

 Det enda gödselbolaget, som verkar överallt i 

världen: Försäljning till 120 länder, kontor i 50 

länder och över 30 produktionsanläggningar.

 Huvudprodukter: 

– Mineralgödsel, industrikemikalier och 

miljöskyddsprodukter

 Personal: Globalt ca 7 600 och i Finland nästan 

900 personer.

 Omsättning 2009: Ca 7,7 miljarder euro.

 Grundat  1905.



Yaras globala nätverk

Antal fabriker/

terminaler/

lager
Verksamhet i ca 50 länder, försäljning till över 120 länder, 

över 30 produktionsanläggningar och ca 200 terminaler/lager. 

Försäljningskontor

Stor fabrik



Yara i Finland

 I Finland har vi producerat gödsel redan i 90 år. Yara Suomi är ett 

dotterbolag till Yara sedan 2008.

 Yara har fyra produktionsanläggningar i Finland:

– Nystad, Harjavalta, Siilinjärvi och Karleby. 

 I Siilinjärvi ligger dessutom den enda fungerande fosfatgruvan i 

Västeuropa.

 Yaras Kotkaniemi forskningsanstalt ligger i Vichtis.

 I Finland arbetar ca 900 personer.



 Läget på den globala spannmålsmarknaden var i slutet av sommaren 

exceptionellt. Priset på vete steg i juni-augusti med 100 USD. 

 Efterfrågan på gödsel visade från början av säsongen en stark 

uppåtgående trend. I slutet av augusti sålde Yara Finland redan 

leveranser för oktober.  

 Yara tog timeout på försäljningen i syfte att vänta på att situationen ska 

lugna sig. 

 Yaras gödselförsäljning avbröts i ett flertal länder i Europa. 

 I Finland avbröts försäljningen av åker- och skogsgödsel för två veckor.

 Försäljningsavbrottet gällde förhandsförsäljning. Leveranserna till 

gårdarna fortsattes utan avbrott. Gödseln för höstsådden levererades. 

 Försäljningen inleddes på nytt 31.8 2010 och priserna steg med 6,5 %.

 Spannmålspriserna har fortfarande hållits på hög nivå, men höjningen har 

stabiliserats. 

 Efterfrågan på gödselmedel är fortfarande stor i Europa. 

 Priserna på både gödselmedel och dess råvaror har stigit. 

Marknadsläget för gödselmedel 
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 Världsmarknadspriserna på råämnen och energi.

– Priset på ammoniak har stigit med ca en fjärdedel sedan 

gödslingsårets början.

– Priset på fosfor (DAP) har stigit med ca en femtedel.

– Råämnespriset på kalium (MOP) har i stort sett behållits oförändrat.

 Den globala balansen mellan efterfrågan och utbud.

– De höjda priserna på spannmål har ökat intresset för odling och för att 

höja skördarna. Efterfrågan på gödsel har ökat.

Prisbildningen på gödsel
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Den ökande befolkningen samt den 
minskade odlingsyta per capita som står 
till buds för livsmedelsproduktion (IFA)

Behovet av gödsel globalt sett

• Det har uppskattats att jordens befolkning ökar med ca 40 %, dvs. till 9,2 

miljarder, fram till år 2050 (FN -07).

• Behovet av livsmedel fördubblas fram till år 2050. Livsmedelsproduktionen 

borde öka med 50 % före år 2030 (FAO, Agra Europe -08).

• Den odlingsyta per person som står till buds för livsmedelsproduktion 

minskar, varför jordbruket bör effektiveras t.ex. med hjälp av gödsel.



2007 2008 2009* ändring 2010** ändring 2011** 2014**

N 100,5 99.5 101,8 +2.3 % 103,9 +2,1 % 106,1 111,7

P2O5 38.8 34,4 36,0 +4,6 % 38,6 +7,2 % 40,0 43,7

K2O 28,8 24,1 22,1 -8,6 % 26,6 +20,5 % 28,5 31,9

Ʃ 168,0 158,1 159,8 +1,1 % 169,0 +5,8 % 174,7 187,3

Den globala efterfrågan på gödsel 

(miljoner ton växtnäring)
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*=uppskattning, **= prognos

Källa: IFA



Konsumtion

Produktion

Källa: USDA, oktober 2010

Spannmålsproduktion och -konsumtion Spannmålslagrens tillräcklighet

Miljoner 
ton

Lagren 
minskat från 
81 dagar i maj 
till 70 dagar

Spannmålsproduktionen ned 2%  -

Spannmålslagren har minskat klart

Dagar



Priserna på kväve (ammoniak, urea)

och fosfor (DAP) 2000-2010
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Källor: Fertecon, Fertilizer Week, FMB, The Market



Priserna på kalium (MOP och SOP) 2000-2010
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Källor: Fertecon, Fertilizer Week, FMB, The Market



Priserna på vete och kväve (CAN) 2000-2010
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Källor: CBOT, Fertecon



Yaras gödsel har ett litet 

klimatavtryck



Yaras gödselprodukter har nu 

klimatavtrycksgaranti

 Yara ger klimatavtrycksgaranti på de gödselprodukter Yara tillverkar och säljer i 

Finland. Yara garanterar att gödselns klimatavtryck är under 4 kg 

koldioxidekvivalenter per kilo kväve. 

I gödselproduktionen kan klimatavtrycket minskas:

– genom att förbättra energieffektiviteten 

– genom att ta i bruk ny katalytteknologi

 Yaras fabriker har en energieffektivitet som hör till de bästa i världen.

 Den garanti Yara ger baserar sig på den katalytteknologi Yara utvecklat.

 Under 2009 installerades det katalysatorer i Yara Finlands alla tre 

salpetersyrefabriker i Nystad och Siilinjärvi. Utsläppsminskningen per fabrik är 90 

%.

 Tack vare den nya teknologin har klimatavtrycket av Yaras gödsel minskat med 35-

40%. 



 Genom förbättrade odlingsmetoder kan man i jordbruket minska 

klimatutsläppen med ytterligare 10 - 30 %:

– Genom att dra försorg om åkerns skick: dikning och kalkning

– Gödsla balanserat utgående från växtens behov

– Precisionsgödsling

– Genom att undvika ytgödsling med urea och biologisk gödsel.  Inmyllning så 

snart som möjligt

– Genom att iaktta växtligheten under växtperioden och vid behov tilläggsgödsla

– Onödig nedtrampning av åkern ska undvikas

– Dra försorg om växtskyddet

– Skörd och höstbearbetning under gynnsamma förhållanden

 Skogarna är effektiva kolfällor och skogsgödsling binder koldioxid. 

Hur kan jordbrukarna minska sina 

klimatfotspår?



TraP-projektet

Metoder att minska 

vattendragsbelastningen inom jordbruket: 

Fosfor 



 Gipsbaserade produkter för minskning av jordbrukets fosforbelastning 

– Ett samarbetsprojekt mellan Yara och Tekes. 

 I samarbete 

• SYKE Finlands miljöcentral, MTT Forskningscentralen för jordbruk och 
livsmedelsekonomi, TTS Research, Luode Consulting, VHSVY Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, 20 jordbrukare på olika håll i Finland 

• Sedan 2010 Helsingfors universitet, TEHO /Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland,

 Helsinki SUMMIT / BSAG -löfte: behandling av 100 ha i Skärgårdshavets 
utflödesområde

Forskningsprojektet TraP (2008-2010)



1. Åkergips

1. Belastningen av markbunden fosfor minskar med 60 % 

2. Avrinningen av fosfor som löst sig i markvätskan minskar med 50 %

3. Förbättrar användbarheten av markens fosfor för växterna 

4. Gipset kan spridas med kalkspridare

5. Är en ekonomiskt effektiv miljöåtgärd  

2. Boskapsgödselgips (+MgO) 

1. Överför 70-90 % av boskapsgödselns fosfor till utfällning   

2. Möjligt att sprida rejektvatten med låg fosforhalt på åkrar med hög fosforhalt 

3. Möjligt att sprida rejekt med hög fosforhalt som fosforgödsel 

4. Behandlingen kräver inga nya maskininvesteringar  

TraP- Huvudresultat



Tack!


