
 

    

 
 

Greppa marknaden projektets studieresa och 
kursdagar för jordbrukare till Frankrike  

(Paris) 23-26.11.2016  
 
 

Greppa marknaden-projektet arrangerar i samarbete med företaget Agritel  23-26.11.2016 i Paris 

en unik  kurshelhet  i ämnet "Hantering av prisrisk inom jordbruket och  hur man använder 

terminskontrakt inom jordbruket".  Kursen riktar sig till jordbrukare och andra som är intresserade 

av att förstå bättre hur spannmålsmarknaden fungerar och också vill tillämpa sina kunskaper i 

praktiken. 

I en mycket volatil jordbruksmarknad är Agritel en av de ledande aktörerna i Europa inom 

hantering av prisrisk inom jordbruk och jordbrukshandel (www.agritel.fr).   Agritel stöder företag i 

jordbruksbranschen genom att utveckla deras köp- och säljstrategier, analysera 

jordbruksmarknadens utveckling och har lång erfarenhet av att utbilda branschens olika aktörer, 

däribland jordbrukare. Agritel är godkänt av AMF (fransk myndighet för finansmarknaden).  

Syftet med kursen är att lära sig att:  

• Säkra marginaler och hantera prisrisk.  

• Förstå hur termins- och optionsmarknaderna fungerar.  

• Förstå kopplingen mellan kontantpriser och terminspriser.  

• Skapa och följa prissäkringsstrategier med hjälp av konkreta och pedagogiska exempel.  

I programmet ingår förutom Agritels kurs bland annat presentation och besök på 

spannmålsbörsen (Euronext). En av kursdagarna är reserverade för studiebesök. Då besöker vi 

exporthamnen i Rouen som hör till en av de viktigaste exporthamnarna för spannmål i Europa och 

därmed viktig med tanke på prisbildningen för spannmål i Europa. Parisbörsens spannmålslager 

befinner sig i Rouen. Vi besöker även ett spannmålsandelslag i Normandiet och träffar och 

diskuterar med spannmålsodlare i regionen.  

Målgrupp: Jordbrukare och övriga inom jordbruksbranschen  



 

    

Kursspråk: Engelska 

Antal: Plats finns reserverat för max. 40 deltagare. Minimiantal för kursens genomförande 20 

deltagare. Platserna reserveras i den ordning som de inkommer per e-post (se nedan). 

Pris: 790 euro per deltagare. I priset ingår kursprogram, flygresor, alla busstransporter 

hotellinkvartering, 3 luncher och en middag (rundtur på floden Seine med båt).  

Anmälning och förfrågningar: Bindande anmälningar till Peter Österman, SLF per e-post, 

peter.osterman@slf.fi senast 25.8.2016. 

Program och tidtabell: 

Flygresor: 

Avfärd ons. 23.11. AY871 Helsingfors-Paris/CDG kl 07.35-09.40 

Hemfärd lör 26.11. AY874 Paris-Helsingfors kl 19.00-23.00 

Inkvartering: 

Timhotel Berthier Paris 17 3*** 

4 Boulevard Berthier, 75017 PARIS 

Inkvartering i dubbelrum, tilläggskostnad för enkelrum 185 euro 

Preliminärt program (mindre förändringar möjliga) 

Onsdag 23.11. 

Gemensam transport från flygfältet till Paris 

12.30: Välkomstbuffe på Euronext , 39 rue Cambon 75001 Paris 

14.00: Presentation av det franska jordbruket, marknaden för jordbruksprodukter och export av 

spannmål 

16.45: Presentation av verksamheten på spannmålsbörsen i Paris (Euronext) och hur det fungerar i 

praktiken 

20.00: Gemensam middag med rundtur på Seine, Agritel deltar  

Torsdag 24.11. 

09.00-17.00 Kursdag på Agritel i hantering av prisrisk och hur man använder terminskontrakt inom 

jordbruket (10 Avenue de la Grande Armée) 

Fredag 25.11. 

07.30: Avfärd till Rouen med buss 

09.00: Besök till spannmålsexporthamnen i Rouen, presentation av verksamheten 

12.30: Gårdslunch 



 

    

15.00: Besök till spannmålsandelslag i Normandiet 

17.00: Avfärd mot Paris (räcker ca 1 timme) 

Fritid 

Lördag 26.11. 

9.00-12.00: Gemensam utvärdering och sammanfattning av kursdagarnas innehåll 

Fritid i Paris, gemensam transport till flygfältet kl 15.00. Ankomst Helsingfors 22.55. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greppa Marknaden – marknadskunskap, samarbete och nytänkande för en lönsam 
växtodling! Projektet pågår 2015-2017 och förverkligas i samarbete mellan SLF, 
SLC, NSL och SLC Nyland.       


