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Export från ett producentdrivet perspektiv



Farmers Grain Export

Målen är att hitta samarbetsmodeller för export, mellan odlare och odlarledda aktörer. Samtidigt 
kartlägga potentialen för export. Förbättra odlarens marknadskunskap samt kännedom av 
produktionskostnader. 

• Projektets arbetspaket:

❑ Kartläggning av exportefterfrågan

❑ Utredning av exportlogistik 

❑Träffa spannmålsexportören – odlarträffar 

❑ Jämförelseutredning av europeiska modeller 

❑Marknadsföring och kommunikation

• Tidtabell 1.2.2018 -> Hösten 2019



Resultat från odlarenkäten



Resultat från odlarenkäten

• 180 odlare svarade på den svenska enkäten, 132 svarade på den finska enkäten. 

• Totalt 322 svar. Vi går nu igenom de svenska svaren (Nyland, Åboland, Österbotten)

• Av dessa var 92  % konventionellt odlade gårdar och resten ekologiskt odlade eller i övergång till 
eko

• Av de svarande gårdarna har 84 % planerat att fortsätta gårdsdriften efter år 2025

• Av de svarande gårdarna hade 90 % spannmålsproduktion som huvudinriktning 

• Av de svarande gör 55 % i allmänhet inte kontrakt till bundna priser på förhand



Resultat från odlarenkäten

12. Primärt intresserad av odling för export (ifall priset för varan 
är konkurrenskraftigt jämfört med inhemsk prisnivå under  

försäljningstidpunkt)

Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä

Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

15. Då efterfrågan ökar, är jag intresserad av att öka på odlingen av 
havre

Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä



Resultat från odlarenkäten
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14. Hur stor del av spannmålsskörden kunde ni tänka er att sälja för export?



Resultat från odlarenkäten

• Intresse för odling för export, ifall priset är konkurrenskraftigt. Svarande är 53 % av samma åsikt, 
medan 38 % är delvis av samma åsikt 

• Kontraktproduktion för direkt export lönar sej att satsa på? Av de svarande är 43 %  av samma 
åsikt, 46 % är av delvis samma åsikt

• Är intresserad av en ökad havre produktion för att möta efterfrågan,  38 % av samma åsikt, 37 % är 
delvis av samma åsikt



Resultat från odlarenkäten

• Är ett odlarstyrt export organ viktigt? Av svaranden var 66 % av samma åsikt, 26 % delvis av 
samma åsikt

• Vilken roll ska producent organisationen ha inom odlarstyrd spannmåls export? Av de svarande 
tycker 62 % aktivt drivande, 32 % passivt stödande

• Villiga att betala hektar avgift för exportmarknadsföring? Av de svarande är 42 % av samma åsikt, 
35 % delvis av samma åsikt



Resultat från odlarenkäten



Resultat från odlarenkäten

• Torkningskapacitet räcker för vanliga år, 66 % av samma åsikt, 18 % delvis av samma åsikt

• Intresserad av en gemensam tork? 9 % är av samma åsikt, 24 % är delvis av samma åsikt

• Intresserad av ett gemensamt lager? 14 % är av samma åsikt, 35 % är delvis av samma åsikt



Resultat från odlarenkäten
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19. Hur stor del av skörden kan ni lagra under ett normalt år?



Resultat från odlarenkäten
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31. Hur mycket kunde ni vara villig att investera i 
gemensamma anläggningar?
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33. Om intresse, vilka gemensamma inköp av 
förnödenheter/produktionsinsatser intresserar?



Slutsatser

• Finns ett klart intresse för odling för export och odlingskontrakt bundna för export, förutsatt att priset 
är konkurrenskraftigt

• Viljan för exportbundna odlingskontrakt och ökad havre odling betyder att det finns potential för större 
volymer för export

• Deltagarna i enkäten intresserade av gemensam anskaffning av förnödenheter och insatser som gödsel, 
växtskyddsmedel och utsäde

• Deltagarna i enkäten tyckte även att producentledd export var viktig, viktigt att få igång handeln som 
första steg, sedan anläggningar



Slutsatser

• Det finns ett större intresse för gemensamma lager än för gemensam tork

• Det finns investeringsvilja i gemensamma anläggningar

• Största hindren för gemensamma anläggningar var att de egna lagren/torkarna räcker till. Eller att 
gårdens läge skulle vara för långt ifrån en planerad anläggning

• Upp till odlare att skapa förutsättningar för gemensamma anläggningar



Deltagarnas synpunkter
”Det betyder att någon måste ta ansvar, begära in offerter och koordinera själva beställningen. Ingen vill väl göra det gratis”

”Man borde hitta kunniga personer att sköta gemensam marknadsföring . Att hitta personer för det här uppdraget är inte så 
enkelt”

”Jordbrukarna borde samarbeta ifråga om vad som odlas (gröda)”

”SLC kan väl stöda arbetet finansiellt, i samma utsträckning som stöd till skogsvårdsföreningar mm.”

”Export är vår enda chans att påverka priset. Kvalitet är att föredra då man exporterar. Hellre mindre mängder med hög 
kvalitet och kontinuitet än bulk hit och dit”

”Behövs någon proffs att driva detta, nuvarande känns inte tillräckligt ambitiöst”

”Borde anställas en spannmålsbrooker från utlandet och skapa möjlighet till att binda spannmålspris året om. Det finns 
verktyg för detta. Behövs bara de rätta människorna”



Satsning på marknadsföring och export



Projektet fortlöper

• Det praktiska ordnandet av exportmodeller för odlare är nu i gång 

• Csaba Jansik jämför olika spannmålsandelslag i Estland, England och Frankrike. Dessutom jämför 
han andelslag som koncentrerar sig på olika verksamhet t.ex. lagring, marknadsföring o. 
försäljning, insatshandel

• Läge för odlare att samarbeta inom insatsanskaffning, hitta partners utifrån som kan sköta 
marknadsföring, försäljning o. logistik?

• Olika typer av andelslag som sköter olika verksamhet? T.ex. lagring, försäljning, insatshandel



Projektet fortlöper

• Första steg, utredningar. Kartlägger exportsamarbetsmodeller, exportmöjligheter och pilotområdets odlares 
vilja att förbinda sig till export

• Steg två. Exportpilot hösten 2019
• Aktör som ansvarar för exporten
• Exportkontraktsmodell 
• Exportaffär
• Uppföljning

• Steg tre.  Val och uppbyggnad av verksamhetsmodell och organisation
• Val av verksamhetsmodell
• Finansiering
• Uppgifter 

• Olika typer av andelslag som sköter olika verksamhet? T.ex. lagring, försäljning, insatshandel



Resultat

• Långsiktigt exportfrämjande, kräver resurser
➢Hur finansiera främjandet av exporten och marknadsföring av vår spannmål? 

• Genomförbar modell för odlarstyrd exportfrämande organisation

• Nya möjligheter och kanaler för affärsverksamhet

• Bättre pris och lönsamhet!
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