
En Finsk familjeföretag som utvecklar, 

producerar, säljer och marknadsför en 

bred portfölj spannmålsprodukter för 
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Helsingin Mylly Ab milstolpar

• Grundat 1934 i Helsingfors av Edward Puhk

• 1960-talet moderniserades kvarnet i Sörnäs

• 1992 byggdes en ny mjölkvarn till Träskända

• 1993 Balti Veski till Tallinn (såld 2015)

• 1997 köptes Polar Mills AB i Vasa

• 2014 köptes Oy Närpes Top Foods Ab
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Basinformation
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• Omsättning 38 m€

• Personal ca. 80

Försäljning:

• 35% till konsumenter och Horeca; Myllärin, Myllärin Luomu, Sun

• 30% till export; Helsinki Mills

• 35% industri och bagerier; Mylly-Matti, Myllärin

FÖRETAGETS VÄRDEN

• Ansvar, samarbete och kontinuitet



Ekologiska spannmålsmarknaden i Europa

• De Baltiska länderna har ökat produktionen av eko spannmål

- Syns på marknaden speciellt som ökad mängd av ekologisk havre

- Lite egen bearbetning, fokus på export av rå spannmål

-Kvalitén i Baltikum är nyförtiden bra och det finns mycket volym

• I Sverige odlas ekologisk spannmål som raffineras till produkter eller
exporteras som rå spannmål

• Ökat odling av eko spannmål i Europa kommer att sänka priset av 
ekologisk havre i Finland för de kommande perioder

• Inhemska efterfrågan har vuxit häftigt
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Ekologiska havremarknaden i Finland

• Havre är den viktigaste eko spannmålen

• Havre raffineras i Finland för export, andelen är signifikant

• Export som rå spannmål är smott för det höga priset

• Kommer situationen att förändras när priserna i framtiden sänker och
produktionen ökar?
– Priset på ekologisk havre kommer at sjunka för att ekologiska industrin ökar

– Europas ökat ekologisk utbud kommer att sjunka prisnivån också i Finland      
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I det stora bildet borde vi i Finland producera mängder av eko havre så att prisnivån hålls
lönsam för finksa bonderna men såpas låg att inte bonderna utomlands blir ivriga på att
göra samma. 



Ekologiskt vete

• Vetets användning för matvaror har varit länge på samma nivå, foder
bruk har ökat

• Priset på vete har ökat eftersom odlingsområdet har blivit mindre,
fokusen har varit mera på eko havre

• Den dåliga hösten har minskat utbudet av kvarnvete

 antagligen stannar priset högt länge
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Ekologiskt råg och korn

• Användningen av råg är stabilt och priserna höga. Inga stora
förändringar i marknadspriset
– Råg raffineras till inhemska marknaden

• Användningen av korn är avgränsad inom kvarn industrin. Ekologiska
råg, korn och vete är ännu marginala i Finland, varefter marknaden
och vädret kan orsaka häftiga förändringar i priset (eko maltkorn, råg
och vete)

• I ekologiskt havre är prisförändringarna mindre än i andra spannmåls
arter eftersom produkterna exporteras ut från Finland   priset av 
råvara definieras mera på de internationella marknaden
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Försäljning av ekologiskt spannmål

• Försäljning av ekologisk spannmål är baserat mest på odlingskontrakter

• Kontrakten garanterar köpare för spannmålet i den omväxlande
marknaden

• Priset är klart redan före sådden

• Ekologiskt spannmål i Helsingin Mylly köpes utanför kontrakterna
beroende på år och sädesslag

• Välj sorten rätt, odling, skörden, torrläggning och lagring

• Produktion av hög kvalite lönar sig alltid för att då är marknaden
bättre och priset högre för skörden
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Tack!
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