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Bakgrund 

• Prisskillnad mellan Finland och övriga Europa 

– T.o.m. 50-60 €/ton 

– Producenterna tycker att det är för mycket 

• Två förklaringar 

– Enslighet 

• Isig hav begränsar exportering 

• Höga farledsavgifter 

– Överproduktion 

• Inhemska köpare behöver inte betala höga priser för 
att p.g.a. ett stort utbud 

• Emellertid skillnad i prisnoteringar motsvarar 
inte alltid skillnad i priserna producenterna får 

 



Prisnoteringar av brödvete 

 

Källa: TIKE 



Bakgrund 

• Exportering av spannmål från Finland är skött 
av ett par aktörer 

• Nya exportföretag som ser saker ur 
producenternas synvinkel skulle öka 
konkurrens i exportering 

– På lång sikt skulle prisskillnad minska 

– På kort sikt kan priserna sjunka 

Producenterna måste vara bunden 

”Att äga är att binda sig” 



Från gård till fartyg 
- kostnader 

• Lagring på gården 

– Förestående prisstigning vs. lagringskostnader 

• Lastning på gården 

• Transport från gården till hamnen 

• Lastning till hamnlager 

• Lagring på hamnlager 

• Lastning till fartyget 

• Spedition 

 

 



Hur kan odlarna ta en aktivare 
roll i export av spannmål? 

Sverige: 

• Lantmännen 

• Lagerhusföreningar 

 

UK: 

• Fengrain 

– Lagerägarna 

• Grainco 

• Xporter details 



• Exportinköpsandelslag (vientihankintaosuuskunta) 

• Exportföretag 

• Exportkontrakt 

• Utjämningsmodell 

Hur kan odlarna ta en aktivare 
roll i export av spannmål? 



Exportinköpsandelslag 

• Baserad på svenska lagerhusföreningar 

• Äger en stor lager i en hamn 

• Spannmål från den här lager ska exporteras 

• Prisrisk kan balanseras 

– Inköpspris på en rimlig nivå 

– Exportpriserna stiger  tillskott och/eller ränta för 

andelskapital 

– Exportpriserna sjunker  inga tillskott eller ränta 

 



Exportinköpsandelslag 

• Producenterna får deras andel av vinst 

• Man måste spara för att betala förlustårets 
kostnader 

• Man får inte det högsta möjliga pris 

• Lättar förutsägelse av kommande inkomster 

 



Exportföretag 

• Företag ägs av bönder (liksom SGC, Polar 
Oats) 

• Eftersträvar högsta möjliga priser för 
producenterna 

• Inköpspris beror på marknaden 

• Ingen balansering av prisrisk 

• Ägarna får vinsten, men inte alla som säljer är 
ägare 



Exportföretag 

• Risktagare binder sig för chansen at få höga 
priser, men också bära risk när der behövs 

• Risktagare tar hand om risken 

– Derivatmarknaden 

– Besparingar 

 

 



Exportkontrakt 

• Mojlighet att överenskommma med inköpare 
att spannmål ska exporteras 

• Inköpare sannolikt en nuvarande stor spelare 

• Bonde vet att sin spannmål ska inte blockera 
inhemska marknaden 

• Hur binder man sig? 



Utjämningsmodell 
 

• Utjämningsavgift 

– En ny element 

– Samlas in från dom som får högsta pris 

• Inköpsprisnivå i t.ex. August är baspris 

• Producenterna får baspris om det håller sig 
ganska jämnt hela skördeåret 

• Priserna stiger  skyldighet att betala 

utjämningsavgift 

– Om priser stiger lungt (t.ex. Mindre än 10 %) ingen 
avgift 

– Om priser stiger mera en del av extra prishögning 
betals som utjämningsavgift 

 



Utjämningsmodell 

• Baspris är 100 €/ton 

• Säljer för 110 €/ton  ingen avgift 

• Säljer för 130 €/ton  utjämningsavgift 1 €/ton 

– 130 €/ton-110 €/ton = 20 €/ton 

– 20 €/ton*5 % = 1 €/ton 

– Pengarna samlas i en fond 

 



Utjämningsmodell 

• Priserna sjunker rikligt  rättighet att få 

kompensation av fonden 

• Utjämningsavgift beror på hur mycket priser 
stiger och hur stor del av risk viljas balanseras 



Vad krävs av producenter? 

Solidaritet 

Fördomsfrihet 



 

 

Tack! 
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