
Majskörden i Europa torkar bort





Produktionskostnad, €/t

Beräkningsgrund: Gödsel 750 euro, vete 300 €/t/4,1 t/ha, raps 660 
€/t/1,55 t/ha; litet minus för båda

• Vårvete 2023: 308 €/t /4,21 t/ha

• Raps 2023: 674 €/t/1,58 t/ha

Största kostnaderna: gödsel  (30%), maskin (20%) och åker (30 %)

Källa: NSL/Krister Hildén 14.7.2022, LIR gårdarnas resultat



Skördeutsikterna i Finland

• Lukes skördeprognos (situationen 15.8.) publiceras fre 19.8. 2022 
(tidigare år publicerades prognosen i mitten på juli)

• VYR marknadsarbetsgrupp 24.8. 2022, första prognosen 2022/23

• Kalkyl baserad på 10 års medelskörd:



Ingående lager av spannmål mindre än på 
länge





Priser, Avenakauppa, 16.8.2022

Nu, €/t 2023, €/t

Raps 625 605

Livsmedelshavre, 
exporthamn

308 300

Foderkorn 280 -

Råg 330 330

Kvarnvete 320 (15.7.-22, 330 300

Fodervete, A-foder 310 -



Avena
nu: 320 €/t, basis (sept-22) -14  €/t 

Ny skörd: 320 €/t, basis (dec-22) – 5,25 €/t

Skörd 2023: 300 €/t, basis (sept-23) +3 €/t







USDA report 12.8. 2022



Vete

• På plussidan

-Bra internationell efterfrågan

-Minskad areal i Ukraina 2023

-Vete blir mera konkurrenskraftigt med majsen när majspriset stiger

-Spannmålslagren i Europa på sin lägsta nivå sedan 2007

• På minussidan

-Ryska produktionen större än beräknat

-Exporten från Ukraina fås igång ordentligt





Majs

• På plussidan

-Minskad produktion i Europa, bra till mycket bra 53% i Frankrike

-Lägre skördenivåer i USA

• På minussidan

-Försämrad konkurrenskraft i förhållande till andra spannmål te x vete





Sojabönor

• På minussidan

-Slutlagren verkar växa i hela världen och USA

• På plussidan

-Importen från Kina fortsättningsvis stark 



Estland-Finland

• Fodervete och foderkorn ungefär samma som i Estland

• Kategori 3 vete som motsvarar vårt brödvete (min 12 % protein) +12 
€/ton levererat till Muuga



Kalkyler över uppskattade exportpriser, 
fodervete, 15.7.2022
• FOB Finland, Matif (dec-22)-25€/t. FOB kostnaden, cirka 11,5 €/tn

plus övriga kostnader. NU: 325-25-15=285 €/t levererat till hamnen

• DAP Muuga, Matif (dec-22)-25€/t. FOB kostnaden i Estland,  cirka 7 
€/t plus övriga kostnader. NU: 325-25-11,5=288,50 €/t





16.8. 2022 -Exportpris, 70 % går på export



Gödselpriser

• Yara Axan (27-0-1) , öppningspris 624 €/t- 659 €/t

• Yara Y 20 (27-2-3), 727 €/-762 €/t

Försäljningen stängd för tillfället pga stigande gaspris?

• Yara höstsäd Y 6, 791 €/t-831

-öppnar snart? Problem med kali leveranser



Frankrike

• Stark efterfrågan, -7 % lägre skörd än ifjol

• Frankrike ersätter endel av glappet från Ukraina till norra Afrika men 
det räcker inte

• Ryssland i nyckelställning men ingen vill ta risken att köpa därifrån

• 100 km från Rouen , basis dec-22-15€/t , normalt -20 €/t

• Vete medelskörd 7,3 t

• 2022: 40 %  säkrat till 340 €/t

• Produktionskostnaden ligger på  240/250 €/t

• 2023: Risk för att man inte får kostnaderna täckta




