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EXPORTPLANER 2019/20

• Vete, 150 kt, behövs +48 kt för oförändrad lagersituation

• Råg, 3 kt, behövs +79 kt

• Korn, 250 kt, behövs, +140 kt

• Havre, 390 kt, behövs +80 kt



• ”BM Agri prioriterar alltid exportaffärer om priset är lika eller bättre 
än det vi kan få ut på den svenska marknaden. Vi vet ju att priset i 
Sverige blir bättre om vi inte har något överskott. Aktörer som har 
egen förädlingsindustri måste ju i första hand prioritera egen industri 
oavsett prisnivån. Vi tror att BM Agri fyller en viktig roll när de gäller 
att få upp prisnivån via export. ”

Fotnot: BM Agri är ett 
handelsföretag i Sverige 
med fokus på spannmål, 
oljeväxter och gödsel, 



FARMERS GRAIN EXPORT 2020-22

• A-spannmål

• Ab Nyländska spannmålskompaniet

• Kymen Luomu

• Oy Farm-XPort Ltd

• Polar Oats Oy

• Sastavilja

• ViljaTavastia



VAD BEHÖVER VI FÅ FRÅN MARKNADEN?

Nettoproduktionskostnaden 2015-2018, ProAgria NSl (91 gårdar)

• Vårvete 

Bästa 25 % av gårdarna , 143 €/ton, skörd 4,1 ton/ha

Bästa 25-50%, 187 €/ton, skörd 3,8 ton/ha

• Havre

Bästa 25 %, 122 €/ton, skörd 4,5 ton/ha

Bästa 25-50 %, 164 €/ton, skörd 4 ton/ha
Källa: Skiftesdatabanken, Pro Agria



MEDELSPANNMÅLSPRISET 2009-2018

Lähde:
https://stat.luke.fi
/maataloustuottei
den-
tuottajahinnat-
vuosi-2018_fi



ÖSTERSJÖMARKNADEN

Copenhagen Merchants (CM)/Reinis Bekeris, 20.1. 2020

• Lager i förhållande till konsumtion ”stock to use” styr marknaden: Korn (”bearish”, 
lagrena växer), sojabönor och vete (”bullish”, lagrena minskar) 

• Baltic Sea (Östersjöområdet) (Tyskland, Polen, Danmark, Sverige, Finland, Litauen, 
Lettland och Estland och Black Sea (Ryssland, Svarta havet) i en 
konkurrenssituation, konkurrerar hårt med pris och alltmera också med kvalitet.

• Vete, juli, FOB basis -8 €/t, nu: +6 €/t (12,5% protein), +9-10 €/t. Finland basis, -35 
€/t. Fartygsstorleken påverkar priset (Panamax,+60 kt, Handymax, 40-45 kt, 
Handy 25-30 kt, Coaster 3-10 kt). Inofficiell offert: 60 kt, falltal 250, 12,5 %, +3 €/t   

• Efterfrågan på ekologiskt spannmål på exportmarknaden svag 



FRANSKA VETEMARKNADEN
Arthur Poitier/Agritel/21.1.-20

• Hyffsade priser pga bra exporttakt till Marocko, Egypten och Algeriet. 
Franskt vete konkurrenskraftigt jämfört med Ryskt, pga inhemsk 
efterfrågan i Ryssland.  Detta har drivit Parisbörsen till nära 200 €/t, 
men kommer knappast att gå över det.

• Allt dock möjligt, beror på ryska övervintringen. 10 % av skörden 
2020/21 är såld och man avvaktar situationen. I västeuropa – 8 % i 
höstvetearealer, så det blir mera vårgrödor (korn?)

• Bra basis pga exporten, normalt -20 €/t , nu -15 €/t (181 €/t). 90 % av 
2019 skörden såld, 10 % av 2020.



FINLAND





USA

• Nästa crop progress  6.4.

Källa:
https://usda.library.cornell.edu/concern/
publications/8336h188j



20.1. 2020
195,75€/t
Avena
Vårvete
160 €/t
Höstvete
160 €/t
Basis
-35,75 €/t



20.1.2020
Dec 20
189 €/t
Avena
Vårvete
165 €/t
Höstvete
155 €/t
Basis
-24-34 €/t



20.1. 2020
411 €/t
Avena
404€/t
Basis
- 7 €/t



20.1. 2020
389,25 €/t
Avena
390 €/t
Basis
+ 0,75 €/t



-Den positiva lagerutveckling bryts
Slutlager/konsumtion 
2016/17, 35 %
2018/19, 23 %
2019/20, 26 % (30.8.-19)-32% (22.11.-19)
-Råg, 112%-137%, produktion och konsumtion
inte i balans överhuvudtaget 
-Vete, 19 %-26 %, stort slutlager
-Korn, 33 %-33%, stort slutlager
-Havre, 14 %-26%, stort slutlager



Produktion +import
=123 kt
Inhemsk användning+
export=97 kt
Slutlager, (ingående 
lager inte beaktat)
=26 kt
Lager i förhållande till 
Konsumtion 27 %



I spannmålsbalansen
22.11.-19
Vete, 150kt (+ 48kt)
Råg, 3 kt (+79kt)
Korn, 250 kt (+140 kt)
Havre,390 kt (+80 kt)

Tilläggsexportbehov 
för alla spannmål!



SPANNMÅL TOTALT, IGC, 21.11. -19



HAVRE, IGC, 24.10. -19

-Finlands  2019/20
1 milj ton
Foder, 0,5 milj ton
Exporten 0,3 milj ton
Livsmedel, 0,1 milj ton

-Världen 2019/20
Slutlager/konsumtion
8 %
-Finlands andel av världshandeln, 0,3
milj ton
(trade) 12 %



HAVRE MARKNADEN

• I

IGC 11/2019

-Stort utbud FI/SWE
begränsar prisutv.
-Tysklands andel av 
Havreprodukter i EU
41%
Tysklands import -16%
jämfört med motsv tid
Ifjol. 2. året i följd.
-tyska priserna förstärkts
lite men brukar försvagas
i feb-mars











MARKNADEN FÖR PROTEINGRÖDOR
• Det finns en efterfrågan! Tilläggsprotein inom husdjursproduktion och livsmedelsanvändningen 

ökar. Brist på växtprotein inom hela EU, även exportmöjligheter

• Importen (2013) cirka 150 miljoner kg råprotein,( 88 kton rybs o raps+ 62 kton soja=150 kton). 
Importens värde nära 200 milj euro (köpfoderkostnaden totalt 580 milj euro)

• Självförsörjningsgraden på tilläggsprotein cirka 20 % senaste åren

• Rybskross viktigast för idisslare,soja för enmagade

Odlingsarealer och skördar 2019

Rybs och raps, 37 000 ha/1,12 t per ha/41 000 t, 100 kg rapsfrö = 40 kg olja och 60 kg rapskross, 21 
% protein=  9 kt ton råprotein,  potential 100 000 ha?

Bondböna, 17 000 ha (1 % av totala odlingsarealen) /2,09 t per ha/35 000 t, 23 % protein= 8 kton
råprotein , potential flerdubbling av arealen?

Ärter, 13 000 ha/ 2,36 t per ha/30 000 t,  20 % protein= 6 kton råprotein, potential flerdubbling av 
arealen?

Inhemsk produktion 2019 totalt 23 kton





TACK !
rikard.korkman@slc.fi
tel. 040 518 9297

#bondenbehövs


