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Ekomarknaden ökar kraftigt 
Vi har sett en kraftig ökning i efterfrågan på ekologiska varor under 2014. Det är fantas-
tiska tillväxtsiffror på 30 % och mer i konsumentledet. Påverkan i producentledet har 
dock en eftersläpning, vilket gör att vi förhoppningsvis ser de stora effekterna av efter-
frågeökningen under 2015.  

Mjölkpriset är hårt pressat på grund av låga världsmarknadspriser och vi har ännu inte 
sett någon förändring av ekotillägget från Arla. Däremot är efterfrågan på ägg, kyckling 
och kött stark och här ser vi en utbyggnad av produktionskapaciteten. 

Spannmålsmarknaden 
Marknadsledaren Lantmännen har satt sina poolpriser och de följer ganska väl de priser 
vi sett under hösten. Den stora spannmålsskörden globalt har pressat ner spannmålspri-
serna kraftigt och det har också påverkat ekopriserna. Även skörden av ekospannmål i 
Europa är stor vilket gör att lagren av ekospannmål har varit goda vilket även pressat 
framförallt foderspannmålspriserna. 

Poolpriserna ligger för spannmålen ca 18 % under förra årets poolpris och ca 22 % un-
der femårsmedlet. Det är stor variation mellan grödorna. De största sänkningarna är på 
råg, korn och foderhavre. God tillgång på vete med låga proteinhalter pressar också fo-
derspannmålspriset. Just innan utskick fick vi Svenska Foders priser, de finns i tabell nedan. 

Vete 
Tillgången på höstvete med låga proteinhalter är god i hela Europa vilket ger en stor 
premie för brödvete. Vi ser inte den skillnaden i Lantmännens prissättning. De ger en 
merbetalning för protein men den är liten och motsvara inte skillnaderna i Europa. 
Grundpriset är 2,33 kr/kg för kvarnvete (minst 11% protein) och 11,5 % protein ger 5 
öre extra (Svenska Foder 2,37). Troligen kommer efterfrågan på kvarnvete att ytterligare 
öka under våren, vilket kan ge utdelning för lagrat vete. 

Vårvete ligger i grundpris på 2,53 kr/kg (minst 12,5 % protein) vilket är en mindre 
sänkning jämfört med 2013 än för höstvete. Här ger 13 % protein 5 öre högre pris. 

Havre 
Efterfrågan på grynhavre är bra vilket gör att grynhavrepriset stiger jämfört med 2013. 
Grundpriset är 2,33 kr/kg för grynhavre. Foderhavren ligger på 1,93 vilket är något över 
2013 – förvånansvärt högt eftersom foderkornet ligger lägre. Efterfrågan på grynhavre 
spås vara bra även 2015. Lantmännen erbjuder den nya produkten 100 % glutenfri havre 
inför 2015 vilket gör havre till en intressant gröda inför 2015. 

Korn 
Hela foderspannmålsmarknaden är pressad, så foderkornspriset hamnar tillsammans 
med rågvetet på samma nivå som 2009, 1,78 kr/kg i poolpris. Under hösten har det varit 
svårt att avsätta korn och rågvete på marknaden. Ökad efterfrågan kan ändra läget under 
våren till det bättre. 

Efterfrågan på maltkorn ökar men priset sjunker jämfört med 2013. Det är en liten 
marknad men en ökad efterfrågan vilket kan göra maltkorn till en intressant specialgröda 
inför 2015. 

Råg 
Tillsammans med foderkornet har rågen den största prissänkningen av grödorna 
(1,88kr/kg). Tillgången på råg är bra i Europa och det pressar priset. 

Proteingrödor 
Efterfrågan på åkerböna och foderärt är fortsatt bra vilket syns i priserna (3,43 kr/kg för 
åkerböna och 3,38 kr/kg för foderärt i prisområde syd). Priset är något över priset 2013 
och ligger mycket nära femårsmedlet (3,39 kr/kg för åkerböna och 3,32 kr/kg för fo-
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derärt). En stor del av proteingrödorna handlas mellan gårdar och en mindre del går i 
handeln. 

Matärten har ett pristillägg på 50 öre jämfört med foderärt och efterfrågan är klart större 
än tillgången vilket har gjort att Lantmännen har erbjudit ett pris på 4 kr/kg inför 2015. 
Odlargensvaret har varit bra så volymerna kommer troligen att öka under 2015. 

Raps 
Rapspriset har nått nya rekordhöjder och ligger nu på 7,60 kr/kg i poolpris. Rekordpri-
serna har lockat många att öka sina arealer så vi får se hur efterfrågan matchar tillgången 
under 2015. Bestånden ser fina ut nu men mycket kan hända innan skörd. 

Svenska Foder slutpriser
2014 

Lantmännen 
Slutbetaln Pool 1 

2014 

Lantmännen
Snittpris 
2009-2013 

Fodervete 2,38 2,33 2,70 
Råg 1,90 1,88 2,49 
Rågvete 1,82 1,78  
Vårvete  2,57 (Quarna 2,75) 2,53 2,87 
Grynhavre 2,36 2,33 2,53 
Foderhavre 1,97 1,93 2,20 
Foderkorn 1,80 1,78 2,67 
Maltkorn   2,38  
Foderärt  3,38 3,15 
Åkerböna 3,48 3,43 3,20 

Raps/rybs 7,67 7,60 6,53 
 

2015 – HIR Skåne 
Troligen kommer nästa brev ut i januari och då jobbar alla vi ekorådgivare i samma or-
ganisation, nämligen HIR Skåne. Inom ekorådgivningen har vi haft ett gott samarbete 
sedan tidigare och skillnaden blir inte jättestor, men vår förhoppning är att vi kan bli 
ännu bättre på att ge dig de bästa förutsättningarna för att bedriva ekologisk produktion. 

Det som formellt händer är att det av de båda skånska hushållningssällskapen bildas ett 
gemensamt hushållningssällskap, Hushållningssällskapet Skåne, med organisationsnum-
mer 262000-0105 som övertar samtliga tillgångar och skulder samt rättigheter och skyl-
digheter från de tidigare Hushållningssällskapen, likaså majoritetsägandet i rådgivnings-
bolaget HIR Skåne AB (tidigare HIR Malmöhus AB), med organisationsnummer 
556780-9891. 

För dig som idag är kund hos Hushållningssällskapet Kristianstad innebär denna föränd-
ring ingen skillnad förutom att HIR Skåne AB blir ny avtalspart, och detta bolag övertar 
såväl rättigheter som skyldigheter som kan följa av tidigare ingångna överenskommelser. 

För dig som idag är kund hos HIR Malmöhus är den enda förändringen att namnet på 
företaget ändras till HIR Skåne. 


