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Dags att teckna spannmåls- och torkavtal! 
 
Nyheter spannmål skörd 2022  
 
Du har möjlighet att teckna Premiumavtal 
 
Kvarnvete Natur + sort JULIUS för leverans till Västerstad i skördeperioden.  
För detta erhåller du ett avtalstillägg på 50 kr / ton och proteinbetalningsskalan förlängs upp till 12,5 %, vilket kan ge 
totalt 100 kr per ton i merbetalning vid en proteinhalt på 12,5 % eller däröver.  
 
Vårvete i skörd, köper vi endast in Vårvete Natur +, av sorterna DISKETT, FLIPPEN SIBELIUS För detta erhålls ett 
avtalstillägg på 80 kr / ton. Mottagning i Västerstad. 
 
Kravet för dessa N+ avtal är att det odlade fältet inte har slammats de senaste 7 åren och tillväxtreglering inte får 
ske. Våra premiumavtal måste ha tecknats senast 30 april. För vidare information kring dessa premiumavtal se i bilaga 
3 
 
Vi har även en begränsad kvantitet konceptodlad råg i skörd för leverans till Västerstad.  
Kravet är att företaget ej har använt slam de senaste 3 åren, d.v.s. från 2019 och tillväxtreglering får ej ske. För detta 
erhålls ett avtalstillägg på 250 kr / ton, eftersom kvantiteten är begränsad så är det turordning som gäller vid intresse. 
Sista datum för tecknade är 31 maj. 
 
Samtliga premium/konceptavtal tecknas separat vänligen kontakta Mats Nilsson eller Klas Dahl direkt. 
 
Övrigt kvarnvete 
Vi kommer att köpa in Kvarnvete Övrigt i Västerstad, sorterna som ingår här är följande, ELLVIS, BRONS, PRAKTIK, 
LINUS, NORIN, HALLFREDA, CEYLON, OLVIN, REFORM, ETANA, INFORMER, BRIGHT samt AHOI.  
 
Maltkorn och Grynhavre 
Eftersom risken i lagring av Maltkorn och Grynhavre är större än i övriga grödor kommer priset att vara 50 kr / ton 
högre på dessa grödor då man tecknar Lagringsavtal eller Depåavtal. Stafflingen på dessa kommer samtidigt att vara 
högre än på övriga grödor.  
 
Övrig viktig information  
Spannmålsaffären är en av dina viktigaste beslut. Poolavtal är ett effektivt sätt att sprida riskerna i din spannmålsaffär, 
även för dig som är aktiv och själv pris säkrar stora delar av din skörd. 
 
Poolavtal kan tecknas fram till den 31:e maj. I de fall du tecknar poolavtal senast 31:e mars erhåller du en bonus på 
30 kronor per ton.  
 
I detta utskick har vi samlat att du behöver veta för göra en ansökan av leveransavtal för dina grödor 2022 samt för 
torkavtal för säsongen. En blankett för teckning av leveransavtal finner ni i bilaga 1 och torkavtalet i bilaga 2.  För 
terminsavtal samt annan mottagningsort än Västerstad och Hörby, vänligen kontakta Mats Nilsson direkt för vidare 
information. 
 
Returnera gärna era avtal i god tid före sista utsatta datum. Underskrivet avtal måste vara Hörby Lantmän tillhanda 
senast den 31:e mars (poolavtal med bonus). För Natur+ avtal gäller 30:e april respektive 31:e maj (övriga avtal).  
 
Mats Nilsson, Spannmålsansvarig, Tel 0415-17123 

 
Bilagor  1 Ansökan av Leveransavtal grödor 2022  
             2 Ansökan av Torkavtal 2022 
             3 Proteinbetalning för N+ avtal 
             4 Två vägar att teckna avtal traditionell eller digitalt med instruktioner  
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Avtals sammanställning på tecknade kontrakt och information om leveransförsäkringar 

– Sammanställning på era tecknade kontrakt kommer skickas ut separat innan skörd i samband med information 

kring hantering av leveransförsäkringarna. Är där något oklart så kontakta Mats Nilsson på telefon 0415-17123 
alternativt Klas Dahl 0415-17101. 

 

 

Skapa prisbevakning för dina grödor 

– Vi hjälper dig med prisbevakning av dina grödor. 

– Meddela vilken prisnivå du vill sälja till. 

– Bevakning finns även när priset faller, meddela ert lägsta försäljningspris. 

– Vi hör av oss när någon av dessa nivåer bryts. 

– Bevakningen fungerar i 60 dagar, sen måste uppdraget förnyas. 

 
 

Stråförkortning 

– Hörby Lantmän tillåter både leverans av stråförkortad och icke stråförkortad vara. 

På marknaden accepterar många industrikunder användningen av stråförkortningsmedel i odlingen. Det 
finns också kunder som inte accepterar stråförkortningsmedel. Därför är det av största vikt att du 
som leverantör på leveransförsäkran uppger om stråförkortningsmedel använts eller inte. Dina leveranser 
avräknas precis likadant, oavsett och du har stråförkortat eller inte. 
 

– Stråförkortad Kvarnvete JULIUS kan levereras till Västerstad OBS! Ange vid avtalsteckning att ni ska 

stråförkorta JULIUS vete.   

 För de av er som vill teckna premiumavtal med kvarnvete JULIUS Natur+, kvarnvårvete DISKETT, FLIPPEN 

SIBELIUS Natur+ eller vår konceptodlad kvarnråg tillåts ingen stråförkortning alls. 

 

Slampolicy & REVAQ Slam 

– Hörby Lantmän tillåter användning av REVAQ slam- och restprodukter i odlingen förutsatt det sker enligt vår 

slampolicy. 

Där det av största vikt att du som leverantör på leveransförsäkran uppger om slam- och restprodukter använts 
eller inte. Leveransförsäkran ska vara korrekt ifylld. Dina leveranser avräknas precis likadant, oavsett och du 
har slammat eller inte givet att de följer våra krav enligt nedan: 

 
Vår slampolicy sätter lägstanivån för leverans av spannmål och andra grödor till Hörby Lantmän men observera att det 
kan finnas strängare krav för KRAV och konceptgrödor (tex Natur+ eller vår konceptodlade kvarnrågen) i respektive 
kontrakt beroende på industrins specifika krav och då är det dessa som gäller. För KRAV grödor gäller 
certifieringsreglerna.  
 
Generella regler 

- Lokala spridningsregler ska följas. 
- Kommunalt avloppsslam får endast användas om det kommer från REVAQ-certifierade reningsverk och 

slampartiet är godkänt enligt REVAQ:s regler. 
- Icke REVAQ-godkänt slam får inte ha tillförts senare än sju år innan skörd, dvs. senast hösten 2014 för skörd 

2021. 
- Fraktioner från små avlopp ska komma från en SPCR 178-certifierad anläggning. 
- Trekammarbrunnsslam är inte godkänt från och med 2018. 
- Biogasrötrester ska komma från en SPCR 120-certifierad anläggning. Undantaget är gårdsbiogasanläggning 

som rötar substrat i form av stallgödsel, vall- eller majsensilage och andra produkter från odlingen. 
Biogasrötrester är inte godkänt att sprida i våra konceptavtal under innevarande växtodlingssäsong. Ingen 
övrig karenstid. 

- Övriga organiska restprodukter, så som stallgödsel, kalk från sockertillverkning och restprodukter från den 
egna odlingen, är tillåtna om lagstiftning och lokala spridningsregler följs. 
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Spontanleverans 

– Priset avräknas till föregående vardags spotpris. 

 

 

Lagringsavtal 

Lagringsavtal innebär möjlighet att leverera i skörd och prissäkra hela lagringsavtalet senare under lagringsperiod till 
spotpris- eller terminspris. Vid leverans utgår en à kontobetalning på 50 öre per kg vara för samtliga grödor och 
reglering sker till baskvalitet. 

– Lagringskostnad 12 kr/dt. Gäller för alla grödor förutom maltkorn (17 kr/dt) pga. högre lagringsrisk och högre 

prisstaffling. 
– Minsta avtalsvolym 12 ton. 
– Sista dag för teckning av lagringsavtal är 31 maj 2022. 
– Är varan inte såld under avtalstiden avräknas den till aktuellt spotpris 31 maj 2023. 
 

 

Legolagringsavtal 

– Vid legolagring tar Hörby Lantmän ut hyra för hela legosäsongen 2022/2023, årshyran är 16 kr/dt, oavsett när och 

hur spannmålen blir uttagen. Detta innebär att du blir debiterad hyra vid ett tillfälle.  

– Legolagringsavtal tecknas senast 31 maj 2022. 

– Legolager ska vara utplockat 31 juli 2023. 

 
 

Gårdshämtning 

Vi erbjuder gårdshämtning i hela bilposter, (bil + släp) om c:a 40 ton. Villkor: Lastningstiden för ett helt ekipage är 30 

minuter, därutöver debiteras väntetid för varje påbörjad 15 minutersperiod. Beställning av bil ska göras före 09:00 

dagen före avhämtning. Ring Mats 0415-171 23 alt. Flexilast 0413-682 01 för bokning av gårdshämtning. 

 
 

Allmänna villkor 

– Avtal för skörd 2022 tecknas på invägd vikt. Betalning för varan sker efter kvalitetsreglerad vikt. Detta gäller alla 

avtal.  

– Automatisk avtalsuppfyllnad, det innebär att avtalen blir uppfyllda i följande ordning: 

1) terminsavtal, 2) poolavtal 3) lagrings- /legoavtal 4) spotavtal. 

– För våra Natur+ avtal gäller separata proteinskalor. För kvarnvete JULIUS Natur samt kvarnvårvete DISKETT, 

FLIPPEN,och SIBELIUS natur+   (Se vidare i bilaga 3) 

 

 

Övriga inköpsvillkor 

Övriga inköpsvillkor hittar ni i Inför skörd 2022 från Lantmännen. 

Du är välkommen in på kontoret eller i butiken och hämta ett exemplar av ”Inför skörd” när den är tillgänglig från 

1:maj. Alternativt kan du då även finna den som pdf fil på vår hemsida, www.horbylantman.se  under rubriken 

Lantbruk/Spannmål.  

 

 

  

http://www.horbylantman.se/
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Ortsjustering 2022 

 Hörby Västerstad 

Havre, foder 6 kr/dt Ej mottagning 

Foderkorn (vår) 6 kr/dt 6 kr/dt 

Foderkorn (höst) 6 kr/dt Ej mottagning 

Foderärt Gul Ej mottagning 7 kr/dt 

Våroljeväxter Ej mottagning 15 kr/dt 

Maltkorn PLANET  Ej mottagning 6 kr/dt 

Kvarnvårvete DISKETT, FLIPPEN SIBELIUS 

Natur+   

Ej mottagning 7 kr/dt 

Fodervete höst 6 kr/dt 6 kr/dt 

Rågvete 6 kr/dt Ej mottagning 

Höstoljeväxter Ej mottagning 10 kr/dt 

Kvarnråg Ej mottagning 6 kr/dt 

Konceptodlad kvarnråg Ej mottagning 6 kr/dt 

Kvarnvete JULIUS Ej mottagning 6 kr/dt 

Kvarnvete JULIUS Natur+ Ej mottagning 6 kr/dt 

Kvarnvete Övrigt * Ej mottagning 6 kr/dt 

Maltkorn KRAV - PLANET, PROPINO, IRINA, 

CRESENDO LAUREATE & PROSPECT 

11 kr/dt Ej mottagning 

Åkerböna KRAV 11 kr/dt Ej mottagning 

Foderkorn KRAV 11 kr/dt Ej mottagning 

Fodervete KRAV 11 kr/dt Ej mottagning 

Foderhavre KRAV  11 kr/dt Ej mottagning 

Grynhavre KRAV - GALANT, KERSTIN, GULD, 

EOS & SYMPHONY 

11 kr/dt Ej mottagning 

          Observera att omdisponeringar kan förekomma under säsongen! 

 

 

 

*) Kvarnvete övrigt ingår följande sorter: 
ELLVIS, BRONS, PRAKTIK, LINUS, NORIN, HALLFREDA, CEYLON, OLVIN, REFORM, ETANA, INFORMER, BRIGHT samt AHOI.  
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OBS!  31:e maj gäller även för 
Lagrings- och Legolageravtal 

 

Bilaga 1 - Ansökan av Leveransavtal grödor 2022 

HÖST grödor 

Avtal 
Antal 

ha 

Mottagningsplats 
Gårds-

hämtning 

Lev. 
period 

Avtalstyp (ange antal ton per avtal) 

Västerstad Hörby Skörd 
Pool 
avtal 

Lagrings 
avtal 

Lego 
lager 

Spot 
avtal 

Termin 
Termins

pris 

Kvarnvete JULIUS                       

Kvarnvete JULIUS 

Natur+            

Kvarnvete, Övrigt*                       

Höstvete, Foder                       

Höstkorn, Foder               

Kvarnråg                       

Konceptodlad 
Kvarnråg                       

Rågvete            

Höstraps                     

VÅR grödor 

Avtal 
Antal 

ha 

Mottagningsplats 
Gårds-

hämtning 

Lev. 
period 

Avtalstyp (ange antal ton per avtal) 

Västerstad Hörby Skörd 
Pool 
avtal 

Lagrings 
avtal 

Lego 
lager 

Spot 
avtal 

Termin 
Termins 

pris 

Maltkorn: PLANET                       

Vårkorn, Foder                       

Havre, Foder                      

Foderärt, Gul                       

Kvarnvårvete 
DISKETT, FLIPPEN 

SIBELIUS Natur+                       

Vårraps            

 

KRAV grödor 

KRAV Avtal 
Dessa avtal hjälper vi er att teckna i 

KRAV’s system  

(Går ännu inte göras digitalt) 

Antal 

ha 

Mottagningsplats 
Gårds-

hämtning 

Lev. period Avtalstyp (ange antal ton per avtal) 

Hörby Skörd Poolavtal Spotavtal Termin 
Termins 

pris 

Foderhavre         

Fodervete         

Grynhavre: GALANT, KERSTIN, GULD, 

EOS & SYMPHONY 
        

Foderkorn         

Maltkorn: PLANET, PROPINO, IRINA, 

CRESENDO LAUREATE & PROSPECT         

Åkerböna         

        Ansöka för ovanstående sorter skall vara Hörby Lantmän tillhanda senast 31:e maj 2022 
 

Kundnr:  ………………………………………………                   Hörby Lantmän Ek. För. 

 

Namn ………………………………………………                    Mats Nilsson, 0415-17123 

 

Adress:  ……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Ort/Datum: ………………………………………………... 

 

Underskrift: ………………………………………………..  

*) Kvarnvete övrigt ingår följande sorter: 
ELLVIS, BRONS, PRAKTIK, LINUS, NORIN, HALLFREDA, CEYLON, OLVIN, REFORM, ETANA, INFORMER, BRIGHT samt AHOI.  
 
 

De grönmärkta avtalen går även att teckna digitalt via en länk 
Samma länk kan återanvändas flera gånger, avtal för avtal 

Länken får du via mejl/SMS 
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Bilaga 2 - Ansökan av Torkavtal 2022 
 
 

Blankett för avtal om fast torkningsavdrag för skördeleverans 
 
 
Villkor torkavtal 2022 
 
1. Torkavtalet innebär ett fast torkningsavdrag på 119 kr/ton för vara med vattenhalt upp till och 

med 22 %. För vara med vattenhalt på 22,1% och högre gäller ordinarie torkskala och 
torkavtalet är inte giltigt. 

 
2. Torkavtalet omfattar odlarens samtliga spontanleveranser samt alla leveranser på avtal för 

spannmål och oljeväxter (ej majs, trindsäd och utsäde) under skördeperioden,  
1:e juni 2022 t.o.m. 14:e oktober, 2022, vid leverans till Hörby och Västerstad. 

 
3. Övriga inköp och avtalsvillkor enligt Inför Skörd 2022 gäller, inkluderande kvantitets- och 

rymdviktskorrigering för vattenhalt. 
 
4. Torkavtal kan endast tecknas om odlaren innehar minst ett avtal för skördeleverans 2022. 

Tecknat torkavtal omfattar samtliga skördeleveranser enligt punkt 2. 
 
5. Ansökan om torkavtal måste vara Hörby Lantmän tillhanda senast 31:e maj 2022.När Hörby 

Lantmän registrerat och godkänt/skrivit på torkavtalet skickas en bekräftelse.  
Torkavtal gäller först efter att bekräftelsen erhållits.   

 
Vänligen skicka detta avtal i retur efter er påskrift till Hörby Lantmän. 

 
Jag förbinder mig att ingå avtal för fast torkningsavdrag med Hörby Lantmän enligt ovanstående 
villkor. 
 

Kundnr: …………………………………………. Hörby Lantmän Ek. För. 

 

Namn:  …………………………………………. Mats Nilsson 0415-171 23 

 

Adress:  …………………………………………. 

 

 …………………………………………. 

 

Ort/Datum: …………………………………………………………. Hörby den ………………………………………………… 

 

 

Underskrift: ……………………………………………………….. Underskrift:……………………………………………….. 

 
 
 
Detta avtal upprättas i ett exemplar 
 
Avtalet skickas till: 
Hörby Lantmän 
Att. Spannmål 
Box 113 
242 22  HÖRBY 
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Bilaga 3 - Proteinbetalning för N+ avtal 
 
 
 
Gäller för kvarnvete sorten JULIUS 

 
 
 
Gäller för vårvete sorterna DISKETT, FLIPPEN SIBELIUS 
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Bilaga 4 - Två vägar att teckna avtal 
 
 

 
Likt i fjol erbjuder vi två möjligheter för avtalshantering inkl. torkavtal. En digital eller den traditionella vägen med 
blanketter som fylls i och returneras via postgång.  
 
Merparten av våra alla leveransavtalskombinationer kan idag tecknas digitalt. I bilaga 1 - Ansökan av Leveransavtal 
grödor 2022, framgår det vad som är idag möjligt. Annan leveransort än Hörby eller Västerstad, 
Premium/konceptodlingsavtal, KRAV- och terminsavtal samt torkavtalen får under 2022 fortsatt ske manuellt. 
Ambitionen är naturligtvis att även dessa på sikt skall kunna hanteras digitalt. 
 
Oavsett vägval för att teckna avtal så beskrivs respektive steg nedan. 
 
 
När avtalen slutligen är godkända och signerade kommer de finnas på mina sidor i båda fallen i pdf format. Detta gäller  
oavsett traditionella vägen eller digitalt. 
 
 
a) Om du väljer teckna avtal som tidigare via postgång samt signera på papper 
 

 
 
 
 
b) Om du väljer teckna avtal digitalt via Mejl/SMS samt signera via Bank ID  
 

 
 

 
Har ni frågor kring den digitala hanteringen eller upplever problem, tveka inte att kontakta gärna Lars-Göran Larsson 
på telefon 0415-17103 eller via mejl på lars-goran.larsson@hbylm.se  
 
Se nästa sida viktig information och hur du gör för att teckna avtal digitalt 

 
  

Post utskick 
Erbjudande  
om teckna 

Spannmåls- & 
Torkavtal

Ansökan av 
spannmåls- & 
torkavtal sker 

på bifogat 
papper & 

postas

Hörby 
Lantmän 

granskar & 
samman-

ställer 
manuellt

Avtal skickas 
ut via post 

signeras  och 
postas till 

Hby Lantm. 
Påskrift & 

Retur

Info utskick 
via post inför 
skörden inkl 

Avtals 
Sammantäll-

ning

Mejl/SMS 
utskick 

Erbjudande  
om teckna 

Spannmåls- & 
Torkavtal

Ansökan av 
spannmåls- & 

torkavtal

Sker via länk 
till digitalt 
formulär

Hörby 
Lantmän 

granskar & 
samman-

ställer digitalt

Avtal skickas 
ut via SMS & 
mejl med 1 

länk per avtal

signeras via 
BankID

Info utskick 
via mejl inför 
skörden inkl 

Avtals 
Sammantäll-

ning

mailto:lars-goran.larsson@hbylm.se
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Att teckna leveransavtal digitalt 
 
Redan föregående år började vi med att ge Dig som odlare möjligheten att teckna spannmålsavtal digital. 
Du kan även i år teckna avtal med oss för leveranser till Västerstad och/eller Hörby. 
 
Du kommer i nästa vecka att erhålla ett mail och sms med erbjudande om att teckna avtal. I detta finns en 
länk som du klickar på och då får du fram nedan  
 

a/  Ange avtalstyp  - idag endast pool-, lagrings- och spot  
     samt legolager avtal tillgängliga 
     (ej premium Natur+, konceptodlad råg, termins- eller  
      KRAV avtal) 
 
b/  Ange spannmåls sort 
 
c/  Ange volym i kg 
 
d/  Mottagningsplats - idag kan endast Hörby eller  
    Västerstad ansökas om (kontakta Mats för annan ort) 
 
e/  Om du vill beställa gårdshämtning, kryssar du i annars inte 
 
f/  Efter ni fyllt i a-e, kontrollera och tryck sedan på den  
    gröna knappen ”skicka in ansökan” Då kommer den  
     vidare direkt in i vårt spannmålssystem. (Att få en direkt  
     bekräftelse på vad du ansökt om är under utveckling) 
 
Inom 48 timmar (vardagar) kommer du sedan få en 

      återkoppling, ett avtal, via mejl/SMS på din ansökan som  
      du ska skyndsamt ”skriva på” med BankID. 

 
De övriga två gröna ”knapparna använder du för: 
Vidare kan du på de andra två gröna knaparna skriva ut en manuell ansökan av Leveransavtal eller 
Torkavtal för att skicka in ansökan till oss. Det ger er en möjlighet att fylla i för den delen som ännu inte har 
digitaliserats. 
 

 
För överenskomna terminsavtal kan vi välja om ni vill ha det skickat för digital för signering med BankID 
eller inte. Tyvärr har vi idag dock ingen möjlighet att erbjuda att göra en ansökan för denna typ av avtal.  
 
Era avtal, digitala eller manuellt gjorda, kommer sedan finnas tillgängliga via Mina Sidor 
 

Vad kan hända 
 

Telefoner 
Vi har av erfarenhet från föregående år lärt oss att en del mobiltelefoner har inställt att de INTE tillåter 
PopUP rutor.  

• Iphone: Här går du in i inställningar. Hitta Safari appen. ”Klicka” på denna och bocka bort Blockera 
Popup 

• Samsung : Även här går du in under inställningar hittar din Internetläsare och bockar bort att 
blockera Popupfönster 

Datorer 
Vissa internetläsare har automatiskt inställt att blockera popup och ibland även att inte tillåta vissa sidor. 
Här måste du gå in i läsarens inställningar och bocka för detta så det tillåts, 

Frågor & hjälp 
Har ni frågor kring den digitala hanteringen eller upplever problem, tveka inte att kontakta gärna Lars-
Göran Larsson på telefon 0415-17103 eller via mejl på lars-goran.larsson@hbylm.se  

mailto:lars-goran.larsson@hbylm.se

