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Oroliga tider

Vi har sällan skådat så stora förändringar i vår omvärld som direkt eller 
indirekt påverkat spannmålsmarknaden. Extremt höga energipriser drev 
upp gödselpriserna till nivåer som ingen av oss kunde tro, än mindre förutse. 
Utvecklingen i Ukraina är inte bara skrämmande ur ett mänskligt perspektiv, 
den skapar även stor finansiell osäkerhet. Ryssland och Ukraina är mycket 
betydelsefulla för spannmålsmarknaden då dessa representerar 30 procent av 
den internationella veteexporten och motsvarande 20 procent av majsexporten. 
Utöver detta är vädret helt avgörande för skördarna runt om i världen och har 
tydligt gjort sig påmint det senaste året och gett betydligt sämre skördar i Kanada, 
norra USA och Brasilien. I Sverige bärgades den näst sämsta skörden på tio år.

Hur hanterar man att priset hoppar upp och ner? Att bygga sin försäljningsstrategi 
genom att försöka förutse väder och politiska händelser är ytterst osäkert och 
snudd på omöjligt. Vem kunde tro att priset på raps skulle vara en bra bit över
7 kr/kg? Grundstenen i försäljningsstrategin måste vara att säkra marginalen för 
produktionen. Säkra både insatsvaror och spannmålspriser till nivåer som är 
ekonomiskt intressanta för ditt företag. Långsiktigt är vi övertygade om att rätt 
väg är att sätta upp en säljstrategi med olika pris-/marginalnivåer och successivt 
säkra utifrån detta med koppling till grödans utveckling. Det kommer innebära att 
man inte är med på de högsta nivåerna när priserna rusar, men över tid kommer 
detta sannolikt vara det bästa. 

Vi erbjuder ett flertal olika instrument för att hantera sin försäljningsstrategi: 
spot- och terminsavtal, depåavtal och jag vill även slå ett slag för poolavtal som 
i de allra flesta fallen ger ett pris i den högre kvartilen av prisutvecklingen.
Jag tycker även att den finansiella terminshandel är ett utmärkt prisverktyg att 
använda, framför allt då man säkrar långt innan skörd då den fysiska marknaden 
inte har vaknat till liv, då det finns en stor osäkerhet och därmed en inbyggd 
riskpremie i de fysiska priserna. Mitt tips är att ta dig tiden att sätta dig in i hur 
den finansiella handeln fungerar! Kontakta din växtodlingssäljare för vidare 
information. 

I december skickade vi ut en enkät för att få en bild av hur ni planerar er 
framtida spannmålshantering. Vi fick många svar och den gav oss värdefull 
information för att vi långsiktigt ska kunna erbjuda rätt kapacitet, inte för 
mycket och inte för lite, för att kunna ta emot spannmål på ett effektivt sätt och 
därmed erbjuda ett högt spannmålspris. Svaren var tydliga på vissa områden, 
bland annat att närhet till anläggningarna är viktigt, många planerar att bygga 
ut sin egen tork- och lagringskapacitet och att vi måste bli bättre på att avisera 
gårdshämtningar. Den visar även att färre lantbrukare framöver kommer att 
leverera en större andel av spannmålen, och att skördetempot ökar har vi sett 
tydliga trender på de senaste åren. 

Vi jobbar hela tiden för att förbättra vår tillgänglighet under skördearbetet och vi 
är beredda att ta emot din spannmål när tröskorna börjar rulla.

Välkommen till någon
av våra 50 anläggningar!
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Vanliga frågor & svar
Var hittar jag spannmålspriserna? 
I LM2 på Spannmålssidan under ”Priser”.

Har sorten någon betydelse  
på avtalet? 
Om du har ett avtal är det väldigt viktigt att sorten på 
detta motsvarar den sort du angett på leveranförsäkran 
och även den sort du kommer leverera in.

När hämtas min spannmål?
Lantmännen har som ambition att hämta spannmål 
under skörd i en så hög takt som det är möjligt. 
Detta kan dock innebära att man får vänta på sin 
gårdshämtningstransport i flera dagar under den 
period när trycket är som allra högst. Under lagerperiod 
hämtas varan efter att Lantmännen avropat den. Då är 
ambitionen fem dagar från det datum som är angivet som 
första hämtdag.

Hur går avropet till för mig som 
har avtal på lagerperioden? 
(15/10-30/6)
Spannmålssupporten kommer att kontakta dig när 
Lantmännen har möjlighet att ta in varan och då skapa 
leveransförsäkran. Inom ramen för tecknad avtalsperiod 
är det Lantmännen som bestämmer datum för avrop 
samt till vilken anläggning som varan ska transporteras. 
Kom ihåg att en förutsättning för avrop är att det finns en 
analys på partiet.

När kommer min avräkning?
Så fort analyser finns klara avräknas din leverans. Inom 
30 dagar från leveransdatum finns pengarna tillgängliga 
för dig.

Hur gör jag för att få min avräkning 
på mail  istället för i postlådan?
Skicka mail till lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com 
där du uppger leverantörsnummer samt vilken mail-
adress du önskar få dina avräkningar på.

Vid frågor kan du kontakta  
kundtjänst via 0771-111 222 

Fråga Tryck

Order 1

Leveransplanering 2

Spannmål 3

Nätsupport 4

Kassatjänst 5

Övriga frågor 6

Telefonist 7

Nyheter Skörd 2022

• Depåavtal:
- Slutbetalning inom 30 dagar efter 

prissäkring.

- Avgift för grynhavre/maltkorn har ändrats 
för prissäkring efter årsskiftet. Se sida 10.

•  Lagringsersättning för maltkorn/grynhavre 
framgår numera av prislistan på LM2.

• Maxgräns för färg grynhavre är höjd till 2,2. 
Se sida 29.

•  Avgift på torkavtalet är höjt till 119 kr/ton. 
Se sida 12. Även avgifterna i tork-tabellerna 
är höjda. Se sida 43-44.

•  Uppdaterad proteinskala för Kvarnvete N+/
Vårvete N+, samt ändrad stärkelsereglering 
för Stärkelsevete Premium. Se sida 25.

•  Före leverans av KRAV-vara ska ett giltigt 
KRAV-certifikat skickas in till Lantmännen. 
Detta behöver inte längre tas med vid leve-
rans då det lagras digitalt av Lantmännen.

•  Odlingsjournal för stärkelsevete ska vara 
inlämnat till Lantmännen senast 30/11 för 
skördeleveranser. För lagerleveranser se-
nast 60 dagar efter leverans. Konceptpre-
mie om 50 kr/ton betalas ut efter att man 
lämnat in sina uppgifter i Position Green.
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Prisbevakning via LM²

Marknadsinformation

Prisverktyg

Dessa priser uppdateras dagligen och visar ett 
indikativt pris för respektive gröda, sort och 
leveransperiod. Det  faktiska priset erhålls via din 
säljare. Under skörd justeras dessa priser så att de 
visar skarpt pris för samtliga terminer.

Man har där möjlighet att lägga ”sina” grödor/sorter 
som favoriter så att man slipper söka fram dem vid 
varje inloggning. Klicka på stjärnan så sparas de 
grödor man snabbt vill komma åt. 

I verktyget Spannmålspriser visas indikativa priser på tillgängliga leveransterminer.

Om du inte vill kolla priserna varje dag kan du istället lägga en bevakning som antingen 
meddelar dig eller skapar en prissäkring när din övre eller undre önskade prisnivå nås.

Du kan skapa prisbevakningar för samtliga leverans-
perioder som är öppna för prissäkring. Du kan också 
välja att lägga bevakningen i den perioden vi befinner 
oss i, dvs. spotpris. Dina prisbevakningar gäller i max 
60 dagar, eller tills den bevakade tidsperioden löper ut. 
Om ingen av prisnivåerna uppnås under denna tid så 

förfaller bevakningen. Då meddelar vi dig via mail att 
din prisbevakning har upphört att gälla. Du kan också 
välja att själv ta bort dina bevakningar. Tänk på att 
depåavtal endast kan prissäkras efter att de är 
färdiglevererade och avräknade med delbetalningspris.

Nu görs Lantmännens marknadsinformation mer lättillgänglig via LM2.

Nu kan du få 
Spannmåls 

Marknadsrapporter 
direkt på både mail 
och sms! Registrera 

dig på LM².

På LM² under Spannmål kommer man till en sida full med 
lättillgänglig och matnyttig marknadsinformation. Här hittar du 
marknadsrapporter med aktuell information om de största grödorna, 
både i text och i podd. Marknadsnoteringar och priskurvor över basis 
för vete. Grafer som visar hur grödorna i USA bedöms vara i status. 
Väderkartor över de stora odlingsområdena i världen samt 
information om Lantmännens exportaffärer.
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Finansiell 
spannmålshandel

Exempel 1:
Leif tecknade ett fastprisavtal när han kände att pris- 
nivån var bra. Efter att par månader hade marknaden 
förändrats och Leif trodde nu på att marknaden skulle 
stiga i pris. Han ringde till sin säljare Pelle och beklaga-
de sig lite över sitt terminsavtal med vad som visade sig 
vara ett lågt pris. 

Pelle nämner då att det finns möjlighet för Leif att hänga 
med på prisvågen genom att handla finansiellt. ”Om du 
tror priserna stiger, köp då finansiellt och sälj när 
 priserna gått upp”.

Sagt och gjort, Leif skyndade hem och på bara några dagar 
hade han köpt sina första ton. Leif började  försiktigt med 
10 ton, men efter en vecka kliade det lite i fingrarna så han 
köpte ytterligare 100 ton. På två månader hade Leifs 110 
ton stigit med totalt 280 kr/ton. Han kände sig nöjd där och 
sålde av sina kontrakt. Tack vare hans agerande lyckades 
han få ut ytterligare drygt 30.000 kr i sin spannmålsaffär.

Exempel 2:
Vi är i slutet av mars månad och Lena går in på LM2 för att 
kolla hur prisläget är på hennes raps. Lena tycker priserna 
känns höga och skulle gärna vilja sälja av sin kvantitet. Dock 
är hon osäker på vad hennes totalskörd på raps kommer bli. 
Hon ringer till sin säljare för att bolla sina tankar och får då 
reda på att man kan använda sig av finansiell spannmåls-
handel. I den bästa av världar tror Lena att hon får ut 150 
ton. Så hon väljer att sälja 75 ton fysisk vara för 6.050 kr/ton, 
denna kvantitet är hon säker på att den finns. Sen säljer hon 
75 ton finansiellt för 6.150 kr/ton. 

När skörden är bärgad är det dags att justera återstående 
kvantiteter. Skörden landade på 107 ton vilket ger ytterligare 
32 ton att sälja fysiskt. Priset på fysisk vara har sjunkit till 
5.930 kr. 

Nu återstår att köpa tillbaka de finansiella kontrakten. 
Dessa såldes för 6.150 kr/ton och köps nu för 5.990 kr då 
även priset på finansiella kontrakt sjunkit. Alltså en vinst 
på 160 kr/ton för den finansiella delen. Totalt 12.000 kr.

Lena lyckades ta tillvara på de höga priserna utan att 
riskera att inte kunna leverera hela sin kvantitet och 
behöva köpa tillbaka genom återköp.

Vill du ta del av marknadens  
uppgångar trots att du sålt din  
fysiska vara?  
 
Vill du säkra pris men är osäker  
på ditt skördeutfall?  
 
Då är Finansiell spannmålshandel 
ett bra alternativ.
Med Lantmännens webbverktyg Finansiell spannmåls-
handel har du möjlighet att följa med på marknadens upp- 
och nergångar även efter att du sålt din fysiska spannmål. 

Det erbjuds handel på både vete och raps på två olika 
marknader, Matif (Euronext) och CBOT (Chicago Board 
Of Trade). Här kan du lägga både köp- och säljkontrakt 
på så lite som 1 ton på Matif och 50 bushels (ca 1,36 ton) 
på CBOT. Detta för att det ska vara enkelt att komma in i 
handlandet och testa för att sen, när du känner dig 
bekväm,  utöka antalet ton. 

Hur går jag tillväga för att  
börja handla?
Du anmäler ditt intresse till din säljare alternativt till 
lm2support@lantmannen.com. Du kommer då, via mail, 
få en länk till en kort utbildning om finansiell handel samt 
hur vårt verktyg fungerar. När denna är slutförd och god-
känd kommer en kreditprövning göras hos Lantmännen. 
Därefter går ett kontrakt ut till lantbrukaren. När det 
sedan är påskrivet och skickat till Lantmännen  
registreras lantbrukaren och kan sedan börja handla.

Vad behöver jag för att kunna  
handla  finansiella spannmåls- 
kontrakt?
• En LEI-kod, en identifieringskod för handel
      med  värdepapper 

• Kundnummer hos Lantmännen 

• Genomförd webbutbildning hos Lantmännen 

• Godkänd kreditprövning hos Lantmännen
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Erbjudande  
fysisk spannmål

Spannmålskoncept

Standardodlingar 
Standard är Lantmännens baskoncept, som också är 
det de flesta leverantörer väljer. Konceptet innebär att 
produktionen ska uppfylla svensk lagstiftning och hålla 
normal handelskvalitet.

Konceptodlingar 
Lantmännens konceptodlingar är framtagna utifrån krav- 
specifikationer från våra kunder. Avtalsteckning sker via  
din säljare.  

Premiumavtal & Odlingsavtal 
Premium är ett samlingsbegrepp som består av ett 
antal olika koncept där kraven på odlingen är högre 
och skiljer sig från standard. Koncepten är kopplade till 
olika industrikunder som har olika krav. Det innebär att 
villkoren för alla grödor inte är samma. I vissa fall krävs 
det speciellt utsäde, eller att avtal är tecknat senast 1 juni, 
medan det i andra fall bara finns restriktioner  beträffande 
växtskydd och användning av slam. Våra premium-
odlingar odlas utifrån så kallade premiumavtal. Som 
premium odlare erhåller du ett premiumtillägg per avtalat 
och  godkänt kvalitetsreglerat ton. Betalning av premium 
sker på avräkningen vid leverans.

Det innebär att du som leverantör inte behöver hålla koll
på hur mycket som är kvar att leverera på dina respektive 
avtal eller när det är dags att börja leverera på nästa.
Vi kommer automatiskt fylla alla avtal i samband med 
 leverans. Avtalsuppfyllnaden kommer ske enligt ordningen: 
terminsavtal, poolavtal och sist spotavtal. Finns flera 
poolavtal eller spotavtal fylls det äldsta först. Ett avtal fylls 
alltid helt innan det går över till nästa avtal i turordningen, 

det går inte att styra över leveranser till annat avtal innan 
det första är fyllt till hundra procent. Om du därefter vill att 
dina leveranser ska avräknas mot ett depåavtal måste du 
på leveransförsäkran välja vilket depåavtal som ska gälla 
för leveransen. Du kan annars välja att dina leveranser ska 
avräknas som spontanleverans efter att alla avtal är 
uppfyllda.

Lantmännen erbjuder möjligheten att odla via våra konceptodlingar. Dessa odlingar särskiljer  
sig från standardodlingar genom att de avser special grödor som efterfrågas av våra kunder.  
Under konceptodlingar erbjuds så väl premiumavtal som odlingsavtal enligt nedan beskrivningar.

De största koncepten under 
kategorin för premium- och 
odlingsavtal:
• Natur+
• Klimat & Natur (N+ i grunden)
• Barnmat
• Matärt och Matärt KRAV
• Oljeväxter HOLL
• Durumvete
• Stärkelsevete
 
Våra olika premium- och odlingskoncept kan du läsa mer
om under Spannmål på lm2.lantmannen.com.
Du kan också kontakta någon av våra säljare för att  diskutera 
vilka koncept som passar din odling bäst.

KRAV 
Lantmännens KRAV-koncept innebär att spannmålen måste 
produceras enligt reglerna för ekologisk odling, vilket innebär 
att odlingen ska ske enligt KRAV. För att leverera spannmål 
enligt KRAV-konceptet måste den vara KRAV-certifierad av 
ett certifieringsföretag som är godkänt av KRAV. 

Våra villkor för KRAV-konceptet kan du läsa mer om under 
villkorsavsnittet på sidan 51.

Automatisk avtalsuppfyllnad
För att underlätta för dig och dina leveranser av spannmål används automatisk 
avtalsuppfyllnad för de avtal du tecknat med oss.
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Avtalsteckning Senast 1 juni 2022

Leverans
Pool 1: 1 juli–14 oktober
Pool 2: 15 oktober–30 juni

Avtalskvantitet Minst 12 ton

Avräkningspris 
godkänd vara

Poolpris för avtalad vara. För pool 2 
sker staffling (0,79 kr/vecka vid 
leverans efter v. 16)

Avräkningspris 
nedklassad vara

Poolpris för nedklassad vara. För pool 2 
sker staffling (0,79 kr/vecka vid 
leverans efter v. 16)

Betalning
Delbetalning 30 dagar efter leverans.
Slutbetalning Pool 1: v. 50, 2022
Slutbetalning Pool 2: v. 16, 2023

Leveransplikt 70 % (se villkor återköp sida 13)

Avtalsteckning Hela året

Leverans Inom avtalad leveransperiod

Avtalskvantitet Minst 12 ton

Avräkningspris 
godkänd vara

Avtalat terminspris

Avräkningspris 
nedklassad vara

Avdrag från avtalat terminspris sker 
med pris skillnaden mellan spotpriset 
för avtalad och nedklassad vara sista 
vardagen innan leveransdagen.

Betalning 30 dagar efter leverans

Leveransplikt 90 % (se villkor återköp sida 13)

Terminsavtal kan tecknas under flera skördar och 
det går att göra prissäkringar vid flera olika 
tillfällen om du inte vill sälja allt vid samma 
tidpunkt. Med Lantmännens prisbevakning kan du 
enkelt ange de prisnivåer som du vill bevaka. Du 
kan välja  mellan att skapa avtal eller få sms-
avisering om dina nivåer nås. Läs mer om tjänsten 
på vår hemsida. Prissäkrar du en sort vid flera 
olika tillfällen, men för samma leveransperiod och 
med samma leveranssätt  utökas ditt först tecknade 
avtal och du får ett snittpris på ditt avtal. Eftersom 
marknaden rör sig under året kan det vara bra att 
på förhand bestämma en strategi där du vid 
bestämda nivåer säljer en viss kvantitet. 

Ett terminsavtal tecknas alltid för leverans i någon
av Lantmännens fasta leveransperioder, läs vilka 
dessa är under spotavtal. Minst 90 % av avtalad 
volym ska levereras på tecknade terminsavtal.

Poolavtal

Med ett poolavtal handlar Lantmännen med din 
spannmål från våren ända till poolen avslutas och 
poolpriset blir resultatet av vår samlade handel. 
Sista dagen för att teckna poolavtal är 1 juni. De 
senaste åren har poolavtal varit ett attraktivt alter-
nativ för många och intresset för poolavtal har ökat 
flera år i rad. Om du tecknar ett poolavtal står valet 
mellan att teckna för Pool 1 eller Pool 2. Pool 1 inne-
bär att du levererar din vara under skördeperioden, 
d.v.s. mellan 1 juli och 14 oktober. I Pool 2 sker leve-
ransen under lagerperioden, d.v.s. mellan 15 oktober 
och 30 juni i Lantmännens val. Har du valt att
teckna ditt poolavtal senast 31 mars erhåller du en 
bonus på 30 kronor för varje inlevererat och
kvalitetsreglerat ton. Minst 70 % av avtalad volym 
ska levereras på tecknade poolavtal.

För respektive pool sätts både ett delbetalningspris 
och ett slutbetalningspris. Delbetalning sker 30 
dagar efter leverans och slutbetalning sker vecka 50 
(2022) för Pool 1 och vecka 16 (2023) för Pool 2. 
Slutbetalningspriserna presenteras inklusive premie 
för tidigt tecknade avtal.

Säkra priset
på längre sikt

Försäljning med 
marknadsbevakning

För poolavtal bevakar Lantmännen marknaden dagligen och gör löpande försäljningar av din 
spannmål, med målet att nå ett så högt pris som möjligt. Poolavtal är ett effektivt sätt att sprida 
riskerna i din spannmålsaffär, även för dig som är aktiv och själv prissäkrar stora delar av din skörd.

Ett terminsavtal är ett alternativ för dig som följer marknaden och gärna säljer hela eller delar 
av din spannmål till ett fast pris innan leverans. Med ett terminsavtal säkrar du dig mot eventuell 
nedgång i marknaden och kan veta din marginal långt innan leverans.

Dessa avtalstyper gäller för såväl 
konventionella som KRAV-grödor.

Terminsavtal
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Avtalsteckning Hela året

Leverans Inom avtalad leveransperiod

Avtalskvantitet Minst 12 ton

Avräkningspris 
godkänd vara

Avtalat spotpris

Avräkningspris 
nedklassad vara

Avdrag från avtalat pris sker med 
pris skillnaden mellan spotpriset för 
avtalad och nedklassad vara sista 
vardagen innan leveransdagen.

Betalning 30 dagar efter leverans

Leveransplikt 90 % (se villkor återköp sida 13)

Dessa avtalstyper gäller för såväl 
konventionella som KRAV-grödor.

Ett spotavtal tecknas för leverans i innevarande 

 leveransperiod. Våra leveransperioder presenteras 

nedan. Du kan också använda vår tjänst för pris-

bevakning. Med den kan du registrera prisnivåer 

där du antingen tecknar ett avtal eller får ett sms 

när nivån nås. Läs mer om tjänsten på sidan 5. 

Minst 90 % av avtalad volym ska levereras på 

tecknade spotavtal.

Spotavtal

Säkra priset i befintlig 
leveransperiod

Leveransperioder för spot
och terminsavtal:

1 juli–14 oktober

15 oktober–31 december

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

Spotavtal ger dig möjlighet att säkra priset på kort sikt. Om du vill leverera inom aktuell 
leverans period och inte ta risken att marknaden går ner är spotavtal ett alternativ.

Sista datum för att teckna avtal med 
gårdshämtning är 7 dagar innan resp. 
leveransperiods slut. 

Tänk på att
innan leverans 
måste ditt avtal vara 
signerat för att det 
ska vara giltigt.
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Avtalsteckning Under skördeperiod

Leverans 1 juli–14 oktober

Avtalskvantitet
Ingen begränsning. Både över-  
och underkvantiteter tillåts.

Prissäkring Senast 31 maj 2023

Avräkningspris
godkänd vara

Säkrat spotpris.

Avräkningspris 
nedklassad vara

Avdrag sker med prisskillnaden mellan 
spotpriset för avtalad och nedklassad 
vara sista vardagen innan 
leveransdagen.

Betalning

Delbetalning: 30 dagar efter leverans 
motsvarande 75 % av delbetalnings- 
priset för Pool 1.
Slutbetalning: Inom 30 dagar efter 
prissäkring.

Leveranser som sker utan depåavtal 
kommer inte  åtgärdas i efterhand.

Tänk på att depåavtal enbart kan 
prissäkras mot spotpris.

Har du flera depåavtal? Tänk då på att 
fördela dina leveransförsäkran på dem 
när de läggs!

Välj depåavtal vid  
leveransförsäkran 
Om du vill att en leverans ska vägas in på ett 
depåavtal måste du välja in detta vid skapan-
det av leveransförsäkran. Skapar du flera 
leveransförsäkringar samtidigt är det viktigt 
att du väljer in vilket depåavtal som ska gälla 
för respektive leverans. Har du mer än ett 
depåavtal är det viktigt att du väljer vilket du 
vill ska gälla på varje leverans.

Depåavtal

För depåavtal finns inget leveranskrav, utan både under- 
och överleveranser tillåts. Avgifterna för skörd 2022 är 
enligt tabellen till höger. På första avräkningen debiteras 
avgift om 70 kr/ton, om prissäkring görs efter 14 oktober 
debiteras resterande avgift vid slutavräkning. 

Depåavtalet måste tecknas innan leveransförsäkran
görs. Vidare måste alla leveranser på avtalet vara 
avslutade innan prissäkring kan göras. Det krävs att ditt 
depåavtal har blivit avräknat med delbetalningspris innan 
du kan prissäkra det. Du kan endast prissäkra ditt 
depåavtal vid ett tillfälle. Önskar du säkra vid olika 
tillfällen krävs att du tecknar och levererar på flera olika 
depåavtal. Prissäkring av depåavtal sker mot spotpris. Om 
ingen prissäkring gjorts senast 31 maj kommer avtalet 
automatiskt prissäkras till spotpris som gäller den 31 maj 
eller  senaste vardagen innan. 

När du skapar leveransförsäkran måste du välja vilket 
depåavtal som gäller för din leverans. Innan leverans på 
depåavtal kan ske måste samtliga termins-, spot- och 
poolavtal för aktuell leveransperiod och gröda vara fullt 
levererade. Väljer du inte in något depåavtal kommer 
leveransen avräknas som spontanleverans när alla 
andra avtal är fyllda. 

För leveranser på depåavtal sker dels en 
delbetalning 30 dagar efter leverans, samt 
slutbetalning inom 30 dagar efter prissäkring.

Tänk på att du inte kan 
säkra priset förrän avtalet 
är färdiglevererat och dina 
leveranser är avräknade 
med delbetalningspris.

Prissäkring
Avgift 
grynhavre/
maltkorn

Avgift 
övriga 
grödor

Prissäkras senast 14/10 70 kr/ton 70 kr/ton

Prissäkras senast 31/12 90 kr/ton 90 kr/ton

Prissäkras senast 31/3 170 kr/ton 120 kr/ton

Prissäkras senast 31/5 200 kr/ton 150 kr/ton

Då det finns en lagringspremie i prislistan efter årsskiftet 
på grynhavre/maltkorn är prissäkringsavgiften höjd mot-
svarande eftersom depå levereras i skörd.

Tror du på högre spannmålspriser framöver och inte vill säkra ditt pris innan leverans är 
depåavtal en möjlighet för dig. Tecknar du depåavtal säljer du din spannmål till oss och säkrar 
mot spotpris i leverantörens val fram till 31 maj. Detta sker efter leverans och delbetalning.
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Viktigt!
Tänk på att du måste välja in ett depåavtal på leveransförsäkran om du 
vill att dina leveranser ska gå mot depåavtal när de andra avtalen är 
fyllda. Annars levereras varan som spontanleverans.

Ordning för
avtalsuppfyllnad

1. Terminsavtal

2. Poolavtal

3. Spotavtal

4. Depå/Spontan 

Spontanleverans

Avtalsteckning Sker via leveransförsäkran

Leverans Hela året

Avräkningspris 
godkänd vara

Spotpris sista vardagen före leverans

Avräkningspris 
nedklassad vara

Spotpris för nedklassad vara sista 
vardagen före leverans

Betalning 30 dagar efter leverans

Alla leveranser som inte är kopplade till något i 
förväg tecknat avtal, samt leveranser som 
överskrider avtalade kvantiteter, avräknas med 
föregående dags spotpris.

Leverera till dagspris

Väljer du att spontanleverera behöver du inte teckna något avtal i förväg. Spontanleverans är 
ett alternativ för dig som inte på förhand vill förbinda dig att leverera en viss kvantitet och 
samtidigt vill få aktuellt marknadspris.



Torkavtal

Avtalet passar för dig som saknar tork, men också 
dig som vill komplettera din egen torkkapacitet 
under skörd. Det gäller för samtliga leveranser av 
spannmål och  oljeväxter under skördeperioden,  
1 juli till och med 14 oktober på så väl avtal som  
spontanleveranser. Avgiften är 119 kr/ton och avtalet 
gäller för alla leveranser med vattenhalt mellan 0 % 
och 22 %. För leveranser över 22 % vattenhalt är tork- 
avtalet inte giltigt, utan torkskalan på sidorna 43-44  
gäller. Torkavtalet gäller inte för trindsäd eller 
utsäde.

Med ett torkavtal säkrar du torkkostnaden för din spannmål redan innan skörden.  
Avtalet kan tecknas fram till 1 juni och innebär en fast torkningskostnad på alla  
skördeleveranser.

Avtalsteckning Senast 1 juni

Avgift
119 kr/ton. Avgiften räknas utifrån 
nettovikt.

Giltighet
Skördeleveranser, 1 juli–14 oktober.
(Se villkor och undantag i texten).

Spannmålsförskott

Med tjänsten spannmålsförskott kan du få ut upp till 
80 % av avtalsvärdet mot en kostnadsränta. Det som 
krävs för att få använda tjänsten är att du har ett avtal 
och att varan ska vara skördad och besiktigad av din 
säljare innan förskottet kan betalas ut. 

Aktuell räntesats hittar du på LM², lm2.lantmannen.com. 
Kontakta din säljare så får du mer hjälp.

Spannmålsförskott är en tjänst för dig som har tecknat ett spotpris- eller terminsavtal 
för  leverans längre fram i tiden men som vill ha betalningen innan leveransen sker.

Torkavtalet gäller inte grödor avsedda för direkt-
leverans till Agroetanol eller Karlshamn. Med det 
menas sorter benämnda med Agroetanol, till 
exempel Höstvete Agroetanol. För leveranser av 
Oljeväxter AAK utgår inte någon avgift för torkavtal 
om vattenhalten är max 9 %. Vid vattenhalt över  
9 % gäller torkavtalet och avgiften debiteras.

Direktleverans
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Avtals- 
reglering 
och återköp
En stor del av våra kunder säljer sin 
spannmål genom ett avtal. Om inte 
avtalet är uppfyllt till leveransplikt vid 
leveransperiodens slut kommer en reglering 
av avtalet att ske.

Om leveransen är lägre än avtalad kvantitet och under-
leveransen är större än tillåten underkvantitet har 
Lantmännen rätt att göra ett återköp, i enlighet med 
våra allmänna inköpsvillkor.

Ett återköp kan endast göras för att ersätta fysisk ute-
bliven vara och sker antingen aktivt av leverantören 
innan leveransperiodens slut eller att Lantmännen  
reglerar återköpet vid leveransperiodens slut. 
Återköpet görs per artikel och leveransperiod samt uti-
från invägd kvantitet, med undantag för Maltkorn. För 
Maltkorn görs återköp per artikel, sort och 
leveransperiod.

Om man har både terminsavtal och poolavtal på
samma artikel och leveransperiod beräknas leverans-
plikten på den totala kvantiteten. Exempelvis 
terminsavtal för perioden 1 juli–14 oktober på 50 ton 
och pool1-avtal på 60 ton. Leveransplikten blir då totalt 
(50* 90 %) + (60* 70 %) = total leveransplikt på 87 ton.

Ett återköp faktureras med återköpsdagens dagspris 
för leveransperioden minus avtalat pris plus 100 kr/ton. 
Återköp krediteras aldrig. Sker inget aktivt återköp 
regleras återköpspriset med spotpriset sista vardagen i 
leveransperioden.

Tillåtna underkvantiteter: 
Termins- och spotavtal: 10 %

Poolavtal: 30 %

Vid avtalsuppfyllnad räknas invägd kvantitet.

Exempel 1  
Ett terminsavtal för kvarnvete om 100 ton är tecknat år 
2021 för leverans 1 juli–14 oktober 2022, med ett pris 
på 2.000 kr/ton. I maj månad känner lantbrukaren att 
han inte kommer få ut de 90 ton (90 % av avtalad kvan-
titet) som är  leveranspliktiga på ett terminsavtal och 
väljer då att göra ett återköp på halva avtalskvantiteten. 
Terminspriset på återköpsdagen är 2.100 kr/ton.

Återköpet blir enligt nedan:
2.100 kr (återköpsdagens terminspris) – 2.000 kr  
(avtalat pris) + 100 kr (avgift) = 200 kr/ton

Lantbrukaren faktureras då för 45 ton, 90 % av den  
återköpta kvantiteten. Detta ger totalt 9.000 kr att betala.

  

Exempel 2  
Ett poolavtal för maltkorn om 200 ton är tecknat för  
leverans pool 1 (1 juli–14 oktober). När vi kommer fram 
till 15 oktober har lantbrukaren levererat 123 ton. 
Alltså 17 ton under leveransplikt (70 % = 140 ton) som 
Lantmännen  kommer reglera. Notera att återköp för 
poolavtal görs först när poolpris för leveransperioden är 
fastställt av Lantmännen.

Återköpet blir enligt nedan:
2.350 kr (spotpris sista vardagen i leveransperioden) 
– 2.300 (poolpris) + 100 kr (avgift) = 150 kr/ton

Lantbrukaren faktureras då för 17 ton vilket ger totalt 
2.550 kr att betala. 

Exempel 3 
Ett terminsavtal för maltkorn om 100 ton för leverans 15 
oktober–31 december 2022, med ett pris på 2.240 kr/ton. 
Då leveransperioden är passerad har lantbrukaren endast 
kunnat leverera 30 ton på avtalet och har alltså inte nått 
upp till leveransplikten på 90 %. Lantmännen kommer 
därför reglera underleveransen på 60 ton med ett återköp. 
Återköpspriset blir då spotpris för sista leveransdagen 
i perioden, alltså 31 december. I detta exempel har 
lantbrukaren ett avtal med leveransvillkor ’Fritt gården’. 
Då läggs fraktkostnaden som i detta fall var 60 kr/ton på 
det avtalade priset i uträkningen för återköpet.

Återköpet blir enligt nedan:
2.280 kr (spotpris sista vardagen i leveransperioden) 
– 2.300 kr (avtalat pris inkl. frakt) + 100 kr (avgift) = 
80 kr/ton

Lantbrukaren faktureras då för 60 ton vilket ger totalt 
4.800 kr att betala.
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Exempel kvalitetsväxling från

fodervete till kvarnvete

Avtalat pris fodervete: 2.050 kr/ton

För vald leveransperiod är priset för kvarnvete 
2.150 kr/ton och fodervete 2.000 kr/ton. Alltså är 
prisskillnaden mellan kvaliteterna 150 kr/ton.

Eftersom växlingen sker från fodervete till kvarn-
vete läggs skillnaden till på det tecknade foder-
vetepriset. Alltså blir det nya avtalade priset på 
kvarnvete 2.050 + 150 = 2.200 kr/ton.

Exempel kvalitetsväxling från

maltkorn till foderkorn

Avtalat maltkornpris 2.350 kr/ton

För vald leveransperiod är priset för maltkorn 
2.250 kr/ton och för foderkorn 2.100 kr/ton. 
Prisskillnaden är således 150 kr/ton.

Eftersom kvalitetsväxling ska ske från maltkorn till 
foderkorn, dras skillnaden på 150 kr/ton bort från 
maltkornspriset på avtalet. Följande foderkornspris 
kommer erhållas: 2.350 - 150 = 2.200 kr/ton.

Vid kvalitetsväxling justeras avtalets pris med  
kvalitetsväxlingsdagens prisskillnad mellan de  
olika kvalitéerna. Kvalitetsväxling kan ske från 
Kvarn/Gryn/Malt till Foder men även tvärtom. Det 
finns även möjlighet att byta leveransperiod. Priset 
stafflas då upp eller ner motsvarande dagens pris- 
skillnad för leveransperioderna.

Kvalitetsväxling kan göras såväl innan som under 
en aktuell leveransperiod. Att kvalitetsväxla till 
faktisk  kvalitet underlättar såväl för oss som mot- 
tagare som dig som leverantör. Det nya priset på 
avtalet räknas fram genom att ta avtalat pris +/-  
aktuell skillnad mellan kvaliteterna. Tänk på att ett 
avtal endast får kvalitetsväxlas en gång.

Kvalitetsväxling innebär att leverantören, innan leveransdagen, har möjlighet att 
växla från den kvalitet som är avtalad till den kvalitet som faktiskt finns. Detta gör 
att du som lantbrukare får ut maximal ersättning för spannmålen och även att vi kan 
styra varan till rätt mottagningsplats från början. Något båda parterna vinner på. Det 
är även möjligt att byta leveransperiod.

Kvalitetsväxla eller 
ändra leveransperiod
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Leveransförsäkran

Här väljs transportsätt, gårdshämtning 
eller egen transport. Du kan läsa mer om 
gårds hämtning på sida 16-17.

Stäm av så  leveransadressen stämmer samt 
välj in leveransdatum.

Här väljer man om överleveransen ska gå 
mot depåavtal (om sådant finns) eller som 
spontanleverans. Viktigt att detta blir rätt 
från början. Om det finns avtal kommer 
dessa fyllas först enligt avtalsprioriteten
som gäller.

Här är det viktigt att rätt artikel med 
sort väljs in. Om sorten är fel kommer 
leveransen inte gå mot rätt avtal (om avtal 
finns) och i vissa fall kan det förstöra ett 
sortrent parti på mottagningsplatsen. 

Ange kvantitet samt skördeår

Ange om varan är varmluftstorkad.

Ange om varan uppfyller kraven för RED. 
Läs mer om detta på sida 22 innan du gör 
ditt val.

Ange om varan är stråförkortad eller slam-
mad. Läs mer om detta på sida 21 innan du 
gör ditt val.

I rutan ”Övrig information” kan du som le-
verantör ange information som är till nytta 
för köpare eller åkeri.

Innan du bockar i denna ruta är det viktigt 
att du läst Lantmännens villkor och är 
införstådd med vad dessa innebär.

2020-08-04

2020

Tips!
Artiklar som du 
har avtal på visas 
alltid överst i listan.

Här beskrivs hur en leveransförsäkran fylls i och vilka 
uppgifter som ska vara med.

2022

Under skörd kan du själv 
skapa din leveransförsäkran. 
Under lagerperioden görs det 
av spannmålssupporten vid 
avropet.

Tänk på att vara noggrann med att 
fylla i din leveransförsäkran korrekt. 
Oaktsamhet kan medföra särskilt 
ansvar vid uppkommen skada.
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Leverans av  
din spannmål
Nedan samlar vi all information gällande hur leverans 
fungerar under skördeperioden samt  under lager-
perioden. Med skördeperioden menar vi 1 juli–14 oktober 
och med lagerperioden  menar vi 15 oktober–30 juni.

Under skördeperioden
Skördeperioden sträcker sig från 1 juli till och med 14 
oktober. Dock är varje skörd unik vilket medför att  
skördeperioden ibland måste förlängas. Vid de tillfällen 
som kräver en förlängning av skördeperioden kommer du 
att informeras om detta via LM² (lm2.lantmannen.com) 
samt information från din säljare. I LM² kan du på egen 
hand skapa din leveransförsäkran, antingen via dator, 
telefon eller surfplatta. Under skördeperioden kan det 
komma förändringar på mottagningserbjudandet. 
Generellt är det exempelvis att en eller flera mottagnings- 
 platser får ett utökat mottagningserbjudande.  
 
Viktig information och förändringar kring öppettider och 
andra avvikelser för våra mottagningsplatser som kan 
ske under skörd hittar du på LM². Om du inte skapar 
 leveransförsäkran på egen hand får du hjälp genom att 
ringa kundtjänst.

Leveransförsäkran 
Vid varje leverans av spannmål, oljeväxter eller trind-
säd till Lantmännen ska det alltid finnas en korrekt 
och komplett ifylld leveransförsäkran. Lantmännens 
leveransförsäkran fylls i på lm2.lantmannen.com,  
det går även bra att kontakta vår kundtjänst.

Leveransförsäkran skickas därefter automatiskt till 
spannmålsmottagningen. Vid själva leveranstillfället 
behöver du alltså inte hålla koll på några blanketter. 
Självklart kan du skriva ut den om du vill. Det räcker 
att du vid ankomst informerar mottagande anläggning 
vilket ditt leveransförsäkransnummer är. Du kan skapa 
flera leveransförsäkringar på förhand och slipper där-
för logga in på LM² eller ringa kundtjänst inför varje 
leverans. I samband med leveransförsäkran sker även 
bokning av gårdshämtning om detta leveranssätt har 
valts. Vid beställning av gårdshämtning måste varan 
vara lastningsbar från önskad leveransdag. Kund tjänst 
hjälper så klart även till med tidsbokning om det öns-
kas. Före leverans av KRAV-vara ska ett giltigt KRAV-
certifikat skickas in till Lantmännen. 

Under skörden 
1. Klicka på Skapa leveransförsäkran. 

2. Fyll i uppgifterna, inkl. eventuell beställning av gårds-
hämtning, (tänk även på att välja in depåavtal om detta 
önskas) och klicka Nästa. 

3. Ange hur många leveransförsäkringar du vill skapa 
(tänk på att om du väljer flera kommer samma depåavtal 
att gälla för alla). 

4. Klicka Skapa och dina leveransförsäkringar är klara
och redo för leverans.

 
Dags för leverans
Så här gör du vid egen transport:  
1. Skapa leveransförsäkran via lm2.lantmannen.com, 
fungerar såväl på dator som direkt i din mobiltelefon. 
Du kan även kontakta kundtjänst.  

2. Boka tid, om tidsbokning tillämpas på mottagnings-
platsen. Använd leveransförsäkransnummer som  
referens vid bokning. 

3. Ange leveransförsäkransnummer som referens vid 
mottagningen. 

4. Personal på spannmålsmottagningarna kommer vara 
behjälpliga om du har frågor eller behöver hjälp.

Så här gör du vid gårdshämtning: 
1. Skapa leveransförsäkran via lm2.lantmannen.com eller
kontakta kundtjänst. Önskas gårdshämtning anges detta på 
leveransförsäkran tillsammans med leveranssätt. Om dina 
begränsningar gällande lastningshöjd och framkomlighet 
förändrats sedan tidigare lastningar, vänligen kontakta 
kundtjänst. 

2. Invänta att åkeriet kontaktar dig gällande transporten. 
Du kan inte själv utföra tidsbokning vid gårdshämtning.  

3. Vid hämtning säkerställ att chaufför och du som leve-
rantör har samma leveransförsäkransnummer. Efter last-
ningen får du ett kvitto på att hämtningen är utförd.

Spannmålsmottagningar  
är arbetsplatser med många 
och stora fordon som rör sig. 
Varselväst ska bäras när 
man lämnar hytten. Om barn 
åker med ska de stanna  
i hytten under hela tiden  
ekipaget är på området! 
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Gårdshämtning 
Avisering sker i två steg, först genom ett sms eller telefon-
samtal och sedan på telefon av chauffören senast 30
minuter innan hämtning. Lantmännen har som ambition 
att hämta spannmål under skörd i en så hög takt som det 
är möjligt. Detta kan dock innebära att man får vänta på 
sin gårdshämtningstransport i flera dagar under den
period när trycket är som allra högst. Beställning av 
specialfordon måste göras hos kundtjänst per telefon. 
Fraktpriset är då högre än vanliga flakbilar. Alla typer av 
specialfordon erbjuds inte i alla delar av  landet. Mer infor-
mation om specialfordon kan erhållas av kundtjänst. 

Avboka för att undvika bomkörning 
Avboka omgående transporten om varan inte kan hämtas 
enligt ursprunglig beställning för att undvika bomkörning. 
Alla avbeställningar sker via kundtjänst per telefon där 
leveransförsäkransnummer måste anges. Om avbeställ-
ningen inte är gjord och last uteblir debiteras uppkommen 
kostnad.

Under lagerperioden 
Lagerperioden sträcker sig från 15 oktober till 30 juni. 
Startdatumet avviker endast i de fall vi förlänger skörde-
perioden. Det är viktigt att du som leverantör tillser att ha 
en korrekt nedtorkad vara före leverans. Senaste åren har 
en för stor andel av alla inleveranser under lager perioden 
haft en vattenhalt överstigande 14 % och i  vissa fall långt 
över acceptabla och kvalitetssäkra gränser. I avsnittet 
Torkavgifter (sid 42-44) kan du läsa mer om vattenhalter 
under lagerperioden. Reglerna för vilka vattenhalter som 
gäller under lagerperioden har förenklats och förtydligats.  
Avtal tecknade för leverans under lager perioden avropas 
av Lantmännens kundtjänst.  
 

Du  kommer bli uppringd av kundtjänst för överens-
kommelse om när leverans ska ske inom den avtalade 
leveranstiden. Detta gäller såväl gårdshämtning som 
egen transport. Vid gårdshämtning är datumet som sätts 
förstadatum och vår ambition är att hämta inom fem 
dagar. Vissa leverans perioder kan vara högt belastade 
med transporter, vilket kan medföra att ditt avtal hämtas 
nästkommande leveransperiod. Vid de fall ditt/dina avtal 
måste förlängas, äger Lantmännen rätt till att göra denna 
förlängning. I gengäld ersätts ni med 10 kr per ton för varje 
månad förlängning sker.

Leveransförsäkran 
För leverans från och med 15 oktober skapas leverans- 
försäkringar uteslutande av kundtjänst. Önskar man 
spontanleverans, ringer du till 0771-111 222. När vi  
befinner oss i lagerperioden kan du som användare inte 
skapa leveransförsäkran via LM².

Ta ut och skicka in gårdsprover
på dina sålda partier

Material för gårdsprover kommer att skickas ut  
kontinuerligt under skördeåret till dig som har ett 
avtal. Materialet kommer vara dig tillhanda innan  
respektive avtals leveransperiod. Det är du som  
lantbrukare som ansvarar för att provet kommer in  
till oss i god tid så vi kan slutföra hämtningen inom  
avtalad leveransperiod. Vid frågor gällande gårds- 
prov kontakta din säljare.

Har du avtal, avvakta kontakt
från Lantmännen

För dig som har avtal med leverans under 
lagerperioden kommer avrop av leverans att ske i 
Lantmännens val på samtliga partier under aktuell 
avtalsperiod avropas i Lantmännens val. Detta gäller 
såväl gårdshämtning som egentransport. Bakgrunden 
till att vi avropar varan är att de priser vi erbjuder 
under lagersäsongen bygger på att vi kan styra varan 
till rätt ställe och vid rätt leveranstillfälle för att 
minska frakt- och hanteringskostnaderna.

Avvisningsgränser vattenhalt 
lagerperiod

Gröda Gräns för avvisning

Kvarnvete >14,5 %

Råg >14,5 %

Maltkorn >14,5 %

Grynhavre >14,5 %

KRAV-grödor >14,5 %

Rågvete >15 %

Foderkorn >15 %

Fodervete >15 %

Foderhavre >15 %

Raps >9,5 % 

Trindsäd, baljväxter >15,5 %

Tips!
Har du frågor om din leverans eller om du vill
spontanleverera, vänligen kontakta kundtjänst. 

Vardagar 07:00 -18:00  Telefon 0771-111 222 

Under skörden kan kundtjänst ha extra öppet under 
kvällar och helger. Aktuella tider finns på
lm2.lantmannen.com

Vad händer om min leverans av 
spannmål blir avvisad?

Du kommer bli kontaktad av Lantmännen om vi av  
kvalitetsskäl på varan inte kan väga in den. Då har 
du som leverantör möjlighet att ta tillbaka varan 
alternativ vägs det som energispannmål.
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Tidsbokning

Viktigt!
Glöm inte att avboka 
de tider du inte  
kommer att använda.

Via LM2 kan du enkelt boka dina tider på de 
anläggningar som har tidsbokning. Denna 
funktion fungerar enklast om du klickar på 
”boka” direkt från vyn leveransförsäkran. 
Tänk på att du alltid först måste skapa en  
leveransförsäkran innan du bokar tid. Det är 
även viktigt att du avbokar dina tider som du 
inte tänker nyttja.

Klicka på Boka-länken på leveransförsäkran

Se till att leveransförsäkransnumret är ifyllt i
sökrutan. (Sökmodellen ska stå på Inköpsorder)

Klicka på Sök

Välj fordonstyp

Välj tid genom att bocka i rutan framför  
önskad tid

Ange registreringsnummer

Fyll i ev. övrig info

Spara bokningen

En bekräftelse visas

Din bokning är klar för leverans

Boka tid
På de anläggningar där vi har tidsbokning kan du direkt
från leveransförsäkran klicka dig vidare till vårt boknings- 
system. Om du kör med egen transport kan du också 
kontakta kundtjänst som gärna hjälper till med din  
bokning. Tidsbokning ska du aldrig göra om du beställt 
gårdshämtning genom Lantmännen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vilka mottagningsplatser som har tidsbokning finner du på sista 
sidan.
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Så beräknas  
din  fraktkostnad
Vid gårdshämtning betalar du som 
leverantör  alltid för leverans till 
den mottagningsplats som ger  
lägsta möjliga kostnad för dig 
 oavsett vart spannmålen fraktas.
 
Transportkostnaden är indelad  
i tre lastenheter:
Bil (ca 13 ton), släp (ca 27 ton) eller Bil+släp (ca 40 ton).

Kostnaden för respektive lastenhet utgår enligt följande:
Enbart bil: Fast kostnad/km intervall.
Enbart släp: Fast kostnad/km intervall.
Bil+släp: kr/ton. (OBS! minimumdebitering 37 ton).
Container/lastväxlarflak: kr/ton.

Under Lämna spannmål och Gårdshämtning i LM² kan 
man lätt se ungefär vilken fraktkostnad leveransen kom-
mer att få med respektive leveranssätt. Både på LM² och 
på avräkningen presenteras frakten inkl. orts justering till 
den gynsammaste orten. 

Fria lastningstiden skiljer sig för  
olika leveranssätt:
Bil (11 min), släp (22 min) och Bil+släp (33 min). Tid som 
uppkommer utöver den fria lastningstiden debiteras med 
150 kr per påbörjad 15-minutersperiod.

För container/lastväxlarflak är den fria lastningstiden 
33 min. Även denna debiteras med 150 kr per påbörjad 
15-minutersperiod efter fri lastningstid.

Vid samlastning av två olika sorter på samma ekipage 
sker fraktberäkning separat utifrån en bil och ett släp, 
alternativt separata container/flak.  

Om din vara av kvalitetsskäl inte kan tas 
emot och därför avvisas debiteras frakt till och från mot-
tagningsplatsen. Debitering sker utifrån taxan 3.000  
kronor för bil, 4.000 kronor för släp eller 7.000 kronor för 
full bil och släp. Krävs eventuell sanering t.ex. vid före-
komst av förrådsskadeinsekter eller stinksot tillkommer  
8.000 kronor i  saneringskostnad. I våra allmänna inköps-
villkor kan du läsa om våra övriga transportvillkor.

Viktigt att tänka på om du kör själv:
• Leveransförsäkran ska alltid vara gjord innan  

leveransen når mottagningsstället. 

• Tidsbokning tillämpas på vissa av Lantmännens         
spannmålsmottagningar. Se sista sidan. 

• Väntetider kan uppkomma under säsongen och tids-
bokningen är inget underlag för väntetidsersättning. 

• Kontrollera ditt hydraulsystem – fordon med olje- 
läckage avvisas. 

• Metaller, glas och andra främmande föremål får inte 
förekomma i varan. Om du orsakar eller upptäcker 
sådan inblandning slå larm till vår personal. 

• Före lastning ska fordonets yttre, inkl. chassi samt 
påhängsvagn, vara fritt från synliga rester av tidigare 
leverans. 

• Föroreningar av oönskade ämnen och produkter lik-
som sammanblandningar av andra varor få inte ske. 

• Med undantag för lastning och lossning ska last- 
utrymmet alltid vara täckt. 

• När du själv anlitar ett åkeri eller kör själv med traktor 
måste du försäkra dig om att åkeriet eller du själv  
följer regelverket för GTP (god handelsed). 
Kontroll av GTP sker löpande på våra anläggningar, 
bl.a. ska anlitade åkerier alltid kunna visa journal med 
minst tre av de senaste lasterna. Dessutom ska all ren-
göring innan lastning ske enligt GTP:s regelverk. Du 
kan läsa mer om GTP under Spannmål/villkor och 
blanketter och regler för flaktransporter på  
lm2.lantmannen.com och på lantmannenlantbruk.se

Tips!
Via lm2.lantmannen.com hittar du bland annat:
• Leveransförsäkran
• Boka transport
• Fraktberäknaren
• Status på aktuell transportbeställning
• Avtalsteckning
• Villkor
• Info om GTP
...och mycket mer
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Direktleveranser
Säljer du din spannmål till Lantmännen kan leverans ske till någon av våra spannmåls-
mottagningar eller direkt till vår slutkund. De största köparna vid direktleverans är Agroetanol 
i  Norrköping och AAK i Karlshamn där speciella direktleveransvillkor gäller. Förutom 
direktleveranser till Agroetanol och Karlshamn går det bland annat att leverera direkt till 
 Lantmännen Cerealia, Viking Malt i Halmstad samt en rad andra slutkunder.

Agroetanol
Agroetanol är köpare av spannmål avsedd för etanol-
produktion och leverans kan ske direkt till deras anlägg-
ning i Norrköping. 

Vid leverans direkt till Agroetanol skiljer sig kvalitets- 
villkoren något jämfört med leverans till en vanlig spann-
målsmottagning, se villkorsrutan till höger.

För att kvalitetsvillkoren till Agroetanol ska gälla när du 
levererar krävs det att du levererar på en artikel avsedd för 
direktleverans. Det gör du genom att ange någon av sort-
erna som benämns med Agroetanol på leveransförsäkran, 
till exempel Höstvete Agroetanol. Vill du att leveransen ska 
gå mot ett avtal måste avtalet gälla samma sort. 

För Argoetanolsorterna gäller inte torkavtalet då 
Agroetanol använder en annan skala för torkning under 
skörd. Vid leverans ska en leveransförsäkran vara ifylld 
och utskriven, samt tidsbokning vara gjord. Detta kan du 
enkelt göra själv under skörd i LM², eller få hjälp av  
kundtjänst (tel. 0771-111 222). 

AAK, Karlshamn 
AAK är köpare av oljeväxter för framställning av vege-
tabiliska oljor och rapsmjöl. Leverans av oljeväxter kan ske 
direkt till deras anläggning i Karlshamn. Vid direktleverans 
till AAK gäller andra kvalitetsvillkor jämfört med leverans 
till en spannmålsmottagning.  

För att kvalitetsvillkoren för direktleverans ska gälla krävs 
det att du levererar en sort avsedd för direktleverans. Det 
gör du genom att ange Oljeväxter AAK som artikel på
leveransförsäkran där du kan välja mellan höstoljeväxter 
eller våroljeväxter. Tänk på att eventuella avtal också måste  
gälla ”Oljeväxter AAK” om leveransen ska gå mot ett avtal. 
För Oljeväxter AAK gäller inte Lantmännens torkavtal  
förutsatt att vattenhalten är max 9 % som krävs för 
direktleverans. 

Vid leverans ska en leveransförsäkran från Lantmännen 
samt en leveransförsäkran för AAK vara ifylld. 
Leveransförsäkran hos AAK kommer, likt föregående år, 
vara digital och ska fyllas i på nätet. Det krävs också att du 
bokar tid för leverans direkt hos AAK. Viktigt att vid bok-
ning välja rätt sort. Alltså om leveransen avser Oljeväxter 
eller Oljeväxter Holl.

 
Kvalitetsvillkor Agroetanol
•  Inga avdrag för främmande sädesslag vid 

inblandning av höstvete eller rågvete i korn. 

•  Vid inblanding av korn eller råg i vete eller  
rågvete görs viktsavdrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Vid vattenhalt över 14,5 % görs prisavdrag i  
procent enligt: (aktuell vattenhalt minus 14,5) x 3.

•  Levererans kan ske vid vattenhalter upp till: 
– 17 % t.o.m. 15 september 
– 16 % t.o.m. 15 oktober 
– 15 % efter 15 oktober

•  Avvisning om halten: 
– avfall överstiger 5 % 
– gröna kärnor överstiger 5 % 
– brända kärnor överstiger 5 % 
– övriga beståndsdelar överstiger 5 % 
– mjöldryga överstiger 999 mg/kg

•  För konditionsskador gäller Lantmännen 
Lantbruks ordinarie villkor om inget annat är 
överenskommet.

•  Krav att spannmålen är deklarerad som god-
känd enligt RED (se sida 22).

Kvalitetsvillkor AAK
• Max vattenhalt 9 %.

• Kvantitetsomräkning sker ner till 6 %.

• Pristillägg vid avfall under 2 %.

• Max avfall 4 %.

 - Räkneexempel finns på sida 31.

Viktsavdrag

0,0-3,9 % Inget avdrag

4,0-9,9 % 2 %

10,0-19,9 % 4 %

20,0-29,9 % 6 %

30,0-39,9 % 8 %

40,0-49,9 % 10 %

50,0-59,9 % 12 %

60,0-69,9 % 14 %

>69,9 % avräknas som korn eller råg
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Stråförkortning,
Slam- och restproduktpolicy

Lantmännen tillåter både leverans av stråförkortad och icke stråförkortad vara.  
Vi tillåter också användning av slam- och restprodukter i odlingen förutsatt att det 
sker enligt vår slampolicy.

Stråförkortning
På marknaden accepterar många industrikunder 
användningen av stråförkortningsmedel i odlingen.
Det finns också kunder som inte accepterar stråförkort-
ningsmedel och dessa kunder försörjs via Lantmännens 
odlings koncept. Även för standardspannmål vill vi veta 
om varan är stråförkortad eller slammad. Detta för att 
optimera våra affärer. Därför är det av största vikt att du 
som leverantör på leveransförsäkran  uppger om strå- 
förkortningsmedel använts eller inte. Dina leveranser 
avräknas precis likadant, oavsett om du har strå-
förkortat eller inte.

Slam- och restproduktpolicy
Denna policy ersätter tidigare policy och gäller från 
och med skörd 2015 och framåt. Policyn sätter 
lägstanivån för leverans av spannmål och andra 
grödor till Lantmännen men observera att det kan 
finnas strängare krav för KRAV och Premiumvaror i 
respektive kontrakt beroende på kunders  specifika 
krav och då är det dessa som gäller. För KRAV-
grödor gäller certifieringsreglerna. För premium-
grödor gäller regler enligt premiumkoncept eller 
andra tilläggsvillkor.

Generella regler
• Leveransförsäkran ska vara korrekt ifylld  

avseende slam- och restprodukter. 

• Lokala spridningsregler ska följas.

Kommunalt avloppsslam
• Avloppsslam får användas endast om det kom-

mer 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, d.v.s. senast
hösten 2015 för skörd 2022. 

Fraktioner från små avlopp
• Ska komma från en SPCR 178-certifierad  

anläggning. 

• Trekammarbrunnsslam är inte godkänt från 
och med 2018.  

Biogasrötrester
• 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 enligt SCPR 120 är inte godkänt 
att sprida i Natur+ odlingar under innevarande 
växtodlingssäsong. Ingen övrig karenstid. 

Övriga restprodukter 
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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Klimatcertifierad 
produktion

KRAV 

•  Odling ska ske enligt regelverket för KRAV. 

•  Leveransförsäkran ska vara på KRAV-
artikel. I annat fall blir varan avräknad som 
konventionell. Om detta inte uppfylls  
kommer varan tas emot och avräknas som 
konventionell.  

•  Giltigt KRAV-certifikat ska uppvisas vid 
leverans.  

•  Odling enligt EU-ekologiskt regelverk  
avräknas som konventionell vara.

För Maltkorn kan man som odlare komma att bli 
utvald att besvara frågor från en checklista kring 
odlingen. Checklistan är kopplad till Initiativ för 
Hållbart Lantbruk (SAI). 

Checklistan innehåller frågor om bland annat 
växtnäring, arbetsmiljö, bevattning samt hälsa 
och säkerhet. Systemet bygger på att några av de 
slumpmässigt utvalda odlarna följs upp med en 
kontroll.

Hållbart Lantbruk (SAI)

Klimatcertifierad spannmål och oljeväxter innebär en kontroll av hela kedjan från 
råvara till slutprodukt. Råvara avsedd för framställning av drivmedel får inte ha en 
negativ inverkan på klimat eller markförhållande där råvaran produceras.

Det begrepp du som leverantör kommer i 
kontakt med avseende hållbara grödor är 
förkortningen RED, som syns på vår

leveransförsäkran. Vissa leverantörer kan ha både  
grödor som uppfyller kriterierna för RED och  
grödor som inte gör det. 

För att grödan ska uppfylla kriterierna och klassas 
som hållbar enligt RED krävs att odling skett på 
mark som var registrerad som åkermark 2008 och 
att marken ingår i ansökan för EU-stöd. Om odling 
skett på mark inom naturskyddsområde eller  
liknande måste uppsatta krav som gäller för dessa 
typer av områden uppfyllas. 

Eftersom det kan skilja mellan olika leveranser 
från samma leverantör är det viktigt att det på  
varje leveransförsäkran uppges om leveransen 
avser vara som är hållbar enligt RED eller inte. 
Leveranser av vara ska endast ske från mark du 
själv brukar för att godkännas enligt RED. Vid 
leveranser från gårdar utanför den egna odlingen 
anses leveransen inte vara godkänd enligt RED, 
vilket då ska uppges.

Det blir ingen prisskillnad för dig som leverantör 
oavsett om du levererar hållbara grödor eller inte,  
och därför är det viktigt att du uppger precis vad  
som gäller för varje leverans. Vid direktleveranser till 
Agroetanol är det däremot ett krav att spannmålen är 
deklarerad som godkänd enligt RED.

RED (Renewable Energy Directive)*
 

Grödan är hållbar enligt RED om:
•  Den odlats på mark som var åkermark den 

1 januari 2008. 

•  Den odlats på mark som ingår i ansökan  
för EU-stöd. 

•  Odling i eventuella naturskyddsområden 
skett enligt uppsatta krav för området. 

•  Varan du levererar ska vara producerad  
på mark du själv brukar.

* EU-direktiv för hur grödor för energi- 
produktion får odlas.
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Det är våra svenska och utländska industrikunder som t.ex.: kvarnar,  
mälterier, foderindustrin och etanol industrin som utifrån sina krav  
sätter upp kravspecifikationen för kvaliteten på svensk spannmål.

Nedan finner du de kvalitetsregleringar som gäller för all 
spannmål och trindsäd. På sidorna 24-31 beskrivs till-
kommande kvalitetsregleringar för respektive spann-
målsslag som till exempel kvarnvete, maltkorn och 
grynhavre. Samtliga kvalitetsregleringar kan komma att 
anpassas efter årsmån och aktuell marknadssituation.

Konditionsskador
Konditionen på varan bedöms i fyra klasser enligt tabellen
på denna sida. Starkt konditionsskadad spannmål kan avvisas
i mottagningskontrollen. Leveranser som innehåller betade 
kärnor är inte tillåtet. Sådana leveranser avräknas med
0 kr/ton och kan dessutom föranleda skadeståndsanspråk.

Rensningsavdrag
För råvara som innehåller flyghavre, mjöldryga eller har 
en avfallshalt på 1 % eller mer tas rensningsavgift ut. 
Detta görs för att täcka rensnings- och  svinnkostnader. 
Rensnings avdrag beräknas på levererad vikt.

Viktkorrigeringar för spannmål

Viktkorrigering

Avfall Halten dras från levererad vikt

Brända kärnor Halten dras från levererad vikt

Övriga beståndsdelar Halten dras från omräknad vikt

Främmande sädesslag
Vid halt över 2 % dras hälften från
omräknad vikt a)

Vattenhalt
Kvantitetsomräkning sker enligt
sidan 43-44

Sönderslagna och
djurätna kärnor

Vid halt över 3 % dras hälften från
omräknad vikt 

För direktleveransartiklar mot Agroetanol görs prisavdrag enligt sidan 20.
a) För direktleveransartiklar mot Agroetanol görs inga avdrag vid 
inblandning av rågvete och höstvete i korn. Vid inblandning på 4 % eller 
där över av korn eller råg i höstvete eller rågvete görs kvantitetsavdrag.

Som konditionsskador räknas:
•  Stinksot (avvisas).

•  Förrådsskadeinsekter (avvisas). Intyg om  gasning 
krävs för leverans.

•  Lukt, t.ex. syrlig, möglig/unken lukt. Bedöms i 
klass 2 till 4.

•  Allmän kondition. Anges när en kombination av 
flera skador förekommer samtidigt t.ex. grå färg, 
lukt, bränt. Bedöms i klass 2 till 4.

•  Avvikelse från lagkrav t.ex. toxiner och  
tungmetaller.

•  Matta frön t.ex. lin.

•  Inte hanterbar vara t.ex. vid hög vattenhalt.

Konditionsklass Prisavdrag kr/ton
Klass 1 prima vara, frisk och sund 
utan lukt eller annan skada.

Inget

Klass 2 svag konditionsskada 75

Klass 3 tydlig konditionsskada 150

Klass 4 stark konditionsskada
Avvisning eller nedklassning 

till energispannmål

Avfall

Viktprocent Rensningsavgift  
kr/ton

<1,0 0

1,0–1,9 10

2,0–2,9 20

3,0–3,9 30

Osv. Osv.

Flyghavre

Antal, kärnor/kg Rensningsavgift kr/ton

1–4 50

5–9 100

10–19 150

20–50 250

>50 Avvisas/marknadsanpassad skala

Mjöldryga

Halt mg/kg Rensningsavgift kr/ton

0–199 0

200–499 50

500–749 70

750–999 90

1 000–1 999 120

2 000–2 999 150

3 000–4 999 200

≥5 000 Nedklassning till lägstpris

Gemensamma  
villkor för grödor

Vid höga avfalls- 
halter förbehåller  
sig Lantmännen  
rätten att avvisa 
varan.

Räkneexempel 
främmande sädesslag 

 
Viktkorrigering vid en leverans 

med 4,8 % främmande sädesslag.

Hälften av andel över 2 % 
(2,8/2=1,4 %) dras av från 

omräknad vikt.
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Gröda Sort/koncept Protein
bas

Protein
min

Falltal
bas

Falltal
min

Rymdvikt
bas

Rymdvikt
min

Kvarnvete
Julius, Hallfreda, Brons, Praktik, 
Linus, Norin, Ellvis, Övrigt*

11,0–11,5 10,5 250 200 780 740

Kvarnvete 
Natur+

Julius, Hallfreda, Brons, Praktik, 
Linus, Norin, Ellvis 

11,0–11,5 10,5 250 200 780 740

Kvarnvete KRAV Stava, Festival, Julius 10,5 10,5 250 200 780 740

Reppevete
Julius, Hallfreda, Brons, Praktik, 
Linus, Norin, Ellvis, Övrigt*

11,0-11,5 10,5 150 150 780 740

Reppevete
Natur+

Julius, Hallfreda, Brons, Linus, 
Norin, Ellvis

11,0-11,5 10,5 150 150 780 740

Reppevete KRAV Festival,  Stava, Hallfreda 10,5 10,0 150 150 780 740

Stärkelsevete
Premium

Kerrin, Linus, Hereford, Brons, 
Övrigt**

– – 120 120 760 740

Fodervete – – – – 740 650

Höstvete Agroetanol – – – – 740 650

Vårvete N+ Quarna 14,0–14,5 13,5 250 200 770 740

Vårvete Diskett, Flippen, Sibelius 13,0–13,5 12,5 250 200 770 740

Vårvete N+ Diskett, Flippen, Sibelius 13,0–13,5 12,5 250 200 770 740

Vårvete KRAV Dacke, Diskett, Quarna 12,0 12,0 250 200 770 740

Durumvete N+ Rosadur 14,0–14,5 13,5 250 250 770 740

* = Ceylon, Olivin, Reform, Etana, Informer, Bright, Ahoi
** = Alla enligt Stärkelsevete-konceptet godkända sorter
Under minimivärden räknas varan som nedklassad

Vete
Villkor och kvalitetsregleringar

Kvarn/Vårvete/
Stärkelsevete Fodervete

Främmande
sädesslag

Max 2 % Max 5 %

Sönderslagna
kärnor

Max 5 % Max 5 %

Brända kärnor Max 3 % Max 5 %

Konditionsklass
Ingen konditionsskada
tolereras

Högst klass 3  
för fodervete

Grönskott
Vid halt över 5 % dras 
halten från omräknad vikt

Vid halt över 5 %
dras halten från
omräknad vikt

Ovan anges de gränser som måste nås för att få inleveransen
avräknad i den kvalitetsklass som råvaran vägts in. Om en  
leverans inte klarar kvalitetsgränserna för fodervete kommer 
den att avvisas alternativt avräknas som energispannmål.

Övriga kvalitetsgränser
Utöver viktkorrigeringar på sidan 23 gäller följande gränser:

Sädesslag μg/kg

Kvarnvete Max 1250 μg/kg

DON Vete
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Falltal
Prisreglering kr/ton

Vårvete, Kvarnvete, KRAV

≥250 0

240–249 -10

230–239 -20

220–229 -30

210–219 -40

200–209 -50

<200 Nedklassad vara

Rymd-
vikt

Prisreglering kr/ton

Kvarnvete
Reppevete
Kvarnvete

KRAV 
Reppvete

KRAV

Stärkelse-
vete 

Premium

Vårvete/ 
Vårvete 
KRAV

Fodervete/
Höstvete 

Agroetanol/ 
Vårvete 

Agroetanol 

≥780 0 0 0 –

770–779 -10 0 0 –

760–769 -20 0 -10 –

750–759 -30 -10 -20 –

740–749 -40 -20 -30 –

730–739 Nedklassad
vara

Nedklassad
vara

Nedklassad
vara -10

720–729 -20

710–719 -30

700–709 -40

690–699 -50

680–689 -60

670–679 -70

660–669 -80

650–659 -100

<650 Marknads-
anpassad skala

Stärkelsehalt Prisreglering kr/ton

>72,5 Samma värde som 72,5 (max 50 kr)

71,1 - 72,5 +2,00 per 0,1 % ökad stärkelsehalt

69,7 - 71,0 +1,00 per 0,1 % ökad stärkelsehalt

69,6 +6,00 

68,5 - 69,5 0

68,4 -12,00

66,5 - 68,3 - 2,00 per 0,1 % minskad stärkelsehalt

<66,5 Samma värde som 66,5 (max -50 kr)

Falltal Rymdvikt

Stärkelsereglering 
Stärkelsereglering sker på Stärkelsevete Premium.

Proteintillägg förutsätter att 
övriga kvalitetsgränser som t.ex. 
rymdvikt, falltal är uppfyllda.

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

15,0 200

14,9 160

14,8 120

14,7 80

14,6 40

14,0–14,5 0

13,9 -20

13,8 -40

13,7 -60

13,6 -80

13,5 -100

<13,5 Nedklassad vara

Durumvete,  
Vårvete N+ Quarna

Kvarnvete KRAV

Vårvete KRAV

Reppevete KRAV

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

≥11,5 300

11,4 270

11,3 240

11,2 210

11,1 180

11,0 150

10,9 120

10,8 90

10,7 60

10,6 30

10,5 0

<10,5 Nedklassad vara

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

≥13,0 300

12,9 270

12,8 240

12,7 210

12,6 180

12,5 150

12,4 120

12,3 90

12,2 60

12,1 30

12,0 0

<12,0 Nedklassad vara

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

11,0 150

10,9 120

10,8 90

10,7 60

10,6 30

10,5 0

10,4 -30

10,3 -60

10,2 -90

10,1 -120

10,0 -150

<9,9 Nedklassad vara

Kvarnvete, Reppevete  Kvarnvete N+, Reppevete N+

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

≥12,0 50

11,9 40

11,8 30

11,7 20

11,6 10

11,0-11,5 0

10,9 -10

10,8 -20

10,7 -30

10,6 -40

10,5 -50

<10,5 Nedklassad vara

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

≥12,5 100

12,4 90

12,3 80

12,2 70

12,1 60

12,0 50

11,9 40

11,8 30

11,7 20

11,6 10

11,0-11,5 0

10,9 -10

10,8 -20

10,7 -30

10,6 -40

10,5 -50

<10,5 Nedklassad vara

Vårvete Vårvete N+

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

≥14 100

13,9 80

13,8 60

13,7 40

13,6 20

13,0-13,5 0

12,9 -20

12,8 -40

12,7 -60

12,6 -80

12,5 -100

<12,5 Nedklassad vara

Proteinhalt  
%

Prisreglering  
kr/ton

≥14 200

13,9 160

13,8 120

13,7 80

13,6 40

13,0-13,5 0

12,9 -20

12,8 -40

12,7 -60

12,6 -80

12,5 -100

<12,5 Nedklassad vara

Inför skörd 2022 25



Analysen av ditt malt-
korn får inte vara äldre 
än två månader när  
leverans sker.

Korn

Gröda Sort/koncept Protein
bas

Protein
min–max

Grobarhet/ 
gronings- 
energi min

Fullkorn
min

Rymdvikt
bas

Rymdvikt
min

Maltkorn Planet, Laureate 10,0–11,0 9,0–12,0 95 60 – –

Maltkorn
HDP

Makof 12,0 Min 11,0 95 60 – –

Maltkorn
KRAV

Propino, Irina, Cresendo, 
Planet, Laureate

10,0–11,0 9,0–12,0 95 60 – –

Korn Foder, KRAV – – – – 630 530

Villkor och kvalitetsregleringar

Under minimivärden eller över maxvärden räknas varan som nedklassad.
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Korn – Villkor och kvalitetsregleringar
Kvalitetsregleringarna nedan gäller även för ekologisk odlad korn.

Proteinhalt Prisreglering kr/ton

<9,0 Nedklassad vara

9,0 -85

9,1 -70

9,2 -55

9,3 -40

9,4 -25

9,5 -10

9,6 -8

9,7 -6

9,8 -4 

9,9 -2

10,0–11,0 0

11,1 -2

11,2 -4

11,3 -6

11,4 -8

11,5 -10

11,6 -20

11,7 -40

11,8 -60

11,9 -80

12,0 -100

>12,0 Nedklassad vara

Protein maltkorn  
(ej Maltkorn HDP)

a) Skalskador innebär >1/3 av skalet är bor-
ta/naken kärna. Analysmetod enligt ASBC 
barley-2 (skinned and/or broken kernels).

Tabellen till vänster anges de gränser som måste nås 
för att få inleveransen avräknad i den kvalitetsklass 
som varan vägts in. Om en leverans inte klarar kvali-
tetsgränserna för foderkorn kommer den att avvisas 
alternativt avräknas som energispannmål.

Rymdvikt Prisreglering kr/ton

≥630 0

620–629 -10

610–619 -20

600–609 -30

530–599 Ökning enl. linjär skala

<530 Marknadsanpassad skala

Rymdvikt korn

Skalskador Prisreglering kr/ton

0-5,0 % 0

5,1-6,0 % -15

6,1-7,0 % -30

7,1-8,0 % -45

8,1-9,0 % -60

9,1-10,0 % -75

10,1-11,0 % -90

11,1-12,0 % -105

12,1-13,0 % -120

13,1-14,0 % -135

14,1-15,0 % -150

>15,0% Nedklassad vara

Skalskador
Avdragsskala för skalskador:

Vid leverans måste 
rätt sort anges
Om det anges på leveransförsäkran 
att en särskild sort ska levereras, är 
det otroligt viktigt att korrekt sort 
faktiskt levereras, utan inblandning. 
Det förekommer stickprovskontrol-
ler att sorten överensstämmer med 
det du uppger på leveransförsäkran. 
Oaktsamhet med detta kan medföra 
särskilt ansvar för uppkommen 
skada.

Maltkorn Foderkorn
Främmande
sädesslag

Max 2,0 % Max 5 %

Sönderslagna
kärnor

Max 5 % Max 5 %

Brända kärnor Max 0 % Max 1 %

Fusarium okulärt,
(rosa kärnor)

Max 0,1 %

Konditionsklass
Ingen konditionsskada 
tolereras

Högst klass 3

Grönskott
Vid halt över 5,0 % dras 
halten från omräknad vikt

Vid halt över 5,0 % dras 
halten från omräknad vikt

Övriga kvalitetsgränser 
Utöver viktskorrigeringar på sidan 23 gäller följande gränser:

Fullkorn maltkorn 
Maltkorn rensas på 2,5 mm såll. 
Maltkornspris betalas för den del 
som går över sållet (fullkorn). För 
den del som går under sållet betalas 
som för nedklassad vara. 

Proteinhalt Prisreglering kr/ton

≥12,0 0

11,9 -5

11,8 -10

11,7 -15

11,6 -20

11,5 -25

11,4 -30

11,3 -40

11,2 -50

11,1 -60

11,0 -70

<11,0 Nedklassad vara

Protein Maltkorn HDP

Sädesslag μg/kg

Maltkorn Max 1250 μg/kg

DON Korn

Analys och leverans 
av maltkorn 
Vid leverans av maltkorn under  
lagerperioden krävs en godkänd 
grobarhetsanalys för såväl avtalad 
vara som spontanleverans. Om 
analysen skett under skördeperiod 
ska en ny analys göras för leverans 
på lagerperiod,  oavsett om den 
förstnämnda inte är äldre än två 
månader. 

Beroende på leveransperiod är det 
olika analysmetoder. För analys- 
metoder under skördeperioden 
används väteperoxid och för  
leveranser under lagerperioden 
används Aubry.
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Lagringsersättning
Lagringsersättning för maltkorn 
som levereras mellan 1 januari och 
30 juni framgår numera av prislis-
tan på LM2. 



Villkor och kvalitetsregleringar 
Kvalitetsregleringarna gäller även för  

ekologisk odlad råg, rågvete och havre.

Råg, 
rågvete 
och havre

Gröda Sort/koncept Falltal bas Falltal min Rymdvikt bas Rymdvikt min

Kvarnråg 150 120 750 700

Kvarnråg N+ 150 120 750 700

Kvarnråg KRAV 150 120 750 700

Rågvete Rågvete, KRAV – – 700 570

Grynhavre Galant, Guld, Eos, Symphony – – – –

Grynhavre N+ Galant, Guld, Eos – – – –

Grynhavre KRAV Galant, Guld, Eos, Symphony – – – –

Foderhavre Foder, Foder KRAV – – 550 –

Havre Betaglukan Belinda – – – –

Havre Högfett Fatima – – – –

Under minimivärden eller över maxvärden räknas varan som nedklassad.

DON Havre & Råg

Sädesslag μg/kg (ppb)

Grynhavre, Havre Betaglukan Max 1750 μg/kg

Foderhavre Mellan 0 μg/kg och 8000 μg/kg

Bränslekärna Över 8000 μg/kg

Råg Max 1250 ug/kg

Havre Högfett Max 2000 μg/kg

28

Lagringsersättning för 
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mellan 1 januari och 30 
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Rymdvikt kvarnråg

Rymdvikt g/l Prisreglering kr/ton

≥750 0

740–749 -10

730–739 -20

720–729 -50

710–719 -70

700–709 -90

<700 Nedklassad vara

Rymdvikt rågvete

Rymdvikt g/l Prisreglering kr/ton

≥700 Bas

690–699 -10

680–689 -20

600–679 Minskning enl linjär skala

590–599 -115

580–589 -130

570–579 -145

<570 Marknadsanpassad skala

Rymdvikt foderråg

Rymdvikt g/l Prisreglering kr/ton

≥680 Bas

670–679 -10

660–669 -15

650–659 -20

640–649 -30

630-639 -45

620–629 -65

610–619 -85

600–609 -170

590–599 -210

580–589 -250

<580 Marknadsanpassad skala

Rymdvikt foderhavre

Rymdvikt g/l Prisreglering kr/ton

≥ 550 0

540–549 -10

530–539 -20

520–529 -30

510–519 -40

500–509 -50

490–499 -80

480–489 -110

Osv. Osv.

Falltal kvarnråg

Missfärgade kärnor Grynhavre

Falltal Prisreglering kr/ton

≥150 0

140–149 -40

130–139 -120

120–129 -180

<120 Nedklassad vara

Prisreglering kr/ton

0,0–0,5 % Godkänt som grynhavre

0,6–0,9 % -50

1,0 % eller högre Nedklassad vara

Fullkorn grynhavre 
Grynhavre och havre högfett rensas på 2,0 mm såll. Fullt 
pris betalas för den del som går över sållet (fullkorn). 
Övrigt betalas som för nedklassad vara. 

Analys och leverans av havre
Vid leverans av havre under lagerperioden krävs DON-
analys. Analysen får inte vara äldre än två månader om 
vattenhalten överstiger 14 %, vid lägre vattenhalt finns inga 
tidsgränser.

Kvarnråg Foderråg Rågvete Grynhavre, Havre Högfett, 
Havre Betaglukan Foderhavre

Främmande sädesslag Max 2 % Max 5 % Max 5 % Max 2 % Max 5 %

Sönderslagna kärnor Max 5 % Max 5 %

Brända kärnor Max 3 % 0 %

Missfärgade kärnor Max 0,9 %

Konditionsklass
Ingen skada
tolereras

Högst klass 3 Högst klass 3 Ingen skada tolereras Högst klass 3

Färg – – – Max 2,2* Max 4

Grönskott
Vid halt över 5 %
dras halten från
omräknad vikt

Vid halt över 5 %
dras halten från
omräknad vikt

Vid halt över 5 %
dras halten från
omräknad vikt

Halten dras från omräknad
vikt

Halten dras från
omräknad vikt

Övriga kvalitetsgränser råg, rågvete och havre 
Utöver viktskorrigeringar på sidan 23 gäller följande gränser:

Ovan anges de gränser som måste nås för att få inleveransen avräknad i den kvalitetsklass som råvaran vägts in. Uppfylls inte kraven 
avräknas inleveransen enligt nästa kvalitetsgräns, vanligen foder, uppfylls inte detta avvisas varan alternativt avräknas med lägre pris.
Foderhavre avräknas som nedklassad vara till blandsädspris vid en halt av främmande sädesslag >5 %.
* Beroende på årsmån kan gränsen komma att höjas och betalning sker då enligt ett marknadsanpassat tillägg.
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Villkor och kvalitetsregleringar

Oljeväxter  
och trindsäd

Tips!
Vill du veta mer, kontakta din 
lokala säljare eller ring vår 
kundtjänst på 0771-111 222
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Gröda Sort/koncept Övrigt

Oljeväxter Höst, Vår, HOLL För HOLL gäller särskilda villkor.

Oljeväxter KRAV
Ingen oljehaltsreglering. Endast torkad vara med godkänd kemanalys och endast 
mottagning under lagerperiod.

Lin Taurus, Serenad Reglering sker för utseende, matta frön ger konditionsavdrag enligt klass 2.

Foderärt Gul
Sönderslagna ärter under ¼ räknas som avfall. Rensningsavdrag sker som för spannmål 
vid avfallshalter ≥1 %.

Matärt Clara, Clara KRAV

Prov (0,5–1 kg) ska skickas till ärtmottagningen i Linköping för provkokning. Leverans kan 
ske först efter godkänt prov. Avräkningsanalys sker på följande sätt. Upp till ¼ ärta 
räknas som avfall, från ¼ t.o.m. ½ ärta avräknas som foderärt. Som rena matärter 
räknas rena, hela, sortäkta, inte gröna, inte insektsangripna samt i övrigt sunda och friska 
ärter. Rensningsavdrag sker som för spannmål vid avfallshalter ≥1 %.

Åkerböna KRAV
Vit- och brokblommig. Sönderslagna åkerbönor under ¼ räknas som avfall. 
Rensningsavdrag sker som för spannmål vid avfallshalter ≥1 %.

För samtliga oljeväxter och lin gäller följande

Rubrik Info

Erukasyra Max 2 % i fröfett

Fria fettsyror Max 2 % i fröfett

Glukosinolater
Max 40 mikromol/g fettfri 
torrsubstans

Klorofyll (inte lin)
>20 ppm, prisavdrag med 0,2 % 
per ppm. Max 50 ppm

Regleringar oljeväxter

Reglering Direktleverans Siloleverans

Kvantitetsomräkning Sker ner till 6 % vattenhalt. Sker ner till 9 % vattenhalt

Avfall

Avfallshalt <2 % ger pristillägg motsvarande hälften av antal procent- 
enheter under 2 %.

Avfall dras från vikt

Avfallshalt >2 % dras från vikt. Max 4 % avfall.

Brända kärnor Max 5 % Max 5 %

Oljehalt (inte lin)

Oljehalt % Oljeväxter prisreglering %

>40 +1,5 % per procent ökad oljehalt

40 0

<40 -1,5 % per procent minskad oljehalt

Reglering sker för varje tiondels procent. Vid vattenhalter <9 %  
beräknas oljehalten i procent av varan. Vid vattenhalter >9 %  
beräknas oljehalten efter 9 % vattenhalt.

Rensningsavdrag avfall vid siloleverans 
av oljeväxter och lin

Avfall (viktsprocent) Rensningsavdrag  
kr/ton

<2,0 0

2,1–3,0 20

3,1–4,0 30

4,1–5,0 40

5,1–6,0 60

6,1–7,0 80

7,1–8,0 100

8,1–9,0 120

9,1–10,0 140

10,1–11,0 160

11,1–15,0 200

15,1–20,0 250

>20,0 300

Rensningsavdrag debiteras på levererad kvantitet. 
Vid högre avfallshalter kan varan komma att avvisas.

Räkneexempel avfall  
oljeväxter vid direktleverans. 

 
 

Pristillägg vid avfallshalt 0,2 %.
 

Hälften av andel under  
2 % (1,8/2=0,9 %)  

blir pristillägg.
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Mottagningsplatser och ortsjusteringar
Skåne Syd   Väst Öst Norr Mälaren
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Fodervete/etanol 70 80 80 60 30 50 70 60 80 50 70 0 0 0 70 90 70 70 70 30 30 0 160 130 60 70 30 40 100 20 100 50 60 120 90 20 70 90 40 60 70 30 120 150 20

Höstvete Agroetanol direktleverans 0

Kvarnvete Julius 50 70 70 70 0 50 50 20 0 60 50 50 0 30 70 90 70 50 70 30 30 0 160 130 60 30 30 0 100 100 60 0 30 120 70 30 40 60 0 60 70 0 120 150 40

Kvarnvete  Ellvis, Hallfreda, Linus, Praktik, Linus, 
Norin, Brons

50 70 70 70 0 50 50 20 0 60 50 50 0 30 70 90 70 50 70 30 30 0 160 130 60 30 30 0 100 100 60 0 30 120 70 40 60 0 60 70 0 120 150 40

Kvarnvete Övrigt* 50 70 70 70 0 50 60 50 50 0 30 70 90 70 50 70 30 30 0 160 130 60 30 30 0 100 100 60 30 120 70 30 40 60 0 60 70 0 120 150 40

Kvarnvete Natur+** 50 20 0 0 40

Reppevete 70 30 30 0 60 30

Reppevete Natur+** 0

Stärkelsevete Premium*** 40 30 50 50 10

Kvarnråg                     70 70 0 50 50 30 0 50 30 70 60 40 0 60 60 70

Kvarnråg Natur+ 0 0

Rågvete/etanol         0 0 70 90 90 20 60

Rågvete Agroetanol direktleverans 0

Durumvete Natur+ Rosadur 0

Vårvete Diskett, Flippen, Sibelius 100 100 0 60 40

Vårvete Natur+ Quarna 0 30 0

Vårvete Natur+ Diskett, Flippen, Sibelius 70 70 0 60 0 60 50 0 40

Foderkorn/etanol 70 80 80 60 30 40 70 60 60 50 50 0 0 70 90 70 70 70 30 30 0 160 130 60 30 30 90 20 100 0 50 120 70 20 40 60 0 60 70 150 70 150 40 20

Foderkorn Agroetanol direktleverans 0

Maltkorn HDP Makof 30 60

Maltkorn Laureate 70 70 70 50 0 50 60 50 30 30

Maltkorn Planet 70 70 70 40 0 50 50 10 60 60 50 40 0 70 50 70 40 30 50 130 60 0 40 70 0 70 40 20 120 70 30 60 20 60 70 150 10 30

Foderhavre 70 80 80 30 50 0 0 70 70 60 60 50 160 130 60 0 30 20 100 100 50 120 110 0 70 90 150

Havre Högfett Fatima 0 80

Havre Betaglukan Belinda 0 0 50

Grynhavre Galant, Eos, Symphony, Guld 0 50 70 40 30 0 160 130 60 0 40 0 90 120 110 50 80 150

Grynhavre Natur+ Galant, Eos, Guld 70 70 70 0 50 40 0 0 90 90 20 50 80

Oljeväxter 190 180 190 120 110 110 160 110 160 100 120 60 110 140 160 140 210 210 200 200 160 250 250 210 160 200 230 120 230 170 230 150 220 120 190 200 210 210 180 120

Oljeväxter AAK 0

Oljeväxter HOLL 0

Linfrö 0

Foderärt Gul                 0 0 10 80 0 100 20

Vårvete KRAV Dacke, Diskett, Quarna 0 20 60

Fodervete KRAV 110 0 0 160 130 20 60 20

Kvarnvete KRAV Stava, Festival, Julius, Hallfreda 0 20 0 70 60 20

Reppevete KRAV Stava, Festival, Julius, Hallfreda 0

Foderhavre KRAV                    110 0 70 40 0 160 130 20 50 60 20

Grynhavre KRAV Galant, Guld, Eos 110 70 40 160 130 20 20

Kvarnråg KRAV                      0 40 0

Foderkorn KRAV                   110 0 70 40 160 40 60 20

Maltkorn KRAV Crescendo  110 0 40 40 20

Oljeväxter KRAV             0a) 160a) 0a) 60a)

Åkerböna KRAV              110 0 50 130 20 20

Fodervete 2a års karens 0

Foderkorn 2a års karens 0

Under skörd (1/7-14/10)

Efter skörd (15/10-30/6)

Under och efter skörd (1/7–30/6)

Ingen mottagning

* Ceylon, Olivin, Reform, Etana, Informer, Bright, Ahoi
** Julius, Linus, Norin, Praktik, Ellvis, Hallfreda, Brons
*** Av The Absolut Company godkända sorter
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Fodervete/etanol 70 80 80 60 30 50 70 60 80 50 70 0 0 0 70 90 70 70 70 30 30 0 160 130 60 70 30 40 100 20 100 50 60 120 90 20 70 90 40 60 70 30 120 150 20

Höstvete Agroetanol direktleverans 0

Kvarnvete Julius 50 70 70 70 0 50 50 20 0 60 50 50 0 30 70 90 70 50 70 30 30 0 160 130 60 30 30 0 100 100 60 0 30 120 70 30 40 60 0 60 70 0 120 150 40

Kvarnvete  Ellvis, Hallfreda, Linus, Praktik, Linus, 
Norin, Brons

50 70 70 70 0 50 50 20 0 60 50 50 0 30 70 90 70 50 70 30 30 0 160 130 60 30 30 0 100 100 60 0 30 120 70 40 60 0 60 70 0 120 150 40

Kvarnvete Övrigt* 50 70 70 70 0 50 60 50 50 0 30 70 90 70 50 70 30 30 0 160 130 60 30 30 0 100 100 60 30 120 70 30 40 60 0 60 70 0 120 150 40

Kvarnvete Natur+** 50 20 0 0 40

Reppevete 70 30 30 0 60 30

Reppevete Natur+** 0

Stärkelsevete Premium*** 40 30 50 50 10

Kvarnråg                     70 70 0 50 50 30 0 50 30 70 60 40 0 60 60 70

Kvarnråg Natur+ 0 0

Rågvete/etanol         0 0 70 90 90 20 60

Rågvete Agroetanol direktleverans 0

Durumvete Natur+ Rosadur 0

Vårvete Diskett, Flippen, Sibelius 100 100 0 60 40

Vårvete Natur+ Quarna 0 30 0

Vårvete Natur+ Diskett, Flippen, Sibelius 70 70 0 60 0 60 50 0 40

Foderkorn/etanol 70 80 80 60 30 40 70 60 60 50 50 0 0 70 90 70 70 70 30 30 0 160 130 60 30 30 90 20 100 0 50 120 70 20 40 60 0 60 70 150 70 150 40 20

Foderkorn Agroetanol direktleverans 0

Maltkorn HDP Makof 30 60

Maltkorn Laureate 70 70 70 50 0 50 60 50 30 30

Maltkorn Planet 70 70 70 40 0 50 50 10 60 60 50 40 0 70 50 70 40 30 50 130 60 0 40 70 0 70 40 20 120 70 30 60 20 60 70 150 10 30

Foderhavre 70 80 80 30 50 0 0 70 70 60 60 50 160 130 60 0 30 20 100 100 50 120 110 0 70 90 150

Havre Högfett Fatima 0 80

Havre Betaglukan Belinda 0 0 50

Grynhavre Galant, Eos, Symphony, Guld 0 50 70 40 30 0 160 130 60 0 40 0 90 120 110 50 80 150

Grynhavre Natur+ Galant, Eos, Guld 70 70 70 0 50 40 0 0 90 90 20 50 80

Oljeväxter 190 180 190 120 110 110 160 110 160 100 120 60 110 140 160 140 210 210 200 200 160 250 250 210 160 200 230 120 230 170 230 150 220 120 190 200 210 210 180 120

Oljeväxter AAK 0

Oljeväxter HOLL 0

Linfrö 0

Foderärt Gul                 0 0 10 80 0 100 20

Vårvete KRAV Dacke, Diskett, Quarna 0 20 60

Fodervete KRAV 110 0 0 160 130 20 60 20

Kvarnvete KRAV Stava, Festival, Julius, Hallfreda 0 20 0 70 60 20

Reppevete KRAV Stava, Festival, Julius, Hallfreda 0

Foderhavre KRAV                    110 0 70 40 0 160 130 20 50 60 20

Grynhavre KRAV Galant, Guld, Eos 110 70 40 160 130 20 20

Kvarnråg KRAV                      0 40 0

Foderkorn KRAV                   110 0 70 40 160 40 60 20

Maltkorn KRAV Crescendo  110 0 40 40 20

Oljeväxter KRAV             0a) 160a) 0a) 60a)

Åkerböna KRAV              110 0 50 130 20 20

Fodervete 2a års karens 0

Foderkorn 2a års karens 0

Mottagningsplatserna har olika avdrag (kr/ton) beroende på hantering och frakt till slutkund. Vid leverans 
till inte godkänd mottagningsplats görs avdrag med 300 kr/ton. Ortsjusteringen beräknas på invägd vikt.

a) Godkänt förprov innan leverans krävs Övrig mottagning:
Matärt Clara, Linköping, 0 kr/ton
Matärt KRAV Clara, Linköping 0 kr/ton
Direktleverans till industrikund kan också förekomma för vissa sorter under vissa perioder
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Ortsjustering  
nedklassad vara

Ortsjustering är ett avdrag som gäller på vissa 
mottagningsplatser och dras av på din av- 
räkning. Det händer att leveranser inte håller 

den kvalitet som uppges på leverans försäkran, vilket 
medför att varan behöver flyttas till en plats där mot-
tagning av den faktiska kvaliteten finns. I vissa fall 
tillkommer en merkostnad för bortforsling av varan 
enligt ortsjustering för motsvarande fodergröda, 
alternativt enligt tabellen till höger. Ortsjustering 
nedklassad vara ersätter alltså den vanliga orts-
justeringen som finns i tabellen "Mottagningsplatser”.
I vissa fall kan ortsjusteringen för nedklassad vara bli 
lägre om din leverans klassas ner, främst om din leve-
rans skett till en plats där en foder fabrik finns nära. 
För nedklassad kvarnråg gäller samma ortsjustering 
som för godkänd vara.

På avräkningen vid egen transport kommer du utläsa 
orts justering nedklassad vara som en post om leve-
ransen blir nedklassad. Vid gårdshämtning kommer 
din fraktkostnad att beräknas om med ortsjustering 
för nedklassad vara. För KRAV gäller ordinarie orts- 
justering vid nedklassning.

Exempel 
Leverans av 39 ton Kvarnvete Julius, via gårds- 
hämtning till Malmö under lagerperioden. Förväntad 
ortsjustering 20 kr per ton, totalt 780 kronor i ortsjus-
tering för hela leveransen.

Leveransen klassas ned till fodervete på grund av för 
lågt falltal. Ortsjustering nedklassad vara för kvarnvete i 
Malmö är 60 kronor per ton, således debiteras leverantö-
ren en ortsjustering på 60 kronor per ton, 2.340 kronor 
för hela leveransen. 

ORT

Sort Malmö Strängnäs

Nedklassad Kvarnvete 60 60

Nedklassad Maltkorn 60

Nedklassad Vårvete 60

Nedklassad Kvarnråg 60 60

Vid händelse av att din leverans blir nedklassad till en fodergröda kommer ortsjustering för 
motsvarande fodergröda gälla (på levererad ort, se sida 32-33), alternativt enligt tabellen 
”Ortsjustering nedklassad vara" för Malmö (lagerperioden) och Strängnäs. Detta gäller för 
såväl skörd som lagerperioden. Finns ingen mottagning av fodergröda under lagerperioden 
används istället ortsjustering som gällde för fodergrödan under skördeperioden.
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Analysinformation
Korrekta avräkningar förutsätter att representativa prover uttagits samt att  
utbildad personal använder godkända och ackrediterade analysmetoder. Samtliga avräknings- 
grundande analyser utförs på ackrediterat laboratorium Eurofins eller på Cereallaboratoriet i Svalöv. 
I samband med mottagning provtas leveransen. Detta prov delas till ett analysprov och ett arkivprov.

Analyskostnader
Avräkningsgrundande analyser tas på varje inleverans. Kost-
naden för analys tas ut av odlaren. Om provet kräver analys  
av fler parametrar tillkommer ytterligare analyskostnader. 
 

Analysspelrum
Alla analysmetoder har ett analysspelrum vilket innebär 
att analysvärdet kan variera inom vissa gränser och ändå 
vara korrekt.

Reklamation av analysresultat
Ny analys kan begäras inom 30 dagar efter avräkningens
utskriftsdatum. Kontakta din säljare om du vill göra en 
reklamation. 

Vid reklamation summeras resultaten från 1:a och 2:a  
analys och genomsnittet av de båda resultaten blir  
slutgiltigt betalningsgrundande. Leverantören betalar 
kostnaden för 2:a analys plus en administrativ kostnad på 
250 kr/leverans. Exempel: Ett falltal som vid 1:a analys 
visar 180 sek och vid 2:a analys 210 sek avräknas definitivt 
efter 195 sek.

Analys och pris
Gröda Analys Pris kr

Kvarnvete/Vårvete G, R, F, P 192

Stärkelsevete Premium G, R, F, S 214

Höstvete/Vårvete Agroetanol G, R 104

Fodervete, Foderkorn, Korn Agroetanol G, R 104

Rågvete, Rågvete Agroetanol G, R 104

Foderhavre, Betaglukan G, R, HF, D 460

Blandsäd G, R 104

Råg G, R, F 165

Maltkorn G, P, R, FU, A, FO 412

Maltkorn HDP G, P, R, FU, A 351

Grynhavre/Havre Högfett G, R, FU, HF, D 556

Foderärt, Åkerböna G 132

Matärt G, M, SR 372

Oljeväxter G, O, K 274

Lin G 120

A = Grobarhet
D = Deoxynivalenol (DON)
F = Falltal
FO = Fusarium okulärt  
(rosa kärnor)
FU = Fullkorn
G = Grundanalys (vattenhalt, 
avfall, okulär besiktning)

HF = Havrefärg
K = Klorofyllhalt
M = Matärtsanalys
O = Oljehalt
P = Protein
R = Rymdvikt
S = Stärkelse
SR = Särskild rensning

Kostnad för ”tilläggsanalyser”
kr/analys:

Brända/missfärgade kärnor
Kondition färg/lukt  
Stinksot   
Flyghavre    
Fusarium okulärt   
Mjöldryga   
Främmande sädesslag   
Grönskott/gröna kärnor  
Sönderslagna/djurätna kärnor  
Övriga beståndsdelar  
Skalskador   

64 kr
51 kr

269 kr
114 kr
64 kr

100 kr
57 kr
83 kr
55 kr
55 kr
78 kr

Exempel: Ett falltal som analyserats till 200 sek kan variera 
mellan 176 och 224 sek inom analysspelrummet.

Följande analysspelrum gäller:

Falltal

Protein

Vattenhalt <20 %

Vattenhalt >20 %

Avfall

Rymdvikt

Söndersl. och djurätna

Främmande sädesslag

Övriga beståndsdelar

Brända kärnor

Grönskott

Skalskador

Oljehalt

Stärkelsehalt

Fullkorn

Grobarhet

Klorofyll

Havrefärg

Fusarium okulärt (rosa kärnor)

Deoxynivalenol

(DON), analysmetod Elisa

12 procent

0,5 procentenheter 

0,5 procentenheter

1,0 procentenheter

0,5 procentenheter

10 gram/l

0,5 procentenheter

0,5 procentenheter

0,5 procentenheter

0,5 procentenheter

0,5 procentenheter

12 procent

1,0 procentenheter

4,0 procentenheter

4,0 procentenheter

3,0 procentenheter

4 ppm

0,5 enheter

0,5 procentenheter

Från     30 procent
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Säker spannmål – Torkning

För säker lagring gäller 14°C och vattenhalt: 

 
Den högsta vattenhalten i lagret bestämmer 
lagringstid, ej medelvärdet. På sida 41 finns en 
tabell som visar högsta tillåtna vattenhalt för 
lagerleverans.

Torka alltid spannmålen  
direkt i samband med skörd
 
Undvik att lagra otorkad spannmål. Spannmålen  
är som känsligast i samband med skörd. Kondi-
tionsskador kan uppstå som inte går att rätta till 
senare, t.ex. minskad grobarhet i maltkorn,  
brända kärnor i grynhavre. 
 
Torka, kyl och lufta spannmålen även vid låga  
vattenhalter från fält. Detta förhindrar att spann- 
målen andas och bildar värme.
 

Riktvärden för tork- 
temperatur kontinuerlig tork 
 
Spannmålen ska varmluftstorkas. Anpassa  
torktemperaturen efter grödan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollera vattenhalten regelbundet under  
torkningen med kalibrerad vattenhaltsmätare  
och dokumentera i torkningsjournal.

Lagringstabell för att  
undvika mögeltillväxt 

Temperatur
i spannmålen 14 % vh 15 % vh 18 % vh 20 % vh 22 % vh

2 °C 60 dagar 32 dagar

3 °C 50 dagar 28 dagar

4 °C > 170 dagar 44 dagar 24 dagar

5 °C 138 dagar 38 dagar 19 dagar

6 °C 102 dagar 32 dagar 15 dagar

7 °C 70 dagar 26 dagar 12 dagar

8 °C 49 dagar 21 dagar 10 dagar

9 °C > 170 dagar 42 dagar 19 dagar 8 dagar

10 °C 140 dagar 36 dagar 16 dagar 6 dagar

11 °C 105 dagar 32 dagar 15 dagar 5 dagar

12 °C 70 dagar 28 dagar 13 dagar 4 dagar

13 °C 51 dagar 25 dagar 11 dagar 3 dagar

14 °C > 170 dagar 45 dagar 22 dagar 10 dagar 3 dagar

15 °C 150 dagar 42 dagar 20 dagar 9 dagar 2 dagar

16 °C 135 dagar 39 dagar 19 dagar 8 dagar 2 dagar

17 °C 125 dagar 36 dagar 18 dagar 7 dagar 1 dag

18 °C 120 dagar 34 dagar 17 dagar 6 dagar 1 dag

19 °C 115 dagar 32 dagar 16 dagar 6 dagar 1 dag

20 °C 110 dagar 30 dagar 15 dagar 6 dagar 1 dag

Tänk på att: 
• Justera inställningen på tröskan så du får så ren vara som 

möjligt men undviker skalskador och sönderslaget 

• Förrensa och aspirera spannmålen innan torkning och  
slutlig lagring 

• Ren spannmål ger kostnadseffektiv torkning, hygienisk  
lagring och mindre risk för skadedjur 

• Torka till lägre vattenhalt om du inte kan få ner  
temperaturen genom kylning/luftning eller har ojämn  
mognad som grönskott 

• Under lagringstiden återuppfuktas varan med ca 1 %,  
orsakad av andning eller ojämnheter. Skapa därför en  
marginal vid torkningen

Vid höga vattenhalter från fält som leder till 
kapacitetsbrist på torken, kan torkning i två 
steg vara ett alternativ.  
 

Gör så här: 
 
Torka ned till ca 16 % vattenhalt. Se lagringstabellen för lagringstid  
innan torkning till slutlagring. Var observant på temperaturen i  
varan. För långsam och utdragen torkning ökar risk för att det  
bildas mögeltoxiner.

Spannmål max 14 % 
Oljeväxter max 9 % 

Foderärter max 15 %

Ingående 
vattenhalt %

Malt- 
korn °C

Olje- 
växter °C

Bröd- 
säd °C

Foder- 
säd °C

Upp till 17 73 71 84 95

20 70 63 73 90

25 65 53 63 80

För stillastående satstorkar är riktvärdena 
minst -5°C lägre jämfört med tabellen  

Tänk på: 
• För låg torktemperatur ger utdragen torkning 

• För hög torktemperatur kan skada spannmålen 

• Ju blötare spannmål desto känsligare för hög 
torktemperatur 

• Brödsäd och maltkorn är känsligare för en för 
hög torktemperatur
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Representativt prov 
• Gårdsprov ska vara representativt och spegla den 

spannmål du säljer och levererar.  

• Ta ut prov när råvaran är färdigtorkad, kyld och  
transporteras till slutligt lagringsutrymme. 

• Grundregeln är att ta ut ett representativt gårdsprov 
per särhållen kvalitet som representerar ett lagrat 
parti om max 500 ton

Provberedning 
 
Del eller stickproven samlas i en hink eller  
liknande till ett samlingsprov om ca 20-50 kg.

Förvara samlingsprovet i märkt och tillsluten  
behållare som står mörkt, torrt och svalt.

Provberedning till gårdsprov ca 1-2 kg.

För att få ett representativt prov behöver 
spannmålen blandas väl. En bra metod är att 
köpa en cementblandare som bara används 
för att blanda prover.  

• Töm hela samlingsprovet i den rengjorda  
cementblandaren 

• Blanda ca 2 minuter 

• Använd skopa för att ta ut ca 1-2 kg och häll i 
provpåsen som skickas till Lantmännen 

• Ta ut motsvarande prov (spegelprov) och spara  
som arkivprov på gården 

• Töm tillbaka resterande vara i den märkta  
behållaren för vidare lagring 

 
Vid förflyttning av vara ta alltid ut nytt samlingsprov 
för att bekräfta bibehållen kvalitet.

Analysen på grobarhet på maltkorn får inte vara 
äldre än två månader.

DON analys på grynhavre får inte vara äldre än två 
månader vid vattenhalt över 14 %.

Provtagning från 
olika system 
 
Konventionell tork 
(satstork och kontinuerlig tork) 

• Ta ett prov i flödet av spannmålen med hjälp av en  
automatisk provtagare placerad i elevatortoppen 

• Den automatiska provtagaren behöver vara rätt juste-
rad så att den fångar upp hela spannmålsströmmen

Silotork med omrörning 

• Om torken fylls eller töms med elevator, ta prov 
som från konventionell tork 

• Om torken fylls eller töms med skruv ta prov med 
provtagningsspjut från silotoppen och rakt nedåt i 
spannmålen 

• Tänk på att köra omröringsskruvarna för att provet 
ska bli representativt

Säker spannmål – Provtagning 

Lagringsficka eller planlager
 
Om det finns en elevator, ta prov i flödet med hjälp av
en automatisk provtagare placerad i toppen av  
elevatorn. 

Annars, provta med provtagningsspjut.  
I planlager, provta längs diagonalen  
med början och slut ca 1 m från  
respektive hörn.
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Frekvens temperaturmätning
F.r.o.m. T.o.m. Rek. intervall

Inlagring September 1 gång/vecka

Oktober Januari 1 gång/månad

Februari Leverans 1 gång/vecka

Säker spannmål – Lagring
Checklista lagring  
Gör till rutin att någon gång i veckan gå runt  
i anläggning för kontroller.

Använd inte torken för att långtidslagring av spann-
mål då det är stor risk för återuppfuktning.

Spannmålslagret ska vara tätt, kontrollera:

Kontrollera att inga lampkupor eller fönster är  
trasiga med risk att glas kan hamna i varan. 
Splittersäker armatur ska användas.  

Kontrollera om det finns spår av skadedjur.

Sätt ut baggfällor och kontrollera dem.

Kontrollera att temperaturen i stort, inte förändrar 
sig i spannmålen i lagret sedan föregående mätning. 

För journal över temperaturen vid varje avläsning

Om lagring sker i utomhussilo av plåt; var särskilt 
noggrann med temperatur och vattenhaltskontroll på 
våren när det är varma dagar och kalla nätterna då 
det kan bli kondensbildning. 

Kontrollera att ventilationen är tillräcklig i silotoppen

Dokumentera att allt är ok eller vilka avvikelser du 
noterat som har betydelse för produktsäkerheten. 
Skriv också ner vilka åtgärder som genomförts vid 
avvikelser.

Säker lagring – Buffertlagring  
Buffertlagring av otorkad vara kan tillfälligt  
ske i planlager eller utomhus på platta. 
 
Checklista för korttidslagring på platta

Buffertlagring av otorkad vara kan tillfälligt ske i 
planlager eller utomhus på platta.

Undvik att lagra över avloppsbrunnar.  
Täck avloppsbrunnar om lagring måste ske.

Hantera spannmålen skonsamt och hygieniskt.

Avgränsa högar så att inte olika produktslag  
riskerar att sammanblandas.

Glas får inte förekomma på plattan.

Lägg varan i toppstuka så att vatten samlas i 
ytskiktet.

Hantera spannmålen enligt principen ”först in-först 
ut”. Den spannmål som legat längst ska in på torken 
först.

Förhindra att oljespill från fordon hamnar i varan. 
Använd absorberingsmedel.

Se lagringsdiagram för att bibehålla kvalitet vid 
buffertlagring.

Ej läckande tak
Väggarna intakta

Stängda portar
Täta portar

1

2

3

4

Temperaturmätning
Mätning sker på något av följande sätt:

Manuellt med hjälp av rör och termometer.

Manuellt med hjälp av ”spjuttermometer”.

Automatisk temperaturkontroll i fast system.

Där möjlighet helt saknas att mäta temperatur ska 
regelbunden rundkörning av spannmålen ske.
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Säker spannmål –  
produktsäkerhet

Lagring av maltkorn

Temperatur

Fukthalt i kärnan

10 % 12 % 14 % 16 % 18 %

0 °C 16 år 6 år 2 år 1 år 190 dagar

2 °C 14 år 4 år 1,8 år 315 dagar 160 dagar

4 °C 11 år 4 år 1,5 år 260 dagar 135 dagar

6 °C 9 år 3 år 1,3 år 210 dagar 130 dagar

8 °C 7,5 år 2,5 år 1 år 170 dagar 105 dagar

10 °C 6 år 2 år 300 dagar 140 dagar 70 dagar

12 °C 5 år 1,6 år 240 dagar 110 dagar 55 dagar

14 °C 3,8 år 1,3 år 190 dagar 85 dagar 45 dagar

16 °C 3 år 1 år 150 dagar 65 dagar 35 dagar

18 °C 2,3 år 290 dagar 115 dagar 50 dagar 25 dagar

20 °C 1,8 år 220 dagar 90 dagar 40 dagar 20 dagar

22 °C 1,4 år 170 dagar 70 dagar 30 dagar 15 dagar

24 °C 1 år 130 dagar 55 dagar 25 dagar 12 dagar

26 °C 290 dagar 100 dagar 40 dagar 18 dagar 9 dagar

28 °C 210 dagar 70 dagar 30 dagar 13 dagar 7 dagar

30 °C 160 dagar 55 dagar 22 dagar 10 dagar 5 dagar

För att bibehålla grobarheten under lagringstiden, se till att ha tillräckligt 
torr och kall vara under hela hanteringstiden från tröskning till leverans. 

Leverans av sanerad vara 
• Vid leverans av vara som sanerats för förråds- 

skadeinsekter ska ett intyg om gasning från  
saneringsfirman kunna visas upp  

• Meddela Lantmännen före leverans

Riktvärden för  
volymvikt

Gröda kg/kbm

Vete 720–820

Råg 680–750

Rågvete 640–720

Korn 580–700

Havre 400–600

Oljeväxter 630–770

Ärtor 760–840

Åkerböna 760–840

Linfrö 600–700

Uträkning av kvantitet i lager
 
Räkna ut volymen i lagret.  
Rektangulärt lager: Längd (m) x Bredd (m) x Höjd (m)
För rund silo: radie (m) x radie (m) x 3,14 x Höjd (m)
(radie=halva diametern)
Multiplicera volymen i kubikmeter med volymvikten i kg/kbm.
Mät rymdvikten på det representativa provet vid 14 % vattenhalt.

Säker transport 
• Alla vagnar och containrar som används för transport 

av spannmål ska vara lämpliga för ändamålet och 
rengjorda. Detta gäller transporter såväl inom gården 
som till kund 

• Se till att det inte finns främmande föremål på flak 
som kan hamna i varan 

• Lastutrymmet måste vara helt fritt från betat utsäde 

• Lastutrymmet ska vara fritt från främmande lukter 

• Varan ska täckas vid transport för att skydda varan 
och förhindra spridning av flyghavre 

• Se till att det finns absorptionsmedel till hands om det 
skulle bli oljespill från hydraulslangar vid lastning
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1  Information om artikel och sort.

2  Information om avtals typ och  
avtalsnummer som leveransen  
avräknas mot.

3  Leveransförsäkransnummer.

4  Information om av räkningen är en 
delbetalning eller slutbetalning.

5  Kvantitet efter justering av avfall.

6  Kvantitet efter justering för avfall, 
vatten och eventuella okulära 
analyser.

7  Den del av leveransen som är 
fullkorn (maltkorn, grynhavre).

8  Avtalat pris kr/ton betalas för 
kvalitets reglerad kvantitet.

9  För den del av leveransen som 
är foder görs ett avdrag baserat  
på prisskillnaden, vardagen före  
leverans, mellan spotpris för  
avtalad vara och fodervara.

10  Torkavgift, enligt sid 43-44,  
beräknas på nettovikt. Finns 
torkavtal är avgiften 119 kr/ton 
upp till 22 % i vattenhalt.

11  Vid gårdshämtning beräknas 
fraktkostnad inklusive orts- 
justering alltid som leverans till 
för odlaren gynnsammaste mot-
tagningsplats oavsett vart varan 
fraktas. I de fall då varan blir 
nedklassad gäller ortsjustering 
för nedklassad vara och den 
räknas då på den mottagnings-
plats dit varan är levererad.

12  Forskningsavgift till Svensk Lantbruksforskning SLF (inte momspliktigt).

13  Momsgrund är det belopp momsen beräknas på. Varuvärde exklusive forskningsavgift.

14  Summan av varuvärde och moms.

              

Förfallodatum 

Att utbetala

Momsreg nr 
Utskriftsdatum 

0,42

Avräkning / Självfaktura

Avräkning nrLeverantörs nr 1(1)

Lantmännen Lantbruk
205 03 Malmö

Ring

Lev datum

Avräkning
från Lantmännen Lantbruk - en del av Lantmännen Ek för

0771-111 222 för allmänna frågor
0771-111 225 för betalningsfrågor

     54.903,03

Momsgrund Moms Momsbelopp Avrundning

12%       6.588,36

Lantmännen ek för
Box 30192
104 25 Stockholm

Org nr 769605-2856
Styrelsens säte Stockholm
Momsreg nr  SE769605285601

61.382,00 
OCR-Bg 268-9305

 GårdshämtningLev villkor

S:a varuvärde

54.793,22

Tack för affären!
Eventuella anmärkningar och analysreklamationer måste anmälas senast 30 dagar efter utskriftsdatum. Mervärdesskatten skall
redovisas och betalas till Skatteverket av leverantören.

Terminsavtal
Avtalsnr LeveransnrAvtalstypArtikel Maltkorn  Planet

Analys

Slutbetalning

Avfall 0,4 %
Vattenhalt 14,8 %
Rymdvikt 669 g/l
Fullkorn 94,3 %
Proteinhalt 12,0 %
Grobarhet 98,0 %
Vikt (ton)
Invägd vikt 44.670
Nettovikt 44.491
Kval.regl.vikt 43.993

41.485varav fullkorn
Korr. rymdvikt 669,0

TotaltPriser och avgifter (kr/ton)
Fastpris från avtal 67.309,291.530,00
Kvalavdr nedklass vara -752,40-300,00
Protein maltkorn -2.074,25-50,00
Torkavgift -4.404,61-99,00
Fraktkostnad inkl ortsjust -4.779,00
Analyskostnad -396,00
Forskningsavgift SLF 0,2 % -109,810,20

     54.793,22Summa kr totalt

Exempel på avräkning
Nedan hittar du ett exempel på hur en avräkning ser ut.  
Om du önskar få dina avräkningar på mail kan du skicka  
din e-postadress till lantbruk.kundtjänst@lantmannen.com  
tillsammans med ditt leverantörsnummer.

- 119,00
-20,00

-5.294,43
-829,70

-412,00

84.906,49

-145,68

72.693,28

8.740,68 0,0472.693,28 81.434,0072.838,96

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11,6

1.930,00

2 3

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13 14

1
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Det är viktigt att du som leverantör tillser att  
ha en korrekt nedtorkad vara före leverans. 
Senaste åren har en alltför stor andel av alla 

inleveranser under lagerperioden haft en vattenhalt 
överstigande 14 % och i vissa fall långt över acceptabla 
och kvalitetssäkra gränser. I de fall som leveranser 
under lagerperioden inkommer med vattenhalter som 
överstiger gränsvärdena kommer Lantmännen 
kontakta leverantören som får olika alternativ beroen-
de på hur hög vattenhalten är. Vid vattenhalter på 15% 
eller högre får leverantören välja mellan att ta hem 
varan för att torka om den eller att leverera varan som 
vilken då kommer avräknas som energispannmål.  
Om vattenhalten understiger 15 % och om möjligheten 
finns kan varor med basvattenhalt 14 % omklassas och 
tas emot som foderkvalité. 

Exempel 1  
Leverantören kör egen transport med maltkorn till 
anläggningen. När mottagningsprovet tas upptäcker 
personalen att vattenhalten är 14,3 %. Varan kan tas 
emot, men leverantören debiteras 20 kr/ton för varje 
0,1 överstigande 14 %, i detta fallet får kunden betala 
60 kr/ton. 

Exempel 2 
Leverantören har gårdshämtning av kvarnvete. När 
mottagningsprovet tas upptäcker personalen att 
vattenhalten är 14,7 %. Leveransen kommer om 
möjligt vägas in som fodervete. Därefter kommer 
leverantören bli kontaktad där denne ges möjlighet 
att kvalitetsväxla resterande kvantitet på avtalet till 
foder. Hanteringskostnad om 100 kr/ton kommer att 
debiteras för denna leverans. Eftersom vattenhalten 
överstiger 14,5 % tillkommer även en torkkostnad 
enligt torktabellen.

Exempel 3 
Leverantören har gårdshämtning som hämtat gryn- 
havre på gården. När mottagningsprovet tas upp- 
täcker personalen att vattenhalten är 15,7 %. 
Kundtjänst kontaktar leverantören som får valet att ta 
hem grynhavren och torka ned den eller att få 
grynhavren körd till biogas som energispannmål. 
Väljer leverantören att lasset ska gå som 
energispannmål avräknas 500 kr/ton för varan.
Frakt för motsvarande nedklassad vara kommer att 
debiteras.

Korrekt nedtorkning 
av leverans

Avvisningsgränser vattenhalt 
lagerperiod

Gröda Basvattenhalt (%)
Gräns för  
avvisning (%)

Kvarnvete 14   >14,5 %

Råg 14   >14,5 %

Maltkorn 14 >14,5 %

Grynhavre 14 >14,5 %

KRAV-grödor 14 >14,5 %

Rågvete 14,5 >15 %

Foderkorn 14,5 >15 %

Fodervete 14,5 >15 %

Foderhavre 14,5 >15 %

Raps 9 >9,5 % 

Trindsäd, baljväxter 15 >15,5 %
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Vattenhalt oljeväxter
Basvattenhalten är 9 %.

Vattenhalt trindsäd 
Basvattenhalt för foderärt är 15 % och för matärt 16%. För 
matärt gäller tork- och kvantitetsskalan med 1 procent- 
enhets förskjutning, d.v.s. matärt med 16 % vattenhalt  
avläses i tabellen vid 15 % vattenhalt. Fullständig torkskala 
finns på lantmannenlantbruk.se
 

Vattenhalt spannmål och  
torkkostnader 
Basvattenhalten är 14 % i all spannmål utom rågvete, 
foderkorn, fodervete och foderhavre där basvattenhalten 
är 14,5 %. Vid nedklassning räknas basvattenhalten på in-
vägd artikel, d.v.s. basvattenhalten 14 % om kvarnvete blir 
nedklassat till fodervete. Torkavdraget beräknas på invägd 
vikt minus vikten för avfall. Vid vattenhalt över 30 % tas en 
hanterings kostnad ut på 100 kr/ton.

Lagerleveranser och vattenhalter 
Vid leveranser av spannmål från och med 15 oktober gäller 
basvattenhalt 14 % på all spannmål utom rågvete, foder- 
havre, foderkorn och fodervete, för dessa gäller basvatten-
halt 14,5 %. Leveranser av artiklar med basvattenhalt 14 % 
tillåts avvikande vattenhalt upp till 14,5 %, för varje 0,1 över 
14 % debiteras en hanteringskostnad på 20 kr/ton, maxi-
malt 100 kr/ton. Överstiger leveransen 14,5 % kommer au-
tomatisk avvisning att ske med återtransport till leveran-
tör, alternativt kommer mottagning ske som motsvarande 
fodergröda. För foder artiklar ovan gäller basvattenhalten 
14,5 %, avvikande vattenhalter upp till 15 % godkänns, för 
varje 0,1 över 14,5 % debiteras en hanteringskostnad på  
20 kr/ton till maximalt 100 kr/ton. 

Överstiger leveransen 15 % vattenhalt kommer automa-
tisk avvisning att ske, alternativt omdestineras varan till 
biogas med lägstapris som av  räkning. För oljeväxter gäller 
basvattenhalt 9 % och för trindsäd gäller 15 % (matärter 
16 %). Vid lagerleverans av oljeväxter med en vattenhalt 
överstigande 9 % utgår en hanteringskostnad på 80 kr per 
ton. För varje 0,1 över 9,1 % utgår ytterligare 20 kr per ton. 
För lagerleverans av trindsäd utgår en hanteringskostnad 
på 20 kr per ton för varje 0,1 över 15 % (16 % för matärt). 
Vid nivåer högre än 9,5 för oljeväxter och 15,5 för trindsäd 
(16,5 för matärter)  kommer avvisning att ske. 

Vid avvisning och återtransport till leverantör debiteras 
3.000 kr för bil, 4.000 kr för släp, alternativt 7.000 kr för 
full bil och släp. Vattenhalter överstigande 14,5 % kommer 
mottagning ske som motsvarande fodergröda.

Villkor vid direktleverans  
till Agroetanol 
Vid leverans till Agroetanol med vattenhalt upp till
14,5 % under skörd sker inga viktkorringerar eller avdrag 
för torkning. Vid vattenhalt över 14,5 % görs prisavdrag i 
procent enligt aktuell vattenhalt minus 14,5 % x 3. Avvisning 
sker om vattenhalten innan den 16 september överstiger
17 %, från 16 september till 15 oktober vid vattenhalt över
16 %, efter 16 oktober vid vattenhalt över 15 %.

Villkor vid direktleverans  
till Cerealia
Vid direktleveranser till Cerealia gäller max vattenhalt 14 %. 
Vattenhalt överstigande denna nivå medför att leveransen 
kan omdestineras till silo, detta kan medföra högre frakt-
kostnad, utöver hanteringskostnad för högre vattenhalt upp 
till 14,5 %.

Vattenhalt Grynhavre Barnmat
Basvattenhalten är 13,5 %.
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Torkavgifter
Tabellerna på nästa uppslag visar omräknings- 
faktor för kvantitet samt avgift för torkning,  
som  gäller under skördeperioden. 



Trindsäd Oljeväxter och lin

vh % Avgift kr/ton Kvant.omräkn.

0,00-5,90 -  Enligt 6 % 

6,00-8,90 -  +0,05 per 0,10 ökning 

9,00 -  100,00    

9,10 79,17  99,88    

9,20 79,17  99,76    

9,30 79,17  99,64    

9,40 79,17  99,52    

9,50 79,17  99,40    

9,60 149,39  99,28    

9,70 149,39  99,16    

9,80 149,39  99,04    

9,90 149,39  98,92    

10,00 149,39  98,80    

10,10 149,39  98,67    

10,20 149,39  98,54    

10,30 149,39  98,41    

10,40 149,39  98,28    

10,50 149,39  98,15    

10,60 149,39  98,02    

10,70 149,39  97,89    

10,80 149,39  97,76    

10,90 149,39  97,63    

11,00 149,39  97,50    

11,10 149,39  97,37    

11,20 149,39  97,24    

11,30 149,39  97,11    

11,40 149,39  96,98    

11,50 149,39  96,85    

11,60 149,39  96,72    

11,70 149,39  96,59    

11,80 149,39  96,46    

11,90 149,39  96,33    

12,00 149,39  96,20    

12,10 149,39  96,07    

12,20 149,39  95,94    

12,30 149,39  95,81    

12,40 149,39  95,68    

12,50 149,39  95,55    

12,60 149,39  95,42    

12,70 149,39  95,29    

12,80 149,39  95,16    

12,90 149,39  95,03    

13,00 149,39  94,90    

13,10 151,89  94,77    

13,20 154,39  94,64    

13,30 156,89  94,51    

13,40 159,39  94,38    

13,50 161,89  94,25    

13,60 164,39  94,11    

13,70 166,89  93,97    

13,80 169,39  93,83    

13,90 171,89  93,69    

14,00 174,39  93,55    

14,10 176,89  93,41    

per 0,1 ökning  
14,20-17,00

2,04 -0,14

per 0,1 ökning
17,10-

2,04 -0,15

Regleringar för vattenhalt markerat i blått avser endast direktleverans.

vh % Avgift kr/ton Kvant.omräkn.
(samma som tidigare)

0,00-15,00 - 100,0

15,10 15,32 99,86

15,20 38,99 99,72

15,30 63,09 99,58

15,40 86,24 99,44

15,50 110,28 99,30

15,60 117,67 99,16

15,70 125,37 99,02

15,80 132,56 98,88

15,90 132,56 98,74

16,00 132,56 98,60

16,10 132,56 98,46

16,20 132,56 98,32

16,30 132,56 98,18

16,40 134,54 98,04

16,50 136,52 97,90

16,60 138,50 97,76

16,70 140,48 97,62

16,80 142,46 97,48

16,90 144,44 97,34

17,00 146,42 97,20

17,10 148,40 97,06

17,20 150,38 96,92

17,30 152,36 96,78

17,40 154,34 96,64

17,50 156,32 96,50

17,60 158,30 96,36

17,70 160,28 96,22

17,80 162,26 96,08

17,90 164,24 95,94

18,00 166,22 95,80

18,10 168,20 95,66

18,20 170,18 95,52

18,30 172,16 95,38

18,40 174,14 95,24

18,50 176,12 95,10

18,60 178,10 94,96

18,70 180,08 94,82

18,80 182,06 94,68

18,90 184,04 94,54

19,00 186,02 94,40

per 0,10 ökning 
19,10-20,90

1,98 -0,14

per 0,10 ökning 
21,00,-21,40

2,27 -0,14

per 0,10 ökning 
21,50,-22,40

2,49 -0,14

per 0,10 ökning 
22,50,-23,40

3,06 -0,14

per 0,10 ökning 
23,50,-23,90

3,40 -0,14

per 0,10 ökning 
24,00,-25,40

3,51 -0,14

per 0,10 ökning 
25,50,-26,40

4,31 -0,14

per 0,10 ökning 
26,50-

4,53 -0,14
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vh %

Avgift kr/ton Kvant. omräkn. Rv-ökning g/l

Kvarnvete, 
Råg, 
Maltkorn, 
Grynhavre, 
KRAV

Rågvete, 
Foderkorn, 
Fodervete, 
Foderhavre

Kvarnvete,   
Råg

Fodervete,   
Rågvete

Maltkorn,   
Grynhavre

Foderkorn, 
Foderhavre

Vete, Råg,  
Rågvete

Korn,  
Havre

0-14,00 - - 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
14,10 15,33 - 99,87 100,00 99,86 100,00 0,00 0,00
14,20 30,04 - 99,74 100,00 99,72 100,00 0,00 0,00
14,30 48,20 - 99,61 100,00 99,58 100,00 0,00 0,00
14,40 63,59 - 99,48 100,00 99,44 100,00 0,00 0,00
14,50 78,87 - 99,35 100,00 99,30 100,00 0,00 0,00
14,60 82,25 15,33 99,22 99,87 99,16 99,86 0,00 0,00
14,70 85,63 30,04 99,09 99,74 99,02 99,72 0,00 0,00
14,80 89,01 48,20 98,96 99,61 98,88 99,58 0,00 0,00
14,90 92,39 63,59 98,83 99,48 98,74 99,44 0,00 0,00
15,00 95,77 78,87 98,70 99,35 98,60 99,30 0,00 0,00
15,10 97,65 82,25 98,57 99,22 98,46 99,16 0,90 0,50
15,20 99,53 85,63 98,44 99,09 98,32 99,02 1,80 1,00
15,30 101,41 89,01 98,31 98,96 98,18 98,88 2,70 1,50
15,40 103,29 92,39 98,18 98,83 98,04 98,74 3,60 2,00
15,50 105,17 95,77 98,05 98,70 97,90 98,60 4,50 2,50
15,60 107,05 97,65 97,92 98,57 97,76 98,46 5,40 3,00
15,70 108,93 99,53 97,79 98,44 97,62 98,32 6,30 3,50
15,80 110,81 101,41 97,66 98,31 97,48 98,18 7,20 4,00
15,90 112,69 103,29 97,53 98,18 97,34 98,04 8,10 4,50
16,00 114,57 105,17 97,40 98,05 97,20 97,90 9,00 5,00
16,10 115,85 107,05 97,27 97,92 97,06 97,76 9,90 5,50
16,20 117,13 108,93 97,14 97,79 96,92 97,62 10,80 6,00
16,30 118,41 110,81 97,01 97,66 96,78 97,48 11,70 6,50
16,40 119,69 112,69 96,88 97,53 96,64 97,34 12,60 7,00
16,50 120,97 114,57 96,75 97,40 96,50 97,20 13,50 7,50
16,60 122,25 115,85 96,62 97,27 96,36 97,06 14,40 8,00
16,70 123,53 117,13 96,49 97,14 96,22 96,92 15,30 8,50
16,80 124,81 118,41 96,36 97,01 96,08 96,78 16,20 9,00
16,90 126,09 119,69 96,23 96,88 95,94 96,64 17,10 9,50
17,00 127,37 120,97 96,10 96,75 95,80 96,50 18,00 10,00
17,10 128,65 122,25 95,97 96,62 95,66 96,36 18,90 10,50
17,20 129,93 123,53 95,84 96,49 95,52 96,22 19,80 11,00
17,30 131,21 124,81 95,71 96,36 95,38 96,08 20,70 11,50
17,40 132,49 126,09 95,58 96,23 95,24 95,94 21,60 12,00
17,50 133,77 127,37 95,45 96,10 95,10 95,80 22,50 12,50
17,60 135,05 128,65 95,32 95,97 94,96 95,66 23,40 13,00
17,70 136,33 129,93 95,19 95,84 94,82 95,52 24,30 13,50
17,80 137,61 131,21 95,06 95,71 94,68 95,38 25,20 14,00
17,90 138,89 132,49 94,93 95,58 94,54 95,24 26,10 14,50
18,00 140,17 133,77 94,80 95,45 94,40 95,10 27,00 15,00
18,10 141,45 135,05 94,67 95,32 94,26 94,96 27,90 15,50
18,20 142,73 136,33 94,54 95,19 94,12 94,82 28,80 16,00
18,30 144,01 137,61 94,41 95,06 93,98 94,68 29,70 16,50
18,40 145,29 138,89 94,28 94,93 93,84 94,54 30,60 17,00
18,50 146,57 140,17 94,15 94,80 93,70 94,40 31,50 17,50
18,60 147,85 141,45 94,02 94,67 93,56 94,26 32,40 18,00
18,70 149,13 142,73 93,89 94,54 93,42 94,12 33,30 18,50
18,80 150,41 144,01 93,76 94,41 93,28 93,98 34,20 19,00
18,90 151,69 145,29 93,63 94,28 93,14 93,84 35,10 19,50
19,00 152,97 146,57 93,50 94,15 93,00 93,70 36,00 20,00
per 0,1 ökning 
19,10-20,00

1,28 1,28 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 +0,90 +0,50 

per 0,1 ökning 
20,10-21,50

1,59 1,59 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 +0,90 +0,50 

per 0,1 ökning 
21,60-22,50

2,04 2,04 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 +0,90 +0,50 

per 0,1 ökning 
22,60-23,50

2,27 2,27 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 +0,90 +0,50 

per 0,1 ökning 
23,60-24,50

2,49 2,49 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 +0,90 +0,50 

per 0,1 ökning 
24,60-25,50

2,72 2,72 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 +0,90 +0,50 

per 0,1 ökning 
25,60-26,50

3,17 3,17 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 +0,90* +0,50*

per 0,1 ökning 
26,60-

3,63 3,63 -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 - -

*Rymdvikten räknas om till max 26 procent vattenhalt.
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Lantmännens 
allmänna 
inköpsvillkor
Allmänna inköpsvillkor för spannmål,
oljeväxter och trindsäd för Lantmännen
ek. för., Spannmålsenheten.

1.   TILLÄMPNING
1.1  Dessa allmänna inköpsvillkor tillämpas 
vid Lantmännen ek för:s inköp av spannmål, 
oljeväxter, trindsäd och utsädesråvara från 
leverantörer.

1.2  För inköp gäller villkoren i följande 
ordning om inget annat skriftligen avtalats 
mellan parterna: (i) Avtalet; (ii) Tillämpliga 
särskilda villkor för aktuell avtalstyp (exem-
pelvis Premiumavtal eller KRAV-avtal); (iii) 
dessa allmänna inköpsvillkor och (iv) Inför 
Skörd. Av Leverantören ifylld leveransför-
säkran utgör också en del av Avtalet.

1.3  Köparen kan i vissa fall komma att 
använda e-signering för bekräftelse av 
parternas Avtal. 

2.   DEFINITIONER
I dessa allmänna inköpsvillkor ska nedanstå-
ende uttryck ha följande innebörd:

”Avtalet” avser mellan parterna ingånget 
skriftligt avtal om köp av Råvara, eller annan 
överenskommelse där referens till dessa 
allmänna inköpsvillkor görs, av vilket dessa 
villkor utgör en integrerad del.

”Depåavtal” avser Avtal enligt vilket Leve-
rantören ges rätt att leverera, och därmed 
sälja, Råvara till Köparen samt att prissäkra 
Råvaran till Köparen för gällande Spotavtal; 
vid senare tillfälle i Leverantörens val dock 
senast 31/5 under Skördeåret.

”KRAV-avtal” avser Avtal som innefattar 
inköp av KRAV Råvara från Leverantör som 
har en godkänd KRAV-certifiering;

”KRAV Råvara” avser Råvara som produce-
rats av Leverantören och som är KRAV-cer-
tifierad;

Med ”GDPR” avses dataskyddsförordningen 
(EU 2016/679);

”Inför Skörd” avser Lantmännen ek för, 
Spannmålsenhetens samlade avtals- och 
villkorsskrift avseende spannmål, oljeväxter 
och trindsäd. Vid hänvisning till Inför Skörd 
avses den upplaga som gäller vid
tecknandet av Avtalet, vilken återfinns på
lm2.lantmannen.com;

”Invägd kvantitet” avser om, inget annat 
anges, vikt före kvalitetsregleringar och 
kvantitetsomräkning för vattenhalt;

”Kvalitetsreglerad vikt” avser vikt efter 
kvantitetsomräkning för vattenhalt enligt 
erhållet analysresultat i enlighet med Inför 
Skörd;

”Köparen” avser Lantmännen ek för, org. nr 
769605-2856;

”Lagerleverans” avser leverans av Råvara 
där Råvaran avlämnas under Lagerperioden;

”Lagerperioden” avser perioden mellan 
15/10  och 30/6 under Skördeåret;

”Lastningstid” avser tidpunkten från det att 
lastfordon är färdigställt för lastning till dess 
att lastningen är avslutad;

”Leveransperiod” avser någon av Köparens 
fasta leveransperioder under Skördeåret, 

vilka är: 1/7-14/10, 15/10-31/12, 1/1-31/3 
samt 1/4-30/6;

”Leverantören” avser den part med vilken 
Köparen ingått Avtalet;

”Odlingsjournal” avser Leverantörens skrift-
liga sammanställning avseende de åtgärder 
som Leverantören har vidtagit, innefattande 
sådd, kem, gödsel/gödning och kalkning, i 
fält där Råvara som Leverantören levererat 
till Köparen har odlats.

”Ortsjustering” avser prisjustering på 
angiven ort för hanterings- och fraktkost-
nader till lämplig lagringsplats enligt Inför 
Skörd;

”Poolavtal” avser Avtal enligt vilket Leve-
rantören i förväg åtar sig att leverera en viss 
kvantitet av en eller flera Råvaror till Köpa-
ren under i Avtalet angiven leveransperiod 
varvid betalning ska ske med i Avtalet fast-
ställt poolpris;

”Premiumavtal” avser Avtal som innefattar 
inköp av Premiumråvara från Leverantör 
som uppfyller premiumvillkor för gröda och 
aktuellt avtal;

”Premiumråvara” avser Råvara som produ-
cerats av Leverantören och som har Premi-
umavtal;

”Råvara” avser spannmål, oljeväxter, trind-
säd utsädesråvara, KRAV Råvara och Premi-
umråvara som Avtalet omfattar;

”Skördeår” avser perioden från och med 1/7 
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det år som anges som skördeår i Avtalet och 
fram till och med 30/6 året efter;

”Skördeperioden” avser perioden mellan 
1/7 och 14/10 under Skördeåret;

”Skördeleverans” avser leverans av Råvara 
där Råvaran avlämnas under Skördeperio-
den;

”Spotavtal” avser Avtal enligt vilket Leve-
rantören i förväg åtar sig att leverera en viss 
kvantitet av en eller flera Råvaror till Köparen 
under innevarande Leveransperiod varvid 
betalning ska ske med i Avtalet fastställt 
spotpris;

”Spontanleverans” avser Avtal om leverans 
av Råvara som inte är kopplat till något i för-
väg tecknat Avtal samt del av eller hel leve-
rans som inte ryms inom avtalade kvantiteter 
på annat tecknat Avtal varvid betalning ska 
ske med det spotpris som gällde sista varda-
gen före leveransdagen.

”Terminsavtal” avser Avtal enligt vilket Leve-
rantören i förväg åtar sig att leverera en viss 
kvantitet av en eller flera Råvaror till Köparen 
under i Avtalet angiven leveransperiod varvid 
betalning ska ske med i Avtalet fastställt 
terminspris.

”Villkoren” avser dessa allmänna inköpsvill-
kor; och

”Återköp” avser att en Leverantör helt eller 
delvis frånträder förpliktelse att leverera 
Råvara till Köparen enligt tidigare åtagande i 
Poolavtal, Terminsavtal eller Spotavtal varvid 
Köparens förpliktelse att erlägga betalning 
bortfaller i motsvarande mån.

 
3.   AVTALSTYPER
Terminsavtal: Terminsavtal kan tecknas hela 
året och gäller för leverans inom en viss av-
talad Leveransperiod. Minsta avtalskvantitet 
för att teckna Terminsavtal är tolv (12) ton. 
Minst nittio (90) procent av avtalad kvantitet 
ska levereras på Terminsavtal. Köparen er-
sätter Leverantören för godkänd Råvara med 
avtalat terminspris. För nedklassad Råvara 
sker avdrag från avtalat terminspris med 
prisskillnaden mellan spotpriset för avtalad 
och nedklassad Råvara sista vardagen före 
leveransdagen. När mer än ett Terminsavtal 
har ingåtts avseende samma Råvara, Leve-
ransperiod och leveransvillkor kommer dessa 
att läggas ihop till ett Avtal och priset beräk-
nas till ett snittpris.

Poolavtal: Poolavtal kan tecknas till och 
med den 1 juni varje år. Poolavtal finns i två 
varianter, Pool 1 och Pool 2. Pool 1 innebär 
att Leverantören ska leverera Råvaran under 
Skördeperioden. Pool 2 innebär att Leveran-
tören ska leverera Råvaran under Lagerpe-
rioden. Minsta avtalskvantitet för att teckna 
Poolavtal är tolv (12) ton. Minst sjuttio (70) 
procent av avtalad kvantitet ska levereras på 
Poolavtal. För det fall Poolavtalet tecknats 
senast den 31 mars före aktuellt Skördeår 
erhåller Leverantören en bonus på trettio 

(30) kr per ton för Kvalitetsreglerad vikt. 
Poolpriset för avtalad respektive nedklassad 
Råvara fastställs av Köparen baserat på 
resultatet av Köparens samlade handel. För 
respektive pool sätts både ett preliminärt 
pris och ett slutbetalningspris. Detta görs 
för såväl godkänd som nedklassad Råvara. 
Betalning med preliminärt pris till Leverantö-
ren sker trettio (30) dagar efter leverans och 
slutbetalning sker vecka 50 under det första 
kalenderår som ingår i Skördeåret för Pool 
1 och vecka 16 under det andra kalenderår 
som ingår i Skördeåret för Pool 2. Slutbetal-
ningspriserna presenteras inklusive bonus 
enligt ovan för tidigt tecknade Poolavtal. 
För Pool 2 utbetalas lagringsersättning, s.k. 
staffling, vid leverans efter vecka 16 under 
det andra kalenderår som ingår i Skördeåret.

Spotavtal: Ett spotavtal kan tecknas hela 
året för leverans inom innevarande Leveran-
speriod. Minsta avtalskvantitet för att teckna 
Spotavtal är tolv (12) ton. Minst nittio (90) 
procent av avtalad kvantitet ska levereras på 
Spotavtal. Köparen ersätter Leverantören för 
godkänd Råvara med avtalat spotpris. För 
nedklassad Råvara sker avdrag från avtalat 
pris med prisskillnaden mellan spotpriset för 
avtalad och nedklassad Råvara sista varda-
gen före leveransdagen.

Depåavtal: Depåavtal kan tecknas under 
Skördeperioden. Depåavtal måste tecknas 
innan leveransförsäkran görs. Vidare måste 
alla leveranser på Depåavtalet vara avsluta-
de innan prissäkring kan göras. Det krävs att 
Depåavtalet har blivit avräknat med prelimi-
närt pris innan Leverantören kan prissäkra 
det. Leverantören kan endast prissäkra 
Depåavtalet vid ett tillfälle. Depåavtalet kan 
endast prissäkras mot spotpris i den aktu-
ella leveransperioden. Önskar Leverantören 
prissäkra vid olika tillfällen krävs att denne 
tecknar och levererar på flera olika Depåav-
tal. Prissäkring sker mot spotpris och måste 
ske senast den 31 maj inom det aktuella 
Skördeåret och i samma prisområde som le-
verans skett. Köparen debiterar Leverantören 
en avgift per ton för Depåavtal enligt nedan 
baserat på tidpunkten under Skördeåret då 
Leverantören gör prissäkringen.

För grynhavre och maltkorn gäller:  
Prissäkras senast 14/10 - 70 kr/ton 
Prissäkras senast 31/12 - 90 kr/ton 
Prissäkras senast 31/3 - 170 kr/ton 
Prissäkras senast 31/5 - 200 kr/ton

För annan Råvara än grynhavre och malt-
korn gäller:
Prissäkras senast 14/10 - 70 kr/ton 
Prissäkras senast 31/12 - 90 kr/ton 
Prissäkras senast 31/3 - 120 kr/ton 
Prissäkras senast 31/5 - 150 kr/ton 
 
Om ingen prissäkring har gjorts senast den 
31/5 under Skördeåret kommer Depåavtalet 
automatiskt att prissäkras till det spotpris 
som gäller den 31/5 under Skördeåret. När 
Leverantören skapar leveransförsäkran 
måste Leverantören välja vilket Depåavtal 
som gäller för dennes leverans. Innan leve-
rans på Depåavtal kan ske måste samtliga 

Leverantörens Termins-, Spot och Poolavtal 
för aktuell Leveransperiod och Råvara vara 
fullt levererade. Väljer Leverantören inte in 
något Depåavtal kommer leveransen av-
räknas som Spontanleverans när alla andra 
avtal är fyllda. Köparen ersätter Leverantö-
ren för godkänd Råvara med säkrat spotpris. 
För nedklassad Råvara sker avdrag med 
prisskillnaden mellan spotpriset för avtalad 
och nedklassad Råvara sista vardagen före 
leveransdagen. För leveranser på Depåavtal 
sker dels en betalning med preliminärt pris 
till Leverantören trettio (30) dagar efter leve-
rans motsvarande sjuttiofem (75) procent av 
preliminärt pris för Pool 1, samt slutbetalning 
till Leverantören senast trettio (30) dagar 
efter den dag då Leverantörens spotprissäk-
ring sker.

Spontanleverans: Spontanleverans kan 
göras hela året. Avtal ingås via leveransför-
säkran. Köparen ersätter Leverantören för 
godkänd Råvara med föregående vardags 
spotpris. För nedklassad Råvara gäller spot-
pris för nedklassad vara sista vardagen före 
leverans.

Torkavtal: Leverantören kan teckna torkav-
tal fram till och med den 1/6 varje år. Tor-
kavtalet gäller för samtliga leveranser under 
Skördeperioden av spannmål och oljeväxter 
med en vattenhalt upp till tjugotvå (22) 
procent. Torkavtalet gäller inte för trindsäd, 
utsäde eller för direktleveranser till AAK eller 
Agroetanol. Vid tecknat torkavtal ska Leve-
rantören ersätta Köparen med etthundrafem 
(105) kr per ton. Ersättningen beräknas 
utifrån nettovikt. Torkavtalet gäller endast 
för leveranser med en vattenhalt på tjugotvå 
(22) procent eller lägre. Vid en vattenhalt 
överstigande tjugotvå (22) procent tillämpas 
inte torkavtalet utan istället gäller torkskalan 
i Inför Skörd. Ytterligare villkor avseende un-
dantag, torkavgifter m.m. anges i Inför Skörd.

4.   AVTALSUPPFYLLNAD, 
REGLERING OCH
ÅTERKÖP
Vid leveranser från Leverantören sker dessa 
i följande prioritetsordning: (i) Terminsavtal, 
(ii) Poolavtal, (iii) Spotavtal, och (iv)
Depåavtal. När ett Avtal är helt uppfyllt sker 
fortsatta leveranser på nästkommande Avtal 
enligt ovan nämnda prioritetsordning. För 
Terminsavtal, Poolavtal och Spotavtal gäller 
att Leverantören åtar sig att leverera en viss 
minsta kvantitet enligt vad som specificeras 
i punkt 3. Om levererad kvantitet är mindre 
än avtalad kvantitet och underleveransen är 
större än tillåten underkvantitet har Köparen 
rätt att göra Återköp. Leverantören kan ock-
så själv aktivt begära Återköp. Ett Återköp 
kan endast göras för att ersätta fysisk ute-
bliven vara. Återköpet görs per typ av Råvara 
och Leveransperiod samt utifrån differensen 
mellan tillåten underkvantitet och faktisk 
underleverans. Ett aktivt Återköp på Leve-
rantörens begäran debiteras Leverantören 
med tillämpning av återköpsdagens spotpris 
minus avtalat pris plus 100 kr/ton. Sker inget 
aktivt Återköp på Leverantörens begäran 
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debiterar Köparen Leverantören avseende 
Återköpet med tillämpning av spotpriset 
den sista vardagen i aktuell Leveransperiod 
minus avtalat pris plus 100 kr/ton. Återköp 
krediteras aldrig.

5.   LEVERANTÖRENS 
VERKSAMHET
5.1  Leverantören ska leverera Råvaran och 
fullgöra de förpliktelser, på sätt och inom tid, 
som anges i Avtalet. Leverantören ska tillse 
att dess åtaganden enligt Avtalet fullgörs 
på ett professionellt och fackmannamässigt 
sätt, med största omsorg och kvalitet, med 
iakttagande av god sedvänja inom bran-
schen och i enlighet med gällande lagar och 
regler. Leverantören svarar för eventuella 
underleverantörer och deras handlingar 
såsom för egen del.

5.2 Leverantören ska tillse att eventuell 
användning av slam och restprodukter i 
odlingen följer Köparens slam- och restpro-
duktpolicy samt avtalsvillkor vid KRAV-avtal 
och Premiumavtal. Policyn och avtalsvillkor 
vid KRAV-avtal och Premiumavtal finns 
tillgängliga på lm2.lantmannen.com.

5.3 Köparen godtar leverans både av stråfö-
rkortad och icke stråförkortad Råvara såvida 
Råvaran inte är avtalad som Premiumråvara 
där stråförkortning inte är tillåten. Leveran-
tören ska alltid ange i leveransförsäkran om 
stråförkortningsmedel har använts eller inte.

5.4  Köparen har rätt att utföra revision på 
gård, vilket bl.a. inkluderar fältbesiktning 
samt kontroll av tork- och lagringsutrustning 
hos Leverantören. Köparen har också rätt 
att ta del av Leverantörens aktuella Odlings-
journal.

6.   KVALITETSKRAV
PÅ LEVERERADE
RÅVAROR M.M.
6.1 Råvaran ska, om inget annat framgår av 
Avtalet, skördas och levereras inom samma 
Skördeår. Råvaran ska vara producerad och 
hanterad i enlighet med svensk lag, gällande 
förordningar och myndigheters föreskrif-
ter. Råvaran ska vara av svenskt ursprung, 
fullmogen, sund, handelsduglig, sortren 
och oskadad. För Råvara som innehåller 
annan sort än den som avtalats, främmande 
inblandning, förrådsskadegörare, stinksot, 
mjöldryga, flyghavre, mögel eller dålig lukt 
sker kvantitets-/kvalitetsreglering m.m. 
enligt punkt 6.6 nedan. Detsamma gäller för 
Råvara som är behandlad med syra, bet-
ningsmedel eller liknande. Om Leverantören 
är osäker på Råvarans kvalitet och kondition 
ska alltid ett representativt förprov lämnas 
till Köparen för godkännande innan leverans 
sker.

6.2  För respektive Råvara gäller de kvalitets-
krav och kvantitets-/kvalitetsregleringar som 
gäller vid tidpunkten för Avtalet. Köparens 
kvalitetskrav och kvantitets-/kvalitetsregle-
ringar presenteras i Inför Skörd. I händelse av 
ändrade kvalitetskrav och kvantitets-/ kva-
litets-regleringar efter utgivningen av Inför 

Skörd gäller de kvalitetskrav och kvantitets-/
kvalitetsregleringar som vid var tid
kommuniceras på Köparens hemsida
lm2.lantmannen.com som Leverantören är 
skyldig att ta del av innan Avtal ingås.

6.3  Köparen har rätt att avvisa leverans av 
Råvara som har så hög vattenhalt att den 
enligt Köparen inte kan hanteras på mottag-
ningsplatsen. För leveranser som har högre 
vattenhalt än gränsvärdet för aktuell Råvara 
enligt nedan och som sker under Lagerpe-
rioden har Köparen rätt att avvisa Råvaran. 
Köparen debiterar Leverantören de avgifter 
som anges i Inför Skörd vid avvisning och 
återtransport. Varan kan också i vissa fall 
köras till biogasanläggningar och avräknas 
som energispannmål.  

Kvarnvete >14,5 %
Råg  >14,5 %
Maltkorn >14,5 %
Grynhavre >14,5 %
Foderhavre >15 %
KRAV-grödor >14,5 %
Rågvete >15 %
Foderkorn >15 %
Fodervete >15 %
Raps  >9,5 %
Trindsäd >15,5 %
Matärt  >16,5 %

6.4  Provtagning av Råvaran görs av 
Köparen i samband med leverans till Kö-
parens lager eller vid av Köparen anvisad 
lossningsort. Avräkningsgrundande analys 
utförs av ackrediterat laboratorium. Ana-
lyskostnaden medför ett prisavdrag för 
Leverantören med belopp som framgår av 
Inför Skörd. Information och villkor avseende 
analys och kvalitetsreglering framgår av 
Inför Skörd. Leverantören har rätt att begära 
ny avräkningsanalys inom trettio (30) dagar 
efter utskriftsdag för avräkning. Ett genom-
snittsvärde beräknas då utifrån avräknings- 
och omanalysvärdena och ny avräkning görs 
utifrån genomsnittsvärdet. Avviker omana-
lysvärdena med dubbla analysspelrummet 
görs en tredje omanalys av Köparen. Ett 
genomsnittsvärde beräknas därefter utifrån 
genomsnittet av de analyser som ligger 
närmast varandra. Kostnader för omanalys, 
inklusive administrativa kostnader, betalas 
av Leverantören.

6.5  När så är påkallat har Köparen rätt att 
utföra ytterligare analyser. Analyskostnader 
medför ett prisavdrag för Leverantören.
6.6  Råvara som inte uppfyller ovanstå-
ende krav enligt punkterna 6.1 – 6.3 kan, 
beroende på avvikelsen, avvisas alternativt 
kvantitets-/ kvalitetsregleras eller nedklas-
sas enligt gällande Inför Skörd vid leverans-
tidpunkten. Vidare kan sådan avvikelse leda 
till att Köparen vidtar åtgärder enligt punkt 
11 nedan samt att ansvar för Leverantören 
enligt samma punkt uppkommer.

6.7  För Avtal gällande under Lagerperioden 
ska ett representativt prov för varje särhållet 
parti tas ut av Leverantören efter avslutad 
torkning. Leverantören äger inte rätt till 
ersättning från Köparen för denna provtag-
ning. Instruktioner och provpåsar tillhanda-

hålls av Köparen och ska återsändas enligt 
medföljande instruktion.

6.8  Fel eller brist som upptäcks vid under-
sökning/ analys i samband med leverans ska 
av Köparen skriftligen reklameras till Leve-
rantören senast den 1/12 såvitt avser Råvara 
som avlämnats under Skördeperioden och 
senast sextio (60) dagar från avlämnandet 
såvitt avser Råvara som avlämnats under 
Lagerperioden. Utan begränsning av det 
föregående ska dock Köparen alltid ha rätt 
att åberopa (i) fel eller brist som inte upp-
täcks vid undersökning/analys i samband 
med leverans, och (ii) fel eller brist avseende 
förhållande som utfästs av Leverantören 
i leveransförsäkran, genom att skriftligen 
reklamera felet eller bristen till Leverantören 
inom trettio (30) dagar från det att felet eller 
bristen kopplat till Leverantörens leverans 
upptäcktes. Sker inte reklamation i rätt tid 
ska Köparen anses ha godkänt felet eller 
bristen.

7.   KVALITETSVÄXLING 
OCH BYTE AV
LEVERANSPERIOD
Leverantören har möjlighet att före leverans 
på eget initiativ kvalitetsväxla om Råvaran 
utgörs av maltkorn, kvarnvete, stärkelsevete, 
grynhavre, fodervete eller reppevete. Det 
nya priset beräknas genom att ta avtalat 
pris +/- aktuell skillnad mellan kvaliteterna. 
Leverantören har även möjlighet att ändra 
Leveransperiod. Prisjustering sker då mot-
svarande dagens prisskillnad mellan Leve-
ransperioderna.

8.   AVLÄMNANDE
AV RÅVARAN
Om Leverantören utför transport av Råvaran 
till Köparen ska Råvaran anses avlämnad 
när Råvaran avlastats vid mottagningsplat-
sen. Om det är Köparen som utför transport 
ska Råvaran anses överlämnad till Köparen 
när Råvaran överlämnats till av Köparen 
anlitad transportör.

9.   TRANSPORT
OCH LEVERANS
9.1  Transporter av Råvara till Köparen ska 
följa europeiska regler för god handelssed 
(GTP) som finns på lm2.lantmannen.com. 
Köparen förbehåller sig rätten att utföra 
stickprovskontroller att transporter uppfyller 
gällande GTP-regler. Fordon som används 
för transport av Råvara till Köparen ska upp-
fylla gällande lagstiftning. En och samma 
leverans får högst omfatta ett (1) dragfordon 
med tillkopplade släpfordon.

9.2  Leverans sker till de mottagningsplatser 
för respektive Råvara som framgår i Inför 
Skörd eller till av Köparen anvisad ort under 
Lagerperioden. Under Lagerperioden åtar 
sig Köparen att motta leverans inom avtalad 
Leveransperiod. Leveranstidpunkten inom 
avtalad leveransperiod bestäms av Köparen 
och Leverantören kan leverera Råvarorna 
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först efter att leveranstidpunkten är överens-
kommen med Köparen. Vid gårdshämtning 
betalar Leverantören alltid för leverans till 
den mottagningsplats som ger lägsta möj-
liga kostnad för Leverantören, oavsett var 
Råvaran fraktas. Vid Leverantörens egen 
transport ansvarar Leverantören för att 
förvissa sig om öppettider och tidsbokning 
på mottagningsplatsen. Leverantören god-
känner att fastställande av kvaliteten sker 
baserat på uttaget prov vid Lantmännens 
mottagningsplatser oavsett om Råvaran 
transporterats av Leverantören eller av Kö-
paren. Köparen gör avdrag för Ortsjustering 
som debiteras på Invägd Kvantitet på det 
pris Köparen ska erlägga. Angiven Råvara 
vid leverans styr Ortsjustering. Eventuell ned-
klassning kan leda till justerad Ortsjustering i 
enlighet med Inför Skörd.

9.3  Vid leverans ska en av Leverantören full-
ständigt registrerad digital leveransförsäkran 
anmälas till Köparens mottagningspersonal 
eller ansvarig transportör. Registrering av 
digital leveransförsäkran kan ske på
lm2.lantmannen.com eller genom Köparens 
kundtjänst.

9.4  Beställning av transport via Köparen 
sker på lm2.lantmannen.com eller per tele-
fon. Leverantören ansvarar för att lastning 
kan utföras på ett säkert sätt som är förenligt 
med gällande lag och att det finns tillräckliga 
utrymmen på gården för lastning av beställd 
fordonstyp. Lastningstid ska noteras på 
leveransförsäkran av Köparen, eller av Kö-
paren utsedd transportör, och undertecknas 
av Leverantören. Leverantören förbinder sig 
att ha Råvaran tillgänglig för leverans under 
den avtalade Leveransperioden. För det fall 
Köparen inte kan hämta Råvaran under den 
avtalade Leveransperioden, har Köparen 
rätt till månadsvis förlängning av Leveran-
sperioden, dock med maximalt en månad. 
Om förlängning påkallas ska Köparen utan 
dröjsmål underrätta Leverantören därom. 
Vid en månads förlängning ska Köparen utge 
särskild ersättning till Leverantören med tio 
(10) kronor per ton Råvara som omfattas av 
förlängningen. Ersättningen ska erläggas 
enligt punkt 10 i dessa Allmänna Villkor.

9.5  För direktleveranser till slutkund krävs 
att analys av gårdspartiprov uppfyller 
slutkundens krav. Vid direktleveranser till 
slutkund är det slutkundens mottagnings-
kontroll, vägning, kravspecifikation och 
analys som avgör om Råvaran kan godkän-
nas. Avräkningsgrundande prov för analys 
uttas av slutkunden vid leveranstillfället. 
Uppfyller inte Råvaran i Inför Skörd angivna 
kvalitetskrav, äger slutkunden rätt att avvisa 
leveransen och Leverantören debiteras för 
kostnaden för avvisningen.

10.   PRIS OCH
BETALNINGSVILLKOR
10.1  Köparen ska till Leverantören erlägga 
det vid var tid gällande priset enligt Avtalet 
jämte mervärdesskatt. Avräkning, reglering 
och prissättning sker enligt Inför Skörd. Ett 
pris som Köparen lämnar till Leverantören 
är endast giltigt mellan kl. 13.00 och 16.00 
samma dag som priset lämnas och kan inte 
åberopas av Leverantören efter att giltig-
hetstiden har gått ut.

10.2  Betalning ska, om inget annat överens-
kommits mellan parterna, erläggas trettio 
(30) dagar efter fullgjord leverans.

10.3  Erlägger Köparen inte betalning i rätt 
tid enligt punkten 10.2, och det inte beror på 
Leverantören eller på något förhållande på 
hans sida, utgår till Leverantören den vid var 
tid gällande dröjsmålsräntan som anges på 
lm2.lantmannen.com på till betalning för-
fallet kapitalbelopp inklusive mervärdesskatt 
från förfallodagen till dess betalning sker. 
Utöver detta har Leverantören inte rätt till 
några försenings eller aviavgifter eller andra 
ersättningar.

10.4  Köparen har rätt att kvitta betalning 
enligt Avtalet mot förfallna skulder som 
Leverantören har till Köparen eller dess rätts-
innehavare.

11.   ANSVAR
11.1  Vid fel, dröjsmål och andra kontrakts-
brott har Köparen rätt att efter eget val 

kräva omleverans eller prisavdrag jämte 
skadestånd. Köparen har också rätt att häva 
Avtalet och kräva skadestånd om felet, dröjs-
målet eller kontraktsbrottet är av väsentlig 
betydelse för Köparen.

11.2  Leverantören är gentemot Köparen 
även skadeståndsskyldig för alla skador som 
Köparen eller tredje man tillfogas genom 
skada på person eller egendom som orsa-
kats av Råvaran (produktskador).

11.3  Leverantörens skadestånds- och 
ersättningsansvar enligt Avtalet omfattar 
ersättning för såväl direkta som indirekta 
skador och följdskador såsom utebliven 
vinst, uteblivna intäkter, förlust till följd av 
minskning eller bortfall av produktion eller 
omsättning, ersättning Köparen utgett till 
tredje man, förlust av goodwill, etc.

11.4  Leverantören ska för sina åtaganden 
enligt Avtalet inneha erforderlig ansvars- och 
produktansvarsförsäkring uppgående till 
minst 10 000 000 kronor.

11.5  Köparen reserverar sig för felaktigt 
genererad information och för försenad eller 
utebliven information i text eller bild, exem-
pelvis felaktig eller försenad prisinformation 
eller bekräftelse, som orsakats av tekniska 
fel, driftsstörningar, virusangrepp, datain-
trång i Lantmännens IT-miljö eller andra 
problem som hänför sig till den tekniska miljö 
som används för att tillhandahålla Köparens 
digitala tjänster. Om felaktig information lett 
till att erlagt pris blivit för högt eller lågt, ska 
priset korrigeras i efterhand. Köparen ansva-
rar inte för eventuella skador som uppkom-
mer som direkt eller indirekt följd av sådana 
fel och störningar som avses i denna punkt.

12.   LEVERANTÖRSUPP-
FÖRANDEKOD
12.1  Leverantören åtar sig att upprätthålla 
och efterleva miljömässiga, sociala och 
etiska standarder, vilket inkluderar efterlev-
nad av all tillämplig antikorruptions- och 
konkurrenslagstiftning, som uppfyller kraven 
i Köparens uppförandekod för leverantörer 
i den lydelse denna har när Avtalet ingås. 
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Leverantörsuppförandekoden återfinns på 
www.lantmannenlantbrukmaskin.se. Köpa-
ren ska meddela Leverantören eventuella 
ändringar av leverantörsuppförandekoden, 
och Leverantören ska snarast efter att fått 
ett sådant meddelande vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att leverantörsuppfö-
randekoden följs.

12.2  Om Leverantören eller någon av den-
nes underleverantörer inte kan upprätthålla 
de standarder som avses i leverantörsupp-
förandekoden ska Leverantören omedelbart 
skriftligen meddela Köparen om detta. Leve-
rantören ska då ange (i) skälen till att åtag-
andet inte kan fullgöras; (ii) vilka åtgärder 
som planeras för att komma till rätta med 
avvikelsen; samt (iii) en tidplan för slutföran-
de av åtgärderna. Föreslagna åtgärder och 
tidplanen ska godkännas av Köparen.

12.3  Om en sådan avvikelse som avses i 
punkt 12.2 inte åtgärdas till fullo inom (i) 
trettio (30) arbetsdagar räknat från den dag 
då avvikelsen uppkom; eller (ii) om en tidplan 
har godkänts av Köparen enligt punkt 12.2, 
senast det datum som anges i tidplanen, har 
Köparen rätt att säga upp Avtalet. I ett sådant 
fall behöver inte Köparen avvakta planerade 
åtgärder enligt punkt 12.2 som inte rimligen 
kan förväntas resultera i att avvikelsen rättas 
till fullständigt inom tio (10) arbetsdagar räk-
nat från den dag då avvikelsen uppkom.

12.4  Om Leverantören eller någon av den-
nes underleverantörer inte har upprätthållit 
de standarder som avses i punkt 12.1 (eller 
om det finns rimliga skäl att misstänka att så 
är fallet) ska Leverantören, på skälig begäran 
av Köparen, medverka till granskningar av 
Leverantörens efterlevnad av leverantörs-
uppförandekoden. Om sådan granskning 
genomförs ska Leverantören utan oskäligt 
dröjsmål överlämna den dokumentation som 
Köparen har rimliga skäl att begära och i 
övrigt samarbeta i rimlig utsträckning. Le-
verantören svarar för sina egna kostnader i 
samband med sådana granskningar.

12.5 Leverantören ska leverera varorna och 
fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet utan 
otillbörlig påverkan från någon tredje part, och 
ska inte erhålla någon ersättning i samband 
med detta från någon annan part än Köparen 
utan föregående godkännande av Köparen.

 

13.   SLF OCH SFO
Köparen ska för Leverantörens räkning inbe-
tala en avgift på 0,2 % av avräkningsbelop-
pet till Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). 
För oljeväxter inbetalas därutöver 1,8 öre 
jämte mervärdesskatt per kilo till Sveriges 
Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Avgifternas 
storlek är en branschöverenskommelse och 
medlen finansierar forskning. Köparen för-
behåller sig rätten att justera ovan nämnda 
belopp i händelse av att avgifterna ändras. 
Avgifterna avräknas från det belopp Köparen 
ska erlägga enligt punkt 10.1 ovan.

14.  HÅLLBAR ODLING
Råvaran kan vara utbytbar som Råvara en-
ligt EUs hållbarhetsdirektiv – RED vilket inne-

bär att råvaran ska vara producerad på mark 
som var registrerad som åkermark 1 januari 
2008 och ingår i stödansökan för EU-stöd 
och dess tvärvillkor. I de fall mark finns inom 
naturskyddsområde, såsom naturvårdsavtal, 
nationalpark, naturreservat, kulturreservat, 
naturminne, biotopskyddsområde, djur och 
växtskyddsområde, vattenskyddsområde 
samt Natura 2000-område, ska myndighe-
ternas krav för området följas. Leverantören 
ansvarar för att till Köparen anmäla eventu-
ella framtida förändringar som berör kriteri-
erna enligt ovan.
Revisionsbesök och kontroll kan vara anmäl-
da eller oanmälda och utförs av Köparens 
internrevisorer, kunder och/eller oberoende 
revisionsföretag. Leverantören ska uppge 
om Råvaran följer EUs hållbarhetsdirektiv på 
leveransförsäkran under punkten RED. Leve-
ranser från eventuella underleverantörer ska 
på leveransförsäkran alltid uppges som icke 
godkänd enligt RED.

15.   PERSONUPPGIFTS-
BEHANDLING
Inledning
15.1  Köparen är personuppgiftsansvarig för 
den behandling av personuppgifter som sker 
i anslutning till Leverantörens kontoansökan 
och den löpande administration av kontot. I 
detta integritetsmeddelande beskriver Köpa-
ren vilka personuppgifter Köparen behandlar 
om Leverantören, för vilka ändamål behand-
lingarna sker, och vilka rättigheter Leveran-
tören har i samband med dessa. Köparen 
värnar Leverantörens personliga integritet 
och arbetar ständigt för att säkerställa en 
hög skyddsnivå när Köparen behandlar 
Leverantörens personuppgifter. Köparen 
vidtar därför lämpliga tekniska och organi-
satoriska säkerhetsåtgärder för att skydda 
Leverantörens personuppgifter mot obehörig 
åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 
Alla Köparens personuppgiftsbehandlingar 
sker i enlighet med tillämplig dataskyddslag-
stiftning, vilken sedan 25 maj 2018 är Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 (”GDPR”). 

Kategorier av personuppgifter
som behandlas
15.2  Inom ramen för Leverantörens kon-
toansökan och kontoinnehav hos Köparen 
kan Köparen komma att behandla följande 
kategorier av personuppgifter om Leveran-
tören:
-  Kontaktuppgifter såsom namn, adress, le-

veransadress/avlastningsort/produktions-
ort (inklusive koordinater), telefonnummer 
och e-postadress

-  Organisationsnummer, personnummer 
och momsregistreringsnummer

-  Kredituppgifter och kreditprövningar
-  Bankuppgifter så som kontonummer, bank-

gironummer, autogirouppgifter och betal-
ningsuppgifter (in- eller utbetalningar)

- Uppgifter om beräknad och faktisk omsätt-
ning (köp av och leveranser till Köparen)

-  Uppgifter om produktionsprofil såsom 
produktionsinriktning och arealer

-  Uppgifter om kundprofil såsom kundnum-

mer, kundgrupp, kundkategori, kundseg-
ment, prisområde

-  Uppgifter kopplade till kundkännedom, 
såsom ägarandelar och verklig huvudman, 
PEP-status (person i politiskt utsatt ställ-
ning) och ID-handlingar (pass, körkort, 
BankID) 

Ändamål för behandlingarna
15.3  De kategorier av personuppgifter 
Köparen behandlar om Leverantören inom 
ramen för Leverantörens kontoansökan och 
kontoinnehav är nödvändiga för att uppfylla 
ett eller flera av följande ändamål:
-  För att administrera och fullgöra kontoav-

talet med Leverantören, t.ex. gällande 
leveranser, kontoändringar och fakture-
ring/betalning

-  För att kommunicera med Leverantören 
och tillhandahålla Leverantören informa-
tion gällande kontot

-  För att göra kreditupplysningar
-  För att möjliggöra automatisk betalning 

av t.ex. inköpsfakturor, ränteavgifter och 
kravavgifter via autogiro samt för att möj-
liggöra förskottsbetalning av spannmål

-  För rapporteringsändamål och för att ta 
fram (avidentifierad) statistik över Köpa-
rens kontohavare

-  För att upprätthålla spårbarhet i leve-
ranser eller vid reklamationsärenden och 
kvalitetsärenden.

-  För att utföra ID kontroller och genomföra 
riskbedömningar (kundkännedom), t.ex. 
gällande verklig huvudman och PEP-status

-  För marknadsföring, t.ex. via e-post och 
sms/mms om Köparen, Köparens kon-
cernbolag samt samarbetspartners (som 
Leverantören kan välja bort via en länk i 
respektive utskick). Direktmarknadsföring 
kan i viss mån anpassas baserat på ett 
fåtal parametrar som samkörs från olika 
källor, t.ex. lantbrukets storlek, produk-
tionsprofil och omsättning

-  För att tillhandahålla, underhålla, testa, 
förbättra och utveckla Köparens produk-
ter och tjänster och de tekniska plattfor-
mar som stöttar dessa

Laglig grund för behandlingarna
15.4  Många av de personuppgifter Köparen 
behandlar om Leverantören inom ramen 
för Leverantörens kontoansökan och kon-
toinnehav är nödvändiga för ändamål som 
syftar till att fullgöra Köparens avtal med 
Leverantören (inklusive de rättigheter och 
skyldigheter som kontoinnehavet innebär 
gentemot Leverantören). Köparen behandlar 
också Leverantörens personuppgifter för 
ändamål som syftar till att fullgöra Köparens 
rättsliga förpliktelser, t.ex. när Köparen ge-
nomför ID-kontroller och riskbedömningar 
om kundkännedom inför fakturahantering 
via Lantmännen Finans AB (vars verksamhet 
faller under Lag (2017:630) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism). I vissa fall har Köparen också en rätts-
lig skyldighet att lämna ut Leverantörens 
personuppgifter till Köparens andra samar-
betspartners, t.ex. med stöd av lagstiftning 
om kontroll av spårbarhet vid leveranser, 
reklamationsärenden och kvalitetsärenden. 
Vissa behandlingar baseras på en intresse-
avvägning där Köparens berättigade intresse 
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är att kunna rikta marknadsföring och er-
bjudanden till Leverantören. Marknadsföring 
kan komma att riktas gentemot Leverantören 
även viss tid (upp till ett år) efter det att kon-
toinnehavet upphört. Leverantören kan dock 
välja bort att detta via en länk i respektive 
utskick. Om Köparen behandlar Leverantö-
rens personuppgifter för något ändamål som 
kräver Leverantörens samtycke, kommer 
Köparen att inhämta sådant innan Köparen 
påbörjar behandlingen i fråga.

Lagringsperiod
15.5  Leverantörens personuppgifter lagras 
bara så länge som krävs för att Köparen ska 
kunna administrera kontoavtalet med Leve-
rantören, eller så länge som Köparen måste 
lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i 
enlighet med Köparens gallringsrutin.

Utlämnande och delning
av personuppgifter 
15.6  Köparen kan komma att dela Leve-
rantörens uppgifter med andra bolag inom 
koncernen för att kunna uppfylla ändamålen 
med behandlingarna som beskrivs ovan. 
Köparen kan också komma att dela Leveran-
törens personuppgifter med externa parter 
som tillhandahåller tjänster till Köparen, 
såsom leverantörer av IT-system/
IT-tjänster eller tjänster relaterade till kre-
ditupplysning, marknadsföring, analyser och 
statistik. Utförandet av dessa tjänster kan 
innebära att Köparens samarbetspartners, 
både inom EU/ EES och utanför EU/EES, får 
tillgång till Leverantörens personuppgifter. 
Bolag som hanterar personuppgifter för Kö-
parens räkning får alltid underteckna avtal 
med Köparen för att Köparen ska kunna 
säkerställa en hög skyddsnivå för Leveran-
törens personuppgifter även hos Köparens 
samarbetspartners. I relation till samarbets-
partners utanför EU/EES vidtas särskilda 
skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal 
som inkluderar de standardiserade modell-
klausuler för dataöverföring som antagits av 
EU-kommissionen och som finns tillgängliga 
på EU-kommissionens webbplats. Köparen 
kan även komma att lämna ut Leverantörens 
personuppgifter till Köparens andra samar-
betspartners, t.ex. med stöd av lagstiftning 
om kontroll av spårbarhet vid leveranser, 
reklamationsärenden och kvalitetsärenden. 
När Leverantören signerar kontoansökan 
genom BankID delas också Leverantörens 
personuppgifter med företaget som levererar 
den e-tjänst Leverantören använder BankID 
hos (d.v.s. den bank Leverantören legitime-
rar sig mot).  Slutligen kan Leverantörens 
personuppgifter komma att lämnas ut till 
myndigheter om det krävs enligt lag och/eller 
myndighetsbeslut.

Dina rättigheter och
våra kontaktuppgifter 
15.7  Leverantören har flera rättigheter i 
samband med Köparens behandling av Le-
verantörens personuppgifter enligt tillämplig 
dataskyddslagstiftning. Dessa rättigheter 
inkluderar följande:
-  Rätt till tillgång: d.v.s. att få bekräftelse på 

och information om de personuppgifter 
Köparen behandlar om Leverantören, t.ex. 
i ett registerutdrag

-  Rätt till rättelse: d.v.s. att få personupp-
gifter korrigerade om de är felaktiga eller 
ofullständiga

-  Rätt till radering (‘rätten att bli glömd’): 
d.v.s. att få personuppgifter som behand-
las raderade/anonymiserade (denna rätt 
är begränsad till sådana uppgifter som 
enligt lag endast får behandlas med Le-
verantörens samtycke, om Leverantören 
tar tillbaka samtycket och motsätter sig 
behandlingen)

-  Rätt till begränsning av behandling: d.v.s. 
att begränsa behandlingen av personupp-
gifter (under vissa omständigheter, t.ex. 
om Leverantören motsätter sig uppgifter-
nas riktighet)

-  Rätt till dataportabilitet: d.v.s. att få 
tillgång till personuppgifter i ett enkelt 
och överförbart format (under vissa om-
ständigheter, t.ex. bara för uppgifter Leve-
rantören själv tillhandahållit Köparen)

-  Rätt att göra invändningar mot behand-
lingen Leverantören har också rätt att 
lämna in ett klagomål till en tillsynsmyn-
dighet om Leverantören anser att dennes 
personuppgifter har behandlats i strid 
med tillämplig dataskyddsförordning. Om 
Leverantören vill ha ytterligare information 
om hur dennes personuppgifter behand-
las eller om vill utöva någon av rättighe-
terna ovan, vänligen kontakta Köparen på 
Lantmännen Kassatjänst, telefonnummer 
0771-111 225 eller skicka en skriftlig 
begäran till:

 dataskyddsombud@lantmannen.com
 Den senaste versionen av dessa villkor 

finns alltid på:
 https://lantmannen.se/gdpr 

Personuppgiftsbehandling
för Köparens räkning
15.8  Leverantören kan, inom ramen för full-
görandet av avtalet med Köparen, komma 
att få tillgång till och behandla personupp-
gifter för Köparen räkning. De kategorier av 
individer och personuppgifter som kommer 
att behandlas samt de behandlingar som 
kommer att ske framgår av Avtalet. Person-
uppgifterna behandlas för ändamålet att 
fullgöra Leverantörens åtaganden under 
Avtalet så länge Avtalet är i kraft.

15.9  Leverantören är att betrakta som 
personuppgiftsbiträde i den mening som 
avses i tillämplig dataskyddslagstiftning för 
behandling av personuppgifter som sker för 
Köparen räkning. Leverantören åtar sig att 
endast behandla de personuppgifter som 
Leverantören får tillgång till under Avtalet i 
enlighet med Avtalet, tillämplig dataskydds-
lagstiftning och övriga dokumenterade 
instruktioner från Köparen från tid till annan. 
Leverantören åtar sig att uppfylla samtliga 
de åtaganden som följer av GDPR, däribland 
i artikel 28.3 a)-h) GDPR.

15.10  Leverantören är skyldig att vidta alla 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär-
der som krävs för att skydda de personupp-
gifter som behandlas för Köparens räkning i 
enlighet med tillämplig dataskyddslagstift-
ning och ska alltid uppfylla de säkerhetskrav 
som följer av Avtalet eller Köparens övriga 
dokumenterade instruktioner, och ska infor-
mera Köpare om dessa säkerhetsåtgärder 

och eventuella planerade ändringar i dessa. 
Leverantören åtar sig att rapportera eventu-
ella personuppgiftsincidenter (säkerhetsinci-
denter) till Köparen inom 48 timmar från det 
att incidenten upptäcktes, så att Köparen 
kan uppfylla sin skyldighet att rapportera 
tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

15.11  Om Leverantören, med Köparens 
godkännande, anlitar underleverantörer 
(underbiträden) som kommer att behandla 
personuppgifter ska följande gälla. Leve-
rantören ska meddela Köparen god tid i 
förväg om eventuella planer att anlita nya 
underbiträden eller ersätta underbiträden 
så att Köparen har möjlighet att invända 
mot sådana ändringar. I förhållande till de 
underbiträden som anlitas ska Leverantören 
ingå avtal om personuppgiftsbehandling på 
villkor som motsvarar denna punkt 15. Om 
underbiträdet skulle finnas i tredje land åtar 
sig leverantören att, för Köparens räkning 
och med Köparens mandat, teckna ett så 
kallat Data Transfer Agreement som inklude-
rar EU-kommissionens modellklausuler.

15.12  Leverantören ska bistå Köparen 
med att radera personuppgifter (manuellt 
eller automatiskt) i syfte att säkerställa att 
personuppgifterna inte lagras längre än vad 
som är tillåtet enligt tillämplig lag. Person-
uppgifter, för vilka Köparen är ansvarig, får 
inte behandlas av Leverantören efter avta-
lets upphörande.

15.13  Leverantören ska, utan begränsning, 
hålla Köparen skadeslös i händelse av skada 
som är hänförlig till Leverantörens hantering 
eller behandling av personuppgifter i strid 
med denna punkt 15.

15.14  Parterna är överens om att Leveran-
törens ersättning under Avtalet omfattar 
ersättning för Leverantörens åtgärder och 
aktiviteter som krävs för att uppfylla denna 
punkt 15.

16.   FORCE MAJEURE 
OCH ANSVARSBEGRÄNS-
NINGAR
16.1  Part är befriad från påföljd för under-
låtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt 
Avtalet om underlåtenheten har sin grund 
i omständighet som ligger utanför parts 
kontroll och som förhindrar fullgörandet 
därav och vars följder han inte heller skä-
ligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
Om inte annat visas ska såsom befriande 
omständighet anses krig, krigshandling, 
mobilisering, inbördeskrig, arbetsmarknads-
konflikt, myndighetsbud, statsingripande och 
därmed jämställda omständigheter. Vädret 
eller missväxt är aldrig en omständighet som 
befriar Part från påföljd för underlåtenhet att 
fullgöra Avtalets förpliktelser. Såsom befri-
ande omständighet ska följaktligen aldrig 
anses torka, översvämning, frost eller annan 
omständighet relaterad till väder, oavsett om 
det är fråga om ogynnsamt väder eller ex-
ceptionellt dåligt väder. Inte heller angrepp i 
grödan av svamp, insekter eller annan ska-
degörare, oavsett omfattning, ska anses som 
en befriande omständighet.
Oaktat det ovanstående ska part dock en-
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dast befrias från påföljd för underlåtenhet 
att fullgöra viss förpliktelse om parten med-
delat den andra parten skriftligen om den 
befriande omständigheten inom fjorton (14) 
dagar efter omständighetens uppkomst. 

17.   TILLÄMPLIG LAG 
OCH TVISTER
17.1  Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

17.2  Tvister som uppstår i anledning av 
avtal på vilket dessa Villkor är tillämpliga ska 
slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande 
administrerat av Stockholms Handelskam-
mares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfa-
randet ska äga rum i Stockholm. Det svenska 
språket ska användas i skiljeförfarandet.

17.3  Regler för Förenklat Skiljeförfarande 
ska tillämpas om inte SCC med beaktande 
av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets 
värde och övriga omständigheter bestäm-
mer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I 
sistnämnda fall ska SCC också bestämma 
om skiljenämnden ska bestå av en eller tre 
skiljemän.

17.4  Skiljeförfarande som påkallats med 
hänvisning till denna skiljeklausul omfattas 
av sekretess. Sekretessen omfattar all infor-
mation som framkommer under förfarandet 
liksom beslut eller skiljedom som meddelas 
i anledning av förfarandet. Information som 
omfattas av sekretess får inte i någon form 
vidarebefordras till tredje person utan den 
andra partens skriftliga samtycke.

17.5  Om avtal eller del av avtal, för vilka 
dessa Villkor är tillämpliga, överlåts till en 
tredje man ska sådan tredje man automa-
tiskt vara bunden av denna skiljeklausul.
 

18.   SÄRSKILDA VILLKOR 
FÖR INKÖP AV KRAV
RÅVAROR
18.1 TILLÄMPNING
Dessa villkor tillämpas på avtal som inne-
fattar inköp av KRAV Råvaror som ingåtts 
mellan Köparen och Leverantören. Utöver 
dessa villkor tillämpas på sådana avtal även 
Lantmännens Allmänna Inköpsvillkor för 
spannmål, oljeväxter och trindsäd, se
lm2.lantmannen.com. Vidare tillämpas på 
sådana avtal även de eventuella särskilda 
villkor som parterna skriftligen kommit 
överens om i varje enskilt fall. För Oljeväxter 
KRAV Råvaror ska Leverantören före leve-
rans tillhandahålla av Köparen godkänd 
pesticidanalys. De uttryck som förekommer i 
dessa Särskilda villkor ska ha samma inne-
börd som anges i Lantmännens Allmänna 
inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter och 
trindsäd.

18.2 KRAV FÖR ATT INGÅ AVTAL
AVSEENDE KRAV RÅVAROR
För att en Leverantör ska kunna ingå Avtal 
avseende KRAV Råvaror krävs att Leverantö-
ren har godkänts vid revision utförd av behö-
rigt certifieringsorgan i syfte att kontrollera 
att Leverantören uppfyller kraven för att 
erhålla KRAV-certifiering.

18.3 CERTIFIKAT
Leverantörens anläggning där KRAV Råva-
ran producerats ska vara KRAV-certifierad 
aktuellt Skördeår. Certifieringsföretaget ska 
vara auktoriserat att certifiera enligt KRAV:s 
regler. Kopia på certifikat ska medfölja varje 
leverans för registrering vid silo. Alla KRAV 
Råvaror som säljs till Köparen ska vara 
KRAV-certifierade.

18.4 LEVERANS
Vid varje leverans ska, utöver leveransför-
säkran, kopia av KRAV-certifikat medfölja. 
Leverans av KRAV-Råvara som utgörs av 
oljeväxter får endast ske om av Köparen 
anvisad kemanalys av KRAV-Råvaran har 
utförts före leverans och denna kemanalys är 
utan anmärkning.

18.5 KARENSMARK
Handel med spannmål, trindsäd och oljeväx-
ter som är producerade på första årets ka-
rensmark är inte tillåten. Köparen kan köpa 
vete från andra årets karens för sin fodertill-
verkning. Ingen hantering av sådan Råvara 
sker under Skördeperioden. Mottagning sker 
endast under begränsade perioder under 
Lagerperioden i Köparens val.

PREMIUMRÅVARA
För Lantmännens premiumgrödor gäller 
särskilda villkor. Som odlare erhålls en pre-
mie för varje godkänt invägt och kvalitets-
reglerat ton upp till den angivna volymen 
i odlingsavtalet. Denna premie utbetalas 
på avräkning 30 dagar efter leverans av 
sin invägda spannmål, precis som vanligt. 
Vidare gäller tilläggsvillkor för respektive 
premiumavtal. För mer information besök 
lm2.lantmannen.com.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR
INKÖP AV RÅVARA
För ytterligare villkor som tillhör
Lantmännens olika avtalstyper, se under 
respektive avtalstyp i Inför Skörd eller
lm2.lantmannen.com.
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SYD exkl. 
BLEKINGE

SKÅNE och 
BLEKINGE

ÖST

NORR
MÄLAREN

VÄST

Helsingborg

Billeberga Åhus

Mörbylånga 

Eslöv

Hörby

Hammenhög
Ystad

Malmö

Alstad

Visby

Norra Hagby

Lidköping
Kvänum

Brålanda

Uddevalla

Sala

Hedemora

Uppsala

Klintehamn

Södertälje

Strängnäs

Västerås

Köping

Odensbacken
Kumla

Djurön
NorrköpingSkänninge

Vendel
Hargshamn 

Borlänge

Degernäs

Tidan

Falkenberg

Klagstorp

Fjärdhundra
Härvesta

Grästorp

Falköping

Karpalund

Vara

Stockholm

Sölvesborg

Staffanstorp

Karlstad 

Sä�e 

Kalmar Hamn

Mönsterås

Våra mottagningsplatser 2022
Prisområden

Tidsbokning krävs, boka via  
nätet eller telefon. 

• Gå in på lm2.lantmannen.com. 
Klicka sedan på Spannmål, Lämna 
Spannmål och Tidsbokning.

• Ring Lantmännen Lantbruks 
  kundtjänst 0771-111 222.

• Ring den siloanläggning där du 
  vill lämna din spannmål.

Tidsbokning krävs, boka via telefon 
till anläggningen.

Tidsbokning krävs, boka via nätet eller 
kundtjänst, inte till anläggningen.

Ingen tidsbokning krävs.

Väst Tidsbokning Info öppettider

Brålanda 010-556 26 27

Falköping 
(Viken)

0725-87 64 24 Öppet efter 
tidsbokning

Grästorp 0725-87 84 40 Öppet efter 
tidsbokning

Karlstad 010-556 10 04

Kvänum 0512-920 01

Lidköping 010-556 29 27

Säffle 073-086 35 12

Tidan 010-556 27 24

Uddevalla 010-556 26 92

Vara 070-309 77 35 Öppet efter 
tidsbokning

Skåne och 
Blekinge

Tidsbokning Info öppettider

Alstad  040-48 49 12

Billeberga 0418-43 13 96

Eslöv 010-556 08 58

Hammenhög 010-556 08 57

Helsingborg

Hörby 0415-171 73

Karpalund 0722-455066

Klagstorp 0410-260 41

Malmö 010-556 08 48

Staffanstorp 010-556 38 53

Sölvesborg 0456-410 33

Hedeskoga 
(Ystad) 0709-638037

Åhus 010-556 02 94

Norr 
Mälaren

Tidsbokning Info öppettider

Degernäs 0706-62 90 70

Fjärdhundra 0766-975 625

Hedemora 0766-975 771

Hargshamn* 073-2572088

Klintehamn 010-556 26 49

Köping 0766-975 776

Sala 0766-975 781

Borlänge 070-2819440

Härvesta 076-3117222

Stockholm fr.o.m. 15 okt 010-556 47 86

Kungsängen 
(Uppsala)

0766-975 786

Vendel 0706-33 73 41

Visby 010-556 26 49

Västerås 0766-975 791

Syd exkl. 
Blekinge

Tidsbokning Info öppettider

Falkenberg 010-556 21 59

Kalmar Hamn 0480-45 14 61

Mönsterås LBC 0706-94 42 68

Mörbylånga 070-3989367

Norra Hagby 070-552 01 02

Ort Telefon

Bjäre Kvarn 0431-36 62 07

Harplinge Lantmän 035-500 79

Hörby Lantmän 0415-171 00

JHL Lantmän 0414-285 30

Ljungbyheds Lantmän 0435-294 50

Löderups Lantmän 0411-52 41 01

Värö Lantmän 0340-66 00 24

Östra Ljungby Lantmän 0435-212 04

Öst Tidsbokning Info öppettider

Djurön 010-556 41 41

Kumla 010-556 28 93  010-556 28 93

Linköping 
Ärtsilo 

 010-556 17 53

Norrköping 010-556 16 73

Odensbacken 010-556 28 86 010-556 28 85

Skänninge

Strängnäs fr.o.m. 15 okt 010-556 31 58

Södertälje fr.o.m. 15 okt 010-556 97 45

Ytterligare anläggningar kan tillkomma,
meddelande sker genom lokal information. 
 
*Hargshamn har under lagerperioden  
begränsade öppettider.

Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare 
eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222

lantmannenlantbruk.se

Öppettider:

Information om våra mottagningsplatser  
som telefonnummer, öppettider etc. finns  
på lm2.lantmannen.com. Här hittar du även 
Lantmännens tjänst "Prenumerera på 
öppettider", logga in och anmäl dig för att få 
sms vid ändrade öppettider på 
anläggningarna.

För vissa anläggningar krävs tidsbokning enligt följande:

J8
0

7

Returadress 
Lantmännen Lantbruk 
205 03 Malmö


