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Innehåll

• Hur växer produktionen under de närmaste åren? Finns det en marknad för 
det ökade utbudet, hur påverkar det prisutvecklingen på sikt

• Prisuppföljning och marknadsstatistik ännu under utveckling

• ☺ Positiv trend gällande försäljning av ekoprodukter

• ☺ Nya investeringar i inhemsk havreförädlingskapacitet ökar efterfrågan 
redan 2021

• Ekospannmålsbalansen verkar ändå förstärkas,  stort beroende av 
inhemsk efterfrågan, svag konkurrenskraft på exportmarknaden för 
ekospannmål



https://www.vyr.fi/fin/markkinatietoa/kotimaan-hinnat/Luomukaura/Fazer+Mylly/Lahti+%28suurimokaura%29





https://proluomu.fi/luomun-myynti-ylitti-400-miljoonaa/

+ ekomjöl
-mellanmålsprodukter
och färskt bröd





-Samtliga spannmål minskar i lager, förutom 
havren

-Produktionen 20/21 , 3,2 milj ton, 19/20, 3,9 
milj ton
-Konsumtionen 20/21, inhemsk, 2,8 milj ton och 
export 0,5 milj ton

-Lagren , 1,1 milj ton fortsättningsvis höga i 
förhållande till konsumtionen. 2018/19 var vi 
nere i 0,7 milj ton
Lager i förhållande till konsumtion (stock to use)
34 %

Balansen utgår från prognosen uppgjord av 
spannmålsbranschens samarbetsgrupp 
25.11.2020. Nästa uppdatering i mars-21.



Konsumtionen av konventionellt spannmål 
2020/21 (inhemsk+ export), %

Inhemsk Export

Vete 90 10

Råg 100 0

Korn 95 5

Havre 60 40

Inhemska efterfrågan bestämmer långt hur spannmålspriset utvecklas  förutom för havrens del där exportens andel 
är betydande och draghjälp kan fås från exportmarknaden.



Kantar, maatilojen kehitysnäkymät 2027, 26.11. 2020

2019
Totalareal 308 000 ha
varav cirka 60 000 ha i 
spannmål (20 %)
2022: 70 000 ha
2027: 80 000 ha



Lager i förhållande 
till konsumtion
(stock to use)
61 %
OBS!
Siffrorna förknippade 
med osäkerhet speciellt
gällande ingående lager
varför dessa inte publiceras
för närvarande på VYR
sidorna.
2022: 70 000x2,25 t=160 000t (+30 000t)
2027: 80 000x2,25 t=180 000t (+50 000t)



Kantar, 28.2. 2021, Luomuyrityskyselyn tulokset

Industriell användning
55 livsmedel+5 foder (50%)
På gårdar
40 foder (30%)
Övrigt
20, utsäde (20 %)
0, export
Totalt 
125 000 ton



-användning huvudsakligen
till livsmedel
-1/3 av vetet går till foder-
produkter  



https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/luomutilat/tilastot/luomu-2020ep.pdf

2020
Eko+övergångsperiod, 315 000 ha
Eko, 281 000 ha
Övergångsperiod, 34 000 ha


