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Svenska Foder AB
.
.

Dotterföretag
Nomus Skadedjur AB
100 %
VD Ulf Hagelberg
Datalogisk
7%
VD Jan Yttesen

Skånefrö AB
30 %

RME (Värmtlant))
40 %

Scandinavian Seed
44 %
VD Johan Klingspor

Rosén Skaraborg AB
70 %
VD Lars Rosén

Fodermix AB
50 %
VD Gunnar Elvin

Vellinge Spannmål AB
70 %
VD Jan-Åke Rindestam

Vallåkra Lantmannaaffär AB
70 %
VD Mats Nilsson

• Svenska Foder AB har stärkt sin marknadsposition bl.a.
genom att ingå i en rad strategiska samarbetsallianser.
Senast med Skånefrö AB och Värmlant.
• Med DLG har samarbetet senast blivit utökat omkring
GARTA samt med Service i förbindelse med att utveckla
Djur & Natur ytterligare (Svenska Foders namn på DLG´s2
Land & Fritid)
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Spannmål inom Svenska Foder AB
• Vi har egna anläggningar för export, marknadsandel ca 35-40% av exportvolymen ifrån Sverige.
• Säljer till industrin i Sverige.
• Vi har egna anläggningar för import av spannmål
(foder/energi kvalitet).
• Ingen intervention = Lågt pris.
– Skall avsättas till bättre pris!

• Vi är alltid aktiva i marknaden.
– I skörd och eftersäsong med egna anläggningar
– Via dotterbolag
– Inte enbart vid prisuppgång.

• Syfte:. Vad kan vi göra bättre ?!!!!!!
3

Kontraktsmöjligheter
•
•
•
•

Volymkontrakt utan pris
Volymkontrakt med pris
Skörd-/Eftersäsong
Hämtning/fritt levererat
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Närmaste årens odling?
•
•
•
•

Odla marken
Växtföljd
Anpassa odlingen efter rådande betingelser
Ha tät dialog med oss
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Maltkorn
•
•
•
•

Pasadena i skörd/eftersäsong
Prestige, Scandium, Henley i eftersäsong
All Henley köpes tillbaka på kontrakt.
Vi köper också andra sorter i parti på
eftersäsong.

6

3

Foderkorn
• Scandium – om det blir kvalitetsproblem på
normalt maltkorn är Scandium/Annabell
rätt.
• Bra kvantitativ och kvalitativ skörd, oavsett
foder eller malt.
• Odlingsbar genom hela Sverige
• Säkerhet med potential
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Havre
• Efterfrågan
• Tyskland köpare
• Odla havre
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Vårvete
• Triso – till kvarn
• Quarna – begränsad utsädesvolym
- svenska kvarnar köper
- utländska kvarnar köper
- inget utsäde säljes utan kontrakt på
skördade volymen.
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Höstspannmål
•
•
•
•
•

Odla kvarn/industrivete.
Välj rätt sort – Olivin!
Odla fodervete med hög stärkelsehalt.
Odla rågvete
Odla råg
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Pristrend vete
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Brutus ärt
•
•
•
•
•
•
•

Till Danmark
Fast pris
Tillkommer premie för godkänd matärt
Lev i SvF´s val okt 2007 – mars 2008
Fritt avhämtat gård med minfrakt för 30 ton.
Kem beh mot ärtvecklare är ett krav
Förprov avgör kvalitet - omklassning till foderärt
ger fraktdebitering mot närmaste foderfabrik.
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Ärter
• Övriga sorter till foder.
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Nex 170 - våroljeväxt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efterfrågan ökar
Kontraktsodling enbart
Utsäde via Svenska Foder AB
Fast pris kan senast låsas per 15 juli, 2007. Alla
volymer prisas senast denna dag.
Lev i SvF´s val okt 2007 – mars 2008
SvF´s Karlshamnsnot. i period 2 (okt-dec) hämtat
fritt gård.
Premie + 10 kr/dt.
Dialog gäller
Kommer som höstoljeväxt
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Övriga höst- och våroljeväxter
• Mot Karlshamn, exportanläggning,
RME-anläggning eller fabrik
• Fast pris eller odlingskontrakt
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Pristrend oljeväxter
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Industrigrödor
• Vi köper vete, rågvete och korn.
• Vi köper oljeväxter.
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Vad skall du göra?
• Välj en aktör som jobbar både med export, import,
inhemsk försäljning, avsättning till foderprod och
som köper och hanterar såväl i skörd som på
eftersäsong.
• Välj en aktör som har helheten: Små marginaler på
totala affären (det är ett klart syfte).
• Välj kontraktsteckning: Tidigt kontrakt ger störst
möjlighet för alla!
• Välj att fastprisa 50 – 100% av beräknad volym!
• Välj rätt sort/kvalitet till rätt avsättning!
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• Välj Svenska Foder.
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Sammanfattning inför våren
•
•
•
•
•

Odla jorden
Odla spannmål, oljeväxter, trindsäd
Vi är din affärspartner
Vi köper din spannmål
Håll kontakt med oss!
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