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Dags att teckna spannmåls- och torkavtal!
Spannmålsaffären är en av dina viktigaste beslut. Poolavtal är ett effektivt sätt att sprida
riskerna i din spannmålsaffär, även för dig som är aktiv och själv prissäkrar stora delar av
din skörd.
Poolavtal kan tecknas fram till den 31:e maj. I de fall du tecknar poolavtal senast 31:e
mars erhåller du en bonus på 30 kronor per ton.
I detta utskick gör du ansökan av Leveransavtal för dina grödor 2021 samt för torkavtal
för säsongen. Se sid 2 och 3. Konceptodlings- och terminsavtal samt annan
mottagningsort än Västerstad och Hörby, vänligen kontakta Mats Nilsson för vidare
handledning.
Returnera gärna era avtal i god tid före sista utsatta datum. Underskrivet avtal måste
vara Hörby Lantmän tillhanda senast den 31:e mars (poolavtal med bonus) respektive
31:e maj (övriga avtal).
Nyheter för i år
I år har vi utvecklat en digital lösning för spannmåls- och torkavtal med signering via
Bank ID. Givetvis behåller vi det traditionella sättet för de av er som föredrar det, dvs
teckna spannmåls- och torkavtal som tidigare via postgång. I nedan flödesöversikt
beskrivs de två olika processerna och hur de fungerar. Avtalen kommer finnas på mina
sidor i båda fallen i pdf format efter påskrifter.
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b) Om du väljer teckna avtal som tidigare via postgång samt signera på papper
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