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Till alla våra spannmålsleverantörer, 
 
Vi vill först av allt börja med att tacka alla er som tecknat spannmålsavtal med oss. Det gör 
oss ödmjukt tacksamma och vi jobbar för fullt med att kunna förvalta detta förtroende på 
bästa sätt. 
 
Ni har märkt att vi håller på att införa en del nya sätt i hantering av kontrakt och signering av 
ingångna kontrakt. En del av er har valt att gå ”all in” medan andra valt att vara lite försiktiga. 
Nya tiden med mindre papper och mer digitalisering passar en del bättre än andra och därför 
håller vi båda dörrarna öppna. 
 
Det har under en tid varit obligatoriskt med leveransförsäkran vid leveranser direkt till bl a 
Lantmännen och 2020 införde vi ett system med att du som odlare kunde leveransförsäkra 
ett kontrakt. När juridiken fått kolla av detta så räcker det inte riktigt till utan det krävs 
leveransförsäkran för varje leverans som lämnas. Vi har därför utvecklat ett sätt för detta 
som vi hoppas ska vara enkelt för både dig som odlare och oss som inköpare. 
 
Du kommer att få en länk på sms och mail av oss i början av juni. Klickar man på denna länk 
kan man teckna leveransförsäkringar för viss gröda, med vissa villkor under skördeperiod. 
Man tecknar då för så många leveranser man tror att man behöver för just denna sort.  
Påskrift sker sedan med BankID.  
När detta är gjort kommer leveransförsäkran att registreras i vårt system och du slipper tänka 
på detta under skörd. OM antalet tecknade leveransförsäkringar tar slut kan du använda 
samma länk igen och teckna nya. 
Om du inte vill eller kan göra leveransförsäkran digitalt så löser vi det för dig ändå! 
Ring oss så skickar vi dig manuell blankett!  
 

TÄNK PÅ 
 

- Detta gäller endast för leveranser av konventionell spannmål till våra 
anläggningar, Västerstad och Hörby. 
Inte för KRAV leveranser eller leveranser direkt till tex Lantmännen.  
Då måste deras leveransförsäkringar användas 
 

- Det måste tecknas försäkran för varje spannmålssort. 
 

För dig som enbart spontan levererar spannmål så är vårt råd att ändå teckna leverans-
försäkran i förväg (antingen via länken eller via blankett). Det kommer då att bli mycket 
smidigare för både dig och oss i vågen.  
Väljer du att inte teckna leveransförsäkran så kommer du vid varje tillfälle i vågen vara 
tvungen att fylla i och underteckna leveransförsäkran manuellt. Det skapar både mer jobb 
och administration för oss båda. 
 
Din länk kommer att komma till dig i slutet av maj / början av juni. 
 
Med vänlig hälsning 
Hörby Lantmän 

http://www.horbylantman.se/

