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HÖJT PRIS 2020!
PRIS
vid 20 % st.-halt:

Vi betalar ett högt
pris för din potatis!
För odlingen 2020 har vi höjt
baspriset från 68 öre/kg, vid 20 %
stärkelsehalt till 72 öre/kg, vilket
ger en ökad intäkt på cirka 2 000
kr per hektar. Utöver detta pris
kommer ett tillägg på 3 öre/kg vid
20 % stärkelsehalt som betalas
ut efter avslutad kampanj våren
2021. Tillägget är ett förskott av
efterlikvid. Sammantaget ger det
ett pris på 75 öre/kg, vid 20 % stärkelsehalt. Vår målsättning är att
betala ytterligare några öre per kg
i efterlikvid (se illustration).
TEXT STINA NILSSON

Vi erbjuder även fri frakt upp till 14
mil. Den genomsnittliga fraktersätt
ningen är ca 6 öre/kg potatis men be
räknas efter hur många km respektive
odlare har till fabriken.
Som odlare tecknar du ett kontrakt
på antal hektar och ton potatis du räk
nar med att skörda hösten 2020. Tänk
på att rätt arealuppgifter är mycket
viktigt för oss för att vi ska kunna op

89 öre/kg

INTÄKT
vid 45 ton/ha:

40 050 kr/ha

Efterlikvid* 8 öre/kg

3 600 kr/ha

Efterlikvid förskott 3 öre/kg

1 350 kr/ha

timera och planera vår produktion och
försäljning det kommande året!
I samband med kontraktsteckningen
får du besked om ditt behov av insatska
pital till odling 2020. Är det tillräckligt
eller behöver du köpa till insatskapital
från föreningen? Varje medlem skall del
taga med en insats för varje påbörjat 880
kg potatis. Varje insats kostar 400 kr.
Efter kontraktsteckning sker en
justering av insatskapitalet utifrån ge
nomsnittleveranser de tre senaste åren.
Detta sker i februari/mars. För att över
skott av insatskapital ska uppstå behö
ver det vara en avvikelse på mer än 10
procent för korrigering. Det är endast
inbetalt insatskapital som betalas ut
vid överinsatser. Emitterat insatskapital
betalas endast ut då medlem väljer att
avsluta sitt medlemskap i föreningen.
Kravet om två potatisfria år kvar
står. Vi är helt övertygade om att
det på sikt är gynnsamt att dra ut på
växtföljden, för att vi framöver skall
nå en hållbar och långsiktig odling av
stärkelsepotatis.

Frakt 6 öre/kg

2 700 kr/ha

(fri frakt upp till 14 mil)

Baspris 72 öre/kg

32 400 kr/ha

Betalning 2020, öre/kg, vid olika stärkelsehalter
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Illustrationen visar Lyckebys pris till odlingen av
stärkelsepotatis 2020. *Genomsnittlig efterlikvid
vid 20 % stärkelsehalt de senaste 3 åren.
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