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ODLINGSKONTRAKT 

• Odlingskontraktet är ett kvalitets- och samarbetsavtal mellan Hankkija Oy och kontrakts-
kunden. 

• Om kontraktsskördens pris och prissättning överenskoms genom separata köpeavtal före leve-
ransen. 

 

AFFÄREN FÖRBINDER SIG ATT 

• Köpa den handelsdugliga kontraktsskörden. 
• För kontraktsskörden söka det lämpligaste användningsändamålet på basis av det leve-

rerade förhandsprovet. 
• Utföra förhandsanalys av kontraktsgrödorna. Förhandsanalysen av kontraktsskör-

den är avgiftsfri, om spannmålen säljs till Hankkija (utom grobarhetsanalys). 
• Iaktta vid spannmålshandel allmänt tillämpade betalnings- och leveransvillkor, om inte annat 

särskilt överenskommits. 
 

KONTRAKTSKUNDEN FÖRBINDER SIG ATT 

• Sälja kontraktsskörden till affären. 
• Skicka in ett representativt prov av kontraktsskörden, senast före 15.10., och svara på 

de frågor från Tillväxtprogrammet gällande produktionen, som finns på påsen för för-
handsproven. 

• Producera kontraktsskörden med iaktagande av de villkor för miljöstöd som till-
lämpas i Finland. 

• Producera grödorna enligt anvisningen Goda produktions- och lagringsmetoder för åkergrödor 
utgiven av Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (www.vyr.fi) år 2016. 

 

KONTRAKTSSKÖRDENS KVALITET 

• Kontraktsskörden ska vara mogen, sund och handelsduglig. 
• Spannmålens fukthalt ska vara under 14 % om inte annat särskilt överenskommits. 
• Halten av spannmålsslag som inte hör till huvudgrödan får vara högst 2 %. 
• Halten av orenheter högst 2 %. 
• Spannmålen ska vara oförorenad av ogräsfrön- 
• Behandling av beståndet med glyfosat före skörden är förbjuden. 
• Användning av gödselmedel som innehåller slam från samhällsreningsverk är inte tillåten. Använd-

ning av andra godkända återvinningsgödselpreparat rekommenderas. Det är inte tillåtet att an-
vända gödselmedel som innehåller slam från samhällsreningsverk under samma växtperiod. An-
vändning av andra godkända återvinningsgödselpreparat rekommenderas 

• Användning av preparat som innehåller klormequat (CCC) är inte tillåten på kvarn/exporthavre. 
• Minimikvalitetskraven enligt spannmålens användningsändamål är: 

 
Kvarnvete: falltal minst 220, proteinhalt minst 12.5, hlv minst 78 kg, avfallskorn högst 5 % 

Fodervete: hektolitervikt minst 76 kg 

Kvarnråg: falltal minst 120, hektolitervikt minst 71 kg 

Foderkorn: hektolitervikt minst 62 kg  

Stärkelsekorn: hlv minst 62 kg, förkrympta kärnor (under 2,2 mm sållI högst 15 % 

Maltkorn: grobarhet minst 95 %; fraktion I+II minst 90 %, fraktion IV högst 4 % 
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proteinhalt mellan 9,5-11,5 %, spruckna kärnor högst 5 % 

Foderhavre: hektolitervikt minst 54 kg  

Export/Livsmedelshavre:  hlv minst 56 kg, förkrympta kärnor högst 10 % (2 mm såll), 

gröna kärnor högst 1 %, frisk färg, övriga spannmålsslag högst 1 % 

Bondböna / foderärt: fukthalt max. 14,5 %, orenheter högst 2%, avfallskorn högst 4 % 

Rybs/Raps: fukthalt högst 9 %, klorofyll högst 50 ppm, oljehalt minst 40 %, 

 avfallshalten högst 4 % 

 
• Halten av mögeltoxin för inte överskrida gränsvärdena enligt gällande förordningar och rekom-

mendationer 

• Om kontraktsskörden inte uppfyller de ovannämnda grundläggande kvalitetskraven försöker 
affären hitta ett användningsändamål som motsvarar skördens kvalitet 

 
KONTRAKTSSKÖRDENS SPÅRBARHET 

• Spannmålens spårbarhet och dokumentationen av produktionssättet stärker den inhemska 
spannmålskedjans konkurrenskraft. 

• Kontraktskunden förbinder sig att vid behov överlämna all information om kontraktsskör-
dens produktion och odlingsåtgärder åt affären. 

• När kunden skickar skiftes- och andra bakgrundsuppgifter till den elektroniska skiftesdatabanken, 
har affären rätt att hämta bakgrundsuppgifter om odlarens kontraktsareal från denna databas. 
Affären har också rätt att skicka in kontraktskundens kvalitets- och kontraktsuppgifter till dessa 
databanker. Genom att förbinda kontraktskundens och affärens information elektroniskt får man 
information som är nyttig för köparen och säljaren för utveckling av odlingen. Enskilda kon-
traktsodlares skiftes- och odlingsdata visas inte separat i forsknings- och utvecklingsprojekten. 

• Uppgifter om förhandsprov och andra uppgifter om odlingen som samlats in i databaserna 
används dessutom för dokumentering med tanke på köparnas kommersiella partispecifika 
krav. Uppgifterna om handelspartierna samlas in ur materialet från de kontraktsdlare som le-
vererat de aktuella partierna och skickas endast till det aktuella partiets köpare. 

• Kontraktskundens konfidentiella uppgifter kan användas endast av personal som ansvarar 
för affärens spannmålshandel och forskningsverksamhet. Uppgifterna visas i inga samman-
hang individuellt. 

 
ÖVRIGT 

• Om kontraktskunden av honom/henne själv oberoende orsaker inte levererar sin kon-
traktsskörd till affären, ska detta utan dröjsmål meddelas åt affären. 

• I fall av oöversigligt hindet kan kontraktet hävas ömsesidigt genom gemensam överenskom-
melse. 

• Vid prissättning och köp av kontraktsgrödor används affärens allmänna gällande köpvill-
kor. 


