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Projektnummer Beviljat belopp 

  
Projekttitel / Typ av ansökan (max 200 tecken) 

 
 
 

3. Ekonomisk redovisning Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Summa 

Ange kostnadspost och belopp       
Förslag på poster: resor, material, hyra etc. 
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5. Sammanfattning av slutrapport (max 4000 tecken) 
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	Förnamn: Torgil
	Efternamn: Andersson
	Projektnummer: 1857002
	Beviljat belopp: 10000
	Projekttitel / Typ av ansökan: Terminshandel för spannmålsodlare med gårdsbaserad lagring
	Post 1: 6000
	Post 2: 0
	Post 3: 1500
	Post 5: 500
	Summa: 0
	Post 4: 2000
	Förklaring till ekonomisk redovisning: Post 1) Resor, 2) Boende, 3) Litteratur, 4) Material, 5) Slutseminarie.
Resor gjordes för studiebesök hos storskaliga spannmålsproducenter till bibliotek för att finna litteratur. Då Götalands södra slättbygder valdes bort från att ingå i studien uppstod inga boendekostnader. Litteratur om spannmålshandel införskaffades. De matematiska beräkningarna krävde en kraftfullare processor.
	Sammanfattning av slutrapport: Syftet med studien är att undersöka värdet av nyttan att prissäkra maltkorn för riskaverta svenska spannmålsproducenter genom terminshandel. Studiens metod är kvadratisk-riskprogrammering (QRP) och matematisk optimering med en icke-linjär lösningsalgoritm. Resultaten visar att nyttan för ganska riskaverta spannmålsproducenter i Uppland och Östergötland (Ss och Gns) är cirka 2-3 % av skördens värde. Kvalitetsrisken innebär en kostnad på 0,2-0,4 % av skördens värde i jämförelse. 

Tidigare litteratur visar att prissäkring av maltkorn är ett betydande verktyg för att hantera risk för svenska spannmålsproducenter. Tidigare litteratur pekar även ut att den utsträckning i vilken prissäkring genom terminshandel de facto används är betydligt mindre än optimalt. Denna studie bidrar till befintlig litteratur och visar på nyttan med prissäkring genom terminshandel.

Studien finns publicerad här:
https://stud.epsilon.slu.se/13430/  


