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Spannmålstorget.fi – Steg för Steg

• I denna guide finns allt man behöver veta då man skall: 

• Skapa ett nytt konto 

• Skapa ny gård/verksamhetsställe

• Göra odlingskontrakt

• Kolla utbud och efterfrågan

• Sälja spannmål

Det är väldigt viktigt att man utför alla steg till slut. Avbryter man mitt i 

kan registreringen bli ogjord. 



Första sidan

-Välj språk och registrera dig om du inte gjort det tidigare.
-Om du har registrerat dig är det bara att trycka på logga in

1.Välj språk2.Tryck här



Registrera dig som odlare
- Innan du börjar, sök fram dessa uppgifter:

E-post, inloggningsuppgifter till nätbanken, Fo-nummer, gårdssignum samt alla andra 
kontaktuppgifter.

Tryck på registrera dig som odlare



Fyll i alla rutor korrekt och tryck på skicka
-Därefter följ anvisningarna som kommer upp på skärmen

-Du kommer att behöva nätbankskoderna här.



Nu är du registrerad ser ut som på bilden nedan

- Nästa steg, välj inställningar

1.Tryck här

2. Välj inställningar



Dags att skapa gård/verksamhetsställe

- Välj verksamhetsställen

-Här i ”inställningar-menyn” kan du också kontrollera och ändra dina inställningar

Tryck här:



Skapa nytt verksamhetställe

-Tryck på ”Skapa nytt verksamhetsställe”

-Här kan du även redigera eventuella tidigare inmatade verksamhetsställen, genom att 

trycka på redigera.



Skapa nytt verksamhetsställe

• Fyll i alla uppgifter så noga 

som möjligt.

• När allt är ifyllt, tryck på spara

• Efter det är det klart och man 

kan börja göra affärer eller 

odlingsavtal.



Utbud • Tryck på kanppen Utbud

• Vill du kolla på de odlingsavtal som 

finns tillgängliga, välj 

“Odllingsavtalsbuden” i rull-listan. I 

rull-listan finns även andra alternativ 

så som, Köpanbud, säljananbud, 

prisförfrågan osv. Dessa kan man även 

skapa själv om man vill 

köpa/sälja/kolla pris på sin spannmål

• För att göra ett kontrakt, välj önskat 

Odlingsavtal (I detta fall väljer vi 

Bondböna)

1.Tryck på utbud

Rull-listan

Tryck på odlingsavtal



• När man valt odlingsavtal kommer denna ruta 
upp där alla uppgifter finns, så som köpobjekt, 
avtal, avtalsvillkor och köparens uppgifter.

• Längre ner finns rutan för mängd och sort, fyll i 
dem enligt önskad mängd man vill göra 
kontrakt på samt vilken sort. Det går även att 
lägga till flera sorter.

• OBS: När man tryckt på Godkänn- knappen går 
det inte att ångra sig längre

• När man är klar trycker man på Godkänn och så 
är det klart. Lätt som en plätt!



Lycka till!
Frågor eller hjälp; ring Sören 050-32 01 539 eller Joni 040-64 31 929


