ODLINGSKONTRAKT

VÅRSÄD SKÖRD 2020

Köpare

Säljare

Medlemsnummer:

Varaslättens Lagerhus
Lagerhusgatan 4
534 31 VARA
Gröda

Vårvete

Sort & artikelnr

Areal

Uppskattad
avkastning
ton/ha

Uppskattad
total kvant
ton

Leverans
Under
Efter
skörd ton
skörd ton

Quarna 5212
Övriga sorter 5210

Kerstin 5250
Grynhavre

Galant 5242
Symphony 5265
Propino 5221

Maltkorn

Irina 5226
Cresendo 5222

Foderhavre

5270

Foderkorn

5230

Åkerböna

5290

Kontrakterad areal är bindande och skördad vara skall levereras
Övrigt
Utöver Allmänna inköpsvillkor AIS 2014 (se baksida) gäller följande.
1. Spannmålen avräknas enligt aktuellt års skördeinformation.
2. Grundpris för respektive gröda är vecka 48.
3. Främmande föremål som glas, metall m.m. får ej förekomma.
4. Regler för KRAV-certifierad produktion ska följas.
5. Fältet skall ha varit fritt från slamgödsel de senaste 10 åren.
6. KRAV-certifikat skall medfölja varje leverans.
7. Grödor under karens skall levereras som konventionell gröda till Vara.
8. Varaslättens Lagerhus har rätt att stänga kontraktsteckningen vid valfri tidpunkt,
den pågår dock som längst till 2020-06-01.
9. Efterskördsleverans får ske tidigast vecka 48.
Leverans
Leveransplats Tråvad.
Om du vill få varan hämtad mot ersättning
kontakta våra transportledare för bokning,
Tel 0512-300 463, 0512-300 464
E-mail gardshamtning@varalagerhus.se

Kontraktsersättning
Quarna
16 kr/dt
Kerstin, Galant, Maltkorn
10 kr/dt
Bönor
8 kr/dt
Ivory, Symphony, vårvete
6 kr/dt
Foder
4 kr/dt
Kontraktsersättning utgår enligt avräknad kvalitet

Kontraktet förvaras hos köparen, säljaren erhåller en kopia

_________________________ den ______________
_________________________
Varaslättens Lagerhus

________________________
Odlarens namnteckning

Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara
www.varalagerhus.se, info@varalagerhus.se
Tel 0512-300 450, Fax 0512-103 10

Allmänna inköpsvillkor för handeln med spannmål m m
(AIS 2014)
Dessa villkor är framtagna för handeln med spannmål, oljeväxter, trindsäd och utsädesråvara, nedan benämnt
råvaran. Villkoren är i första hand avsedda att användas för handel mellan primärproducent, nedan benämnd
odlaren, och spannmålshandel, nedan benämnd köparen.
§1 Svensk lag
Råvaran skall vara producerad och hanterad i enlighet
med tillämpliga svenska lagar och föreskrifter.

§6 Torkning och vattenhaltsjustering
Vattenhaltsjustering av levererad råvara sker utifrån
köparens torkskala. I förekommande fall tar köparen ut
en torkningsavgift.

§2 Råvarans kondition
Råvaran skall vara av svenskt ursprung, fullmogen, frisk, §7 Betalning
sund och oskadad.
Om ej annat avtalats sker betalning 30 dagar efter
leverans.
Råvaran skall vara fri från främmande inblandning,
skadegörare, stinksot, mögel och dålig lukt samt får ej
§8 Särhållning och transport
vara behandlad med syra, betningsmedel eller liknande.
Odlaren skall vid all hantering av råvara iakttaga största
noggrannhet för att undvika inblandning av andra
§3 Restprodukter
varuslag.
Odlaren är ansvarig för att eventuell användning av slam
och/ eller andra restprodukter i odlingen följer köparens Odlaren skall kontrollera att egna och lejda
aktuella policy. Olika regler kan gälla för olika råvaror.
transportfordon är väl rengjorda, torra och fria från
främmande lukt och främmande ämnen. Transporter
§4 Leverans
skall ske med täckta transportmedel.
Om ej annat avtalats sker leverans som skörde- eller
lagerleverans till av köparen angiven mottagningsplats.
§9 Provtagning och analys
Provtagning för avräkningsgrundande analys sker i
Vid leverans av råvara till köparen skall en av odlaren
samband med leverans och bekostas av odlaren.
ifylld och undertecknad leveransförsäkran lämnas till
mottagningspersonal eller ansvarig transportör.
§10 Odlaravgifter
Köparen inbetalar, enligt branschöverenskommelser, för
Vid direktleverans till köparens kund är det dennes
odlarens räkning från tid till annan gällande avgifter till
mottagningskontroll, vägning, kravspecifikation och
Stiftelsen Lantbruksforskning samt för oljeväxter även
analys som avgör om råvaran kan godkännas. Odlaren
avgifter till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Köparen
skall genom ett representativt prov från partiet ha
skall redovisa avgifterna på avräkningsnotor.
kännedom om den levererade råvarans kvalitet före
leverans, för att minska risken för prisavdrag, extra
§11 Tvister
kostnader eller avvisning.
Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa
inköpsvillkor skall, om inte annat överenskommes, lösas
§5 Vattenhalt
genom förenklat skiljemannaförfarande enligt reglerna
Råvara kan levereras otorkad vid skördeleverans. I alla
för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
andra fall skall nedtorkning till lagringsbar vattenhalt ske
utan dröjsmål direkt efter skörd. Kylning och luftning av §12 Force Majeure
spannmål skall ske i nödvändig omfattning. Med
Köparen reserverar sig för omständigheter utanför
lagringsbar vattenhalt menas högst 14,0% för spannmål, köparens kontroll och som kan påverka uppfyllandet av
9,0% för oljeväxter och 15,0% för baljväxter.
dessa inköpsvillkor.

AIS 2014 är framtagna Föreningen Foder & Spannmål och fastställda av föreningens styrelse den 5 februari 2014.
www.foderochspannmal.se

