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Det senaste året har präglats av Corona-pandemin. 
En effekt har varit att vi tillbringat betydligt mer tid i 
hemmen. Det har förändrat våra matvanor så pass 
mycket att det märkts på spannmålsmarknaden när 
försäljningen av bröd och pasta har stigit. På inter-
nationell nivå märks ett ökat intresse för att hålla 
spannmål i lager för att minska sårbarheten för oför-
utsedda händelser. Sammantaget har detta medfört 
ökande priser på de flesta av våra grödor. Det blir 
spännande att se hur utvecklingen blir under kom-
mande säsong när vi förhoppningsvis kan lämna 
pandemin bakom oss.
Våra kunder blir mer och mer fokuserade på håll-
barhetsfrågor. Det kan ta sig uttryck i önskemål om 
biodrivmedel vid odling och transport av spannmål, 
användning av mineralgödsel med minsta möjliga 
klimatavtryck eller odling utan vissa växtskyddsme-

del. Det kommer medföra att vi lanserar fler koncep-
todlingar de närmaste åren med specifika kundan-
passade villkor. Det innebär en möjlighet för dig som 
odlare att få ett högre pris för att du tar fram en vara 
som är skräddarsydd åt en viss kund.

Lycka till med årets odling och skörd!

Karl Delin, spannmålschef  

Lagerhuset strävar alltid efter att tillsammans med våra medlemmar kunna erbjuda spann-
mål av högsta kvalitet. Genom relevanta villkor som baseras på våra kunders krav kan vi 
premiera spannmål som håller rätt kvalitet. Titta gärna igenom hela skördeinformationen 

och fundera på vad du kan göra för att hamna så rätt som möjligt.

Goda utsikter för 
spannmål!

Varaslättens Lagerhus
- för Dig och Dina grödor
Vision:

Varaslättens Lagerhus skall vara en 
framgångsrik och väl etablerad 
spannmålspartner som är det självklara 
och lönsamma valet för odlare och kund

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna broschyr. Vi förbehåller oss även rätten att omedelbart lägga 
till och ändra i Skördeinformationen om marknadsanpassning är nödvändig.
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NYHETER skörd 2021:

• Ny broschyr med nytt utseende

• Vattenhalt förtydligad vid lagerleverans; sidan 12

• Falltal i råg; sidan 14 & 17

• Skalskador i maltkorn; sidan 17

Varaslättens Lagerhus strävar efter att all den spannmål vi handlar med 
ska vara ansvarsfullt producerad med hänsyn till påverkan på människors 
hälsa och den omgivande miljön. Detta gör vi bland annat genom att ställa 
krav som framgår av våra kontrakt och de allmäna inköpsvillkoren (sid 26).
Vi arbetar dessutom med information och rådgivning i syfte att främja en 
odling som är miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar.

Vår spannmålsvision:

Spannmål att lita på!

EKOLOGISKT
• Reglerna för KRAV-certifierad produktion ska     

följas
• KRAV-certifikat ska medfölja varje leverans
• Fältet ska vara fritt från slamgödsel de senaste

tio åren

KVARN/INDUSTRI

• Fältet ska vara fritt från slamgödsel de senaste
tio åren

• Stråförkortningsmedel/tillväxtreglering är inte 
tillåten. (Förutom i följande grödor: råg, rågvete, 
höstkorn, höstraps, foderkorn, maltkorn.

EXPORT
• Avloppsslam får endast användas om det kom-

mer från REVAQ-certifierade reningsverk och 
slampartiet är godkänt enligt REVAQ:s regler.

• Icke REVAQ-godkänt slam får inte ha tillförts 
senare än 7 år innan skörd.

• Exportspannmål hanteras endast under lagersä-
songen eller vid avrop av inköpare.

Spannmålskoncept
All spannmål som vi köper in ska uppfylla kraven i ”Allmänna inköpsvillkor för 

handel med spannmål mm.” (se sid 26 i denna broschyr eller hemsida). Spannmå-
len avräknas enligt aktuell ”Skördeinformation”. Där utöver tillkommer det krav 
baserat på våra kunders önskemål i olika segment på marknaden och vi köper 

därför in spannmål i tre olika koncept där följande villkor ska uppfyllas:
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ODLINGSKONTRAKT

• Odlingskontrakt är basen i våra spann-
målsinköp

• Att teckna ett odlingskontrakt med Va-
raslättens Lagerhus ska vara tryggt och 
enkelt

• Odlingskontraktet är ett arealbaserat 
kontrakt 

• En styrka med odlingskontrakten är att 
Varaslättens Lagerhus hanterar hela 
spannmålsvolymen från den kontrakte-
rade arealen, oavsett volym och kvalité

På odlingskontraktet är det den kontrakterade 
arealen som är bindande. Skörden kan variera 
uppåt och nedåt beroende på årsmånen och denna 
variation får föreningen hantera. Odlaren förbinder 
sig att leverera hela skörden från den kontraktera-
de arealen och garanteras då samma pris på hela 
volymen oavsett om skörden blir större eller mindre 
än beräknat. Varaslättens Lagerhus gör affärer 
med denna spannmål under ca 1,5 års tid med 
målsättningen att generera ett så högt pris som 
möjligt till odlaren. Priset på varan sätts i tre steg; 
Först fastställs ett delbetalningspris som utgör ca 
70% av aktuellt marknadspris. I december sätts ett 

slutpris baserat på vad Varaslättens Lagerhus har 
fått ut vid försäljningen av grödan fram till denna 
tidpunkt. På detta tillkommer en efterlikvid som 
utgör en utdelning av det överskott som uppstått 
i Varaslättens Lagerhus under hela verksamhets-
året. Nedklassad vara prissätts baserat på aktuellt 
användningsområde. (Nedklassad vara får sam-
ma pris som den vara den klassats ned till, dvs 
brödvete som klassas ned till fodervete får samma 
pris som det som från början kontrakterats som 
fodervete.) Odlingskontrakt kan tecknas fram till 
den 1/6 skördeåret. Varaslättens Lagerhus kan 
stänga kontraktsteckningen tidigare om det blir 
fulltecknat.

Gårdslagring

Aktuell volym av grödor på odlingskontrakt som 
ska lagras på gård och levereras under eftersä-
songen ska deklareras till oss senast den 1/11 
skördeåret om volymen avviker från vad som 
tecknades från början. Denna volym ska sedan
levereras med en tillåten avvikelse på +/- 10 %.
Överleverans på mer än 10 % avräknas till dags-
pris vid leveranstillfället. Fattas mer än 10 % av 
kontrakterad volym har Lagerhuset rätt att begä-
ra ersättning av odlaren. Ersättningen beräknas 
utifrån de kostnader som uppstått för att ersätta 
den saknade volymen. Ett representativt prov ska 
lämnas till vårt labb senast 1/11. Konventionellt 

Kontraktsalternativ

höstvete som lagras på gård och hämtas i vårt val 
och som vi kan leverera direkt till kund är fraktfritt. 
För övriga grödor debiteras frakt från odlarens 
lager till Vara för konventionella grödor respektive 
till Tråvad för ekologiska grödor om varan
hämtas av oss.

Lagringsersättning

Grundpriset på odlingskontrakten gäller för leve-
ranser under vecka 48. För tidigare och senare le-
veranser tillämpas ett reglering (se bild nedan). För 

Varaslättens Lagerhus finns till för att sälja medlemmarnas spannmål till det bästa 
pris som marknaden kan erbjuda. Målsättningen är att det ska vara enkelt och 

tryggt att handla med spannmål genom Varaslättens Lagerhus.
Vi har två olika typer av kontrakt på spannmål för att ge dig som odlaren en valfri-
het i spannmålsaffären; Odlingskontrakt & Fastpriskontrakt. På båda dessa kan du 

även göra ett Torkavtal.

leveranser under skörden är avdraget 3 kr/dt. Maxi-
mala tillägget är 5 kr/dt och det erhålls vid leveran-
ser från och med vecka 9 för vete och vecka 5 för 
övrig spannmål. För att kunna sälja och leverera 
spannmålen till slutkunden innan det är dags för ny 
skörd behöver vi få in spannmålen i tid. Leveranser 
efter vecka 18 får därför ett förseningsavdrag på 10 
kr/dt. Detta såvida inte spannmålen lagras för vår 
räkning för direktleverans till slutkund.

6 7

S 

E

K

I

Ö

N

R

F

D

O

2 0 2 1

S 

E

K

I

Ö

N

R

F

D

O

2 0 2 1



Villkor:
• Fast torkningsavgift om 11,00 kr/dt på all leve-

rerad spannmål under skördeperioden.
• Den fasta torkningsavgiften gäller från 0-22 % 

vattenhalt, Vid mer än 22 % vattenhalt tilläm-
pas torkningsavgift enligt aktuellt års skördein-
formation för den enskilda leveransen. 

• För råg med godkänt falltal gäller fast tork-
ningsavgift upp till 24 % vattenhalt.

• Avtalet gäller endast spannmål och ej baljväx-
ter, oljelin eller oljeväxter.

• Köparen av avtalet förbinder sig att leverera 
all spannmål av årets skörd till Varaslättens 
Lagerhus.

• Torkad spannmål får levereras tidigast vecka 
48.

• Senaste teckningsdag för detta avtal är 1/6.

FASTPRIS

Vi tecknar fastprisavtal på samtliga grödor både 
före och efter skörd. Fastprisavtalet gäller för en 
bestämd mängd av en viss kvalitet för en viss leve-
ranstid till ett uppgjort pris.

Kontrakterad mängd ska levereras och tillåten 
avvikelse är 5%. Överlevererad volym prissätts till 
aktuellt dagspris på leveransdagen. Fattas mer än 
5 % av den kontrakterad volym har Lagerhuset 
rätt att begära ersättning av odlaren. Ersättningen 
beräknas utifrån de kostnader som uppstått för att 
ersätta den saknade volymen.

Nerklassad vara prissätts vid slutbetalning genom 
att prisskillnaden mellan Lagerhusets odlings-
kontrakt på respektive gröda, t.ex. kvarnvete och 
fodervete dras av på priset, delbetalningspris på 
nerklassad vara bestäms av köparen.

För att få reda på vilket pris 
som kan erbjudas på just din 
vara så kontakta din säljare!

LEVERANS UTAN 
KONTRAKT
Spannmål som levereras till oss utan att det finns 
ett giltigt kontrakt avräknas till gällande dagspris på 
leveransdagen. Vid leverans utan kontrakt måste 
odlaren fylla i ett leveransintyg innan spannmålen 
lossas. På detta intygas att endast godkända växt-
skyddsmede i rekommenderade doser använts, att 
slamgödsling ej skett och att främmande material 
såsom glas, metall etc inte förekommer.

TORKAVTAL

Torkavtal kan du teckna på all spannmål som du 
levererar. Du får då en fast torkavgift upp till en 
viss procentsats på vattenhalten. Levereras en 
vara med högre vattenhalt än vad som angivits på 
torkavtalet gäller ordinarie torktaxa.

Torkavtalet tecknar du samtidigt som du gör ett 
odlingskontrakt eller ett fastprisavtal, och du måste 
teckna torkavtal på all din spannmål.

8 9

S 

E

K

I

Ö

N

R

F

D

O

2 0 2 1

S 

E

K

I

Ö

N

R

F

D

O

2 0 2 1



FRAKTDEBITERING
• Minsta debitering av frakt är 13 ton/lass. 
• På lass från 20 - 37 ton är debitering av frakt 

38 ton. 
• Över 50 km är minsta debitering av frakt 38 

ton. 
• Fri lastningstid är en timma för bil och släp, 

respektive 30 minuter för enbart bil. Därefter 
utgår ersättning för väntetid med 180 kr per 15 
min. 

• Vid behov av lastväxlare tillkommer 36 kr/ton.

BETALNING
Betalning sker 30 dagar efter leverans.

Bra att veta innan 
du levererar!

TILL VARA ELLER 
TRÅVAD?
Till Vara levereras alla konventionellt odlade och
kontrakterade grödor.
Till Tråvad levereras alla ekologiskt odlade och 
kontrakterade grödor enligt villkor och regler för 
”KRAV”. Ta med kopia på certifikat!

GÅRDSHÄMTNING
Vi erbjuder alla lantbrukare som har lastningsmöj-
ligheter hämtning av spannmål. Bokning görs alltid 
med våran transportavdelning. Telefonnummer 
finns till höger, men du hittar även kontaktuppgifter 
på vår hemsida.

För att underlätta på vår anläggning 
så ber vi Er att tänka på följande

• Ta med ditt medlemsnummer
• Tala om vilken gröda och sort som levereras
• För att avräkningen ska bli rätt är det viktigt att leveransen 

registreras som den kontrakterade grödan, även om inte 
kvaliteten är rätt

www.varalagerhus.se 

Under skördetiden hittar du öppettider 
och aktuella falltal/vattenhaltsindikationer 
på vår hemsida. 

Vill du har hjälp med att hämta spannmå-
len ring till växel och välj transport.

växel:

0512- 300 450

PRIMA SPANNMÅL
När axet har slagits av har grödan blivit ett livsmed-
el. Det är då viktigt att spannmålen hanteras på rätt 
sätt så att den fortsätter vara ”Prima Spannmål”

• REN TRÖSKA OCH VAGN, även trösktanken 
ska vara ren

• TÄCKTA VAGNAR, för att förhindra spridning 
av ovälkomna ogräs så som flyghavre och 
renkavle osv.

• FRÄMMANDE FÖREMÅL, får ej förekomma så 
som glas osv. Särskiljt att tänka på om man 
tröskar intill en väg

• HELA OCH RENA EKIPAGE, se över däck 
och hydralslangar för att förebygga havrei och 
läckage.
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Leveransinformation

KONDITIONSFEL
Leverantör som vet med sig att konditionsfel före-
ligger ska i förväg meddela detta och lämna prov 
för bedömning om varan är leveransgill. Blanda 
aldrig dålig och bra spannmål, då kan hela partiet 
förstöras. Spannmål som behandlats med syra eller 
andra kemikalier, denaturerats eller lagrats lufttätt 
är ej leveransgill. För vara med konditionsfel görs 
avdrag beroende på skadans art. Leverans av kon-
ditionsskadad spannmål kan leda till ersättnings-
krav för de kostnader som orsakas Lagerhuset. 
Betade kärnor får absolut inte förekomma. Före-
komst leder oftast till omfattande skadeståndskrav. 
Enstaka kärnor kan orsaka kassation av tusentals 
ton. Kontrollera noga hantering och fordon.

INSEKTER
Förrådsskadeinsekter får ej förekomma i levererad 
spannmål.  

Vid leverans av partier som har behandlats mot 
insekter ska intyg från saneringsfirma kunna visas 
upp. Meddela Lagerhuset före leverans av sådana 
partier.

Spannmålen och oljeväxterna ska, för att kunna inköpas till 
fullt pris, vara frisk, fri från mögel, förrådsinsekter och dålig 

lukt, fullmogen och oskadad. Kort sagt; en frisk och sund vara!

Konditionskrav

Vad är konditionsskador?
exempel:

• Syrlig, unken eller bränd lukt eller smak
• Grå färg eller allmänna konditionsan-

märkningar som ruttna kärnor etc. 
• Mögellukt eller smak
• Förrådsskadeinsekter
• Betade kärnor
• Stinksot
• För hög vattenhalt under lagringssä-

songen

De ”Allmänna Inköpsvillkor (AI 2020)” som Varaslättens Lagerhus 
använder sig av kan du läsa på sida 26 i denna broshyr.

VATTENHALT
Råvara kan levereras otorkad vid skördeleverans. I 
alla andra fall skall nedtorkning till lagringsbar
vattenhalt ske utan dröjsmål direkt efter skörd. 
Kylning och luftning av spannmål skall ske i
nödvändig omfattning. Med lagringsbar vattenhalt 
menas högst 14,0% för spannmål, 9,0% för
oljeväxter och 15,0% för baljväxter. Från och med 
vecka 48  gäller att leveranser som överstiger ned-
anstående vattenhalt räknas som konditionsska-
dad och blir nedklassad. Vi debiterar också dubbel 
torkningsavgift om dessa gränser överskrids

Vattenhalter vid leverans 
under lagerperioden:

Torkskalor för respektive gröda hittar 

du på sidorna 22-24

STRÅFÖRKORTNING
Tala om i kundmottagningen om spannmålen är 
stråförkortad. Kan stråförkortningsmedel påvisas i 
icke stråförkortad spannmål kan du som odlare bli 
ersättningsskyldig!

• Stråförkortad havre och vete tar vi endast emot 
under lagringssäsongen på specialkontrakt.

• Stråförkortad maltkorn, foderkorn, rågvete och 
råg tas emot både under skörd och lagringssä-
song och kräver inte specialkontrakt.

   

   Leveranstider

 Skördeperiod  =  t.o.m v 47

 Lagerperiod    =  fr.o.m. v 48

Klass Skadans art Reglering

1 Svag Nedklassas till foder
2 Tydlig Marknadsanpassat 

prisavdrag
3 Stor Avvisning eller 

nedklassat till 
bränslekärnaVattenhalt i % Bas Gräns för 

nedklassning

spannmål 14,0 15,0
oljeväxter 9,0 9,6
baljväxter 15,0 16,0
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Kvantitetsregleringar

Plockningsanalys: vid behov granskas och bedöms provet med avseende på följande:

inköpsvillkor: Spannmål
Baskvaliteter

Höst-

vete

Vårvete/

EKO Quarna Råg

Malt-

korn

Gryn-

havre Havre

Korn

Rågvete

Falltal 220 220 220 150 - - - -

Protein % 11,5 13,0 15,0 - 10-11,5 - - -

Rymdvikt g/lit. 775 775 775 720 640 540 540 640

Vattenhalt % 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Främmande sädesslag % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Övriga beståndsdelar % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gröna kärnor/grönskott % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sönderslaget/djurätet % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Flyghavre st/kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grodda kärnor % 3,0 3,0 3,0 3,0 0,5 1,0 3,0 3,0

Brända/missfärgade % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Fusarium/röda kärnor % - - - - < 0.1 - - -

Grobarhet % - - - - > 95 - - -

DON µg/kg 1250 1250 1250 1250 1250 1750 3000 3000

Aspirationsavfall

Regleras 1:1 från den levererade vikten

Andel % Rensningskostnad kr/dt

1,1-1,5 - 1,00

1,6-2,0 - 1,50

2,1-2,5 - 2,00

osv.

Främmande sädesslag

Andel % Kvantitetsreglering %

2,0 +/- 0,00

2,5 - 0,25

3,0 - 0,50

3,5 - 0,75

4,0 - 1,00

osv.

Brödsäd > 4% klassas som foder
Maltkorn och Grynhavre > 2% klassas som foder

Fodersäd > 8% klassas som blandsäd

Gröna kärnor & grönskott

Andel % Kvantitetsreglering %

0,5 +/- 0,00

0,6 - 0,10

0,7 - 0,20

0,8 - 0,30

0,9 - 0,40

1,0 - 0,50

osv.

Sönderslagna kärnor

Andel % Kvantitetsreglering %

3,0 +/- 0,00

3,5 - 0,25

4,0 - 0,50

4,5 - 0,75

5,0 - 1,00

osv.

Brödsäd, grynhavre och maltkorn > 5% 
klassas som foder

Övriga beståndsdelar

Regleras 1:1 på vikten

Andel % Rensningskostnad kr/dt

1,1-1,5 - 2,00

1,6-2,0 - 3,00

2,1-2,5 - 4,00

osv.

Brända & missfärgade kärnor

Andel % Kvantitetsreglering %

0,5 +/- 0,00

0,6 - 0,10

0,7 - 0,20

0,8 - 0,30

0,9 - 0,40

1,0 - 0,50

osv.
Brödvete, råg, grynhavre och maltkorn > 2% 

klassas som foder

Falltalsskalor

Höstvete & 

Vårvete

bas   > 220  

< 220 klassas som 
foder

Råg

bas 150-340

< 150 klassas som 
foder

> 340 marknads-
anpassat 

prisavdrag

Grodda kärnor

Brödsäd > 3% klassas som foder
Grynhavre > 1% regleras 1:1 på vikten och > 3% 

klassas som foder
Maltkorn > 0,5% klassas som foder
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Prisregleringar
Rymdviktsskalor

när du odlar: Maltkorn
Maltkorn
100% sortrenhet krävs. Om så inte är fallet vid leve-
rans kan samtliga kostnader som uppkommer pga 
detta debiteras leverantören. 

Röda kärnor
Vid förekomst av röda kärnor klassas maltkorn som 
foder

Nyhet! Skalskador
Skalskador innebär att >1/3 av skalet är borta/na-
ken kärna. Analysmetoden enligt ASBC barley-2 
(skinned and/or broken kernels). Viking Malt som 
är den enda stora förbrukaren av maltkorn inom 

när du odlar: Havre

när du odlar: Råg
Nyhet! Falltal i råg
Falltalet är ett viktigt kvalitetsmått som talar om hur 
bakningsegenskaperna är. För att fungera optimalt i 
knäckebrödsindustrin bör falltalet ligga på 200-250 
sekunder. Både för lågt och för högt falltal kan med-
föra problem och våra kunder har de senaste åren 
höjt kraven på vad vi får leverera. Den lägre gränsen 
för godkänt falltal höjs därför från 120 till 150 sek. 
Som en följd av våra kunders krav införs också en 
övre gräns på 340 sek. Över denna gräns blir det 
ett marknadsanpassat prisavdrag. Det innebär att vi 
de flesta år inte räknar med att behöva göra något 
prisavdrag alls. Men skulle vi få en situation där en 
stor andel av rågen ligger extremt högt kommer vi 
få problem att sälja varan som brödråg och då kom-

Havrefärg
Kraftigt gråfärgad havre med färg > 2,2 
klassas som foder

mer ett avdrag att tillämpas. 
TIPS! Du som odlare kan främst påverka fallta-
let genom sortval och skördetidpunkt.

Sverige har sedan några år ett gränsvärde på 
skalskador. Att skalet på kornkärnorna är intakt 
har betydelse för att man ska kunna producera 
malt av god kvalitet. Efter att vi under fjolåret 
haft stora problem med detta inför vi nu också 
en reglering för denna faktor.
TIPS! Kolla över tröskinställningarna.

Mjöldryga

Andel g/kg Prisreglering kr/dt

0,2-0,5 - 5,00

0,6-1,2 - 10,00

1,3-1,7 - 15,00

1,8-2,2 - 20,00

> 2,3 - 25,00

Vete (bröd,/energi/foder)

g/lit. Prisreglering %

min 775 +/- 0,00

770-774 -  0,60

765-769 - 1,10

760-764 - 1,60

755-759 - 2,10

750-754 - 2,60

745-749 - 3,10

740-744 - 3,60

720-739 - 4,10

Brödvete och exportvete < 720 klassas som foder

Råg (bröd/energi/foder)

g/lit. Prisreglering %

min 720 +/- 0,00

715-719 -  0,60

710-714 - 1,10

705-709 - 1,60

700-704 - 2,10

695-699 - 2,60

690-694 - 3,10

685-689 - 3,60

680-684 - 4,10

Brödråg < 680 klassas som foder

Rågvete & Korn

g/lit. Prisreglering %

min 640 +/- 0,00

630-639 -  0,60

620-629 - 1,10

610-619 - 1,60

600-609 - 2,10

590-599 - 2,60

580-589 - 3,10

osv. - 0,50 % per 10 g/lit.

Grynhavre

g/lit. Prisreglering %

min 540 +/- 0,00

530-539 - 2,00

520-529 - 4,00

510-519 - 6,00

500-509 - 8,00

490-499 - 10,00

470-489 - 12,00

< 470 - 25,00

Havre & Blandsäd

g/lit. Prisreglering %

min 540 +/- 0,00

530-539 - 2,00

520-529 - 4,00

510-519 - 6,00

500-509 - 8,00

490-499 - 10,00

480-489 - 12,00

osv. - 2,00 % per 10 g/lit.

Maltkorn

g/lit. Prisreglering %

min 640 +/- 0,00

630-639 - 2,00

620-629 - 4,00

610-619 - 6,00

600-609 - 8,00

590-599 - 10,00

580-589 - 12,00

osv. - 2,00 % per 10 g/lit.

Skalskador maltkorn

Andel % prisreglering kr/dt

0-5 +/- 0,00

6-10 - 5,00

> 10 klassas som foder

16 17



Proteinregleringar

Höstvete bröd

Proteinhalt % Prisreglering kr/dt

> 13,0 3,50
12,9 3,25
12,8 3,00
12,7 2,75
12,6 2,50
12,5 2,25
12,4 2,00
12,3 1,75
12,2 1,50
12,1 1,25
12,0 1,00
11,9 0,80
11,8 0,60
11,7 0,40
11,6 0,20
11,5 +/- 0,00

11,4-11,0 - 2,50
10,9-10,5 - 5,00

< 10,5 foderspannmål

Industri/Export-Vete

Proteinhalt % Prisreglering kr/dt

> 11,5 +/- 0,00
11,4-11,0 - 2,50
10,9-10,5 - 5,00

< 10,5 foderspannmål

Höstvete KRAV

Proteinhalt % Prisreglering kr/dt

> 13,0 3,50
12,9 3,25
12,8 3,00
12,7 2,75
12,6 2,50
12,5 2,25
12,4 2,00
12,3 1,75
12,2 1,50
12,1 1,25
12,0 1,00
11,9 0,80
11,8 0,60
11,7 0,40
11,6 0,20
11,5 +/- 0,00

11,4-11,0 - 2,50
10,9-10,5 - 10,00
10,5-10,0 - 20,00

< 10,0 foderspannmål

Maltkorn

Proteinhalt % Prisreglering kr/dt

>12,0 foderspannmål

12,0 - 10,00
11,9 - 8,00
11,8 - 6,00
11,7 - 4,00
11,6 - 2,00

10,0-11,5 +/- 0,00
9,9 - 0,50
9,8 - 1,00
9,7 - 1,50
9,6 - 2,00
9,5 - 3,00
9,4 - 4,00
9,3 - 5,00
9,2 - 6,00
9,1 - 7,00
9,0 - 8,00

<   9,0 foderspannmål
< 10,5 foderspannmål

Vårvete Quarna

Proteinhalt % Prisreglering kr/dt

> 16,1 10,00
16,0 9,50
15,9 9,00
15,8 8,50
15,7 8,00
15,6 7,50
15,5 7,00
15,4 6,50
15,3 6,00
15,2 5,50
15,1 5,00
15,0 +/- 0,00
14,9 - 1,00
14,8 - 2,00
14,7 - 3,00
14,6 - 4,00
14,5 - 5,00
14,4 - 6,00
14,3 - 7,00
14,2 - 8,00
14,1 - 9,00
14,0 - 10,00

< 14,0 avräknas som höstvete

Vårvete (inkl Quarna) KRAV

Proteinhalt % Prisreglering kr/dt

> 14,0 10,00
13,9 9,00
13,8 8,00
13,7 7,00
13,6 6,00
13,5 5,00
13,4 4,00
13,3 3,00
13,2 2,00
13,1 1,00
13,0 +/- 0,00
12,9 - 1,00
12,8 - 2,00
12,7 - 3,00
12,6 - 4,00
12,5 - 5,00
12,4 - 6,00
12,3 - 7,00
12,2 - 8,00
12,1 - 9,00
12,0 - 10,00

< 12,0 avräknas som höstvete

Vårvete övriga sorter

Proteinhalt % Prisreglering kr/dt

>14,0 3,50
13,9 3,00
13,8 2,50
13,7 2,00
13,6 1,50
13,5 1,00
13,4 0,50

13,0 - 13,3 +/- 0,00
12,9 - 1,00
12,8 - 2,00
12,7 - 3,00
12,6 - 4,00
12,5 - 5,00

<12,5 avräknas som höstvete
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Aspiratonsavfall, övriga beståndsdelar, 
brända/missfärgade kärnor
Regleras som för spannmål.

Sönderslagna kärnor
Regleras som för spannmål i åkerböna, gula  och 
gröna ärter. Inget viktavdrag i åkerböna foder och 
foderärter.

Djurätna kärnor & grodda kärnor
Ej viktavdrag.

inköpsvillkor: Oljeväxter

Hållbarhet:
- RED (Renewable Energy Directive)
En stor andel av EU:s rapsskörd används till produktion av biodrivmedel. För att biodrivmedel som RME 
ska kunna räknas som hållbara enligt EU:s regelverk så måste råvaran uppfylla vissa krav. Ett exempel på 
detta är; marken ska ingå i stödansökan för EU-stöd och dess tvärvillkor och marken får inte vara nyodlad.
Ytterligare förklaring finner du på hemsidan under ”spannmål” där du även hittar blanketten för deklaration 
för efterlevnad av dessa hållbarhetskriterier.

Klorofyllhalt
Klorofyllhalt regleras -0,2 % på priset per ppm avvi-
kelse från 20 ppm.

Oljehalt Raps
Basis 40% i varan. Oljehalten över/under 40% vid 
9% vattenhalt ger tillägg/avdrag med 1,5% på pri-
set per procentenhets avvikelse i steg om 0,1%. Vid 
vattenhalt under 9% räknas oljehalten i faktisk pro-
cent av varan.

Övriga beståndsdelar
Regleras som för spannmål

Raps vid direktleverans (Karlshamn/Uddevalla)
Vattenhalt: 
max 9%. Regleras ner till 6,0% med + 0,5% på 
priset per 1%
Avfall: 
max 4%. 0-2% regleras + 0,5% på priset per 1%. 
2-4% regleras - 2% på priset per 1%
Oljehalt och klorofyllhalt: 
regleras som vid siloleverans

Baskvaliteter

Prisregleringar

inköpsvillkor: Baljväxter

Intresset för att använda svenska baljväxter till livsmedel ökar. Vi ser detta som en 
mycket intressant utveckling och en väg att höja värdet på dessa grödor. För att 
åkerbönor och ärter ska vara attraktiva för livsmedelsindustrin ska de vara hela och 
rena och ha rätt färg. Vi köper därför in Åkerböna, Gröna ärter och Gula ärter med 
de krav som livsmedelsindustrin ställer. Leveranser som inte uppfyller dessa krav 
klassas ned till Åkerböna foder respektive Foderärt.

Baskvaliteter Prisregleringar

Oljeväxter

Vattenhalt % 6,1-9,0

Avräkningsvattenhalt % 9,0

Klorofyllhalt högst 50 ppm i fröfett

Glukosinolathalt högst 40 mikromol/g 
fettfri ts

Erukasyrahalt högst 2% i fröfett

Fria fettsyror högst 2% i fröfett

Aspirationsavfall Raps & Lin

Regleras 1:1 från den levererade vikten

Avfall

%

Prisgerlering

kr/dt

Prisreglering KRAV

kr/dt

0,0-2,0 +/- 0,00 +/-0,00

2,1-3,0 - 2,00 - 4,00

3,1-4,0 -3,00 -6,00

4,1-5,0 -4,00 -8,00

5,1-6,0 -6,00 -12,00

6,1-7,0 -8,00 -16,00

7,1-8,0 -10,00 -20,00

8,1-9,0 -12,00 -24,00

9,1-10,0 -14,00 -28,00

osv.

Vid avfallshalter > 15% sker prissättning av 
levererat parti efter överenskommelse

Åkerböna Gula 

Ärter

Gröna

Ärter

Djurätna

(insektskadade)

max 3% max 3% max 3 %

Sönderslagna max 5% max 5% max 5%

Gula ärter - min 98% -

Gröna ärter - - min 98%

Grodda max 3% max 3% max 3%

Brända/

missfärgade

max 2% max 2% max 2 %

Leveranser som ej klarar kraven ovan klassas som foder
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Torkningsavgift och viktkorrigering av:  
Spannmål

Torkningsavgift och viktkorrigering av:

Oljeväxter
Vattenhalt

%

Torkavg. 

kr/dt

Korr.Koeff.

Vete/Råg/Rågvete

Korr.Koeff.

Havre/Korn

14,0 +/- 0,00 100,00 100,00
14,1 -1,26 99,87 99,86
14,2 -2,42 99,74 99,72
14,3 -3,88 99,61 99,58
14,4 -5,34 99,48 99,44
14,5 -6,39 99,35 99,30
14,6 -6,91 99,22 99,16
14,7 -7,44 99,09 99,02
14,8 -7,70 98,96 98,88
14,9 -7,96 98,83 98,74
15,0 -8,22 98,70 98,60
15,1 -8,35 98,57 98,46
15,2 -8,47 98,44 98,32
15,3 -8,60 98,31 98,18
15,4 -8,73 98,18 98,04
15,5 -8,85 98,05 97,90
15,6 -8,98 97,92 97,76
15,7 -9,10 97,79 97,62
15,8 -9,23 97,66 97,48
15,9 -9,36 97,53 97,34
16,0 -9,48 97,40 97,20
16,1 -9,61 97,27 97,06
16,2 -9,73 97,14 96,92
16,3 -9,86 97,01 96,78
16,4 -9,99 96,88 96,64
16,5 -10,11 96,75 96,50
16,6 -10,24 96,62 96,36
16,7 -10,36 96,49 96,22
16,8 -10,49 96,36 96,08
16,9 -10,62 96,23 95,94
17,0 -10,73 96,10 95,80
17,1 -10,84 95,97 95,66
17,2 -10,95 95,84 95,52
17,3 -11,06 95,71 95,38
17,4 -11,17 95,58 95,24
17,5 -11,28 95,45 95,10
17,6 -11,39 95,32 94,96
17,7 -11,50 95,19 94,82
17,8 -11,61 95,06 94,68
17,9 -11,72 94,93 94,54

Vattenhalt <14% avräknas som 14%
Från 1/11 tillämpas dubbel torningsavgift vid en vattenhalt 

på 15% och däröver.

Vattenhalt

%

Torkavg. 

kr/dt

Korr.Koeff.

Vete/Råg/Rågvete

Korr.Koeff.

Havre/Korn

18,0 -11,83 94,80 94,40
18,1 -11,94 94,67 94,26
18,2 -12,05 94,54 94,12
18,3 -12,16 94,41 93,98
18,4 -12,27 94,28 93,84
18,5 -12,38 94,15 93,70
18,6 -12,49 94,02 93,56
18,7 -12,6 93,89 93,42
18,8 -12,71 93,76 93,28
18,9 -12,82 93,63 93,14
19,0 -12,93 93,50 93,00
19,1 -13,04 93,37 92,86
19,2 -13,15 93,24 92,72
19,3 -13,26 93,11 92,58
19,4 -13,37 92,98 92,44
19,5 -13,48 92,85 92,30
19,6 -13,59 92,72 92,16
19,7 -13,7 92,59 92,02
19,8 -13,81 92,46 91,88
19,9 -13,92 92,33 91,74
20,0 -14,03 92,20 91,60
20,1 -14,17 92,07 91,46
20,2 -14,31 91,94 91,32
20,3 -14,45 91,81 91,18
20,4 -14,59 91,68 91,04
20,5 -14,73 91,55 90,90
20,6 -14,87 91,42 90,76
20,7 -15,01 91,29 90,62
20,8 -15,15 91,16 90,48
20,9 -15,29 91,03 90,34
21,0 -15,45 90,90 90,20
22,0 -17,07 89,60 88,80
23,0 -18,87 88,30 87,40
24,0 -20,89 87,00 86,00
25,0 -23,11 85,70 84,60
26,0 -25,53 84,40 83,20
27,0 -28,15 83,10 81,80
28,0 -30,97 81,80 80,40
29,0 -33,99 80,50 79,00
30,0 -37,19 79,20 77,60

Vattenhalt

%

Torkavg. 

kr/dt

Korr.Koeff.

0,0-6,0 -2,00 kvalitetsavdrag pga 
sprickor osv.

6,1-9,0 +/- 0,00 100,00
9,1 -6,55 99,88
9,2 -6,55 99,76
9,3 -6,55 99,64
9,4 -6,55 99,52
9,5 -6,55 99,40
9,6 -12,55 99,28
9,7 -12,55 99,16
9,8 -12,55 99,04
9,9 -12,55 98,92

10,0 -12,55 98,80
10,1 -12,55 98,67
10,2 -12,55 98,54
10,3 -12,55 98,41
10,4 -12,55 98,28
10,5 -12,55 98,15
10,6 -12,65 98,02
10,7 -12,65 97,89
10,8 -12,65 97,76
10,9 -12,65 97,63
11,0 -12,65 97,50
11,1 -12,65 97,37
11,2 -12,65 97,24
11,3 -12,65 97,11
11,4 -12,65 96,98
11,5 -12,65 96,85
11,6 -12,65 96,72
11,7 -12,65 96,59
11,8 -12,65 96,46
11,9 -12,65 96,33
12,0 -12,75 96,20
12,1 -12,75 96,07
12,2 -12,75 95,94
12,3 -12,75 95,81
12,4 -12,75 95,68
12,5 -12,75 95,55
12,6 -12,75 95,42
12,7 -12,75 95,29
12,8 -12,75 95,16
12,9 -12,75 95,03

Vattenhalt

%

Torkavg. 

kr/dt

Korr.Koeff.

13,0 -12,75 94,90
13,1 -12,93 94,77
13,2 -13,11 94,64
13,3 -13,29 94,51
13,4 -13,47 94,38
13,5 -13,65 94,25
13,6 -13,83 94,11
13,7 -14,01 93,97
13,8 -14,19 93,83
13,9 -14,37 93,69
14,0 -14,55 93,55
14,1 -14,73 93,41
14,2 -14,91 93,27
14,3 -15,09 93,13
14,4 -15,27 92,99
14,5 -15,45 92,85
14,6 -15,63 92,71
14,7 -15,81 92,57
14,8 -15,99 92,43
14,9 -16,17 92,29
15,0 -16,35 92,15
15,1 -16,53 92,01
15,2 -16,71 91,87
15,3 -16,89 91,73
15,4 -17,07 91,59
15,5 -17,25 91,45
15,6 -17,43 91,31
15,7 -17,61 91,17
15,8 -17,79 91,03
15,9 -17,97 90,89
16,0 -18,15 90,75
16,1 -18,33 90,61
16,2 -18,51 90,47
16,3 -18,69 90,33
16,4 -18,87 90,19
16,5 -19,05 90,05
16,6 -19,23 89,91
16,7 -19,41 89,77
16,8 -19,59 89,63

Vattenhalt <9% viktkorrigeras ej
Från 1/11 tillämpas dubbel torkningsavgift vid en vattenhalt av 

9,6% och däröver. 
För vattenhalter >30% tillkommer en hanteringsavgift på 10 kr/dt
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Torkningsavgift och viktkorrigering av:  

Baljväxter Eget laboratorium
Vid ankomsten tas spannmålsprov med Rakoraf för att sedan styra ekipaget till rätt grop 

och silo. Det finns många fördelar med eget laboratorium och det görs flertalet analyser för 
att bedömma grödans kvalitét.

SPANNMÅLSPROVER
Vårt laboratorium utför förhandsprover på spann-
mål utan kostnad för våra leverantörer. Vårt krav för 
denna service är att spannmålen levereras till oss, 
om så inte sker faktureras analyskostnaderna.

Ta ut prover under skörden på den spannmålen 
som ska lagras in på gård. Ta ut provet kontinuer-
ligt och lagra det. Efter skörden lämna in proverna 
för analys i vårt laboratorium. Då vet vi vilka kvalité-
er det finns och kan lättare planera försäljning och 
logistik.

OMANALYS
Medelvärdet av båda analyserna blir betalnings-
grundande när omanalys görs. Analyskostnad 
debiteras lantbrukaren.

Vattenhalt

%

Torkavg. 

kr/dt

Korr.Koeff.

15,0 +/- 0,00 100,00
15,1 -1,560 99,86
15,2 -3,540 99,72
15,3 -4,780 99,58
15,4 -6,030 99,44
15,5 -7,280 99,30
15,6 -8,840 99,16
15,7 -9,360 99,02
15,8 -9,880 98,88
15,9 -10,400 98,74
16,0 -10,565 98,60
16,1 -10,730 98,46
16,2 -10,895 98,32
16,3 -11,060 98,18
16,4 -11,225 98,04
16,5 -11,390 97,90
16,6 -11,555 97,76
16,7 -11,720 97,62
16,8 -11,885 97,48
16,9 -12,050 97,34
17,0 -12,215 97,20
17,1 -12,380 97,06
17,2 -12,545 96,92
17,3 -12,710 96,78
17,4 -12,875 96,64
17,5 -13,040 96,50
17,6 -13,205 96,36
17,7 -13,370 96,22
17,8 -13,535 96,08
17,9 -13,700 95,94
18,0 -13,865 95,80
18,1 -14,030 95,66
18,2 -14,195 95,52
18,3 -14,360 95,38
18,4 -14,525 95,24
18,5 -14,690 95,10
18,6 -14,855 94,96
18,7 -15,020 94,82
18,8 -15,185 94,68
18,9 -15,350 94,54

Vattenhalt <15% räknas som 15%.
Från 1/11 tillämpas dubbel torkningsavgift vid vattenhalt 

av 16% och däröver.

Vattenhalt

%

Torkavg. 

kr/dt

Korr.Koeff.

19,0 -15,515 94,40
19,1 -15,680 94,26
19,2 -15,845 94,12
19,3 -16,010 93,98
19,4 -16,175 93,84
19,5 -16,340 93,70
19,6 -16,505 93,56
19,7 -16,670 93,42
19,8 -16,835 93,28
19,9 -17,000 93,14
20,0 -17,165 93,00
20,1 -17,330 92,86
20,2 -17,495 92,72
20,3 -17,660 92,58
20,4 -17,825 92,44
20,5 -17,990 92,30
20,6 -18,155 92,16
20,7 -18,320 92,02
20,8 -18,485 91,88
20,9 -18,650 91,74
21,0 -18,850 91,60
21,1 -19,050 91,46
21,2 -19,250 91,32
21,3 -19,450 91,18
21,4 -19,650 91,04
21,5 -19,850 90,90
21,6 -20,050 90,76
21,7 -20,250 90,62
21,8 -20,450 90,48
21,9 -20,650 90,34
22,0 -20,870 90,20
23,0 -23,110 88,80
24,0 -25,750 87,40
25,0 -28,770 86,00
26,0 -31,990 84,60
27,0 -35,410 83,20
28,0 -39,030 81,80
29,0 -42,850 80,40
30,0 -46,850 79,00
31,0 -50,850 77,60

GRUNDANALYSKOSTNADER
Analys pris/prov

Brödvete 185 kr
Exportvete 185 kr

Råg 185 kr
Vårvete 185 kr

Oljeväxter 245 kr
Grynhavre 125 kr

Maltkorn 195 kr
Ärtor/Bönor 120 kr

Rågvete 90 kr
Lin 120 kr

Foder 

(vete,korn,havre)

90 kr

TILLKOMMANDE ANALYSER
Analys pris/prov

Sönderslagna kärnor 60 kr
Djurätna 60 kr

Främmande sädesslag 60 kr
Grodda 85 kr

Gröna 60 kr
Brända 60 kr

Röda kärnor 60 kr
Skalskador 60 kr

Övriga beståndsdelar 60 kr
Kondition 60 kr
Mjöldryga 85 kr
Flyghavre 105 kr

Stinksot 235 kr
Grobarhet 100 kr

Don 250 kr
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3. LEVERANTÖRENS VERKSAMHET 
OCH ÅTAGANDEN
3.1 Leverantören ska leverera Råvaran och fullgöra de 
förpliktelser, på sätt och inom tid, som anges i Avtalet. 
Leverantören ska tillse att åtaganden enligt Avtalet 
fullgörs på ett professionellt och fackmannamässigt 
sätt, med största omsorg och kvalitet, med iakttagande 
av god sedvänja inom branschen och i enlighet med 
gällande lagar och regler. Leverantören svarar för even-
tuella underleverantörer och deras handlingar såsom för 
egen del.

3.2 Leverantören ska tillse att eventuell användning av 
slam och andra restprodukter i odlingen följer Köparens 
slam- och restproduktpolicy samt specifika avtalsvillkor 
vid leverans av Råvara.

3.3 Leverantören ska lämna Leveransförsäkran avse-
ende varje enskild leverans. Leveransförsäkran kan ske 
på separat dokument, digitalt eller på motsvarande sätt 
i enlighet med Köparens rutiner. Leverantören ansvarar 
för att den lämnade informationen är korrekt.

3.4 Köparen har rätt att när som helst utföra fältbesikt-
ning samt kontroll av tork-, transport och lagringsutrust-
ning hos Leverantören, såväl före som efter leverans.

4. KVALITETSKRAV PÅ LEVERERADE 
RÅVAROR M.M.
4.1 Råvaran ska, om inget annat framgår av Avtalet, 
skördas och levereras inom samma Skördeår. Råvaran 
ska vara producerad, lagrad och hanterad i enlighet 
med svensk lag, gällande förordningar och myndighe-
ters föreskrifter. Råvaran ska vara av svenskt ursprung, 
fullmogen, ”frisk och sund”, handelsduglig, art- och 
sortren samt oskadad. För Råvara som innehåller annan 
art eller sort än den som avtalats, främmande föremål 
eller inblandning, förrådsskadegörare, stinksot, mjöld-
ryga, flyghavre, mögel, dålig lukt, för hög vattenhalt, 
främmande ämnen, syra, betningsmedel eller liknande 
sker kvantitets-/kvalitetsreglering m.m. enligt punkt 
4.5 nedan. Köparen äger också rätt att på saklig grund 
avvisa leverans. Om Leverantören är osäker på Råva-
rans kvalitet och kondition är Leverantören skyldig att 
informera Köparen om detta. I dessa fall ska alltid ett 
representativt förprov lämnas till Köparen för godkän-
nande innan leverans.

4.2 För respektive Råvara gäller de krav och kvantitets-/
kvalitetsregleringar som framgår av Köparens villkor. 
Årsspecifika kvalitetskrav kan förekomma och Köparen 
förbehåller sig rätten att vid var tid ensidigt ändra krav 

Allmäna inköpsvillkor
och kvantitets-/kvalitetsregleringar om så anses påkallat. 
Sådana ändrade krav och kvantitets-/kvalitetsregleringar 
ska kommuniceras till Leverantören, t ex på Köparens 
webbplats. Leverantören är skyldig att regelbundet hålla 
sig uppdaterad om denna information.

4.3 Provtagning av Råvaran görs av Köparen i samband 
med leverans till Köparens lager eller vid av Köparen 
anvisad lossningsort. Avräkningsgrundande analys utförs 
av Köparens eget laboratorium eller av Köparen anvisat 
externt laboratorium. Analyskostnader medför ett prisav-
drag för Leverantören.

4.4 När så är påkallat har Köparen rätt att utföra ytter-
ligare analyser. Faktiska analyskostnader medför ett 
prisavdrag för Leverantören.

4.5 Råvara som inte uppfyller ovanstående krav enligt 
punkterna 4.1 – 4.2 kan, beroende på avvikelsen, avvisas 
alternativt kvantitets-/ kvalitetsregleras eller nedklassas 
vid leveranstidpunkten. Vidare kan sådan avvikelse leda 
till att Köparen vidtar åtgärder enligt punkt 8 nedan samt 
att ansvar för Leverantören enligt samma punkt uppkom-
mer.

4.6 För Avtal gällande under Lagerperioden ska ett repre-
sentativt förprov avseende den planerade leveransen tas 
ut av Leverantören och tillställas Köparen. Har Köparen 
lämnat särskilda instruktioner för provtagning ska dessa 
följas. Provet ska tas på torkad vara och i direkt anslut-
ning till den planerade fysiska leveransen.

4.7 Köparens undersökningsplikt i samband med 
skördeleverans inskränker sig till de analyser som kan 
genomföras med hjälp av på marknaden allmänt före-
kommande snabbmetoder som ger direkt svar och med 
godtagbar noggrannhet. I övrigt förlitar sig Köparen på 
uppgifter lämnade i Leverantörens Leveransförsäkran för 
vilken Leverantören har fullt ansvar.

4.8 Fel eller brist som upptäcks vid undersökning/ analys 
i samband med leverans ska av Köparen skriftligen 
reklameras till Leverantören utan dröjsmål, dock senast 
den 1 december såvitt avser Råvara som avlämnats 
under Skördeperioden och senast sextio (60) dagar från 
avlämnandet såvitt avser Råvara som avlämnats under 
Lagerperioden. Utan begränsning av det föregående ska 
dock Köparen alltid ha rätt att åberopa (i) fel eller brist 
som inte upptäcks vid undersökning/ analys i samband 
med leverans, och (ii) fel eller brist avseende förhållande 
som utfästs av Leverantören i Leveransförsäkran, genom 
att skriftligen reklamera felet eller bristen till Leverantö-

I all handel med branschens produkter är det viktigt att båda parterna i en affär är överens 
om vilka villkor som skall gälla. Därför har allmäna handelsbestämmelser tagits fram. För 
inköp av spannmål från primärproducenter har Foder & Spannmål utarbetat ”Allmänna In-

köpsvillkor (AI 2020)”. Dessa villkor är anpassade till dagens handelsmodeller och är fria för 
vem som helst att använda sig av, vilket vi på Varaslättens Lagerhus gör. De finns även att 

läsa på vår hemsida. (OBS, avsnitt 3.3 och 6.2 tillämpas ej)

Allmänna inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter, trindsäd 
och andra produkter som odlas på åkermark samt utsä-
desråvara antagna av Föreningen Foder & Spannmåls 
styrelse den 15 september 2020 avseende handel mellan 
odlare (Leverantör) och Köpare.

1. TILLÄMPNING
1.1 Dessa allmänna inköpsvillkor tillämpas mellan Kö-
pare och Leverantör vid inköp av spannmål, oljeväxter, 
trindsäd och andra produkter som odlas på åkermark 
samt utsädesråvara från leverantörer som också är 
odlare. De allmänna inköpsvillkoren kan också användas 
i andra handelsled efter särskild hänvisning. 

1.2 De allmänna inköpsvillkoren utgör branschens 
grundläggande villkor för handeln mellan Leverantör och 
Köpare. Utöver de allmänna inköpsvillkoren kan Köparen 
komma att tillämpa företagsspecifika avtalsvillkor mellan 
parterna. För det fall ordalydelsen i företagsspecifika av-
talsvillkor är motstridiga med ordalydelsen i de allmänna 
inköpsvillkoren ska ordalydelsen i de företagsspecifika 
villkoren äga företräde. Av Leverantören ifylld Leverans-
försäkran i samband med leveransen utgör en integrerad 
del av Avtalet enligt punkt 2 nedan.

2. DEFINITIONER 
I dessa allmänna inköpsvillkor ska nedanstående uttryck 
ha följande innebörd: 
• ”Avtalet” avser mellan parterna ingånget skriftligt 

avtal om köp av Råvara, eller anan överenskom-
melse där referens till dessa allmänna inköpsvillkor 
görs, av vilket dessa allmänna inköpsvillkor utgör en 
integrerad del; 

• ”Certifierad Råvara” avser Råvara som producerats 
av Leverantören och som är certifierad av ackredi-
terat institut och/eller enligt specifik standard, t ex 

RED, KRAV EU, Sigill, SMAK etc; 
• Med ”GDPR” avses dataskyddsförordningen 

(EU2016/679); 
• ”Köparens webbplats” avser den web-baserade 

plats där Köparen löpande tillhandahåller aktuell 
information avseende handeln, eller annan plats 
eller media där Köparen på annat sätt tillhandahåller 
aktuell information; 

• ”Köparen” avser grossistföretag inom handel med 
spannmål, oljeväxter och trindsäd samt utsädesrå-
vara; 

• ”Lagerleverans” avser leverans av Råvara där Råva-
ran avlämnas under Lagerperioden; 

• ”Lagerperioden” avser perioden mellan 15 oktober 
och 30 juni nästföljande år, om inget annat överens-
kommits mellan parterna;

• ”Leveransförsäkran” avser ett dokument (digitalt 
eller i annan form) där Leverantören intygar den 
levererade varans beskaffenhet och odlingsförut-
sättningar. Dokumentet utgör en integrerad del av 
Avtalet och är juridiskt bindande för Leverantören;

• ”Leverantören” avser leverantör som också är odlare 
(eller annan part där hänvisning gjorts till de allmän-
na inköpsvillkoren) och den part med vilken Köparen 
ingått Avtalet;

• ”Råvara” avser spannmål, oljeväxter, trindsäd och 
andra produkter som odlas på svensk åkermark 
samt utsädesråvara som Avtalet omfattar;

• ”Skördeår” avser perioden mellan 1 juli innevarande 
år och 30 juni nästföljande år, om inget annat över-
enskommits mellan parterna;

• ”Skördeperioden” avser perioden mellan 1 juli och 
14 oktober innevarande år, om inget annat överens-
kommits mellan parterna;

• ”Skördeleverans” avser leverans av Råvara där 
Råvaran avlämnas under Skördeperioden;

• ”Villkoren” avser dessa allmänna inköpsvillkor. 
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beskrivning av de förfaranden som en Part tillämpar ska 
tillhandahållas den andra Parten vid förfrågan.

10. SLF OCH SFO
Köparen ska för Leverantörens räkning inbetala en avgift 
baserat på avräkningsbeloppet till Stiftelsen Lantbruks-
forskning (SLF). För oljeväxter inbetalas därutöver en 
avgift per kilo till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). 
Avgifternas storlek uppgår till ovanstående organisatio-
ners vid var tid gällande överenskommelse. Avgifterna 
är en branschöverenskommelse och medlen finansierar 
forskning. Avgifterna avräknas från det belopp Köparen 
ska erlägga.

11. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Parterna kan, inom ramen för fullgörandet av Avtalet, 
komma att få tillgång till och behandla personuppgifter 
för den andra partens räkning. De kategorier av individer 
och personuppgifter som kommer att behandlas samt de 
behandlingar som kommer att ske framgår av Avtalet.
Personuppgifterna behandlas för ändamålet att fullgöra 
partens åtaganden under Avtalet så länge Avtalet är i 
kraft. Parterna åtar sig att uppfylla samtliga de åtagand-
en som följer av GDPR.

12. FORCE MAJEURE OCH ANSVARS-
BEGRÄNSNINGAR
12.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att 
fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenhe-
ten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts 
kontroll och som förhindrar fullgörandet därav och vars 
följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 
övervunnit. Om inte annat visas ska såsom befriande 
omständighet anses krig, krigshandling, mobilisering,
inbördeskrig, eldsvåda, arbetsmarknadskonflikt, myn-
dighetsbud, statsingripande och därmed jämställda 
omständigheter. Ogynnsamt väder eller angrepp från 
svamp eller skadegörare skall inte anses som en befrian-
de omständighet.

12.2 Köparens skadeståndsansvar ska, såvida inte 
uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte under några 
omständigheter omfatta ersättning för indirekta skador 
och följdskador såsom utebliven vinst, uteblivna intäkter, 
förlust av goodwill etc.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
13.1 Svensk lag ska tillämpas på avtal på vilket dessa 
Villkor är tillämpliga.

13.2 Tvister som uppstår i anledning av avtal på vilket 
dessa Villkor är tillämpliga ska slutligt avgöras genom 

forts. allmäna inköpsvillkor
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Han-
delskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfaran-
det ska äga rum i Stockholm. Det svenska språket ska 
användas i skiljeförfarandet.

13.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas 
om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, 
tvisteföremålets värde och övriga omständigheter be-
stämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda 
fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska 
bestå av en eller tre skiljemän.

13.4 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till 
denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen 
omfattar all information som framkommer under för-
farandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i 
anledning av förfarandet. Information som omfattas av 
sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje 
person utan den andra partens skriftliga samtycke.

13.5 Om avtal eller del av avtal, för vilka dessa Villkor är 
tillämpliga, överlåts till en tredje man ska sådan tredje 
man automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul. 

14. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INKÖP 
AV CERTIFIERADE RÅVAROR
14.1 TILLÄMPNING
De allmänna inköpsvillkoren för spannmål, oljeväxter, 
trindsäd och andra produkter som odlas på åkermark 
samt utsädesråvara tillämpas även för inköp av Certifie-
rade råvaror.
14.2 KRAV FÖR ATT INGÅ AVTAL AVSEENDE CERTIFIE-
RADE RÅVAROR
För att en Leverantör ska kunna ingå Avtal avseende 
Certifierade Råvaror krävs att Leverantören har godkänts 
vid revision utförd av behörigt certifieringsorgan i syfte 
att kontrollera att Leverantören uppfyller kraven för att 
erhålla aktuell certifiering.
14.3 CERTIFIKAT
Leverantörens anläggning där den Certifierade Råvaran 
producerats ska vara certifierad aktuellt Skördeår. Certi-
fieringsföretaget ska vara auktoriserat att certifiera enligt 
gällande regler. Kopia på certifikat ska medfölja varje 
leverans för registrering vid mottagningsplatsen.
14.4 LEVERANS
Vid varje leverans ska, utöver leveransförsäkran, kopia av 
certifikat medfölja.
14.5 KARENSMARK
För handel med spannmål, trindsäd och oljeväxter som 
är producerade på första årets karensmark
gäller särskilda villkor enligt respektive certifieringsor-
gans från tid till annan gällande regelverk.

ren inom trettio (30) dagar från det att felet eller bristen 
kopplat till Leverantörens leverans upptäcktes. Sker inte
reklamation i rätt tid ska Köparen anses ha godkänt felet 
eller bristen. 

5. AVLÄMNANDE AV RÅVARAN
Om Leverantören utför transport av Råvaran till Köparen 
skall Råvaran anses avlämnad när Råvaran avlastats 
vid mottagningsplatsen. Om det är Köparen som utför 
transport ska Råvaran anses överlämnad till Köparen när 
Råvaran överlämnats till av Köparen anlitad transportör.

6. TRANSPORT OCH LEVERANS 
6.1 Transporter av Råvara till Köparen ska följa europeis-
ka regler för god handelssed (GTP) som finns på 
www.efisc-gtp.eu eller Köparens hemsida. Köparen 
förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller att 
transporter uppfyller gällande GTP-regler, såsom t ex 
spårbarhet till tre föregående lass. Fordon som används 
för transport av Råvara till Köparen ska uppfylla gällande
lagstiftning. En och samma leverans får högst omfatta ett 
(1) dragfordon med tillkopplade släpfordon. 

6.2 Vid leverans ska en av Leverantören fullständigt 
ifylld Leveransförsäkran anmälas till Köparens mottag-
ningspersonal eller ansvarig transportör. Använder sig 
Köparen av digital leveransförsäkran kan detta ske på 
Köparens webbplats. Leveransförsäkran kan också läm-
nas på annat sätt enligt Köparens rutiner.

6.3 Vid direktleveranser till slutkund är det slutkundens 
mottagningskontroll, vägning, kravspecifikation och 
analys som avgör om Råvaran kan godkännas. Avräk-
ningsgrundande prov för analys uttas av slutkunden vid 
leveranstillfället, om inget annat överenskommits mellan 
parterna. Uppfyller inte Råvaran angivna kvalitetskrav, 
äger slutkunden rätt att avvisa leveransen och Leveran-
tören debiteras för kostnaden för avvisningen. Det är 
Köparens ansvar att informera Leverantören om leve-
ranstidpunkt.

7. PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR
Pris- och betalningsvillkor regleras av respektive Köpares 
specifika villkor.

8. ANSVAR
8.1 Vid fel i Råvaran har Köparen rätt att efter eget val 

kräva omleverans eller prisavdrag jämte skadestånd. 
Köparen har också rätt att häva Avtalet och kräva skade-
stånd om felet är av väsentlig betydelse för Köparen.

8.2 Leverantören ska hålla Köparen skadelös i anled-
ning av alla eventuella krav från tredje man härrörande 
ur skador på person eller egendom som orsakats av 
Råvaran.

8.3 Leverantörens skadestånds- och ersättningsansvar 
enligt Avtalet omfattar ersättning för såväl direkta som 
indirekta skador och följdskador såsom utebliven vinst, 
uteblivna intäkter, kostnader för ersättningsköp, förlust 
till följd av minskning eller bortfall av produktion eller om-
sättning, värdeminskning genom nedklassning, ersätt-
ning Köparen utgett till tredje man, förlust av goodwill,
etc.

8.4 Leverantören ska för sina åtaganden enligt Avtalet 
inneha erforderlig ansvars- och produktansvarsförsäkring 
uppgående till minst 10 000 000 kronor. Anm. Detta ingår 
normalt i alla på marknaden förekommande företags- 
och lantbruksförsäkringar.

8.5 Köparen reserverar sig för felaktigt genererad infor-
mation och för försenad eller utebliven information i text 
eller bild, exempelvis felaktig eller försenad prisinforma-
tion eller bekräftelse, som orsakats av postdistribution, 
tekniska fel, driftsstörningar, virusangrepp, dataintrång 
i Köparens IT-miljö eller andra problem som hänför sig 
till den tekniska miljö som används för att tillhandahålla 
Köparens information. Om felaktig information lett till att 
erlagt pris blivit för högt eller lågt, ska priset korrigeras 
i efterhand. Köparen ansvarar inte för eventuella skador 
som uppkommer som direkt eller indirekt följd av sådana 
fel och störningar som avses i denna punkt.

9. LEVERANTÖRSUPPFÖRANDEKOD
Parterna förbinder sig gentemot varandra att följa till-
lämpliga lagar, regler och förordningar som förbjuder 
mutor och andra korruptionsrelaterade brott, penningt-
vätt och otillbörligt konkurrensbegränsande beteende. 
Parterna förbinder sig även att iaktta strikta normer för 
etiskt uppförande och kan i detta avseende fastställa 
och tillämpa policys och lämpliga förfaranden för att
uppfylla kraven i all tillämplig anti-korruptions och 
konkurrensrättslig lagstiftning. Sådana policys och en 
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Vi finns:
- för Dig och Dina grödor

Varaslättens Lagerhus har fyra försäljningskontor på 
orterna Erikstad, Skövde, Tråvad och Vara. 

Du är alltid varmt välkommen att kontakta någon av 
oss så hjälper vi dig.

Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara | 0512-300 450
info@varalagerhus.se | www.varalagerhus.se

Varaslättens Lagerhus
- för Dig och Dina grödor
Affärsidé:

Varaslättens Lagerhus bedriver spann-
målshandel, rådgivning och försäljning av 
insatsvaror för att skapa största kund- och 
bondenytta



Varaslättens Lagerhus bildades 1930 och är en ekono-

misk förening ägd av ca 1 950 medlemmar som är spann-

målsproducenter i västra Sverige. Föreningen torkar, lag-

rar och handlar med spannmål och vi ska tillsammans 

med våra medlemmar producera attraktiva produkter 

för kvarn- och foderindustrin. Föreningen omsätter ca 

900 mkr och hanterar ca 300 000 ton spannmål per år. 

Vår spannmålshantering är fördelad på två anläggning-

ar, en i Vara och en i Tråvad, och vi har ett eget åkeri med 

sex lastbilar. Föreningen säljer även bland annat utsäde, 

växtnäring, energi och växtskyddsmedel tillsammans 

med en väl utvecklad rådgivning. Vi är 35 anställda och 

vår personal är ett kompetent, engagerat och väl sam-

mansvetsat gäng.

Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara | 0512-300 450
info@varalagerhus.se | www.varalagerhus.se


