
 

ODLINGSKONTRAKT HÖSTSÄD SKÖRD 2021 
 

Köpare  Säljare Medlemsnummer:  

Varaslättens Lagerhus   

Lagerhusgatan 4   

534 31 VARA   

 

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 

 

Gröda  
 

Sort & artikelnr  Areal Uppskattad 
avkastning 
ton/ha 

Uppskattad 
total kvant 
ton 

Leverans 

Under 
skörd ton 

Efter 
skörd ton 

Brödvete 

Reform 1024      

Ellvis 1042      

Etana 1045      

Industrivete 
Brons, Informer, 

Julius, Linus, Norin, 

Olivin, Praktik 1057 

     

Fodervete 1060      

Råg 1070      

Höstkorn 1235      

Höstoljeväxter 1410      

 

 
Kontrakterad areal är bindande och skördad vara 

skall levereras 

Särskilda inköpsvillkor: 

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. Endast för grödan godkända växtskyddsmedel får 

användas och i rekommenderade doser. 

5. Fältet skall ha varit fritt från slamgödsel de 

senaste 10 åren. 

6. Varaslättens Lagerhus har rätt att stänga 

kontraktsteckningen vid valfri tidpunkt, 

den pågår dock som längst till 1/6. 

7. OBS! Grödan får inte stråförkortas, gäller alla 

grödor förutom råg och korn. 

För stråförkortade grödor gäller annat kontrakt. 

8. Efterskördsleverans får ske tidigast vecka 48. 

 

 

 

Utöver vad som angivits på detta kontrakt gäller 

följande villkor vilka ska anses utgöra en del av 

avtalet: 

Bilaga 1 Inköpsvillkor enligt Skördeinformation 2021 

Bilaga 2 Allmänna Inköpsvillkor för spannmål m m 

fastställda av Föreningen Foder & Spannmål (200915)  

se www.varalagerhus.se eller Skördeinformation 2021 

Om bestämmelser i detta avtal är motstridiga ska detta 

huvuddokument äga företräde framför bilagorna och 

bilagorna ska äga företräde i den ordning de anges 

ovan.  

 

Leverans: Leveransplats Vara. Om du vill få varan 

hämtad mot ersättning kontakta våra transportledare 

för bokning, tel 0512-300 463, 0512-300 464. 

 

Kontraktsersättning: utgår enligt avräknad kvalitet 

Brödvete            10 kr/dt 

Råg, oljeväxter              8 kr/dt 

Industrivete              7 kr/dt 

Foder, höstkorn              4 kr/dt 

 

http://www.varalagerhus.se/

