
Forhandlingene endte med følgende priser for 2021: 

 

A. Frøpriser. 

1.  Såvarefirmaenes oppgjørspriser for frø av klasse sertifisert ved kjøp fra frøavler. 

Art Sort 2021 kr/kg 

Bladfaks Leif 52,00 

Engkvein Leikvin 128,00 

 Leirin 128,00 

Engrapp Knut 75,00 

 Monopoly 75,00 

Engsvingel Fure 33,60 

 Norild 37,00 

 Vinjar 37,00 

 Vestar 37,00 

Strandsvingel Swaj 27,00+10,00 

Hundegras Laban 36,50 

Raigras engelsk Figgjo 16,20 

 Trygve 16,20 

 Fagerlin 16,20 

Rødsvingel Frigg 36,50 

 Leik 36,50 

 Linda 36,50 

 Lystig 36,50 

Sauesvingel Lillian 73,00 

Strandrør Lara 105,00 

Timotei Grindstad 27,60 

 Lidar 29,20 

 Liljeros 27,60 

 Varg 27,60 

 Noreng 25,90 

 Engmo 25,90 

Kvitkløver Litago 83,00 

 Norstar 83,00 

 Snowy 83,00 

Rødkløver 2n Lea 75,00 

 Yngve 75,00 

 Gandalf 75,00 

Rødkløver 4n Lars 91,00 

 

Strandsvingel har en avtalt pris på 27,00 samt ett nyhetstillegg på 10,00 for høsting i 2021 og 

2022. 

Alle priser er nettopriser inkludert eventuelt pristilskudd. 

Avler belastes en garantianalyse pr. parti. Analysebeviset sendes frøavler som en del av 

oppgjørsdokumentasjonen. 

 

 



 

 

 

2.  Såvarefirmaenes oppgjørspriser for frø av klasse basis ved kjøp fra frøavler. 

Oppgjørspris for frø av klasse basis gis følgende tillegg i forhold til oppgjørspris (uten 

pristilskudd) for frø av klasse sertifisert av samme art/sort gjengitt i tabell A1 over: 

 

Art Pristillegg for klasse B 

Timotei, rødkløver, engsvingel og raigras + 15 % 

Hundegras + 20 % 

Engrapp, kvitkløver, krypkvein, sauesvingel, engkvein, 

strandrør og bladfaks 

+ 25 % 

Rødsvingel +30% 

 

 

Analysebeviset sendes frøavler som en del av oppgjørsdokumentasjonen, men frøavler skal 

ikke belastes kostnaden med analysen. 

 

 

 

3.  Frøavlernes innkjøpspriser for frø av klassene prebasis og basis ved kjøp fra 

såvarefirma. 

Innkjøpspris for frø av klassene prebasis og basis er satt til 2x oppgjørspris for frø av klasse 

sertifisert av samme art/sort gjengitt i tabell A1. 

(Prolongert fra 2010.) 

 

 

 

B. Basis vannprosent. 

Basis vannprosent frø ved leveranse er 12,5% 

Det gis følgende tillegg/trekk for vanninnhold pr. kg: 

Vanninnhold Tillegg/trekk, kr/kg 

<11,0 % + 0,40 

11,1 % - 11,5 % + 0,30 

11,6 % - 12,4 % + 0,20 

12,5% 0 

12,6 % - 13,0 % - 0,20 

13,1 % - 13,5 % - 0,30 

13,6 % - 14,0 % - 0,40 

14,1 % - 15,0 % - 1,00 

15,1 % - 15,6 % - 2,00 

15,7 % - 16,0 % - 3,00 

> 16,1 % - 5,00 

Avler belastes med kr. 500,00 pr. parti som må tørkes. 

Vannprosent måles ved forrens av partiet. 

(Prolongert fra 2002.) 

 



C. Trekk for omrens. 

Art Trekk pr. omrens, kr/kg 

Timotei, kvitkløver, rødkløver  1,38 

Engsvingel, hundegras, raigras 2,76 

Engrapp, rødsvingel, sauesvingel 4,14 

Bladfaks, engkvein, strandrør 8,28 

Endret 2019 

 

D. Basis spireprosent. 

Art Basis spireprosent 

Timotei, raigras 92 

Engkvein, engsvingel 90 

Engrapp, rødsvingel, strandrør 87 

Hundegras 86 

Bladfaks, kvitkløver, rødkløver 85 

Sauesvingel 81 

(Prolongert fra 2003, med unntak av alsikekløver og tillegg av raigras og sauesvingel i 2010.) 

 

E. Tillegg/trekk for spireprosent. 

Avvik fra basis spireprosent Pristillegg/pristrekk 

> +4 % + 4 % 

+ 3 % + 3 % 

Basis +2/-3 % 0 

- 4 % - 1 % 

- 5 % - 3 % 

- 6 % - 5 % 

- 7 %  -8 % 

- 8 % - 10 % 

- 9 % til forskriftens krav til spireprosent - 15 % 

Under forskriftens krav til spireprosent -25 % 

(Prolongert fra 2012.) 

 

F. Pris for økologisk avlet frø. 

Økologisk avlet frø får et pristillegg pr. sort i forhold til konvensjonelt avlet frø.   

Øvrige betingelser som for konvensjonelt avlet frø. Firmaene står fritt til å ta inn økologisk 

avlet kløver på konvensjonelle kontrakt når det er hensiktsmessig. 

 Tilleggene for hver art er:  

  

Timotei + 40 % 

Engsvingel + 55 % 

Rødkløver + 30 % 

 (Prolongert fra 2004, med unntak av alsikekløver i 2010.) 

 

G. Egenandel inntransport. 

Avleren belastes egenandel inntransport med kr. 500,00. 

 Endret 2019 

 


