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Prising av foredlet frø – tillegg plantepris
Vi viser til Kundeinfo nr 2 – Desember 2015
Skogfrøverkets strategiske plan for foredlingen ble lansert i 2010. Siden den gang er det arbeidet videre
med både foredlingsplaner og ikke minst hvordan et ambisiøst foredlingsprogram skal finansieres. I mai i
fjor ble det etablert et utvalg med representanter fra Skogeierforbundet, Norskog, Statskog, Skogfrøverket
og Skogselskapets planteskoletjeneste. Landbruks- og matdepartementet har vært observatører. Mandatet
til utvalget var bl.a. å presentere alternativ for finansiering av foredlings- og frøplantasjeprogrammet.
Utvalget anbefalte en økning i frøpris og vi viser til følgende punkter i utvalgets innstilling:
•

•

Skognæringens andel av langsiktig finansiering av foredling og frøplantasjedrift skal utgjøre fra 1,5 millioner
kroner i året (ved en omsetning på 40 millioner planter) og skal hentes inn ved en prisøkning på 50% på
foredlet frø. Dette vil utgjøre ca. 5 øre pr. foredlet plante og det anbefales at dette synliggjøres på
planteskolens faktura til kundene.
Ordningen skal evalueres underveis i forhold til gjennomslagskraft og konkurransesituasjonen i frø- og
plantemarkedet. Det skal også vurderes om det er grunnlag for å hente inn ytterligere 500.000 kroner på
frøprisen slik at det samlede bidraget fra skognæringen kan bli 2 millioner kroner i året.

Utvalgets forslag er behandlet i organisasjonene som alle stiller seg bak denne løsningen. Vi forutsetter at
resultatet også er formidlet internt i alle organisasjoner.
Prising av foredlet granfrø
Grunnprisen på frø er holdt uendret. Tillegget for frøplantasjefrø av gran blir 95% (summen av gammelt
tillegg 30% og nytt tillegg 50%). Det er bare frøplantasjefrø av gran hvor det drives et foredlingsprogram
som får tillegget. Frø fra testede mortrær og parkrysninger får en forholdsmessig økning i prisen med et
tillegg på grunnpris med 110% og 125%. Noen eldre frøpartier hvor kvaliteten på frøet ikke holder dagens
krav, prises etter gammel modell med 30% tillegg.
Anbefaling plantepris
Vi anbefaler at alle planteskoler priser inn 5 øre pr plante og at dette blir synliggjort på fakturaen til
kunden. Dette beløpet er plantekjøpernes bidrag til finansiering av foredlingen og skal ikke være
utgangspunkt for forhandlinger.
Fakturalinjen bør stiles «Foredlingsbidrag Skogfrøverket - 5 øre pr plante»
Ordningen vil i løpet av høsten gjøres kjent i tidsskriftene.
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