Kunde_INFO nr 4 – Mars 2014
Informasjon om priser på nye frøpartier, vilkår for salg av etterspurte
partier og mulighet for reservasjon av frø

Priser på nye frøpartier som ikke finnes i nettbutikk pr d.d.
Fjelledelgran, Abies lasiocarpa
Washington/Crystal Mountain
Upper Fraser, BC/Walker Creek

(ca. 60% spiring) kr 5000,- pr kg
(70-75% spiring) kr 10.500.- pr kg

Sitkagran, Picea sitchensis, Prince of Wales-CRA (ca 80% spiring) – Prises i henhold til
prismatrise for gran. Vedlagt er norsk proveniensområdekart for Sitka.

Norsk gran, Picea abies, Frøplantasje Harz 7 (ca 98% spiring) – Prises i henhold til
prismatrise for gran + frøplantasjetillegg

Ingen av disse frøpartiene er testet av Skogfrøverket. Prisene er derfor fastsatt
med utgangspunkt i oppgitte resultater fra leverandør. Når resultater fra våre
spiretester er klare vil prisene kunne endres. Det vil uansett ikke bli noen økning
i prisen på fjelledelgranfrøet.
Frø fra disse partiene kan bestilles nå selv om de ikke er oppført i
nettbutikken!

Vilkår
Handelsmønstrene for skogplanter og skogfrø i Norge er i endring. Vi ser en
trend mot økt kontraktsdyrking i utlandet og hvor de utenlandske produsentene
kjøper frø direkte fra oss. Vi ser også kunder som selv driver kjøp og salg av frøog planter. Som stiftelse er Skogfrøverket vedtektsbundet til først å sikre det
norske skogbruket (inkludert juletrenæring) frø av god kvalitet. I et uoversiktlig
marked ser vi oss derfor nødt til å kreve en sluttbruker erklæring eller avtale om
kontraktsdyrking før salg av enkelte frøpartier. Det gjelder først og fremst
frøplantasjepartier av gran og ettertraktede fjelledelgranprovenienser.
For øvrig gjelder de vanlige leveringsvilkårene.

Reservasjon av frø
De fleste produsenter av skogplanter inngår i dag kontrakter med forpliktelser
om leveranse av planter i inntil tre år. Det er derfor fremmet ønske om mulighet
for reservasjon av frø for å kunne møte forpliktelser i leveringskontraktene.

Skogfrøverket kan reservere frø for en kunde i inntil tre år (bestillingsår + 2 år)
gitt følgende forutsetninger og forbehold:
•

•
•
•

•

•
•

Alle norskregistrerte kunder skal så langt det er mulig gis de samme
muligheter til reservasjon av frø når det er fremmet ønske om dette fra en
eller flere kunder.
Reservasjon av frø er ingen rett, men et tilbud som Skogfrøverket
forbeholder seg retten til å vurdere i hvert enkelt tilfelle.
Når det ikke er nok frø i et frøparti som kan tilfredsstille alle kunders
ønsker så forbeholder Skogfrøverket seg retten til å fordele frøpartiet
etter beste skjønn. Dette gjelder også ved enkeltbestillinger.
Ved reservasjon av frø faktureres en avgift på 10% på salgsverdien av den
mengde frø som ønskes reservert. Avgiften fremkommer på en egen
faktura til kunden. Det blir ikke beregnet avgift på det frøet som er bestilt
for levering bestillingsåret.
Kunder som vet at de ikke kommer til å benytte seg av alt frø som er
reservert forplikter seg til å orientere Skogfrøverket skriftlig om dette.
Skogfrøverket gis da mulighet til å selge dette frøet til andre kunder.
Reservasjonsavgiften betales i slike tilfeller ikke tilbake.
Skogfrøverket gir ingen garantier og kan ikke holdes ansvarlig dersom det
skulle vise seg at den faktiske frøbeholdningen i de reserverte frøpartier
ikke samsvarer med frøbeholdning i nettbutikk og frølagerdatabase.
Det er frøkjøperens eget ansvar å sørge for at det i egne kontrakter om
planteleveranser ikke gis forpliktelser/garantier utover hva
Skogfrøverket gir i henhold til dette skrivet.
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