Vilkår for dyrking av mathavre for Fiskå Mølle Moss AS
Generelt
1) Kontrakten gjelder for dyrkingsåret 2017.
2) Kontraktsdyrking av mathavre står ikke under offentlig kontroll. Fiskå Mølle Moss AS (FMM)
har imidlertid rett til å inspisere avlingen i veksttiden og på lageret hos dyrkeren. Dyrkeren skal
oppfylle KSL-kravene til planteproduksjon, og er ansvarlig for at egenrevisjon blir utført og
rapportert til KSL- sekretariatet innen fristen.
3) Såkorn til kontrakten kan kjøpes ved et av våre samarbeidende anlegg eller ved henvendelse
til Fiskå Mølle Moss.
4) For å oppnå god kvalitet er det viktig med oppfølging gjennom vekstsesongen. Bruk friskt
såkorn, unngå legde og bruk sorter som er tilpasset dine vekstforhold. Ha et vekstskifte med
andre vekster. Ved bruk av sene sorter er det større risiko for at avlingen går i legde og at den
kan bli værskadd før tresking.
I tiden rundt blomstring er havre spesielt utsatt for angrep av fusarium, som igjen kan utvikle
toksiner. Forsøk har vist at sprøyting med soppmidlet Proline i rett tid kan ha god virkning. Det
er også større fare for utvikling av soppgifter ved legde og sen tresking. Etter tresking er det
viktig med rask nedtørking til lagerfast vare (15,0 % vann).
Godkjenning
5) Det skal sendes en representativ forhåndsprøve av mathavrepartiet etter at avlingen er
nedtørket til 15,0 %. På grunn av fare for kvalitetsforringelse av partiet skal vannprosenten
ikke overstige 15,0 %, men pga usikkerheten i forhåndsprøvene aksepteres inntil 15,5 % i
avregningsprøven. Forhåndsprøven skal være ca. 0,5 kg og sendes inn i tett pose. Dyrker må
selv ordne innsending av forhåndsprøve. Denne sendes til:
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss.
Svar på analyseresultatet fås ved henvendelse til FMM.
6) Analyse av forhåndsprøven er en foreløpig klassifisering av mathavrepartiet, og en
godkjenning for leveranse til Lantmännen Cerealia avd. Moss. Forhåndsprøven skal ikke være
eldre enn 3 uker.
Blir partiet underkjent som mathavre på forhåndsprøven, tilkommer ikke dyrker
kontraktstillegg. Dyrker må selv besørge leveranse til kornmottak på vanlig måte.
7) Analyse av partiet etter mottak ved Lantmännen Cerealia avd. Moss, avgjør den endelige
klassifiseringen av partiet. Blir partiet underkjent som mathavre etter mottak, tilkommer ikke
dyrker kontraktstillegg.
8) Dersom det blir gjort funn av glass vil partiet sorteres og gjøres opp som fôrkorn.
Leveranse og frakt:
9) Når FMM besørger transporten er FMM forpliktet til å hente det kvantum som er innmeldt
på forhåndsprøven. Kvantum ut over det som er innmeldt og som transportør ikke får plass
til, leveres av dyrker på vanlig måte på kornmottak, og berettiger ordinært oppgjør.
For dyrkingsåret 2017 belastes dyrkere en egenfraktandel for leveranse til Lantmännen.
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10) Egenfraktandelene er som følger:
Østfold og Follo
Romerike og Vestfold
Buskerud
Hedmark, Oppland og Telemark

kr 35,00 pr. tonn
kr 45,00 pr. tonn
kr 55,00 pr. tonn
kr 65,00 pr. tonn

11) Det er en betingelse at man kan laste bil og henger for at disse fraktsatsene skal benyttes.
På steder hvor det ikke er mulig vil det bli fakturert et tillegg på 35,00 kr pr. tonn. Fraktene
gjelder ikke container på jordet.
Lastetid over 2 timer for 30 tonn tilleggsfaktureres med 450,00 kr pr. time.
Egenfraktandelen blir trukket av FMM i oppgjøret. Mathavre som blir godkjent på
forhåndsprøven, men underkjent ved leveranse til Lantmännen Cerealia avd. Moss,
belastes egenfraktandel.
Oppgjør:
12) FMM avregner kornet med pris som for vanlig handelsvare for havre. Kvalitet og sort blir
priset etter ”Veileder i kornhandel”. Foraspirert vare er grunnlag for avregningen. Eventuelt
pristrekk som måtte iverksettes for å regulere kornmarkedet vil også omfatte
kontraktsdyrket mathavre. Oppgjør vil normalt skje innen 14 dager.
For vekstsesongen 2017 gjelder følgende betingelser:
Analyse parameter

Kriterier
Normal A

Normal B

Ikke
Godkjent

Kvalitetsinndeling

Kvalitet

Marvutbytte

≥ 72 %

Grønne korn

<2%

2 - 3,5 %

2 – 3,5 %

>3,5 %

Vannprosent

≤15,0%

≤15,0%

≤15,5%

>15,5%

Innblanding av andre arter

<2 %

<2 %

<2 %

>2 %

Værskade

<2 %

<2 %

<2 %

>2 %

DON (μg/kg, ppb)

<1.750

<1.750

<1.750

>1.750

ZEA (μg/kg, ppb)

<100

<100

<100

>100

T-2 (μg/kg, ppb)

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

HT-2 (μg/kg, ppb)

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

Pristillegg øre/kg

13

10

7

0

<72% - ≥69% <69% - ≥67%

< 67 %

Krav til DON, ZEA, T-2 og HT-2 ihht til Mattilsynet sine krav. Med forbehold om endringer i grenseverdiene.
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Opphør av kontrakt
13) Force majeure, slik som krig, brann og lignende fritar dyrkeren og FMM fra denne kontrakten.
Vesentlige forandringer i bransjens rammebetingelser utøvet av myndighetene eller
handelspolitiske avtaler, fritar dyrkeren og FMM fra denne kontrakten.
Tvist
14) Tvist som måtte oppstå i forbindelse med kontrakten, søkes løst ved forhandlinger. Dersom
dette likevel ikke fører fram, skal tvisten avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten settes i Moss.
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MATHAVREKONTRAKT
Dyrkingsåret 2017
RETURSKJEMA

Jeg ønsker å inngå kontrakt med Fiskå Mølle Moss AS på dyrking av mathavre i 2017.
Dyrkingen skal foregå på eiendommen(e):
Gårdsnavn:

Navn:

G.nr./B.nr. Kommune:

Prod.nr.

Fylke:

Tlf:

Sort:

Areal i daa:

Bankkonto til
kornoppgjør:

Postadresse:

E- mail:

Dato/underskrift:
____________________________
Kontraktsønsket/returskjema sendes til Fiskå Mølle Moss AS, Postboks 104, 1501 Moss
Benytt vedlagt svarsendingskonvolutt
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