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GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANS AV SPANNMÅL TILL 

BERTE QVARN AB 
 

På vår hemsida www.berteqvarn.se kan ny information publiceras under säsong. 

 

Mottagning av spannmål sker på Berte Qvarn i Slöinge eller Munkagårds Egendom i Långås 

(konventionell spannmål och enbart i skörd). 

 

Vid kontraktering av spannmål kräver Berte Qvarn att den producerats i enlighet med svensk 

lagstiftning och god lantbrukarpraxis.  Berte Qvarn tillämpar ”Allmänna inköpsvillkor för 

handeln med spannmål (AIS 2014)”med tillägg av: 

 

• Levererad spannmål ska ha odlats på mark som varit åkermark 
före den 1 januari 2008. 
 

• Åkermarken får inte ha varit gödslad med avloppsslam.  
 

• Vi godtar inte att REVAQ-certifierat slam - eller andra produkter som 
innehåller slam - har tillförts i odlingen sedan 2015-01-01. 

 
• Levererad vete/havre får inte vara stråförkortad/tillväxtreglerad. 

 
• Levererad konventionell råg får vara stråförkortad t o m skörd 2020, ej 

stråförkortad råg ger dock merbetalning.  
 

• Levererad ekologisk spannmål ska vara producerad i enlighet med 
regelverket för KRAV och odlaren ska bifoga ett giltigt KRAV-certifikat 
för respektive gröda vid varje leverans. 

 
• Prisregleringar sker i enlighet med Berte Qvarns aktuella kvalitetsskalor. 

 
• Vid leverans av KRAV-vara önskar vi att ni föraviserar er ankomst.  

 
• Levererad spannmål ska ligga inom livsmedelslagens krav på gräns-

värden för mykotoxiner och pesticider. 
 

• Levererad spannmål ska lagras, hanteras och levereras på sådant vis att 
spannmålen inte förorenas och/eller kontamineras. 

 
• Levererad spannmål ska vara svenskodlad och odlad på säljarens egen 

areal. 
 

• Levererad spannmål ska följas av en korrekt ifylld leveransförsäkran 
signerat av lantbrukare och transportör.  

 
• Levererad spannmål ska vara odlad på ett professionellt och fackmanna-

mässigt sätt, med största omsorg för kvalitet och av god praxis inom 
branschen.  

 

• Kontrollera att kärrorna ni levererar spannmål till oss är trafiksäkra, väl 
rengjorda och arbetsmiljövänliga.  

 

• Vid konceptodling skall villkoren följas, se t ex grynhavre 
  



KONTRAKTSERSÄTTNING FÖR ODLINGSKONTRAKT 
 

Berte Qvarn premierar sina trogna leverantörer genom kontraktsersättning på Odlingskontrakt.  

Kontraktsersättning utgår på kontrakterad volym. Kontraktsersättningen ackumuleras enligt 

antal levererade år i en följd enligt nedan: 

  

År 5: 8 öre/kg 

År 4: 7 öre/kg  

År 3: 6 öre/ kg 

År 2: 5 öre/kg  

År 1: 4 öre/kg  

 

Om lantbrukaren avstår från att teckna odlingskontrakt med Berte Qvarn under ett års tid, återgår 

beräkningsgrunden för kontraktsersättning till nivån för år 1 (4 öre/kg i kontraktsersättning). 

Efter 5 år har lantbrukaren nått den maximala ersättningsnivån på 8 öre/kg.  

 

Om kvaliteten på det tecknade partiet inte uppfyller Berte Qvarns kriterier för brödvete utgår 

endast 4 öre i kontraktsersättning, oavsett tidigare antal levererade år på den/de levererade 

partierna som faller igenom kvalitetskriterierna.  

 

Odlingskontrakt är bindande och ska uppfyllas kvantitetsmässigt om inget annat avtalats.  

 

Om levererad vara inte håller brödvetekvalitet och klassas ned enligt Berte Qvarns reglerings-

skalor ska varan ändå levereras till Berte Qvarn om inget annat avtalats mellan köpare och säljare.  

 

Odlingskontraktet ska vara komplett ifyllt, och signerat för att kontraktsersättning ska 

utgå! Kontrakt tecknas fram tills den 15 maj 2020 för att kontraktstillägg ska utgå.  

 

Efter den 15 maj 2020 tar vi emot kontrakt så länge Berte Qvarn har avsättning för kvantitet och 

kvalitet.  

 



PRISSÄTTNINGSMODELLER 
 
ODLINGSKONTRAKT 
ODLINGSKONTRAKT SKÖRDEPRIS (leverans t.o.m. 2020-09-30) 
Om inget annat anges i avtalet, säljer leverantören spannmålen i samband med skörd till ett  

a-conto pris, som regleras under hösten och baseras på marknadens under sommar/höst.  

A-contopriset betalas ut 30 dagar efter leverans och slutbetalning sker i december.   

ODLINGSKONTRAKT DAGSPRIS 

Om leverantören har tecknat odlingskontrakt och valt att sälja sin spannmål till dagspris erhåller 

leverantören full betalning och kontraktsersättning 30 dagar efter leverans.  

LEVERANSER I SKÖRD UTAN KONTRAKT 

Okontrakterade volymer tas emot i skörd i mån av kapacitet. Kontrakt upprättas och köps in till 

dagspris. Full betalning sker på 30 dagar, men kontraktsersättning utgår ej.  

ODLINGSKONTRAKT SPEKULATIONSINLAGRING - GÄLLER HÖSTVETE 

Spannmålen levereras in till Berte Qvarns anvisade anläggning i skörd. Torkningskostnad och frakt 

debiteras ej förrän spannmålen avräknas (30 dagar efter försäljning). Vi debiterar inte lagrings-

kostnad. Minimivolymen är 50 ton och kontrakt tecknas på hela 50 tonsposter. Partiet säljs på 

lantbrukarens initiativ i hela 50 tonsposter. Lantbrukaren kan sälja partiet när han vill fram till och 

med den 15 april 2021. Ligger partiet osålt hos Berte Qvarn per den 15 april 2021 säljs partiet per 

automatik och prissätts och regleras. Betalning sker 30 dagar efter försäljning av partiet. 

Kontraktsersättning utgår vid tecknande av odlingskontrakt.  

ODLINGSKONTRAKT EFTERSÄSONG (leverans fr.o.m. 2020-10-01) 

Prissättningen baseras på ett genomsnittligt marknadspris under leveransmånaden. Fullständig 

betalning sker 30 dagar efter leverans. Odlaren kan önska leveranstidpunkt vid tecknandet av 

odlingskontrakt och Berte Qvarn försöker uppfylla denna önskan efter bästa förmåga, men 

definitiv leveranstidpunkt avgörs utifrån Berte Qvarns behov och möjlighet att ta emot spannmål. 

Kontraktsersättning utgår vid tecknande av odlingskontrakt.  

 
FASTPRISKONTRAKT 

Ett odlingskontrakt kan skrivas om till ett fastpriskontrakt fram till och med den 15 juni 2020. 
Kontraktsersättning utgår dock inte vid tecknande av fastpriskontrakt. 

Ett fast pris innebär ett fast pris på en fastslagen volym av en specifik kvalitet för en viss leverans-

period. Fast pris utgår alltid från prisbasnivån (se kvalitetsvillkor sid 6) om inget annat avtalas. 

Priset på en nedklassad vara kan dock aldrig bli högre än det kontrakterade priset. Kontrakterad 

volym på ett fastprisavtal kan justeras upp eller ned med högst 10%, dock maximalt 35 ton.  

Om säljaren ej kan fullfölja leverans enligt fastprisavtalet, ska Berte Qvarn erhålla full ekonomisk 

kompensation av säljaren. Kompensationen baseras på aktuellt marknadspris i partihandelsledet 

på den avtalade kvaliteten på upp till 95% av den avtalade kvantiteten. Utbetalning sker senast 30 

dagar efter leverans.   



VILLKOR FÖR DIREKTLEVERANS I SKÖRD 

Förprov ska lämnas i god tid innan leverans. Tänk på att lämna nytt förprov om ni haft skörde-

uppehåll p g a väder, vilket kan ha förändrat kvaliteten på spannmålen. Om partiet levereras till 

Berte Qvarn debiteras ingen analyskostnad för förprov. 

Vid varje leverans analyseras den mottagna spannmålen och detta debiteras med 215 kronor per 

leverans, gäller vete och råg. Kostnad för havreanalys fastställs längre fram. 

I mån av tid har vi möjlighet att utföra analyser på partier ej kontrakterade med Berte Qvarn, även 

dessa debiteras med 215 kr per prov, gäller vete och råg. Alla analyser utförs på Berte Qvarns 

laboratorium. I de fall vi behöver utöka våra analyser med avseende på DON tillkommer en extra 

kostnad. 

 

VILLKOR FÖR LAGERHÅLLARE OCH LEVERANS EFTER SKÖRD 

TORKNING OCH LAGRING 

Spannmål som köps in på eftersäsong ska varmluftstorkas till 14% vattenhalt samt vara väl 

kyld. Spannmålen skall vara nedtorkad inom en månad efter skörd för att förhindra mykotoxin 

tillväxt. För långtidslagring rekommenderas täckta behållare. Slutlagring i spannmålstork avråds. 

Anticimex eller motsvarande ska kontinuerligt utföra hygienkontroll. Anläggningen ska vara väl-

städad, ren och fri från skadedjur. Eventuella planlager ska vara väl rengjorda före inlagring av 

spannmål för att undvika förorening, inblandning samt kontaminering.   

SPANNMÅLSPROV OCH LEVERANS 

Provtagning av inlagrade spannmålspartier ska ske så snart varan är skördad och nedtorkad till 

14% vattenhalt. Förprovet ska avspegla hela partiets/behållarens kvalitet. Provpåsar samt 

instruktion för provtagning kommer att skickas ut till lagerhållare. Spannmålsproverna ska vara 

Berte Qvarn till handa så fort som möjligt, dock senast den 1 oktober 2019 för att full kontrakts-

ersättning ska utgå. I samband med detta vill vi även att inlagrade volymer revideras och 

meddelas på provpåsen. Berte Qvarn meddelar leveranstidpunkt utifrån kvarnens behov och 

möjlighet att ta emot spannmål. 

  



KVALITETSVILLKOR – BAS 

Utöver detta tillämpas generella regleringar som t ex främmande sädesslag, övriga beståndsdelar, 

grönskott, söderslaget/djurätet, flyghavre, brända kärnor, färg för havre, mjöldryga, avfall. 

KONVENTIONELL BRÖDSPANNMÅL  

  Konventionell 

Prisbasis 

Höstvete 

* 

Vårvete 

** 

Råg 

*** 

Gryn-

havre 

**** 

Vattenhalt 14% 14% 14% 14% 

Proteinhalt 11-11,5% 13% - - 

Falltal 250s. 200s. 180s. - 

Rymdvikt 780 g/l 770 g/l 750 g/l 540 g/l 

KRAV BRÖDSPANNMÅL  

  KRAV 

Prisbasis 

Höstvete 

* 

Vårvete 

** 

Råg 

*** 

Gryn-

havre 

**** 

Vattenhalt 14% 14% 14% 14% 

Proteinhalt 10,5% 12% - - 

Falltal 250s. 200s. 180s. - 

Rymdvikt 780 g/l 770 g/l 750 g/l 540 g/l 

 

*Levererad KRAV höstvete kan mot reglering hålla 

lägst 9,0 % i protein, 200 i falltal och inte understiga 

740 g/l i rymdvikt. 

**Levererad KRAV vårvete kan mot reglering hålla 
lägst 10,0% i protein, 200 i falltal och inte understiga 
740 g/l i rymdvikt. Om dessa villkor inte uppfylls 
klassas varan ned. 
***Levererad KRAV råg kan mot reglering hålla lägst 

150s. i falltal och inte understiga 710 g/l i rymdvikt. 

****Levererad KRAV grynhavre kan mot reglering 

hålla lägst 480 g/l. 

 

*Levererad konventionellt höstvete kan mot reglering 

hålla lägst 9,9 % i protein, 200 i falltal och inte 

understiga 740 g/l i rymdvikt. 

**Levererad konventionell vårvete kan mot reglering 
hålla lägst 12,5% i protein, 200 i falltal och inte 
understiga 740 g/l i rymdvikt.  
Om dessa villkor inte uppfylls klassas varan ned. 
***Levererad konventionell råg kan mot reglering 

hålla lägst 150s. i falltal och inte understiga 710 g/l i 

rymdvikt. 

****Levererad konventionell grynhavre kan mot 

reglering hållas lägst 480 g/l. 
 



 
  



PROTEINREGLERINGAR 
 

Höstvete  Vårvete  Vårvete Quarna  Höstvete KRAV  Vårvete KRAV 

Protein Reglering  Protein Reglering  Protein Reglering  Protein Reglering  Protein Reglering 

12 5  14 10  15 20  12 20  13 20 

11,9 4  13,9 9  14,9 19  11,9 20  12,9 18 

11,8 3  13,8 8  14,8 18  11,8 20  12,8 16 

11,7 2  13,7 7  14,7 17  11,7 20  12,7 14 

11,6 1  13,6 6  14,6 16  11,6 20  12,6 12 

11,5 0  13,5 5  14,5 15  11,5 20  12,5 10 

11,4 0  13,4 4  14,4 10  11,4 18  12,4 8 

11,3 0  13,3 3  14,3 10  11,3 16  12,3 6 

11,2 0  13,2 2  14,2 10  11,2 14  12,2 4 

11,1 0  13,1 1  14,1 10  11,1 12  12,1 2 

11 0  13 0  14 10  11 10  12 0 

10,9 -1  12,9 -2  13,9 9  10,9 8  11,9 -1 

10,8 -2  12,8 -4  13,8 8  10,8 6  11,8 -2 

10,7 -3  12,7 -6  13,7 7  10,7 4  11,7 -3 

10,6 -4  12,6 -8  13,6 6  10,6 2  11,6 -4 

10,5 -5  12,5 -10  13,5 5  10,5 0  11,5 -5 

10,4 -6  <12,5 Höstvete  13,4 4  10,4 -1  11,4 -6 

10,3 -7     13,3 3  10,3 -2  11,3 -7 

10,2 -8     13,2 2  10,2 -3  11,2 -8 

10,1 -9     13,1 1  10,1 -4  11,1 -9 

10 -10     13 0  10 -5  11 -10 

9,9 -15 
    

12,9 -2 
 

9,9 -6 
 

10,9 -11 

      
12,8 -4 

 
9,8 -7 

 
10,8 -12 

      
12,7 -6 

 
9,7 -8 

 
10,7 -13 

      
12,6 -8 

 
9,6 -9 

 
10,6 -14 

      
12,5 -10 

 
9,5 -10 

 
10,5 -15 

      
<12,5 Höstvete 

 
9,4 -11 

 
10,4 -16 

         
9,3 -12 

 
10,3 -17 

         
9,2 -13 

 
10,2 -18 

         
9,1 -14 

 
10,1 -19 

         
9 -15 

 
10 -20 

         
<9 -25 

 
<10 Höstvete KRAV 

 

 

Regleringarna gäller öre/kg spannmål. Korrigering av skalan kan ske om analyserna på huvudvolym avviker 
mot normalår. 
 
DON: för livsmedel gäller max 1250 µg/kg för vete och råg, max 1750 µg/kg för havre  
 
Färg: havre, ljus färg 
 


