Informasjon om kornlevering �l
Strand Unikorn Odal sesongen 2020/2021
Verdt å vite foran sesongen:

Endring av avregning mathvete:
o Ozon sorteres i mathveteklasse 5 (avregnes likt som klasse 4)
o Ellvis sorteres som fôrhvete

Lokale kornpriser og åpnings�der.

Lokale kornpriser vil fortløpende bli oﬀentliggjort på www.strandunikorn.no og ved oppslag på kornmo�akene.
I kornsesongen vil vi ha utvidet åpnings�d. Informasjon om åpnings�dene legges også ut på våre WEB sider.
Det er �mebes�lling på avd. Odal i kornsesongen – www.�me.strandunikorn.no
– registrering på: mobil, ne�bre�, PC, pr telefon eller oppmøte.
Har du spørsmål angående levering av korn, kan du ta kontakt direkte med vårt anlegg:
Telefon Odal
Siloleder: Trond M. Kværner
Produksjonsleder - silodri�: Lars Bekkevold

62 96 61 50
954 58 815
907 83 490

Strand Unikorn Odal tar imot mathvete, matrug, fôrhvete, fôrrug, rughvete, bygg, havre og oljefrø.
Generelle kvalitetskrav og be�ngelser ﬁnner du i brosjyren «Korn, oljefrø og proteinvekster 2020/2021»
eller på www.strandunikorn.no

Inntransport

Oversikt over våre transportører ﬁnner du i brosjyren «Korn, oljefrø og proteinvekster 2020/2021»
eller på våre WEB sider. Vår logis�kkavdeling kan også kontaktes på
telefon 419 17 090.
For kommende sesong har vi følgende pris for inntransport:
kr 124,-/tonn i perioden 01.07.2020 – 30.06.2021.
Det vil bli beregnet en minstefrakt på 10 tonn. Ved bruk av våre transportører vil fraktkostnaden bli trukket
i kornoppgjøret. NB! Avtal fyllingsgrad i container med transportør, for å unngå overlast.

Tillegg for tørt fôrkorn

Strand Unikorn betaler tørrsto�illegg for fôrkorn levert i perioden 01.10.2019 �l 30.06.2020 e�er følgende skala:
14,5% vann gir +1 øre/ kg
14,0% vann gir +2 øre/ kg

Leveransemelding

Ved levering av vare �l Strand Unikorn skal det ved hvert par� følge med en u�ylt leveransemelding.
Leveransemelding inneholder informasjon som gjør at vi får sortert kornet rik�g og kjørt re� kornoppgjør.
Leveransemelding skal ha informasjon om deg som leverandør, art og sort på levert vare, samt info om kornet er
behandlet med glyfosat (gjelder bygg). Leveransemeldingen følger med årets utgave av «Korn, oljefrø og
proteinvekster», kan lastes ned fra våre WEB sider og fås på kornmo�aket.

Oppgjørsbrev på e-post – gebyr for sending av oppgjør i brev pr post.

For oppgjør som sendes pr post vil det bli beregnet et gebyr på kr 30,- pr oppgjør. Endring av oppgjørsform �l
elektronisk kan gjøres på www.strandunikorn.no ved pålogging MIN SIDE, eller du kan ta kontakt med oss
på 62 35 15 00 eller pr epost �l: korn@strandunikorn.no .
Strand Unikorn er medeier i Landbrukets dataﬂyt. Kornoppgjøret vil dermed bli automa�sk overført �l
di� regnskapskontor og kontert. De�e forutse�er at regnskapskontoret di� har avtale om tjenesten.

Korona�ltak ved kornlevering:

Se oppslag på mo�aket – oppdateres fortløpende ved behov
Kun ansa�e har �lgang �l kontorlokaler og anlegg
Sjåfører/leverandører kommuniserer med de ansa�e via luker i vindu i mo�akshall og ved vekt-bua.
I gamlesiloen er det sa� opp pleksiglass over disken
Hånddesinfeksjon �lgjengelig
Sjåfører/leverandører har �lgang �l eget toale� i ny-siloen
Husk 1 meters regelen

Oppgjørsbrev på e-post – gebyr for sending av oppgjør i brev pr post.

For oppgjør som sendes pr post vil det bli beregnet et gebyr på kr 30,- pr oppgjør. Endring av oppgjørsform �l elektronisk kan gjøres på www.strandunikorn.no ved pålogging MIN SIDE, eller du kan ta kontakt med oss på 62 35 15 00 eller
pr epost �l: korn@strandunikorn.no .

Kvantumsbonus

Det utbetales en kvantumsbonus i e�erkant av kornsesongen for korn, oljefrø og erter som leveres �l et av Strand Unikorn sine anlegg (se tabell nedenfor). Kvantum ved basis vanninnhold vil bli lagt �l grunn for beregning av bonus. Utbetaling skjer e�er sesongslu� 30.06.2021.
Kvantum i tonn
101 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
501 – 600
601 – 700
> 701

Sats i kr/kg
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

Lagerhotell/Innlagring av korn. Før levering må det inngås en avtale. Ta kontakt om de�e er aktuelt. Ved levering
må det merkes av for de�e på leveransemeldingen. I perioden 01.07.2020 – 30.10.2020 er lagerleien 15 øre/kg.
I perioden 01.11.2020 – 31.12.2020 er det fri leie. Ordningen kan bli stoppet eller kvantum avgrenset på kort varsel.

Kjøremønster Odal – GUL er inn med lass – GRØNN er e�er levering:

Det er 3 opps�llingsplasser før første veiing. Ta presenning helt av på anvist sted (se skilt) så lasset er klart �l
prøvetaking når du kjører på vekta. Ta med ferdig u�ylt leveransemelding �l vektoperatøren for registrering av data.
Husk korona�ltakene. Leveransemelding er din dokumentasjon på vareleveranse. E�er innveiing og prøvetaking
kjøres det �l anvist mo�ak for levering av varen.

Kontaktpersoner i Strand Unikorn
Thore Retvedt
Kornsernsjef

464 43 994
thr@strandunikorn.no

Strand Unikorn AS
Postadresse: PB 103, 2391 Moelv
Besøksadresse: Strandveien 15, Moelv
Tlf: 62 35 15 00, post@strandunikorn.no
www.strandunikorn.no
Medlem i Norgesfôrkjeden

Tore Swensen
Fagsjef korn
991 00 620
tsw@strandunikorn.no

Bes�lling

RING:

Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

62 35 15 00

for deg

