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La oss kjøpe kornet ditt
Vi kan korn!

2021 - 2022

Folkenborgveien 8, 1850 Mysen

Kornpriser

Her finner du gjeldende
kornpriser fra Mysen
Kornsilo og Mølle:
• www.mysen.norgesfor.no
• Oppslag ved kornmottaket
•Kontakt oss på tlf:

Mysen - 69 84 63 30 / 69 84 63 33
Mobil - 92 01 34 22
Lekum - 69 89 40 33

Mottak 2021/2022

Mysen Kornsilo og Mølle innehar god kompetanse, med dyktige
medarbeidere på begge kornmottakene våre. Vi kan korn!
Vi er mer enn gjerne behjelpelige med å finne fleksible løsninger for
deg ved kornlevering, det være seg direkte levering fra jordet eller korn
fra lager.
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Levering:
Mysen:
Mottak av kornsorter:

Alle Sorter unntatt erter og åkerbønner.
Levering av Rug og oljefrø må avtales på
forhånd

Lagerhotell: (kun Mysen)
10 øre/kg
(avtale må tegnes før 1.sep)

Lekum:

Timebestilling!

Mottak av kornsorter:

Bygg, havre, åkerbønner og
erter (tørre)

Åpningstidene tilpasses aktiviteten i skuren.
Vi sender ut SMS med informasjon i skuren. Er det noen som
ikke vil ha SMS, eller som ikke har fått dette ta kontakt med
oss, slik at vi får ordnet dette
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Kvantumsbonus:

For våre medlemmer vil vi utbetale en kvantumsbonus for
innlevert korn etter følgende satser.
Korn levert før 1.okt 2021, utbetales i november.
200 – 300 tonn
300 – 400 tonn
400 – 500 tonn
500 – 600 tonn
Over 600 tonn

+ 1 øre/kg
+ 2 øre/kg
+ 3 øre/kg
+ 4 øre/kg
+ 5 øre/kg

Korn levert mellom 1.okt 2021 og 28.feb 2022, utbetales i mars.
50 – 200 tonn
200 – 300 tonn
300 – 400 tonn
400 - 800 tonn
Over 800 tonn

+ 4 øre/kg
+ 5 øre/kg
+ 6 øre/kg
+ 7 øre/kg
+ 9 øre/kg

Bonusen blir beregnet ut ifra total levering
ved begge anlegg.
Det vil ikke bli slått sammen partier hverken på Lekum eller
Mysen.
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Kornpriser fra uke 30 til 41
Anlegg
Mathvete Fôrhvete
/sort

Bygg

Havre

Mysen

298

278

298

278

359

306

Lekum

Matrug Oljefrø Erter

325

Åker
Bønner

628

Rug hvete
288

425

529

*prislisten kan endres uten varsel, da vi følger markedsregulators prisløype (følg med på nettsidene for oppdaterte priser)

Tillegg og trekk i kornoppgjøret

Klasser og sorter
Sorter med sterk proteinkvalitet
Hvetesorter ikke oppført i tabellen avregnes til fôrpris.
Klasse 1
Mirakel

Klasse 2
Bjarne
Helmi
Betong
Seniorita
Quarna

Klasse 3
Zebra
Krabat

Øre / kg

Øre / kg

Øre / kg

Øre / kg

+11,00

+13,00

-8,00

-13,00

Caress
Anniina
Arabella

Klasse 4
Olivin
Magnifik
Praktik

Klasse 5
Ozon

Kuban

Festival
Norin/Bernstein
Julius/Creator
Øre / kg
- 18,00

All hvete under 11,5% Protein, blir avregnet som fôr
Folkenborgveien 8, 1850 Mysen

Analyse- og
Avregningskostnader

Kostnader for analyse og avregning
av kornpartier blir trukket i
kornoppgjøret.

Tørketabell finner du på:
- Utsendt ”korn og oljefrø” fra
Norgesfôr/Strand Unikorn
-Oppslag ved kornmottakene

Analyse – og Avregnings kostnader

Bygg,
fôrhvete

Havre*

Mathvete*

Matrug

Oljefrø /
erter

Analysekostnader

114,-

308,-

370,-

168,-

118,-

Avregningskostnader

70,-

70,-

70,-

70,-

70,-

Gebyr for ikke epostoppgjør

30,-

30,-

30,-

30,-

30,-

* Inkluderer analysekostnader for DON og Falltall i mathvete.

Soppgifter – mykotoksiner

Det har blitt innført prisdifferensiering etter innhold av soppgiften DON i havre og mathvete. Dette er tiltak
en samlet bransje har blitt enige om.
Tabellen nedenfor viser trekksatsene for havre. <

DON- gradering i havre (µg / kg)

Prisreduksjon av grunnpris

0 – 2000

Ikke trekk

2001 – 5000

- 10 øre/kg trekk i grunnpris

5001 – 8000

- 16 øre/kg trekk i grunnpris

8001 – 12000

- 29 øre/kg trekk i grunnpris

12001 – 15000

- 45 øre/kg trekk i grunnpris

> 15000

- 100 øre/kg trekk i grunnpris

Er analyseverdiene høyere enn 1250 μg/kg i Mathvete,
fratrukket sikkerhetsmarginen på 10 %, blir partiet avregnet som fôr.
DON- gradering i Mathvete (µg / kg)

Prisreduksjon av grunnpris

> 1250

Fôrpris
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Alle skal bruke leveransemelding.
Mangler du MKM id.nr., fås dette ved henvendelse hos oss og
skal festes på venstre side av kjøretøy, slik at dette er synlig på
inn/ut-veiing. Dette for å sikre riktig lass på riktig produsent
Koronatiltak:
• Følg anvisningene som er hengt opp, på utsiden av mottaket.
• Sørg for å ha leveransemeldingen ferdig utfylt.
NB! Sjekk at produsentnummeret ditt er aktivt. Hvis det ikke er
aktivt kan vi hjelpe deg.
For å unngå spredning av floghavre, skal den som leverer korn
dekke lasset med presenning.
Forhåndsprøve av mathvete og matrug utføres av oss. Ta ut en
representativ prøve under opplasting. Dette vil spare tid for oss,
hvilket fører til mindre kø/venting for dere.
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Mysen Kornsilo og Mølle disponerer et antall containere.
Ta kontakt med en av våre transportører, for inntransport.
•
Inntransport koster 120,- pr.tonn (minstepris 1200,-)
Ved bruk av container er det viktig å følge retningslinjene som blir gitt av
transportøren, samt merke lasset med nødvendig informasjon på
leveransemeldingen.
•

Leveransemelding legges i plastboks foran på container

•

Ringe straks containeren er full

•

Container leveres med presenning av, og når containeren er full skal
presenningen legges på

•

Ikke fyll containeren helt full bakerst, for det kornet kan rase av når
containeren blir løftet opp på bilen

•

Sted for plassering av container bestemmes av sjåfør, de har også
med leveransemeldinger

Dette er små detaljer som vil bety mye for oss i en travel sesong, har dere flere
spørsmål ta kontakt med oss.

Tlf til sjåfører:
Svein Engebretsen
Kjell Løken
Atle Smestad
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916 12 336
901 76 216
916 70 771

