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              Andebu, 10. juli 2021 

 

 

 

Velkommen til Vestfoldmøllene kornsesongen 2021 - 2022 
 

Velkommen til Vestfoldmøllene i hjertet av Vestfold. Vestfoldmøllene har kornmottak på tre anlegg i  

sesongen 2021 - 2022. Vi mottar konvensjonelt mat- og fôrkorn, oljefrø og åkerbønner/erter. Vi selger mat- 

kornet til Strand Unikorn, mens fôrkorn, oljefrø, åkerbønner og erter brukes i vår lokale kraftfôrproduksjon.  

Koronatiltak på mottaksanleggene 
Det er viktig at vi fortsatt følger gjeldene smittevernsregler slik at vi unngår smitte både mellom bønder og 
personell på anleggene. Det vil kunne få svært alvorlige konsekvenser dersom et utbrudd skulle ramme oss alle.  
Vi ber derfor alle å følge de retningslinjene som gjelder på aktuelt mottak.  
 

 

Åpningstider: 

Kornmottak Timebestilling  Våre åpningstider Mottak 

Bakke Bruk 45 39 58 38 
Hverdager kl 07-21 
Lørdager ved behov 

Fôrkorn, oljefrø og åkerbønner  
Mathvete, noen klasser 

Borgen Mølle 45 40 71 70 
Hverdager kl 07-21 
Lørdager ved behov 

Fôrkorn, oljefrø og åkerbønner 

Melsomvik 
Kornsilo 

45 40 71 81 
Hverdager kl 07-21 
Lørdager ved behov  

 Mathvete og fôrkorn 
(Rughvete leveres avd. Borgen) 

Containertelefon 45 39 71 40 
Hverdager 07-21 
Lørdager 09-15 

 

Søndager stengt.  
 
 
 

 Containerbestilling 45 39 71 40     

Ring oss for bestilling og transport av 
containere. Maks lovlig last er 12 tonn,  
ikke fyll over merkene i containerne!  
Overtredelse fører til dobbel frakt.  
 
Containerleie trekkes av kornoppgjøret.  
Husk å sende med leveransemeldingen. 
Container blir plassert på egnet sted. 
 
Du kan ringe oss kl 07-21 på hverdager og  
kl 09-15 på lørdager. Søndag er det stengt. 
 
 
 
 
 
 

Priser for containerleie: 

Sone Kommune   Pris pr stk 

1 
Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, 
Larvik 1740,- 

2 
Færder, Skien, Porsgrunn, Siljan, Kongsberg, 
Øvre Eiker, Drammen 

2010,- 

3 Asker, Lier, Modum, Flesberg 2310,- 

http://www.google.no/imgres?hl=en&biw=1920&bih=1000&tbm=isch&tbnid=Tyi76QD6ThG7KM:&imgrefurl=http://www.wegmann-solutions.com/event-42/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11&docid=9pKcpa1HkQRXdM&imgurl=http://www.wegmann-solutions.com/event-42/images/stories/symb-telefon.jpg&w=1000&h=1000&ei=U78IUo-TOeXI4ASa1IHICw&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:161&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=177&start=0&ndsp=36&tx=84&ty=76
http://www.google.no/imgres?hl=en&biw=1920&bih=1000&tbm=isch&tbnid=Tyi76QD6ThG7KM:&imgrefurl=http://www.wegmann-solutions.com/event-42/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11&docid=9pKcpa1HkQRXdM&imgurl=http://www.wegmann-solutions.com/event-42/images/stories/symb-telefon.jpg&w=1000&h=1000&ei=U78IUo-TOeXI4ASa1IHICw&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:161&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=177&start=0&ndsp=36&tx=84&ty=76
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Mottaksinformasjon 
 
Mathvete  
Tas imot på Melsomvik Kornsilo og Bakke Bruk. I Melsomvik tar vi imot alle klasser av mathvete, mens vi på  
Bakke Bruk kun tar imot enkelte klasser av mathvete. Kontakt oss for mer info. 
 
Matrug - Viktig endring før ny sesong! 
Vestfoldmøllene vil ikke lenger kunne ta imot matrug da våre anlegg ikke er rigget for å håndtere situasjonen med 
mjøldrøye. Vi er behjelpelig med å ordne transport av matrug til Larvik til selvkost.  Matrug som leveres til FK’s 
anlegg i Larvik vil telle med i kundens kvantumsbonus for korn. For spørsmål kontakt Bjørn Einar tlf. 95 70 96 89. 
 

Fôrrug 
Fôrrug tas imot på Borgen Mølle, forutsatt at varens innhold av mjøldrøye er under mattilsynets krav . 
 

Rughvete 

Rughvete avregnes som bygg og leveres til avd. Borgen. Da det har forekommet mjøldrøye i rughvete vil det bli 

foretatt stikkprøver ved mottaket. 

 

Proteinvekster 

Åkerbønner, erter og oljefrø følger prisstigen til bygg som betyr økende pris utover vinteren. Det er mulig å tegne 
lagringsavtale på åkerbønner, erter og oljefrø, med tilsvarende betingelser som for fôrkorn.    
Oljefrø leveres Borgen Mølle mandager og torsdager og Bakke Bruk etter avtale. Åkerbønner med < 15% vann, kan 
leveres Bakke Bruk etter avtale og alle dager på Borgen Mølle - husk timebestilling. Mottak av rå åkerbønner etter 
avtale, vanninnhold i åkerbønner skal ikke overstige 30 %. 
 

 
Lagringsavtale 2021 – 2022 med nye betingelser!  
Vi inngår løpende lagringsavtaler for fôrkorn, åkerbønner, erter, oljefrø og matkorn. Levering/henting skjer  
etter avtale vinteren 2022. For betingelser og inngåelse av lagringsavtale kontakt Per Martin (tlf. 45407175),  
Oddbjørn (tlf. 92039093) eller Stein (tlf. 92242243). 

 
Kontrakt for dyrking av fôrhvete 

Vi tilbyr kontrakt for dyrking av fôrhvete, for levering 2022-2023, med et tillegg på fôrhveteprisen på 5 øre pr/kg. 
Dette gjelder primært fôrhvetesorter av høsthvete.  Ta kontakt dersom dette er av interesse.  

 

Korn og Oljefrø 2021 - 2022 

Nærmere informasjon om kornåret finner du i Norgesfôr kornguide «Korn, oljefrø og proteinvekster 2021-2022». 
Guiden sendes ut som vedlegg til Bondebladet. Den legges også ut på vår hjemmeside www.norgesfor.no/ 
vestfoldmollene, på våre kornmottak samt i Møllebutikkene på Bakke Bruk og Borgen Mølle.  

 

Forhåndsprøver og kvalitetskrav 

Vestfoldmøllenes forhåndsprøver av matkorn analyseres ved Melsomvik kornsilo i Stokke. For raskest mulig 
behandling leveres forhåndsprøve direkte til Melsomvik kornsilo, Magasinveien 1, 3159 Melsomvik. Alternativ 
innlevering til Bakke Bruk eller Borgen Mølle. Svar på prøvene sender vi dere på SMS. Representative prøver legges 
i prøvepose på minimum 500-600 gram. Vanninnholdet i prøven må ikke overstige 20%.  Proteininnhold på 11,4% 
eller lavere avregnes som fôrhvete.   
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Prisfastsettelse og oppgjør 

Målprisen bygger på Jordbruksoppgjøret for kornåret 2021 - 2022. Vestfoldmøllenes noteringspris fastsettes 
ukentlig og legges fortløpende ut på vår hjemmeside www.norgesfor.no/vestfoldmollene.  
 

Påløpte kostnader til analyse, samt avregnings- og omsetningsavgift trekkes direkte i oppgjørsbrevet. Levering av 
matkorn krever godkjent KSL-revisjon etter gjeldende regler. Trekk på 10 øre pr kg for fôrkorn ved manglende KSL 
videreføres. 
 
Kornavregningen finner sted så snart analyseresultatene foreligger fra Eurofins. Avregningen vil skje tidligst  
uke 34 og normalt 2-3 uker etter levering.  

 

Proteintillegg for fôrhvete 

Vestfoldmøllene gir proteintillegg på fôrhvete.  
Husk å gi beskjed ved levering, da det må tas en utvidet  
analyse for å kunne få proteininnholdet vurdert.  
 

 

Vestfoldmøllenes kvantumsbonus 

Kvantumsbonus baseres på mottatt- og avregnet volum 
2020/2021. Bonusen godskrives og utbetales i juni 2022.  

 
 
Tørrstofftillegg 

For fôrkorn som leveres etter 1. oktober betaler vi  
følgende tillegg: 
- vann ned til 14,5 %    +1 øre pr. kg 
- vann ned til 14,0 %    +2 øre pr. kg 
 

 

Vestfoldmøllene ønsker dere en fortsatt god sommer, en riktig god skuronn og velkommen til oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteintillegg 
fôrhvete: 

 

fastsettes hver uke og 
legges ut fredag 
ettermiddag på vår 
hjemmeside. Her 
finner du priser for 
den påfølgende uken: 
norgesfor.no/vestfold. 
Til fradrag i prisene 
kommer kostnader for 
analyse, avregning og 
omsetningsavgift. 
Protein i          

fôrhvete 

Pristillegg til 
basispris 

12,0 %  

12,5 % + 1 øre/kg 

13,0 % + 2 øre/kg 

≥ 13,5 % 
≥ 13,5 % 

+ 3 øre/kg 
 
 

Samlet kornårs 
leveranse 

Vår årsbonus 

150 - 299 tonn + 2 øre pr kg 

300 - 399 tonn + 3 øre pr kg 

400 - 499 tonn + 4 øre pr kg 

500 - 599 tonn + 5 øre pr kg 

600-699 tonn + 6 øre pr kg 

>700 tonn + 7 øre pr kg 

http://www.norgesfor.no/vestfold
http://www.norgesfor.no/vestfold
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