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Informasjon om nye frøpartier, finansiering av foredling og prising av
foredlet frø
Nye frøpartier
Det er sanket drøye 95 tonn med grankongler i frøplantasjene i høst. Det er vi godt fornøyd med! Dessverre
er det en del tomfrø i konglene, noe som skyldes det fuktige været under bestøvningen i vår. Vi estimerer
at det kan bli ca 2500 kg med nytt frøplantasjefrø, men hvor mye frø det blir fra hvert enkelt anlegg kan vi
først si etter at frøpartiene er ferdig tilvirket i løpet av vinteren.
Frøpartiene blir tilvirket etter følgende prioriteringsliste:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frøplantasje
Kaupanger frostherdig
Kaupanger sams
Jordtveitmonen
Årøy
Kilen
Sanderud
Utvalgte kloner Sanderud/Møystad
Undesløs
Romedal
Hallen II
Bastøy
Opsahl

Tilvirkning
Desember
Desember
Desember-Januar
Desember-Januar
Januar-Februar
Februar
Februar
Februar -Mars
Mars
Mars
Mars-April
Mars-April

Klart for salg
Ultimo Januar
Medio Februar
Medio Februar
Medio Februar
Primo Mars
Ultimo Mars
Primo April
Ultimo Mars
Medio April
Ultimo April
Primo Mai
Medio Mai

Det er mulig å legge inn forhåndsbestillinger på dette frøet via ordre@skogfroverket.no. Tidspunktet hvor
frøpartiene er klare for salg er veiledende. Vi kan ikke garantere leveringstider slik at det må legges inn
gode tidsmarginer i forhold til tidspunkt for innsåing. Frøpartiene legges ut for salg i det spiretesten er klar
og godkjent.
Det vil også bli tilgjengelig nytt bestandsfrø i 2016. Dette frøet tilvirkes sist og blir dermed høyst sannsynlig
ikke tilgjengelig for innsåing i vår.
Vi har også tilvirket et nytt frøparti med Nobelgran, Abies Procera, fra frøplantasjen i Kaupanger.

Finansiering av foredling
Skogfrøverkets strategiske plan for foredlingen ble lansert i 2010. Siden den gang er det arbeidet videre
med både foredlingsplaner og ikke minst hvordan et ambisiøst foredlingsprogram skal finansieres.
Landbruks- og matdepartementet har økt tildelingene til foredling og frøplantasjedrift, men har samtidig
meddelt at de forventer at skognæringen i større grad bidrar for i finansieringen av foredlingsprogrammet.
Departementet mener også at Skogfrøverket i større grad må finansiere foredling gjennom salg av frø.
Fordeler og ulemper ved ulike modeller for skogeierfinansiering av foredling er utredet i rapporten
Finansiering av foredling fra 2012 og drøftet med skogeierorganisasjonene. I mai i år ble det etablert et
utvalg med representanter fra Skogeierforbundet, Norskog, Statskog, Skogfrøverket og Skogselskapets
planteskoletjeneste. Landbruks- og matdepartementet har vært observatører. Finansiering av foredling ved
økning i frøpris, etablering av planteavgift og økning i FoU-avgift er drøftet. Det er valgt å gå for en økning i
frøpris og vi viser til følgende punkter i utvalgets innstilling:
•

•

Skognæringens andel av langsiktig finansiering av foredling og frøplantasjedrift skal utgjøre fra 1,5
millioner kroner i året (ved en omsetning på 40 millioner planter) og skal hentes inn ved en
prisøkning på 50% på foredlet frø. Dette vil utgjøre ca. 5 øre pr. foredlet plante og det anbefales at
dette synliggjøres på planteskolens faktura til kundene.
Ordningen skal evalueres underveis i forhold til gjennomslagskraft og konkurransesituasjonen i frøog plantemarkedet. Det skal også vurderes om det er grunnlag for å hente inn ytterligere 500.000
kroner på frøprisen slik at det samlede bidraget fra skognæringen kan bli 2 millioner kroner i året.

Det vil komme mer informasjon om ordningen og den vil gjøres godt kjent hos plantekjøperne.
Prising av foredlet granfrø
Grunnprisen på frø holdes uendret. Det gjøres ingen konsumprisindeksregulering i år. Tillegget for
frøplantasjefrø av gran blir 95% (summen av gammelt tillegg 30% og nytt tillegg 50%). Det er bare
frøplantasjefrø av gran hvor det drives et foredlingsprogram som får tillegget. Frø fra testede mortrær og
parkrysninger får en forholdsmessig økning i prisen med et tillegg på grunnpris med 110% og 125%. Noen
eldre frøpartier hvor kvaliteten på frøet ikke holder dagens krav, prises etter gammel modell med 30%
tillegg. Nettbutikken er for tiden stengt da det vil ta litt tid å legge om prissystemet. Den vil åpne igjen
snarlig på nyåret.
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