
 
 

 
Prisliste for tjenester        pr 01.11.2021 

Frøanalyser 
 
Frøanalyser 
 

Kr. pr. analyse Beskrivelse 

Spiring+ 

 

740 Spireevne, spirehastighet, andel abnorme spirer, andel 
friske ikke spirte frø, andel tomt og dødt frø, renhet og 
1000-kornvekt 
(4 x 100 frø) 
 

Spiring (eksl. renhet 
og 1000kv) 

490 Spireevne, spirehastighet, andel abnorme spirer, andel 
friske ikke spirte frø, andel tomt og dødt frø  
(4 x 100 frø) 
 

Renhet 130 Andel rent frø i partiet. Prøven deles i tre fraksjoner: 
Frø, fremmede frø og andre bestanddeler 
 

Tusenkornvekt 130 Nøyaktig bestemmelse av 1000-kornvekt 
(8 x 100 frø) 
 

Stratifisering 130 Kaldvåtbehandling før spiretesting av frø med frøhvile 
 

Vanninnhold 130 Bestemmelse av frøpartiets vanninnhold 
(2 x 5 gram eller 2 x 10 gram) 
 

Røntgen 530 Forventet spireevne (anatomisk potensial): Utvikling av 
kim og frøhvite, tomfrø, insektskader og mekaniske 
skader 
 

Tetrazolium 530 Kjemisk test for å bedømme andel levende frø i frøslag 
som vanskelig kan spiretestes innen rimelig tid. 
 

Full analyse av 
kongleprøve 

1100 Klenging av frø, visuell bedømming av insektskader, 
frøutbytte, vanninnhold og røntgenanalyse 
 

 
For prioritetsoppdrag beregnes 50 % pristillegg 
Særskilt arbeidskrevende frøprøver prises etter avtale  
Andre oppdrag på frølaboratoriet prises etter avtale 
Det faktureres ikke ekspedisjonsgebyr ved frøanalyser 
 

  



 
 
Frysetest av planter før lagring 
 
Test 
 

Kr. pr analyse Beskrivelse 

Herdighet på planter (EC) 950 Frysetesting og måling av elektrolytisk 
ledningsevne. Pris pr proveniens og planteparti 
ved én temperatur 
 

Andre frysetester prises etter avtale 
 

Klenging av kongler 
 
Klenging av kongler 
 

Kr. pr. 100 kg 
kongler 

Beskrivelse 

Gran 3000 
 

Klenging av kongler til frøhams 

Furu 
 

2700  

> 1800 kg kongler Pris etter 
avtale 

 

 

Minste kvantum: 50 liter kongler (ca 15 kg grankongler og 20 kg furukongler) 
Minste pris pr parti: 2300 kroner 
Andre frøslag enn gran og furu prises etter avtale 
Rensing og avvinging kommer i tillegg 
 

Leie av kjølelagerplass for frø 
Forutsetter avtale om leielagring – egne vilkår 
Leielagring 
 

         Beskrivelse  

Mottak av nye private partier     kr 1900.- pr parti* 
 
Lagring av parti kjøpt fra Skogfrøverket kr 1300.- pr parti 
 
Ekspedisjonsgebyr ved levering  kr 450.- pr leveranse  +  kr 100.- pr parti 
 
Lagerleie pr år     kr 300.- pr parti 
 
*Prisen dekker mottak og pakking av frø, inkludert én frøanalyse. 



 
 
 

Frøbehandling 
 

Frøbehandling Kr. pr kg 
behandlet frø 

Beskrivelse 

Avvinging og rensing 
 

550 Våtavvinging, grovrens og finrens 

Harpiksrensing 
 

220 Vannbad 

Prevac 
 

220 Fjerning av skadet frø av furu. Fjerning av tomfrø av lerk 

IDS og kort vitalisering 
 

1000 Fjerning av dødt frø av gran og furu. Vitalisering 3 dager 

IDS og lang vitalisering 1200 Fjerning av dødt frø av gran og furu. Vitalisering > 3 
dager 
 

Vitalisering 
 

750 Vitalisering for økt spirehastighet 

Stratifisering 
 

650 Kaldvåt behandling for å bryte frøhvile i frø med 
spirehemming 
 

Beising av frø 
 

 Ingen kostnad tilkommer ved beising av Skogfrøverkets 
frøpartier 

 

Grunnpris: 650 kroner pr behandlet frøparti kommer i tillegg til kilo pris 
Andre frøslag enn gran og furu prises etter avtale 
Frøpartier av gran og furu leveres tørket ned til 5-7 % vanninnhold 

NB: Frøpartier som lagerføres hos Skogfrøverket IDS-behandles normalt etter behov og egnethet. 
Frøpartiene får da ny pris etter den spireevne som er oppnådd som følge av IDS-behandlingen. 

 
 

Det tas forbehold om feil i prislistene.  

Vilkår for alle leieoppdrag 
Skogfrøverket tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå ved håndtering og lagring av frø 
eller planter. Kunden må selv sørge for forsikring av frø eller planter dersom det er ønskelig. Det 
opprettes en kontrakt ved leielagring. Frø leveres i lufttette plastdunker eller i plastposer pakket i 
kartong. 
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