Salgs- og leveringsbetingelser for såfrø fra Felleskjøpet Agri SA
1. Generelt
Salgs- og leveringsbetingelsene for såfrø gjelder for alt såfrø av fôrvekster og
grøntanleggsfrø levert fra Felleskjøpet (”Selger”) til () kunder (”Kjøper”) og gjelder i
tillegg til Felleskjøpets «Generelle salgs- og leveringsbetingelser». Ved motstrid
mellom Felleskjøpets generelle salgs- og leveringsbetingelser og salgs- og
leveringsbetingelsene for såfrø , har de førstnevnte forrang.
Omsetning av såfrø er regulert i Matloven av 19.12.2003 med Forskrift om såvarer
av 13.09.1999 med seinere endringer.
2. Priser
Såfrø er pakket brutto for netto i ulike pakningsstørrelser. Lisensavgifter/royalties er
inkludert i prisen.
3. Begrensninger
Kjøper som videreselger såfrø forplikter seg til å følge det til en hver tid gjeldende
regelverk og er selv ansvarlig for å inneha de nødvendige tillatelser etc. gjeldende
regelverk krever.
4. Emballasje
Reingjort papiremballasje kan leveres til gjenvinning. Annen emballasje skal etter
bruk returneres til godkjent mottak for slikt avfall. Felleskjøpet er medlem av Grønt
Punkt Norge. For Felleskjøpets såfrø er det gratis å levere tomemballasje til en
innsamler som har avtale med Grønt Punkt Norge. Se www.grontpunkt.no for
nærmere info.
5. Lagring
Det er Kjøpers ansvar å lagre varen slik at varens kvalitet ikke forringes. Dersom
varen er lagret på en måte som ikke er tilstrekkelig for å bevare varens kvalitet, kan
ikke Selger gjøres ansvarlig for dette.Såfrøet må lagres tørt, mørkt og kjølig.

6. Såfrøklasser
Såfrø omsettes i klassene Basis (B) og sertifisert (C). Såfrø i klasse B nyttes normalt
til oppformering av nytt såfrø. Handelsvare av såfrø vil normalt være av klasse C.
Forskrift om såvarer av 13.09.1999. og senere endringer setter spesielle krav til
renhet og spire % for de ulike artene. Her gjengis bare kravene til noen utvalgte
arter.
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Art

Minste spireevne

Største innhold av
annen art i % av vekt
Timotei
80
1,5
Engsvingel
80
1,5
Engrapp
75
2,0*
Bladfaks
80
1,0
Hundegras
80
1,5
Westerwoldsk og italiensk raigras
75
1,5
Flerårig raigras
80
1,5
Rødkløver
80**
1,5
Hvitkløver
80**
1,5
* For engrapp regnes ikke en andel på 0,8 vektprosent av andre rapp-arter som
innhold av annen art. **Inntil 20 harde frø av rødkløver og inntil 40 harde frø av
hvitkløver regnes som spirte.
For fullstendige krav: Forskrift om såvarer av 13.09.1999 og senere endringer.
7. Økologisk såfrø
Dersom Selger ikke kan levere økologisk vare og kjøper derfor bestiller
konvensjonell vare er Kjøper selv ansvarlig for å søke dispensasjon for bruk av
konvensjonell vare.
8. Mangler og reklamasjon
Ut over pkt. 11 i Felleskjøpets generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder
følgende for såfrø: Selger er ansvarlig for at pakningen inneholder det som
merkingen viser. Reklamasjon over vekt, kolliantall og liknende må skje ved
mottak av varen. Dersom Kjøper senere mener å ha mottatt feil vare, eller vare
som ikke er i henhold til merking, må Kjøper dokumentere dette. Det må alltid tas
vare på merking og såvarerest.
Selger har ansvar for at varen holder rett kvalitet ihht. varens klassifisering jfr.
Forskrift om såvarer av 13.09,199 og senere endringer, på leveringstidspunktet.
Innblanding innenfor de grenser som er satt i Forskrift om såvarer kan
forekomme, og anses ikke som grunnlag for reklamasjon.
Ved reklamasjon etter at varen er sådd, må Kjøper varsle Selger straks avviket er
oppdaget slik at det gis mulighet for inspeksjon.
Ved reklamasjon må det opplyses om partinummer.
Kjøper har ansvar for at produktet dekker kjøpers behov. Selger er ikke ansvarlig for
feil eller utilsiktet bruk av varen. Selger er ikke ansvarlig for følgeskader.
Tvister mellom partene kan bringes inn for «Reklamasjonsnemda for såvarer».
9. Retur
Solgt vare tas ikke i retur.
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