
[[Fornavn]],

Her kommer informasjon 
om kornlevering



Verdt å vite foran sesongen:
Endring av avregning mathvete:
• Endret klassetrekk for klasse 4  

(fra 8 til 13 øre) og klasse 5 (fra 8 til 15 øre)
• Endret proteintillegg for klasse 5  

(maks tillegg stopper på 13,0%)
• Laveste grense for mat i klasse 4 og 5  

er nå hl.vekt 78

Lokale kornpriser og åpningstider
Lokale kornpriser vil fortløpende 
bli offentliggjort på:
www.strandunikorn.no 
og ved oppslag på kornmottakene. 
I kornsesongen vil vi ha utvidet åpningstid. 
Informasjon om åpningstidene legges også 
ut på våre WEBsider.

HUSK å fylle ut leveransemeldingen riktig!

Informasjon om kornlevering til 
Strand Unikorn Odal sesongen 2019/2020

Det er timebestilling på avd. Odal 
i kornsesongen:
www.time.strandunikorn.no 
– registrering på: mobil, nettbrett, PC, 
pr telefon eller oppmøte. 

Strand Unikorn Odal tar imot mathvete, matrug, 
fôrhvete, fôrrug, rughvete, bygg, havre og 
oljefrø. 

Generelle kvalitetskrav og betingelser finner du 
i brosjyren Korn og oljefrø 2019/2020 eller på 
www.strandunikorn.no

Inntransport
Oversikt over våre transportører finner du 
i brosjyra “Korn og oljefrø 2019/2020” eller 
på våre WEB sider. Vår logistikkavdeling kan 
også kontaktes på tlf 958 09 090.

For kommende sesong har vi følgende pris 
for inntransport:
• kr 122,-/tonn i perioden 
 01.07.2019 – 30.06.2020

Det vil bli beregnet en minstefrakt på 
10 tonn. Ved bruk av våre transportører vil 
fraktkostnaden bli trukket i kornoppgjøret.

Har du spørsmål angående levering 
av korn, kan du ta kontakt direkte 
med vårt anlegg:

Telefon Odal 62 96 61 50
Siloleder: Trond M. Kværner 954 58 815
Produksjonsleder silo:  
Jac van Oevelen 483 46 575

Alltid der for deg

Matavregning betinger oppdatert og godkjent KSL. For å kunne utføre matkornanalyser må ikke vanninnholdet i kornet 
overstige 20-22%. Høyere vanninnhold avregnes som fôrkorn. Se «Korn og oljefrø» eller www.strandunikorn.no

Sort
Ønskes 

matanalyse?

Hvete

Rug

Bygg

Havre

Oljefrø

Erter 

Produsentnummer.:

Navn:

Gårdsnavn/Adresse:

Postnr./Poststed:

Mobil:

Transportør:  ...........................................................................................................................  Transportutstyr er rengjort  Ønskes innlagring / lagerhotell?

Dato: ......................................................  Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................................
Undertegnede bekrefter at kornet som leveres er dyrket i Norge

(Gjelder anlegg der dette er aktuelt)

L E V E R A N S E M E L D I N G  2 0 1 9 / 2 0 2 0

Behandlet
med glyfosat

Leveransemelding skal benyttes ved alle leveranser. Dette sikrer deg et riktig oppgjør.

Trenger du fl ere leveransemeldinger – ta kontakt med ditt lokale kornmottak eller hent ned 
leveransemelding på: www.strandunikorn.no

Matkorn
Hvis du leverer matkorn, må KSL være etablert og i orden.
Hvis KSL ikke er i orden blir det automatisk fôrkorn med trekk på 10 øre pr kilo.
 
Lagerhotell / innlagring
Noen av våre anlegg har tilbud om lagerhotell/ innlagring. Ta kontakt for avtale. Godkjent avtale må foreligge før levering. 
Ordningen kan begrenses uten forvarsel om forholdene tilsier dette. Ønskes innlagring/ lagerhotell – kryss av på forsiden av 
leveransemeldingen. Anleggene våre på Sjursøya / Vippetangen har ikke dette tilbudet.»
 

Velkommen til våre kornmottak! 

Leveransemelding er viktig!

Alltid der for deg



Leveransemelding 
Ved levering av vare til Strand Unikorn skal det 
ved hvert parti følge med en utfylt leveranse-
melding. Eksemplar av melding ligger vedlagt. 
Leveransemelding inneholder informasjon som 
gjør at vi får sortert kornet riktig og kjørt rett 
kornoppgjør. Leveransemelding skal ha informa-
sjon om deg som leverandør, art og sort på 
levert vare, samt info om kornet er behandlet 
med glyfosat (gjelder bygg).  

Strand Unikorn er medeier i Landbrukets data-
flyt. Kornoppgjøret vil dermed bli automatisk 
overført til ditt regnskapskontor og kontert. 
Dette forutsetter at regnskapskontoret ditt har 
avtale om tjenesten.

Oppgjørsbrev på e-post – gebyr for 
sending av oppgjør i brev pr post
For oppgjør som sendes pr post vil det bli 
beregnet et gebyr på kr 30,- pr oppgjør. 

Endring av oppgjørsform til elektronisk kan 
gjøres på www.strandunikorn.no ved pålogging 
MIN SIDE, eller du kan ta kontakt med oss på 
tlf 62 35 15 00 eller pr epost til: 
korn@strandunikorn.no

Kvantumsbonus
Det utbetales en kvantumsbonus i etterkant av 
kornsesongen for korn, oljefrø og erter som 
leveres til et av Strand Unikorn sine anlegg 
(se tabell nedenfor). Kvantum ved basis 
vanninnhold vil bli lagt til grunn for beregning 
av bonus. Utbetaling skjer etter sesongslutt 
30.06.2020. 

Kvantum i tonn Sats i kr/kg
101 – 200 0,01
201 – 300 0,02
301 – 400 0,03
401 – 500 0,04
501 – 600 0,05
601 – 700 0,06

          > 701 0,07

Tillegg for tørt fôrkorn
Strand Unikorn betaler tørrstofftillegg 
for fôrkorn levert i perioden 01.10.2019 til 
30.06.2020 etter følgende skala:
- 14,5% vann gir +1 øre/ kg
- 14,0% vann gir +2 øre/ kg

Lagerhotell/Innlagring av korn 
Før levering må det inngås en avtale. Ta kontakt 
om dette er aktuelt. Ved levering må det merkes 
av for dette på leveransemeldingen. I perioden 
01.07.2019 – 30.10.2019 er lagerleien 15 øre/kg. 
I perioden 01.11.2019 – 31.12.2019 er det fri leie. 
Ordningen kan bli stoppet eller kvantum 
avgrenset på kort varsel. 

Leveransemelding skal benyttes ved alle leveranser. Dette sikrer deg et riktig oppgjør.

Trenger du fl ere leveransemeldinger – ta kontakt med ditt lokale kornmottak eller hent ned 
leveransemelding på: www.strandunikorn.no

Matkorn
Hvis du leverer matkorn, må KSL være etablert og i orden.
Hvis KSL ikke er i orden blir det automatisk fôrkorn med trekk på 10 øre pr kilo.
 
Lagerhotell / innlagring
Noen av våre anlegg har tilbud om lagerhotell/ innlagring. Ta kontakt for avtale. Godkjent avtale må foreligge før levering. 
Ordningen kan begrenses uten forvarsel om forholdene tilsier dette. Ønskes innlagring/ lagerhotell – kryss av på forsiden av 
leveransemeldingen. Anleggene våre på Sjursøya / Vippetangen har ikke dette tilbudet.»
 

Velkommen til våre kornmottak! 

Leveransemelding er viktig!

Alltid der for deg
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Alltid der for deg

Navn Navnesen
Gårdsnavn
Postvegen 21 H
2891 Nordpolen
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Returadresse: Strand Unikorn AS, PB. 103, 2391 Moelv

Strand Unikorn AS
PB 103, 2391 Moelv

Thore Retvedt
Kornsjef

Tlf. 46 44 39 94
thr@strandunikorn.no

Tore Swensen
Fagsjef Korn
Tlf. 99 10 06 20
tsw@strandunikorn.no

Ta kontakt for en fagprat!

Kjøremønster Odal 
– GUL er inn med lass 
– GRØNN er etter levering:

– Følg en av de tre oppstillingskøene
– Ta av presenningen  i oppstillingskøen 

eller seinest på anvist sted ( se skilt) 
Dette gir god glid på køa

– Kjør inn på vekta når den er ledig
– Lever ferdig utfylt leveransemelding til 

vektoperatøren. Gir sikker registrering 
av leveransen

– Etter innveiing kjør til anvist mottak
– Etter levering kjør tilbake til vekt for utveiing

Strand Unikorn AS
Postadresse: PB 103, 2391 Moelv
Besøksadresse: Strandveien 15, 2390 Moelv
Tlf: 62 35 15 00, post@strandunikorn.no

www.strandunikorn.no
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer underveis.

Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS


