Statens jordbruksverks
författningssamling
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Statens utsädeskontrolls (SUK) föreskrifter med taxa
för certifiering, provtagning, analysering, fältbesiktning, m.m. av utsädesvara vid myndigheten;

SJVFS 2004:94
Saknr U 92
Utkom från trycket
den 20 december 2004

beslutade den 13 december 2004
Med stöd av 3 § förordningen (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll (SUK), 27 § utsädesförordningen (2000:1330) samt 26 § växtförädlarrättsförordningen (1997:383) fastställer SUK, efter samråd med Ekonomistyrningsverket,
taxa enligt bilaga för certifiering, provtagning, analysering, fältbesiktning, m.m. av
utsädesvara vid myndigheten.
--------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005 då SUKs föreskrifter (SJVFS
2003:90) i samma ämne upphör att gälla.

JAN HYTTRING
Jan-Åke Ljung
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Prislista
Gäller fr o m 2005-01-01
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PRISLISTA
1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Betalningsvillkor
Samtliga priser är angivna i kronor (SEK) och exklusive mervärdeskatt. Uppdrag som utförs i
samband med certifiering är inte momsbelagt. För övriga uppdrag tillkommer vid varje tidpunkt
gällande mervärdeskatt.
Insändande av prov ombesörjs och bekostas av uppdragsgivaren.
Analyser som på uppdragsgivarens begäran utförs under icke ordinarie arbetstid, debiteras med
ordinarie avgift + 100 %.
Betalning sker mot av SUK utställd faktura. Betalning ska vara SUK tillhanda senast 30 dagar efter
fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enl räntelagen (1975:635). För
betalningspåminnelse uttas avgift enl. förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader
m.m.

Prisändringar
Vid ändringar i taxan gäller följande:
Kontrollodling, DUS-provning och fältbesiktning debiteras enl den taxa som gällde då uppdraget
påbörjades.
Övriga uppdrag debiteras enl den taxa som gällde då prov, beställning eller motsvarande kom in till
SUK.
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Överenskommelse om annat pris
För analyser och andra uppdrag som inte hänför sig till certifiering eller ommärkning, kan särskild
överenskommelse om utförande, pris, etc. träffas vid större serier.
För uppdrag som inte finns upptagna i denna taxa och för vilka inget annat har överenskommits,
debiteras timtid.

2. AVGIFTER FÖR CERTIFIERING OCH KONTROLL AV
STANDARDUTSÄDE
A. CERTIFIERING AV FRÖBURNA VÄXTSLAG
Certifieringsadministration, per parti som anmäls för nycertifiering,
tilläggsmärkning eller ommärkning

240,00

Kontroll av leverantörsmärkning av småförpackningar, inklusive
stickprovskontroll, för varje tillfälle då officiell försegling bryts

305,00

Importkontroll, per införselanmält parti

140,00

Avgift för tillsyn av certifieringssystemet,
per 100 kg certifierad vara 1)

1,02

B. KONTROLL AV STANDARDUTSÄDE AV KÖKSVÄXTER
Importkontroll, per införselanmält parti
Tillsyn av svensk leverantörsmärkning, inkl stickprovskontroll,
per förpackning

70,00
0,05

C. CERTIFIERING AV POTATIS
Certifieringsadministration, per 100 kg certifierad vara

1)
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Avgift uttas även för utsäde som certifieras av annan än SUK

3,50
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D. GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA VÄXTSLAG
Magasins- och lagerhusbesiktning
Besiktning för godkännande för certifiering
Övrig besiktning

7 350
1 515

Tryckning av märklapp, etikett, etc.
Grundavgift, per tryckningstillfälle
Självhäftande etikett, per st
Rivbeständig etikett, per st

100
0,35
0,65

ISTA-certifikat, inkl 1 kopia
Ytterligare kopia, per st

185
20

3. PROVTAGNING OCH MÄRKNING
Kontrollantarbete
Vid avtal om fast stationering vid utsädesanläggning, per månad

43 400

Övrigt, per timme
Minsta avgift vid timdebitering

495
630

Timpriset avser effektiv tid och väntetid vid utsädesanläggning. Priset inkluderar restids- och resekostnader.
Om förrättning, på uppdragsgivarens begäran, förläggs till annan tid än vardagar mellan kl 0700 och 1700,
höjs avgiften med 100 %.
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4. KONTROLLODLING
A. KONTROLLODLING I SAMBAND MED SUKs CERTIFIERING
Certifiering i klass A, OECD samt F-material
Jordbruksväxter
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta
Övriga arter

1 550
935

Köksväxter
Brun böna, ärt

1 550

Certifiering i klass B och C samt försöksutsäde
Jordbruksväxter
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta
Övriga arter

1 250
805

Köksväxter
Brun böna, ärt

1 250

B. ANNAN KONTROLLODLING
Jordbruksväxter
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta
Övriga arter

1 650
1 035

Köksväxter
Brun böna, ärt
Kontrollodlingsavgift debiteras med 50 % i samband med att provet sås och med resterande
50 % då slutligt kontrollodlingsresultat föreligger. I fall då odling inte går att bedöma och då detta
beror på faktorer som ligger utanför SUKs kontroll debiteras 50 % av angivet pris.
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5. ANALYSERING AV FRÖBURNA VÄXTSLAG
A. RENHET, INBLANDNING, GROBARHET OCH SUNDHET
Renhet

Inblandning
av annan art

Grobarhet 2)

Sundhet

145

265

290

225

145
280
735
630
--

265
585
775
660
--

290
495
770
630
630

315
-----

405
165

1 095
365

495
630

---

450
145
145

1 095
370
370

495
495
495

245
315
--

Ärt, böna
Övriga arter

145
405

265
625

290
495

---

Prydnadsväxter, m m

405

--

630

--

Utsädesslag

Stråsäd
Samtliga arter
Foderväxter och beta
Trindsädesarter
Vallbaljväxter, timotej
Gröe och ven
Övriga gräsarter
Blandfrö, per art
Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps,
honungsört, oljerättika
Beta
Olje- och fiberväxter
Raps, rybs och senap 3)
Lin
Övriga arter
Köksväxter

2)
3)

Vid analys av betat prov höjs avgiften med 25 %
I avgiften för renhet ingår en exteriörbedömning
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B. ÖVRIGA ANALYSER
Sundhetsanalyser (andra än under 5 A)
Naket sot hos korn
Stinksot och dvärgstinksot hos vete
Flygsot hos havre

440
235
235

Sortanalyser
Korn (1 000 kärnor)
Havre och ärt

825
210

Råvaruanalyser
Enl offert i varje särskilt fall

Vägledande analyser
Grobarhet och betningsrådgivning
Stråsäd
- inkluderande grobarhet efter provbetning

485
745

Lin

810

Grobarhet
Trindsäd
Vallbaljväxter, timotej
Övriga gräs
Beta
Raps, rybs

290
495
630
630
495

Övrigt
Rymdvikt
Vattenhalt
Tusenkornvikt
Tetrazolium, stråsäd
Bestämning av cuscuta och/eller flyghavre
Stråsäd och trindsädesarter (1 kg)
Stråsäd (3 kg)
Övriga utsädesslag
Monogermitetsbestämning, betfrö (endast i samband med grobarhetsanalys)
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80
50
50
525
265
795
460
290
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6. ANALYSER AV POTATIS
A. ANALYSER FÖR CERTIFIERING
Virus Y, per testad knöl
Virus Y + andra virus, per testad knöl

10,50
14,00

B. VÄGLEDANDE ANALYSER
Virus Y, per testad knöl
Latenta rötor (knacktest), per testad knöl
Stjälkbakterios, per 100 knölar

7,60
7,60
815,00

Pris för virustest avser testning som utförs under perioden september – februari. Om testning på
uppdragsgivarens begäran utförs under annan tid höjs angivet pris med 50 %

7. FÄLTBESIKTNING
A. FRÖBURNA VÄXTSLAG
Besiktning utförd av SUK
Grundavgift, per odling
Arealavgift, per ha
Odling för produktion av F-utsäde (max 1 ha), per odling

395
75
420

Besiktning utförd av auktoriserad personal
Grundavgift, per odling
Arealavgift, per ha

205
8

B. POTATIS
1. Besiktning utförd av SUK
Besiktning av odling i klass S1, S2 eller S3
Odling om max 0,1 ha
Övriga odlingar
- Grundavgift, per odling
- Arealavgift, per ha

445
755
555

Besiktning av odling i övriga klasser
Grundavgift, per odling
Arealavgift, per ha

755
265
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2. Besiktning utförd av auktoriserad personal
Besiktning av odling i klass S1, S2 eller S3
Odling om max 0,1 ha
Övriga odlingar
- Grundavgift, per odling
- Arealavgift, per ha

445
755
26

Besiktning av odling i övriga klasser
Grundavgift, per odling
Arealavgift

755
26

C. GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA VÄXTSLAG
Grundavgift debiteras i samband med anmälan, arealavgift debiteras efter avslutad besiktning
Om besiktningsuppdrag återkallas i samband med att besiktningen ska utföras,
debiteras dubbel grundavgift
Ombesiktning, utförd av SUK, debiteras med ny grund- och arealavgift
Om anmälan till besiktning inkommer senare än vad som angetts i föreskrifter,
information, etc, höjs grundavgiften vid
- högst 14 dagars försening med 25 %
- mer än 14 dagars försening med 50 %
I fall då intyg, karta eller annan handling ska företes och så inte sker, höjs
grundavgiften med 50 %

8. PROVNING AV SORTS SÄRSKILJBARHET, ENHETLIGHET OCH
STABILITET (DUS-PROVNING)
Stråsäd, beta, oljeväxter, ärt och böna, per prov och år

10 000

DUS-provning debiteras med 50 % i samband med att provet sås och med
resterande 50 % då analysrapport utfärdas.

9. ÖVRIGT
GEMENSAM TIMTAXA
Handläggande personal, per timme
Övrig personal, per timme
Angivna priser avser effektiv tid på arbetsplatsen. För uppdrag som föranleder resa,
höjs avgiften med 35%. Därutöver debiteras i sådana fall resekostnaden separat.

10

550
425

