
 

 

 

 

 

 

Salgsbetingelser for Skogplanter Midt-Norge AS pr. 01.01.2018 
 

 

1. Kvalitet. 
Planter til skogbruksformål er dyrket og sortert i samsvar med krav i ”Forskrift om skogfrø og 

skogplanter” fastsatt av Landbruks og matdepartementet den 1. mars 1996 og ”Retningslinjer 

om kvalitetskrav for skogplanter, fastsatt av Landbruks og matdepartementet den 11. januar 

1995. 

 

2. Bestilling og levering. 
Bestilling og levering i henhold til inngåtte avtaler. Forflytning av provenienser innen de 

enkelte høydelag skjer i henhold til anbefalinger og retningslinjer fra Det norske Skogfrøverk. 

Behandling av skogplanter mot snutebiller er et godt tiltak for å redusere skadeomfanget, men 

det kan likevel ikke gis full garanti mot skader. Planteskolen bruker godkjente preparater, og 

behandlingen skjer i tråd med anbefalinger fra bl.annet skogforskningen. 

Vi viser for øvrig til informasjon som medfølger plantepartiene fra planteskolen. 

 

 

3. Priser. 
Alle priser er grunnpris eks merverdiavgift.  Følgende tillegg eks mva kan beregnes: 

- Behandling mot snutebiller, kr 0,18 pr. plante  

- Frakt kr 0,15 pr. plante. Minimumskvantum for transport, 25.000 planter. Gjelder 

ikke transport som skyldes at SPMN ikke klarer å levere bestilte lass. 

- Da enkelte av treslagene må kjøpes inn, kan prisen avhenge av innkjøpsprisen.  

Planteskolen forbeholder seg derfor retten til å forandre de oppsatte priser. Evt. ny 

pris skal i så fall avtales. 

 

 

4. Betaling. 
Betalingsfrist er 20 dager fra fakturadato.  Etter forfall beregnes 8,50% rente p.a. 

 

 

5. Reklamasjoner. 
Eventuelle reklamasjoner på mengde, kvalitet m.v. må sendes planteskolen skriftlig snarest 

mulig, senest 15. juli etter vårplanting og 15. juli året etter høstplanting. 

Når det foreligger berettiget reklamasjon, kan planteskolen foreta omlevering eller refundere 

en forholdsmessig del av kjøpesummen etter hvor stor del av partiet mangelen gjelder. 

Planteskolens valg meddeles kunden, og eventuell omlevering foretas så snart det er praktisk 

mulig. Hvis frakt var betalt av kjøperen, dekker planteskolen eventuell frakt av nye planter 

Det innrømmes ikke erstatning ut over fakturabeløpet. 

 


