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Medlemsavgift 30 € per år

Kund som köper rådgivning för mer än 300 € blir automatiskt medlem*

*Fråga om ändring i detta villkor bereds till årsmötet.

RÅDGIVNING

Rådgivning 69 € per timme

Minimitid som faktureras är 0,5 timme och därefter per påbörjad halvtimme

Stödrådgivning, ekonomirådgivning 72 € per timme

ERFA-Grupp växtodling

4-5 sammankomster årligen 400 € per deltagare och år

Odlingsplaner, Välbefinnandeplaner 69 € per timme

Övriga planer

Besöksavgift 25 € per besök

Tillkommer alla aktiviteter utanför kontoret

Km ersättning 0,53 € per km

FRUKTPAKET

Baspaket Frukt 350 € per år

Baspaket Stenfrukt 120 € per år

IPM paket för ÅTH:s odlare, väderstation ingår

< 10 ha, fällor på 1 skifte, 1 h besök 993,20       € per år

10 - 20 ha, fällor på 2 skiften, 2 h besök 1 126,10    € per år

20-30 ha, fällor på 3 skiften, 3 h besök 1 259,00    € per år

30-40 ha, fällor på 4 skiften, 4 h besök 1 391,90    € per år

ÅTH faktureras den totala kostnaden och debiterar sedan

odlaren för 50 % av kostnaden.

Delphy, grupprådgivning 3 tillfällen 350 € per år

Delphy, individuell rådgivning Enligt Delphys prislista

HUSDJUR

Foderprovtagning 65 € per timme

Foderanalyser Enligt Eurofins prislista 

Beräkning av foderstat, utfodringsplan 69 € per timme

Vallfoderprognos 160 € per år

Gäller från och med 1.2.2023
Samtliga priser anges ex moms. 
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KOKONTROLL

Kokontrollavgift 8 € per ko och år

Provmjölkningsregistrering 0,25 € per ko och reg

Djurregistreringar (icke kontrollgård) < 100 djur 80 € per gård och år

> 100 djur 130 € per gård och år

SEMIN

1:a sem med elit-, köttrastjur, inkl dräktighets us 45 €

1:a sem med elit-, köttrastjur, inkl dräkt. us (ej kokontroll) 52 €

Omlöp 32 €

Omlöp (ej kokontroll) 39 €

Helgtillägg 21 €

Efterbeställning 10 €

Äggstocksdiagnostik 5 € per djur

Dräktighetsundersökning, tjurbetäckning 7 € per djur

Kvävefyllning 15 € per kg

Besöksavgift vid samtliga besök 26 € per besök

Kostnad för inläggning av embryo följer FABA:s prissättning

Besöksavgift 75 €

Inläggning av embryo 28 €

Förvaringsavgift 26 € per år

VÄDERSTATION PLUS PROGNOS

Väderstationer rådata väder, RIMPRO prognos för frukt, 99 € per år

LANTMet prognos för specialgrödor

UTREDNINGAR / EXPERTUPPDRAG

Utredningar / expertuppdrag / föreläsningar 85 € per timme

Större uppdrag mot offert


