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HØSTEN 2016 
Afregningsbetingelser for afgrøder 

 
Generelle betingelser: 

Transportkrav i Nordvest Foder A/S 
I forbindelse med BSE handlingsplanen har Nordvest Foder A/S gennemført mange tiltag for at 

minimere risikoen for at modtage BSE forurenet materiale. 

Alle vognmænd, som kører for Nordvest Foder A/S, har underskrevet en tro-og-love-erklæring, hvori 

det bl.a. indgår, at bilerne, der anvendes til transport i Nordvest Foder A/S, ikke bruges til kørsel af 

risikomateriale. Her tænkes især på kød- og benmel. I høstperioden vil der være et øget 

transportbehov. Derfor understreges, at det er særdeles vigtigt at sikre, at bilerne, som anvendes til 

transport af korn til Nordvest Foders lagre, ikke har været i kontakt med risikomateriale. 

 

Økologi 
Inden der påbegyndes levering af økologiske afgrøder skal følgende være i orden: 

Aftalt mængde og slags der bliver leveret/skal afhentes 

Status- og kontrolrapport skal være afleveret til Nordvestfoder Vestervig afdeling. 

Der skal medsendes Parti dokumentation til hvert enkelt læs, der leveres.  

Dette er meget vigtig, da vi ikke modtager afgrøder uden den fornødne dokumentation. 

For yderligere information og evt. rekvirering af dokument kladder, så kontakt os. 

 
Afregning 
Afregning for køb af markafgrøder vil følge samme betingelser, som i forvejen er gældende for 

handelsforholdet med kunden. Dette vil overvejende være løbende halvmåned + 12 dage. 

Pr. 30/6-2017 forbeholder vi os ret til at afregne gamle oplagte partier. 

Raps uden aftale afregnes d. 30/11-2016. 

Oplagte beholdninger af maltbyg og raps kan ikke udleveres. 

 
Lagerleje 
Der beregnes lagerleje af oplagt korn, raps og ærter pr. påbegyndt måned. 

Satserne for lagerleje pr. måned er for korn pr. 100 kg kr. 1,40. For raps og ærter kr. 2,00. 

Engangslagerleje kr. 8 indtil 31/5-2017 eller kr. 4 indtil 31/12-2016. 

 
Lagersvind 
For leverancer er der er solgt til afregning senest 30. september beregnes der ikke lagersvind. 

For leverancer, hvor der ikke er aftale, eller hvor afregningstidspunktet er senere end 30. 

september, beregnes der lagersvind med 1,0 % pr. 30. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prøver / analyser 
 
Vi anvender følgende apparater til analyse 
Urenheder    Godkendt prøverenser af anerkendt fabrikat 
Vand    NIT 
Kg/hl (rumvægt)   NIT 
Protein:    NIT 
Olieindhold i raps   NIT 
Sortering:    Sortimat eller anden godkendt model 
Faldtal:    Faldtalsapparat 

 

Analyseomkostninger 
For analyse/prøvetagning beregnes pr. læs: 

Foderkorn:   Gratis 

Maltbyg, industrikorn og ærter: kr. 100,00 

Raps :   kr. 275,00 

 
Fragt 
Afhentning af afgrøder kr. 7,50 pr. 100 kg. Minimum 750 kr. 

Udlevering af oplagte beholdninger kr. 4 pr. 100 kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foderkorn 
 

 Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering 

Urenheder Fastlægges ved  Fradrag: 0,1 % svind pr. 0,1 % 

 prøverensning  urenhed 

Renseomkostninger Fastlægges ved 0,1 - 0,5 % Fradrag: 0,90 kr. pr. 100 kg 

 prøverensning 0,6 - 1,0 % 1,90 kr. pr. 100 kg 

  1,1 - 1,5 % 2,60 kr. pr. 100 kg 

  1,6 - 2,0 % 2,90 kr. pr. 100 kg 

  2,1 – 2,5 % 3,35 kr. pr. 100 kg 

  2,6 % og derover + 0,5 kr. pr. 100 kg pr. 0,5 % 

Vand Basis 15,0 % 15,0 og derunder Ingen regulering 

  15,1 - 16,0 % Tørsstoffradrag: 0,75% svind pr. 

 Tørringstakster:  0,5 % vand over basis 

 Se tabel 16,1 - og derover Tørsstoffradrag: 0,15% svind pr. 

   0,1 % vand over 16,0 

Kg/hl (Rumvægt)  Basis og derover Ingen regulering 

Foderhvede Basis 76,0 Under basis Fradrag: 0,35 kr. pr. 100 kg pr. 

Foderbyg Basis 65,0  enhed under basis 

Foderhavre Basis 54,0   

Triticale Basis 72,0   

Foderrug Basis 72,0   

Meldrøjer i rug og 

triticale Basis 0,0 %  Individuel aftale 

 
Tørringstakster for korn 

 

Vandprocent ved 

modtagelse 

Foderkorn kr. 

pr. 100 kg 

Maltbyg kr. 

pr. 100 kg 

14,1-14,5 0,00 5,35 

14,6-15,0 0,00 7,30 

15,1-15,5 4,45 8,30 

15,6-16,0 5,95 9,35 

16,1-16,5 6,95 10,35 

16,6-17,0 7,90 11,35 

17,1-17,5 8,90 12,30 

17,6-18,0 9,45 12,75 

18,1-18,5 9,85 13,25 

18,6-19,0 10,65 13,85 

19,1-19,5 11,55 14,75 

19,6-20,0 12,35 15,65 



 

Maltbyg 
 

  Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering 

Urenheder Fastlægges ved   Fradrag: 0,1 % svind pr. 0,1 % 
  prøverensning   urenhed 

Renseomkostninger Fastlægges ved 0,1 - 0,5 % Fradrag: 0,90 kr. pr. 100 kg 

  prøverensning 0,6 - 1,0 % 1,90 kr. pr. 100 kg 

    1,1 - 1,5 % 2,60 kr. pr. 100 kg. 

  1,6 - 2,0 % 2,90 kr. pr. 100 kg 

  2,1 - 2,5 % 3,35 kr. pr. 100 kg 

  2,6 % og derover + 0,5 kr. pr. 100 kg pr. 0,5 % 

Vand Basis 14,0 % 14,0 og derunder Ingen regulering 

    14,1 – 15,0 % Tørsstoffradrag: 0,75% svind pr. 
  Tørringstakster:   0,5 % vand over basis 

  Se tabel 15,1 – 20,0 % Tørsstoffradrag: 0,15% svind pr. 
      0,1 % vand over 16,0 

    20,1 og derover Afregnes som foderbyg 

Protein Basis 9,5 – 11,0 % 11,6 og derover Afregnes som foderbyg 

  Max 11,5% 11,5 – 11,1 % Fradrag: 0,80 kr pr 100 kg pr. 
  Min 8,7%   0,1 % mindre end 11,0 % 

    11,0 – 9,5 % Ingen regulering 

    9,4 – 9,1% Fradrag: 0,50 kr pr 100 kg pr. 
      0,1 % mindre end 9,5 % 

    9,0 – 8,7 % Fradrag: 0,80 kr pr 100 kg pr. 
      0,1 % mindre end 9,1 % 

    8,6 og derunder Afregnes som foderbyg 

Sortering Basis 90 % 90,0 og derover Ingen regulering 

(over 2,5 mm sold) Min 70 % 89,9 – 70,0 Fradrag: 0,70 kr pr. 100 kg pr. 
      enhed under 90,0 

    69,9 og derunder Afregnes som foderbyg 

Kg/hl (Rumvægt) Basis 65 % 65,0 og derover Ingen regulering 

    64,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr pr. 100 kg pr. 
      enhed under 65,0 

Sortsrenhed 

Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for, at 

der er anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et 

andet firma. 

Spiring 

Basis 97% min. 95%. Under 95% afregnes som foderbyg. 

Fusarium 

Ved visuel konstatering af fusarium (røde kerner) kasseres afgrøden til malt. 

Spirede kerner 

Ved visuel konstatering af spirede kerner kasseres afgrøden til malt. 

 
 



 

Raps 

 
  Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering 

Vand Basis 9,0 % 9,0 og derunder Ingen regulering 

    9,1-10,00 Tørsstoffradrag: 0,75% svind pr. 
  Tørringstakster:   0,5 % vand over basis 

  Se tabel 10,1-25,0 Tørsstoffradrag: 0,15% svind pr. 
      0,1 % vand over 10,0 

Urenheder Fastlægges ved   Fradrag: 0,1 % svind pr. 0,1 % 

  prøverensning   urenhed 

Renvare Basis 100 % 99,9-99,6% Fradrag: 2,25 kr. pr. 100 kg 

    99,5-99,0% Fradrag: 3,00 kr. pr. 100 kg 

    98,9-,97,0% Fradrag: 4,50 kr. pr. 100 kg 

    96,9-94,0% Fradrag: 7,00 kr. pr. 100 kg 

    93,9 og derunder Fradrag: 9,50 kr. pr. 100 kg 

Olieindhold Basis 40,0%   (Se nedenfor) 

Glucosinolatindhold Max 25 mikromol     
Erucasyreindhold i fedtfase og frie 
fedtsyrer 
   Max 2% af hver   

 

Tørringstakster for raps 
 

Vandprocent ved 

modtagelse 

Rapsfrø kr. 

pr. 100 kg 

9,1-9,5 8,50 

9,6-10,0 10,90 

10,1-10,5 12,50 

10,6-11,0 13,75 

11,1-11,5 14,90 

11,6-12,0 16,30 

12,1-12,5 16,90 

12,6-13,0 17,50 

13,1-13,5 18,60 

13,6-14,0 19,80 

14,1-14,5 20,90 

14,6-15,0 22,10 

 
 
 
 
 



 

 

Omregning for raps/energiraps 
Olieindhold 

a) Olieprocenten beregnes på basis 100 % tørstof og måles i den rensede vare.  

b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieindholdet i tørstof med en faktor: 

 • For partier med 9% vand og derover er faktoren 0,91 

 • For partier med 6,1-8,9 % vand er faktoren 1 minus (vandindholdet i %: 100) 

 • For partier med 6% vand og derunder er faktoren 0,94 

c) Det efter punkt ”rent frø” fundne kvantum korrigeres i forholdet 1,25:1 med forskellen 

mellem den omregnede olieprocent og 40% olie. 

Reguleringer 
Reguleringer og vandindhold, renvare og olieindhold foretages succesivt og i den nævnte 

rækkefølge på den leverede råvaremængde. 

Der tages forbehold for spirede frø. 

 

 

 

Gode sunde varer 
Alle leverancer, som afregnes ifølge aftalen, skal kunne betegnes som gode sunde og artsrene varer. 

Som eksempler på leverancer, der ikke kan betegnes som gode og sunde varer kan nævnes 

kornpartier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden 

svampesygdom, mider, skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende. 


