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Generelle betingelser: 
 

 

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. 

 

Flyvehavre 
Du har pligt til at melde, hvis et parti korn indeholder flyvehavre. Såfremt du ikke har meddelt os dette inden 

levering på vægten kan vi være nødsaget til at beregne kvalitetsfradrag efter nærmere aftale. 

 

Transportkrav i Nordvest Foder A/S 
Alle vognmænd, der leverer afgrøder til Nordvest Foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til 

transport af foder. Vognmændene skal med deres logbog kunne dokumentere rengøring og tidligere læs. Der 

må ikke have været risikomateriale i vogne uden efterfølgende rengøring. Dette gælder både for vognmænd 

og egen levering. Her tænkes især på kød- og benmel, husdyrgødning, jord og andet affald.  

Det understreges at det er særdeles vigtigt at sikre, at biler, som anvendes til transport af korn til Nordvest 

Foders lagre, ikke har været i kontakt med risikomateriale. 

 

Økologi 
Der skal medfølge Partidokumentation for hvert enkelt læs. Uanset at der kommer flere læs fra samme 

kunde, skal der følge papir med hvert læs.  

Kontrolrapport og økologistatuserklæring skal være tilsendt forud for leveringen.  

 

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. 30/6-2020 forbeholder vi os ret til at afregne gamle oplagte partier. 

Raps uden aftale afregnes d. 30/11-2019. 

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 31/5-2020 eller kr. 4 indtil 31/12-2019. 

 

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. 
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Korn 
 

 

Standardkvalitet 
 

Afgrøder Vand % KG/HL 

Foderbyg   15 65 

Maltbyg   14 65 

Foderhvede   15 76 

Foderhavre   15 54 

Foderrug   15 72 

Triticale   15 72 

Ærter   14   

Hestebønner   14   
 

 

KG/HL vægt      

Fradrag ved levering under basis: 0,35 kr. pr. 100 kg. pr enhed under basis. 

 

Takster rensning 

 
Svind % Fradrag kr./100 kg 

0,0 - 0,3 0,00 

0,4 - 0,5 0,90 

0,6 - 1,0 1,90 

1,1 - 1,5 2,50 

1,6 - 2,0 3,00 

2,1 - 2,5 3,50 

2,6 og derover: + 0,50 kr. pr. halve % 

 

 

Meldrøjer i rug og triticale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægt % Fradrag kr./100 kg 

Under 0,05 % Ingen omkostninger 

0,06 - 0,5 % 5,00 + 3 % frarens 

0,51 - 1,0 % 7,50 + 6 % frarens 

1,01 - 3,0 % 10,00 + 10 % frarens 

3,01 - 5,0 % 12,50 + 15 % frarens 

Derover Individuel aftale 
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Tørringstakster for korn 
 

Vand % 

Foderkorn 
Maltbyg 

byg - havre - rug - hvede 

Fradrag for Fradrag for 

Tørring       
kr./100 kg % Tørresvind 

Tørring 
kr./100 kg % Tørresvind 

0,0 - 14,0 - - - - 

14,1 - 14,5 - - 5,35 0,75 

14,6 - 15,0 - - 7,30 1,50 

15,1 - 15,5 4,25 0,75 8,30 2,25 

15,6 - 16,0 5,95 1,50 9,35 3,00 

16,1 - 16,5 6,95 2,25 10,35 3,75 

16,6 - 17,0 7,90 3,00 11,35 4,50 

17,1 - 17,5 8,90 3,75 12,30 5,25 

17,6 - 18,0 9,45 4,50 12,75 6,00 

18,1 - 18,5 9,85 5,25 13,25 6,75 

18,6 - 19,0 10,65 6,00 13,85 7,50 

19,1 - 19,5 11,55 6,75 14,75 8,25 

19,6 - 20,0 12,35 7,50 15,65 9,00 

Over 20 Individuel aftale Afregnes som foderkorn 

 

Maltbyg – kvalitetsregulering 
 

Sortering: Basis 90/min. 70 – fradrag kr. 0,70 pr. % 

Protein: Basis 9,5 – 11,0. Min 9,0 og max. 11,50. 

Regulering af protein udenfor basis: 

9,0 – 9,4: Kr. 0,80 pr. 0,1 % 

11,1 – 11,5: Kr. 0,80 pr. 0,1% 

Vandindhold: Basis 14%, maks. 20% vand 

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

 

Udenfor ovenstående kritererier kan køber nedklassificere til foderbyg. Såfremt avlen kasseres som maltbyg, 

vil partiet blive afregnet til prisen for foderbyg på tidspunktet, hvor maltbygkontrakten blev indgået. 
 

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. 

 

Fusarium 

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

Spirede kerner 

Ved visuel konstatering af spirede kerner kasseres afgrøden til malt. 
 

GLYPHOSAT 

Nordvest Foder accepterer ikke brug af glyphosatholdige midler i afgrøden før høst, hvis afgrøden skal 

afregnes som maltbyg. Hvis der registreres glyphosat i afgrøden, afregnes hele partiet fra pågældende kunde 

som foderbyg.  
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Ærter og hestebønner 
 

  Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering 

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

  prøverensning   urenhed 

Renseomkostninger Fastlægges ved 0,0 - 0,5 % Ingen regulering 

  prøverensning 0,6 - 1,0 % Fradrag: 2,00 kr. pr. 100 kg 

    1,1 % og derover 0,5 kr. pr. 100 kg pr 0,5 % 

 

Tørringstakster for ærter og hestebønner 

 

 

Vand % 

Ærter/hestebønner 

Fradrag for 

Tørring 
kr./100 kg % Tørresvind 

0,0 - 14,0 - - 

14,1 - 14,5 6,10 0,75 

14,6 - 15,0 8,10 1,50 

15,1 - 15,5 9,65 2,25 

15,6 - 16,0 10,90 3,00 

16,1 - 16,5 12,10 3,75 

16,6 - 17,0 13,35 4,50 

17,1 - 17,5 14,60 5,25 

17,6 - 18,0 15,15 6,00 

18,1 - 18,5 16,40 6,75 

18,6 - 19,0 17,65 7,50 

19,1 - 19,5 18,90 8,25 

19,6 - 20,0 20,15 9,00 

Over 20 Individuel aftale/toastning 
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Raps 
 

Standardkvalitet 

Som grundlag for afregning udtages der inden aflæsning en prøve som analyseres og omregnes til 

standardkvalitet. 

 

Vandindhold 9% 

Renvare 100% 

Olieindhold basis 9 % vand 40% 

Erucasyreindhold i fedtfase Maks. 2,0 % 

Glucosinolatindhold pr. gr. Frø Maks. 25 % 

 

Tørringstakster for raps 
 

Vand % 

Rapsfrø 

Fradrag for 

Tørring kr./100 kg 
% Tørresvind 

9,1 - 9,5 8,50 0,75 

9,6 - 10,0 10,90 1,50 

10,1 - 10,5 12,50 2,25 

10,6 - 11,0 13,75 3,00 

11,1 - 11,5 14,90 3,75 

11,6 - 12,0 16,30 4,50 

12,1 - 12,5 16,90 5,25 

12,6 - 13,0 17,50 6,00 

13,1 - 13,5 18,60 6,75 

13,6 - 14,0 19,80 7,50 

14,1 - 14,5 20,90 8,25 

14,6 - 15,0 22,10 9,00 

 

Rensetakster for raps 
 

Svind % Fradrag kr./100 kg 

0,1 - 0,4 0,00 

0,5 - 1,0  3,00 

1,1 - 3,0 4,50 

3,1 - 6,9 7,00 

Over 7,0 9,50 
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Spirede eller beskadigede frø 
Rapsfrø med indhold af synlige spirer eller beskadigede frø betegnes ikke som gode sunde varer. De første 

2% spirede frø modtages uden kronefradrag, men der fradrages for andelen af spirer i forholdet 1:1 i det 

indvejede kvantum efter rensning og tørring. 

 

Bæredygtigt raps 
Nordvest Foder modtager kun bæredygtig raps. Inden første indlevering af raps til Nordvest Foder, skal 

leverandøren underskrive en selverklæring på at rapsen ikke er dyrket på arealer, som har været skov eller 

naturfølsomt område tilbage til 2007. 

 

Omregning for olieindhold i raps 
 

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 

 

 

 

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. 
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NORDVEST FODER A/S 
 

VESTERVIG:   HVIDBJERG: 

TLF.: 97941844   TLF.: 97872400 

E-MAIL: vestervig@nordvestfoder.dk E-MAIL: jens@nordvestfoder.dk 
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