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Aftaleparter
Alle leverancer af afgrøder til Getreide Danmark ApS vil følge nærværende afregningsregler, med
mindre køber og sælger har indgået anden individuel handelsaftale.

Råvarekvalitet og kvalitetsregulering
Forud for levering og senest ved selve aflæsningen udtager Getreide Danmark ApS for hver enkelt
leverance en prøve til bedømmelse af leverancens kvalitet. Med udgangspunkt i
analyseresultaterne for hver enkelt leverance har aftaleparterne aftalt følgende med hensyn til
basiskvalitet samt reguleringer i afregningen i tilfælde af kvalitetsmangler.

Gode og sunde varer
Generelt skal afgrøden være dyrket og behandlet så den lever op til GMP+ (Fødevaresikkerhed og
HACCP). Der modtages kun gode og sunde varer fri for lagersvampe og levende skadedyr
(herunder kornmider), liste er ikke udtømmende. Ingen former for dyreekskrementer må
forefindes i varen. Oplagringsforhold skal være skadedyrssikrede og egnede til korn, og der skal
føres løbende kontrol med temperatur og vandprocent i lagringsperioden, dokumentation herfor
skal afgives til Getreide Danmark. Eventuel bekæmpelse af skadedyr i varen skal oplyses til
Getreide Danmark.

Tørrings-og renseomkostninger
Tørringstakster

Vandprocent
ved
modtagelse
Under 14,0
14,1-14,5
14,6-15,0
15,1-15,5
15,6-16,0
16,1-16,5
16,6-17,0
17,1-17,5
17,6-18,0
18,1-18,5
18,6-19,0
19,1-19,5
19,6-20,0
Over 20,0

Foderkorn

4,30
6,10
7,05
8,05
9,10
9,60
10,25
10,80
11,45
12,30
Efter aftale

Møllehvede
4,95
6,85
8,00
9,10
10,10
11,15
11,80
12,40
13,00
13,60
14,55
Efter
aftale

Maltbyg

7,35
8,40
9,50
10,50
11,55
12,65
13,25
13,85
14,45
15,00
15,95
Efter
aftale

Der henvises til de til enhver tid gældende betingelser for tørring af korn på: http://www.getreide-ag.de.
Der tages forbehold for ændringer i CO2 -afgift og Getreide Danmark forbeholder sig ret til at forhøje
taksterne ved stigende energiomkostninger på såvel gamle som nye kontrakter.
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Renseomkostninger
Procent urenheder Foderkorn Procent
kr. pr. 100 urenheder
kg

0,1-2,0
2,1
< 2,1

0
3,00
3,10

0,1-2,0
2,1
< 2,1

Brødkorn,
møllehvede
og maltbyg
kr. pr. 100
kg
0
1,60
1,70

Afregningskategorier
Alle leverancer, som kan betegnes som gode og sunde varer, vil blive afregnet i en af følgende
afregningskategorier, med mindre sælger og køber har indgået anden individuel aftale:
Hvede:

Møllehvede og foderhvede

Byg:

Maltbyg og foderbyg

Alle ovennævnte afgrøder afregnes i købskontrakter bruttomængde med mindre andet er skriftligt
aftalt.
For hver afregningskategori er der aftalt følgende med hensyn til standardkvalitet, omregning til
basiskvalitet samt reguleringer i afregninger i tilfælde af kvalitetsmangler:

Hvede
Brødhvede handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet,
og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.
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Møllehvede
Nr. 1

Råvarekvalitet
Basis
10,5-11,0

10,4 og derunder

Faldtal

225

224 og derunder

Spiring

85,0 %
(Spiringsanalyse)
76,0

Protein, pct

Rumvægt

Vandindhold

14,5-20,0

Kvalitetsregulering

Under 85
76,0 og derover
75,9-72,0

71,9 eller derunder
14,5 og derunder
14,6-20,0

20,1 og derover
Urenheder

Fastlægges ved
prøverensning

2,0 og derunder
2,1 og derover

Knækkede kerner

2,0

2,0 og derunder
2,1 og derover

Fremmedart, pct

0,5

0,5 og derunder
0,6 og derover

Afregnes som
foderhvede.
Afregnes som
foderhvede.
Afregnes som
foderhvede.
Ingen regulering
Indtil 2,0 kg
godtgøres 0,75 %
pr. manglende kg.
Over 2,0, men ikke
over 3,0 kg
godtgøres
1,0 % pr.
manglende kg.
Efter aftale.
Ingen regulering
Tørresvind fradrag:
0,13 pct. Pr. 0,1
pct. reduktion af
vandindhold.
Den første procent
reguleres pr. 0,5 %,
herefter reguleres
for hver 0,1 %.
Afregnes som
foderhvede
Ingen regulering.
Fradrag: 1,60 kr.
pr. 100 kg, herefter
forhøjes fradraget
med 0,10 kr. pr. 0,1
% svind.
Ingen regulering
Indhold over 2 %
tillægges
urenheder.
Ingen regulering
Afregnes som
foderhvede.
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Foderhvede
Nr. 2
Rumvægt

Vandindhold

Urenheder

Råvarekvalitet
Basis
72,0

15,0

Fastlægges ved
prøverensning

Kvalitetsregulering
72,0 og derover
70,0 – 71,9

Ingen regulering.
Fradrag på 0,75 % af
prisen.

69,9 og derunder

Fradrag på 1,0 % af
prisen

15,0 og derunder
15,1-20,0

Ingen regulering
Tørresvind fradrag:
0,13 % pr. 0,1 %
reduktion af
vandindhold. Den
første procent
reguleres pr. 0,5 %,
herefter reguleres
for hver 0,1 %.
Efter aftale.
Ingen regulering.
Fradrag: 3,00 kr. pr.
100 kg, herefter
tillægges 0,10 kr. pr.
0,1 % svind.

20,1 og derover
2,0 og derunder
2,1 og derover

Prisen, med indregning af kvalitetsreguleringer og gebyrer i en afregning af møllehvede, må aldrig
være mindre end den tilsvarende pris, hvis leverancen afregnes som foderhvede.
Maltbyg (Spirede kerner)
Som grundprincip vil kvalitetskorn (f.eks. maltbyg) med indhold af synlige spirer blive
omklassificeret til foderkorn.
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Byg
Maltbyg
Nr. 3
Sortering (Over 2,5 mm sold)

Råvarekvalitet
Basis
90,0

Kvalitetsregulering
90,0 og derover
89,9 -80,0
80,0 og derunder

Protein, pct.

9,5-11,0

12,1 og derover
11,1-12,0
8,5-9,4
8,4 og derunder

Spireenergi

Vandindhold

95,0
95 og derover
(Spiringsanalyse) 94 og derunder
14,5-20,0

14,5 og derunder
14,6-18,0

18,1 og derover
Urenheder

Fastlægges ved
prøverensning

2,0 og derunder
2,1 og derover

Knækkede kerner
Bemærk: > 2 % tillægges
urenheder. Fradrages 1:1,5.

2,0

2,0 og derunder
2,1 og derover

Sort/sortsrenhed
Fremmedart, pct.

99,0
0,5

0,5 og derunder

Ingen regulering.
Fradrag: 0,76 kr. pr.
enhed under 90,0.
Afregnes som
foderbyg.
Afregnes som
foderbyg.
Fradrag: 0,80 kr. pr. 0,1
enhed.
Fradrag: 0,80 kr. pr. 0,1
enhed.
Afregnes som
foderbyg.
Ingen regulering.
Afregnes som
foderbyg.
Ingen regulering.
Tørresvind fradrag:
0,13 pct. Pr. 0,1 pct.
reduktion af
vandindhold.
Den første procent
reguleres pr. 0,5 %,
herefter reguleres for
hver 0,1 %.
Afregnes efter aftale
Ingen regulering.
Fradrag: 1,60 kr. pr.
100 kg, herefter
tillægges 0,10 kr. pr.
0,1 % svind.
Ingen regulering.
Tillægges urenheder.
Afregnes som
foderbyg.
Ingen regulering.
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0,5 og derover

Afregnes som
foderbyg.

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. Varen må ikke sprøtjes med Glyphosat.
Prisen med indregning af kvalitetsreguleringer og gebyrer i en afregning af maltbyg må aldrig være
mindre end den tilsvarende pris, hvis leverancen afregnes som foderbyg.

Foderbyg
Nr. 4
Rumvægt

Råvarekvalitet
Basis
65,0

Kvalitetsregulering
65,0 og derover
62,0 – 64,9
61,9 og derunder

Vandindhold

Urenheder

15,0

Fastlægges ved
prøverensning

61,9 og derunder
15,0 og derunder
15,1-20,0

20,1 og derover
2,0 og derunder
2,1 og derover

Ingen regulering.
Indtil 2,0 kg
Fradrag på 0,75 %
af prisen
Fradrag på 1,0 %
af prisen.

Ingen regulering.
Tørresvind
fradrag: 0,13 %
pr. 0,1 %
reduktion af
vandindhold. Den
første procent
reguleres pr. 0,5
%, herefter
reguleres for hver
0,1 %.
Efter aftale.
Ingen regulering
Fradrag: 3,00 kr.
pr. 100 kg,
herefter tillægges
0,10 kr. pr. 0,1 %
svind.
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Fusarium/beskadigede kerner
Aftaleparterne er enige om, at synlige angreb af fusarium ikke må forekomme. I tvivlstilfælde
måles angrebsgraden ved en fusariumanalyse, hvor Getreide Danmark ApS accepterer en max.
værdi på 30 enheder. Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke overstige 2,0 %. Som
grundprincip vil maltbyg med indhold af synlige spirer blive omklassificeret til foderbyg. Ved
indgåelse af prisaftale eller inden indlevering af maltbyg bør der aftales en alternativ pris for
foderbyg.
Flyvehavre
Du har pligt til at melde, hvis et parti korn indeholder flyvehavre. Såfremt du ikke har meddelt os
dette inden levering på vægten, beregnes et kvalitetsfradrag på kr. 20,00 pr. 100 kg.
Er dette meddelt inden levering, er kvalitetsfradraget kr. 10,00 pr. 100 kg.
Grønne kerner
Over 2% grønne kerner betragtes som urenheder og beregnes som rensevind.

Skadelige stoffer

Sælger garanterer at overholde følgende bestemmelser i den til enhver tid gældende udgave:

PAK, Dioxin, PBC-indikator og tungmetaller:
Overholdelse af grænseværdierne iht VO ( EU) 1881/2206 ( fastsættelse af højest tilladte indhold af
bestemte Kontaminanter)

Rester af plantebeskyttelsesmider, gødning og andre midler i eller på levnedsmidler:
Rester af højest tilladte restmængdeforordning ( RHmV) sammen med VO ( EU) 396/2005.

Mykotoxiner:
overholdelse af Kontaminantforordningen (KmV)

Radioaktivitet:
Overholdelse af grænseværdierne iht VO ( EU)733/2008 sammen med VO ( EU) 3954/87
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Prøvetagning og analyser mv.

Analyser
Foretages pr. leverance. Til analyse anvendes følgende:

Vandindhold:

NIT, NIR, VOSS analyzer.

Rumvægt:

NIT, NIR, VOSS analyzer.

Proteinindhold:

NIT, NIR, VOSS analyzer.

Olieindhold i raps:

NIT, NIR.

Sortering:

Sortimat.

Urenheder:

Aspiratør/prøverenser.

Faldtal:

Faldtalsapparat m. tilhørende mølle.

Vejning:

Alle partier vejes på godkendt brovægt

Modtagelse

(Steenbock Waagen).
Afregning
Leverings/afregningstermin bestemmes efter aftale i sælgers eller købers valg. Såfremt andet ikke
er aftalt i kontrakt afregnes/faktureres over-underlevering af aftalt mængde til Getreide Danmarks
dagspris på afregningstidspunktet og afhentes/modtages i købers valg.
Analyseomkostninger
Foderkorn :

70,00 kr. pr. læs

Maltbyg, industrikorn:

95,00 kr. pr. læs
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Prøvetagning, opbevaring af prøver og analyser
Leverandørerne har adgang til at overvære udtagningen af prøver af deres egne leverancer. Ved
prøvetagningen tages mellem 4 og 6 stik pr. læs med prøvespyd, prøverne gemmes umiddelbart i
op til et halvt år efter endt afregning mellem køber og sælger.
Rensesvind
Der beregnes rensesvind jf. godkendt prøverenser. Som sikkerhed for korrekt behandling af alle
prøver, er aftalt følgende:
Der udtages altid kontrolprøver, hvis prøverensningerne viser mere end:
2,0 % urenheder for hvede, byg
1,0 % knækkede kerner i maltbyg
3,0 % knækkede kerner i møllehvede
Køber forpligter sig til at opbevare disse indtil 14 dage efter, at sælger har modtaget
analyseresultatet. Kontrolprøven omhandler kun efteranalyse for urenheder og knækkede kerner.
Sælger kan kræve kontrolprøven analyseret hos Plantedirektoratet eller på autoriseret
laboratorium for rekvirentens regning. Resultatet af kontrolanalysen danner basis for afregning.
Parallelprøver
Der skal i øvrigt udtages parallelprøver med henblik på kontrolanalyse i tilfælde af reklamation,
når:



Leverancen indeholder maltbyg, hvor analysen viser, at minimumskravene for
maltbygkvalitet ikke er opfyldt.
Leverandørerne ønsker det og gør krav på det forud for levering.

Omkostninger i forbindelse med udtagelse, opbevaring og analyse af parallelprøver kan debiteres
leverandøren, såfremt dette er aftalt forud for leveringen.
Kvalitetsanalyser for korn: 695 kr. pr. parti.
Parallelprøven skal være af samme størrelse som den primære analyseprøve. Der skal kunne
gennemføres kontrol på samtlige analyseresultater med undtagelse af kontrolprøver, som udtages
pga. stort indhold af urenheder og knækkede kerner jf. ovenfor.
Reklamation skal finde sted senest 14 kalender dage efter, at analyseresultaterne er modtaget.
Ved rettidig reklamation indsendes parallelprøven for rekvirentens regning til analyse hos
Plantedirektoratet eller til et statsautoriseret analyselaboratorium.
Hvis analyseresultatet for parallelprøven adskiller sig fra det oprindelige analyseresultat, er det
resultatet fra parallelprøven, som danner basis for afregningen.
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Øvrige afregningsbetingelser
Lagerleje
For leverancer, der er solgt eller prisfastsat til afregning senest pr. 15.09., beregnes ikke lagerleje.
Modtagelse/leverancer i Juli og August måned:

For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, eller hvor der ikke foreligger en kontraktaftale, eller
hvor afregningstidspunktet er senere end 15. September – beregnes der lagerleje fra 31. August
med 1,50 kr. pr. 100 kg pr. påbegyndt måned.
Modtagelse/leverancer i perioden 1.-15 September:

For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, eller hvor der ikke foreligger en kontraktaftale, eller
hvor afregningstidspunktet er senere end 15. September – beregnes der lagerleje fra 15.
September med 0,70 kr. pr. 100 kg for September måned. Herefter beregnes lagerlejen med 1,50
kr. pr. 100 kg pr. påbegyndt måned.
Modtagelse/leverancer efter 15. September:

Lagerleje beregnes med 1,50 kr. pr. 100 kg pr. påbegyndt måned, dog tidligst 14 dage efter
levering. Al lagerleje beregnes månedsvis forud.
Lagersvind
For leverancer, der er solgt til afregning senest pr. 15.09, beregnes der ikke lagersvind.
Modtagelse/leverancer i Juli og August måned:

For leverancer, hvor der ikke er aftale – eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15.
September – beregnes der lagersvind med 1,0 % pr. 31. August.
Modtagelse/leverancer i perioden 1.-15- September:

For leverancer, hvor der ikke er aftale – eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15.
September – beregnes der lagersvind med 1,0 % pr. 15. September.
Modtagelse/leverancer efter 15. September:

Der beregnes lagersvind for leverancer, som ikke er prisfastsat, senest 14 dage efter levering. Der
kan beregnes svind efter reglerne for rensesvind, tørresvind og lagersvind.
Fra Januar måned beregnes lagersvind med 1 %.
Getreide Danmark ApS forbeholder sig ret til at disponere over alle oplagte partier ved indlevering.
Alle oplagte partier skal være afregnet senest 15.05.2021
Alle former for stridspunkter/tvivlspørgsmål afgøres iht. Københavns slutseddel for kornhandel.

