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TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF. 9736 6444
HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ 98% RENT FRØ
•
•
•
•
•
•
•

Vi har egnens billigste lagerleje!
Du får højeste dagspris
Du får lavere tørrings- og renseomkostninger
Du betaler lavere analyseomkostninger
Du får en tillidsfuld behandling
Du får den bedste service
Ombytningstillæg i høst v/ køb af færdigfoder

Afdelinger som modtager afgrøder i høsten
Hee
Sunds
Spjald
Højmark
Hjerm
Grønhøj
Vildbjerg
Asp
Astrup
Borris
Sdr. Felding

TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.

9733 5011
9714 1485
9738 1577
9734 3333
9746 4200
8666 1244
9713 1322
9748 7444
9736 4011
9736 6444
9719 8788

Kølkær
Ringkøbing
Løvlund
Tvis
Snejbjerg

TLF.
TLF.
TLF.
TLF.
TLF.

9714 7377
9732 1011
7533 1433
8881 8800
9716 1244

TLF.
TLF.

7529 8411
7526 7166

TLF.

7452 2795

(iflg. aftale)

Nordenskov
Næsbjerg
Errested
Maskinstation
(iflg. aftale)

Levering af afgrøder i høst
Vognmænd, der transporterer afgrøder, skal være registreret hos Plantedirektoratet. Vognmændene skal desuden via deres
logbog kunne dokumentere rengøring, samt hvad de har kørt.

Nye krav for rengøring af vogne ved indlevering af korn i høst
For at leve op til de skærpede krav der stilles af slagterier og mejerier via jer som kunder, skal alle ved første levering underskrive en selverklæring om rengøring af vogne før høst, samt at der ikke køres husdyrgødning, døde dyr, jord, kartofler, roer,
skrot eller byggeaffald mellem læssene, uden der efterfølgende vaskes vogn. Vogne der er beskidte vil blive afvist på vægten.

Økologi
Som noget nyt kan VA selv trække økologistatuserklæringen på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Det er derfor kun
et krav, at der skal partidokumentation med hvert eneste læs.
For at undgå ventetid på vægten, er det en god idé på forhånd at give tilsagn om levering af økologisk korn på vores afdelinger
før høst.

HVEDE
Foderhvede

Råvarekvalitet
basis

min.

Kvalitetsvurdering

maks.

Rumvægt

76,0

76,0 og derover
75,9 - 72,0:
71,9 og derunder

Ingen regulering
Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 76,0
Individuel aftale

Vandindhold

15,0

15,0 og derunder
15,1 - 16,0:
16,1 og derover

Ingen regulering
Tørstoffradrag: 0,75 pct. pr. 0,5 pct. over basis
Tørstoffradrag: 0,15 pr. 0,1% over 16,0

Protein %

10,0 - 10,5

≥11,1%
10,6-11,0%
10,0-10,5%
≤9,9%

Tillæg på 2,00 kr.
Tillæg på 1,00 kr
Ingen regulering
Fradrag på 1,00 kr.

Urenheder

Fastlægges ved prøverensning

Fradrag: 0,1% / 0,1% enhed + rensegebyr

Byg
Maltbyg
Maltbyg

Råvarekvalitet
Råvarekvalitet
basis
90

min.
70

maks.

Sortering
over 2.5 mm
sold
Protein, %

9,5-11,0

9,0

11,5

Spireenergi

97

95

Vandindhold

14,0

Urenheder
Knækkede kerner

20,0

BYG
Kvalitetsregulering

Kvalitetsvurdering

90,0 og derover
89,9 - 70,0:
69,9 og derunder
11,6 og derover
11,5 - 11,1:
11,0 9,5:
9,4
9,0:
8,9 og derunder
95 og derover
94 og derunder
14,0 og derunder
14,1 - 15,0:
15,1 - 20,0:
20,1 og derover

Fastlægges ved prøverensning
1,0
1,0 og derunder
1,1 og derover

Sort/sortsrenhed

Ingen regulering
Fradrag: 0,70 kr.pr. enhed under 90,0
Afregnes som foderbyg
Afregnes som foderbyg
Fradrag: 0,80 kr. pr. 0,1 % mere end 11,0
Ingen regulering
Fradrag: 0,80 kr. pr. 0,1% mindre end 9,5%
Afregnes som foderbyg
Ingen regulering
Afregnes som foderbyg
Ingen regulering
Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,1 % over 15,0
Afregnes som foderbyg
Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Ingen regulering
Indhold over 1,0 % tillægges urenheder

Min. 99 %

Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt

Fremmed art, %

0,5

0,5 og derunder
0,6
1,0:
1,1
1,5:
1,6
2,0:
2,1 og derover

Ingen regulering
Fradrag: 1,60 kr./hkg
Fradrag: 2,50 kr./hkg
Fradrag: 3,00 kr./hkg
Afregnes som foderbyg

Spirede kerner

0,0

0,1 eller derover

Afregnes som foderbyg

Fusarium: Aftaleparterne er enige om, at synlige angreb af fusarium ikke må forekomme. I tvivlstilfælde måles angrebs
Fusarium:
er enige om,
ataccepterer
synlige angreb
afværdi
fusarium
må forekomme.
tvivlstilfælde
graden ved Aftaleparterne
Eliza-test, hvor Vestjyllands
Andel
en max.
på 30ikke
enheder.
BeskadigedeIkerner:
Antalletmåles
af
angrebsgraden
ved Eliza-test,
Vestjyllands
Andel
accepterer
værdi på 30
afskallede og bugsprængte
kernerhvor
må ikke
overstige 5%.
Glyphosat:
Deren
måmax.
ikke nedvisnes
medenheder.
glyphosat før høst, ligesom
der ikke må udbringes slam på arealet, herunder alt som er omfattet af slamordningen.
Beskadigede kerner: Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke overstige 2%.

Foderbyg
Foderbyg
Rumvægt

Rumvægt
Vandindhold
Vandindhold

Råvarekvalitet

basis
65,0
basis
65,0
15,0
15,0

min.

Råvarekvalitet

min.

maks.
maks.

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsregulering

65,0 og derover
64,9ogogderover
derunder
65,0
15,0ogogderunder
derunder
64,9
15,1og- derunder
16,0:
15,0
16,1 og- derover
15,1
16,0:

Protein, %
Urenheder

10,0 - 10,5
≥11,1%
16,1
og derover
Fastlægges ved prøverensning 10,6 - 11,0%
10,0 - 10,5%
≤9,9%

Urenheder

Fastlægges ved prøverensning

Spirede kerner

Ingen regulering
Fradrag:
0,35 kr. pr. enhed under 65,0
Ingen
regulering
Ingen regulering
Fradrag:
0,35 kr. pr. enhed under 65,0
Tørstoffradrag:
Ingen
regulering 0,75 pct. pr. 0,5% over basis
Tørstoffradrag:0,75
0,15%pr.pr.0,1%
over
16,0
Tørstoffradrag:
0,5 %
over
basis
Tillæg på 2,000,15
kr. % pr. 0,1 % over 16,0
Tørstoffradrag:
Tillæg på
kr. % enhed + rensegebyr
Fradrag:
0,11,00
%/0,1
Ingen regulering
Fradrag på 1,00 kr.
Fradrag: 0,1% / 0,1% enhed + rensegebyr

Kvalitetskorn (maltbyg, brødkorn, grynhavre og konceptavl) med indhold af synlige spirer omklassificeres til foderkorn.
Oplagte beholdninger af kvalitetskorn kan ikke udleveres. Der trækkes for spirede kerner.

Meldrøjer

Foderkorn
Foderkorn

0,0

Meldrøjer
vægt-%
0,00 0,05 Over 0,11

FODERKORN
Rumvægt
Foderrug

basis
72,0

min.

0,04:
0,10:

maks. fradrag
kr./hkg
8,00
Individuel aftale

maks. svind
% vægtfradrag
3,0

maks.

72,0 og derover
Ingen regulering
71,9 og derunder
Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Kvalitetsvurdering
basis
min.
maks.
Vandindhold
15,0
15,0 og derunder
Ingen regulering
Rumvægt
72,0
72,0 og derover
Ingen regulering
15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
71,9 og derunder
Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
16,1 og derover
Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0
Vandindhold
15,0
15,0 og derunder
Ingen regulering
Urenheder
Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Fastlægges ved prøverensning
15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
Meldrøjer
0,0
Meldrøjer
maks. fradrag
maks. svind
16,1 og derover
Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0
vægt-%
kr./hkg
% vægtfradrag
basis
min.
maks.
Urenheder
Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Fastlægges ved prøverensning
0,00 - 0,04:
Rumvægt
72,0
72,0 og derover
Ingen regulering
Meldrøjer
0,0
Meldrøjer
maks.
fradrag
maks. svind
0,05 - 0,10: 8,00
3,0
71,9 og derunder
Fradrag: 0,35 kr. pr.%enhed
under 72,0
vægt-%
kr./hkg
vægtfradrag
Over 0,11
Individuel aftale
Vandindhold
15,0
15,0 og -derunder
0,00
0,04: Ingen
- regulering
15,1 - 0,10:
16,0: 8,00
Tørstoffradrag 0,753,0
% pr. 0,5 % over basis
0,05
Over
Individuel
aftale0,15 % pr. 0,15 % over 16,0
16,1 0,11
og derover
Tørstoffradrag
Fastlægges ved prøverensning
Urenheder
Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer
Meldrøjer
Individuel aftale
Brødrug: Handles individuelt0,0
mellem køber og sælger og på
individuelle kontraktbetingelser
med hensyn til kvalitet og er

Råvarekvalitet

derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

Triticale
Rumvægt
Rumvægt
Vandindhold
Rumvægt
Vandindhold
Vandindhold
Urenheder
Meldrøjer
Urenheder
Urenheder
Meldrøjer

Foderhavre

Råvarekvalitet
basis
72,0
basis
basis
54,0
15,0
72,0

min.

Kvalitetsvurdering

maks.

72,0 og derover
min.
maks.
71,9 og derunder
min.
maks.
54,0
15,0 og
og derover
derunder
72,0
og derover
53,9
15,1 og -derunder
16,0:
71,9
og derunder
15,0
15,0
16,1 og
og derunder
derover
15,0
15,0 og derunder
Fastlægges ved prøverensning 15,1 - 16,0:
15,1
16,0:
16,1 og -derover
0,0
Meldrøjer
16,1
og
derover
Fastlægges ved prøverensning
Fastlægges ved prøverensning
0,0
Meldrøjer

Råvarekvalitet

basis
54,0

min.

Rumvægt

basis
54,0

min.

Rumvægt
Vandindhold
Rumvægt

basis
15,0
54,0

min.

Ingen regulering
Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Ingen
Ingen regulering
regulering
Ingen
regulering
Fradrag:
0,35 kr.
pr. %
enhed
under
54,0basis
Tørstoffradrag
0,75
pr. 0,5
% over
Fradrag:
0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Ingen regulering
Tørstoffradrag
0,15 % pr. 0,15 % over 16,0
Ingen
regulering
Tørstoffradrag
0,75 %
% enhed
pr. 0,5+%rensegebyr
over basis
Fradrag:
0,1 %/0,1
Tørstoffradrag
0,75 % pr. 0,5 % over basis
Tørstoffradrag
Individuel aftale0,15 % pr. 0,15 % over 16,0
Tørstoffradrag
0,15 %
% enhed
pr. 0,15+ %
over 16,0
Fradrag: 0,1 %/0,1
rensegebyr
Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Individuel aftale

Kvalitetsvurdering

maks.

54,0 og derover
Ingen regulering
53,9
og
derunder
Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
basis
min.
maks.
Vandindhold
15,0
15,0
og
derunder
Ingen regulering
regulering
Rumvægt
54,0
54,0 og derover
Ingen
15,1 og -derunder
16,0: Fradrag:
Tørstoffradrag
0,75
pr. 0,5
% over
53,9
0,35 kr.
pr. %
enhed
under
54,0basis
basis
min.
maks.
16,1 og
og derunder
derover
Tørstoffradrag
0,15 % pr. 0,15 % over 16,0
Vandindhold
15,0
15,0
Ingen regulering
Rumvægt
54,0
og derover
Ingen regulering
Fastlægges
ved prøverensning 54,0
Urenheder
0,1 %/0,1
15,1 - 16,0: Fradrag:
Tørstoffradrag
0,75 %
% enhed
pr. 0,5+%rensegebyr
over basis
53,9 og derunder
Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Meldrøjer
0,0
Meldrøjer
Individuel aftale0,15 % pr. 0,15 % over 16,0
16,1 og derover
Tørstoffradrag
Vandindhold
15,0mellem køber og sælger og15,0
og derunder
Ingen regulering
Grynhavre:
Handles individuelt
til 0,1
kvalitet
og er
omfattet af
Fastlægges
ved prøverensning på individuelle kontraktkrav
Urenheder
Fradrag:
%/0,1
% derfor
enhedikke
+ rensegebyr
15,1
16,0:
Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
nærværende afregningsaftale.
16,1 og derover
Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0
Fastlægges ved prøverensning
Urenheder
Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
maks.
maks.

54,0 og derover
53,9 og derunder
15,0 og derunder
54,0 og derover

Ingen regulering
Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Ingen regulering
Ingen regulering

Raps

Raps
Raps

Råvarekvalitet

Olieindhold
Vandindhold

basis
min.
maks.
40,0Råvarekvalitet
Råvarekvalitet
9,0
basis
min.
maks.

Olieindhold
Vandindhold

40,0
9,0

Renvare
Rent frø

100,0
98,0

Spiret frø
Renvare
Rent frø
Glucosinolatindhold
Spiret frø

100,0
98,0

Raps
Raps

Erucasyreindhold
Glucosinolatindhold
i fedtfase %

Frie fedtsyrer (FFA)
Erucasyreindhold

25
mikromol

2
25
mikromol

22

i fedtfase %

Frie fedtsyrer (FFA)
Olieindhold

RAPS

Kvalitetsregulering

2

Se punkt C under tabellen
Kvalitetsregulering

9,0 og derunder
9,1
- 10,0:
10,1
- 25,0:
9,0 og derunder
25,1
og
10,0:
9,1
-derover

10,1 - 25,0:
25,1 og derover
0
2%:
2
- 15%:
25
0 mikromol
2%:
- og derover
25
derunder
2 mikromol
- og 15%:
2,1mikromol
og derover
25
og derover
2,0mikromol
og derunder
25
og derunder
2,1 og
og derover
derover
2,1
2,0 og
og derunder
derunder
2,0

Ingen
regulering
Kvalitetsvurdering
Tørstoffradrag
0,75tabellen
% pr. 0,5 % over basis
Se
punkt C under
Tørstoffradrag:
0,15
% pr. 0,1 % over 10,0
Ingen regulering
Individuel
aftale
Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
Fradrag: 0,1 %/0,1
Tørstoffradrag:
0,15%%enhed
pr. 0,1+%rensegebyr
over 10,0
Tillæg/fradrag
0,1
%
pr.
0,1
% afvigende fra 98.0
Individuel aftale
Ingen fradrag
Fradrag:
0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Fuldt fradrag -0,1
max
Tillæg/fradrag
% 15%
pr. 0,1fradrag
% afvigende fra 98.0
Individuel
aftale
Ingen fradrag
Ingenfradrag
regulering
Fuldt
- max 15% fradrag
Individuel aftale
aftale
Individuel
Ingen regulering
regulering
Ingen
Individuel
aftale
Individuel aftale
Ingen regulering
regulering
Ingen

2,1 og derover

Individuel aftale

Ingen regulering
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof2,0 og derunderVandprocent
og måles i den rensede vare.
Olieindhold
ved modtagelsen
Tørringstakster Raps
Olieindhold
b)Olieprocenten
Reguleringsprocenten
udregnes
ved
at
multia)
Olieprocenten
beregnes
basistørstof
100%
tørstof
Vandprocent
a)
beregnes
basis 100%
og måles
i den
plicere
olieindholdet
i tørstof
og
måles
i den rensede
vare. med en faktor:
rensede
vare.
ved modtagelsen
- for partier med 9% vand
og derover
er fakb) Reguleringsprocenten
udregnes
ved at multi9,1 - 9,5
b)	Rplicere
eguleringsprocenten
ved atmed
multiplicere
olieind9,6 -10,0
torenolieindholdet
0,91. udregnes
i tørstof
en faktor:
holdet i tørstof med en faktor:
10,1 -10,5
6,1-8,9%
vand
er
faktoren
for
partier
med
9%
vand
og
derover
er
fak- for partier med 9% vand og derover er faktoren 0,91.
10,6 -11,0
1partier
minus
procent:100).
0,91.
- fortoren
med(vandindholdet
6,1-8,9% vand eri faktoren
1 minus 		
11,1 -11,5
(vandindholdet
6% vand og
derunder
er
- for partieri procent:100).
med 6,1-8,9%
vand
er faktoren
11,6 -12,0
- for1
partier
med(vandindholdet
6% vand og derunder
er faktoren 0,94.
faktoren
0,94.
minus
i procent:100).
12,1 -12,5
12,6 -13,0
c)
Det
efter
punkt
"rent
frø"
fundne
kvantum
for
partier
med
6%
vand
og
derunder
er
c) Det efter punkt “rent frø” fundne kvantum korrigeres i
13,1 -13,5
korrigeres
i
forholdet
1,25:1
med
forskellen
faktoren
0,94.
forholdet 1,25:1 med forskellen mellem den omregnede
13,6 -14,0
og
40%
olie.
mellem
omregnede
og 40%
c) olieprocent
Det
efterden
punkt
"rent frø"olieprocent
fundne kvantum
14,1 -14,5
olie.
korrigeres
i forholdet 1,25:1 med forskellen
14,6 -15,0
at vi afregner
rapsfrø
rent
frø rent frø
Husk
afregner
rapsfrø98%
basis
98%
mellem
den omregnede
olieprocent
og 40%
olie.
Rensning pr. 100 kg
99,7 - 100% renvare: kr. 0,00
99,0 - 99,6% renvare: kr. 2,50
98,5 - 98,9% renvare: kr. 3,00
99,7 - 100% renvare: kr. 0,00
98,0 - 98,4% renvare: kr. 3,50
99,0 - 99,6% renvare: kr. 2,50
97,5 - 97,9% renvare: kr. 4,00
98,5 - 98,9% renvare: kr. 3,00
97,0 - 97,4% renvare: kr. 4,50
98,0 - 98,4% renvare: kr. 3,50
- 96,9% renvare: kr. 5,00
97,5 - 97,9% renvare: kr. 4,00
97,0 - 97,4% renvare: kr. 4,50
- 96,9% renvare: kr. 5,00

Husk at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø

Tørringstakst
kr. pr. 100 kg
Tørringstakst
kr. pr. 100 kg
8,70
10,95
11,95
12,95
13,95
14,95
15,95
16,95
17,95
18,95
19,95
20,95

Vestjyllands Andel modtager kun bæredygtig raps
Non food-raps
Inden
første indlevering af raps til Vestjyllands Andel skal
For non
food afregnes
efter gældende
stankunden
underskrive
en selverklæring
på, at rapsen
ikke er
dardkontrakt
og
krav
fra
EU.
Kontrakten
skal
dyrket
på
arealer,
som
har
været
natur
følsom
område
eller
Non food-raps
skov
tilbage
tilaktuelle
2007.
opfylde
de
krav
til udformning
af konFor
non
food
afregnes
efter
gældende stantrakt, som fremgår
affra
EU-direktoratets
dardkontrakt
og krav
EU. Kontraktenvejledskal
ning. Det
at denne
vejledningaf konopfylde
deanbefales,
aktuelle krav
til udformning
optrykkes
kontrakten.
trakt,
som på
fremgår
af EU-direktoratets vejledning. Det anbefales, at denne vejledning
optrykkes på kontrakten.

ÆRTER OG MAJS
Ærter

Ærter og Majs

Råvarekvalitet

Vandindhold

basis
14,0

Renvare

100,0

Majs

min.

Kvalitetsvurdering

maks.
14,0 og derunder
14,1 - 15,0
15,1 og derover

Ingen regulering
Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis
Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 15%
Fradrag: 0,1% / 0,1% point + rensegebyr

15,0 og derunder
15,1 og derover

Ingen regulering
Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis.
Fradrag: 0,1% / 0,1% point + rensegebyr

Råvarekvalitet

Vandindhold

basis
15,0

Renvare

100,0

min.

Tørringstakster: Ærter
Vandprocent
ved modtagelsen
Under 14 %
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
Herefter pr. 0,5% vand

Kvalitetsvurdering

maks.

Tørringstakster: Majs
Tørringstakst
kr. pr. 100 kg
0,00
6,10
8,20
9,75
11,00
12,20
13,50
13,75
14,85
16,20
17,60
19,05
20,45
+ 1,50

Vandprocent
ved modtagelsen
Under 15 %
15,1 - 35,0
35,1 - 35,5
35,6 - 36,0
36,1 - 36,5
36,6 - 37,0
37,1 - 37,5
37,6 - 38,0
38,1 - 38,5
38,6 - 39,0
39,1 - 39,5
39,6 - 40,0
40,1 - 40,5
Herefter pr. 0,5% vand

Rensning pr. 100 kg Ærter

Rensning pr. 100 kg Majs

0,1
0,4
1,1
1,6
2,1
2,6
3,1

0,1
0,4
1,1
2,1
3,1

-

0,3%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%

renvare:
renvare:
renvare:
renvare:
renvare:
renvare:
renvare:

kr. 0,00
kr. 1,50
kr. 2,00
kr. 2,50
kr. 3,00
kr. 3,50
kr. 4,00

-

0,3%
1,0%
2,0%
3,0%

urenheder
urenheder
urenheder
urenheder
urenheder

Tørringstakst
kr. pr. 100 kg
0,00
17,85
19,25
20,65
22,05
23,45
24,85
26,25
27,65
29,05
30,45
31,85
33,25
+1,40

kr. 0,00
kr. 2,00
kr. 4,00
kr. 6,00
kr. 8,00

Tørringstakster
for korn
TØRRINGSTAKSTER FOR KORN
Vandprocent
ved modtagelsen
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
20,1 - 20,5
20,6 - 21,0
21,1 - 21,5
21,6 - 22,0
22,1 - 22,5
22,6 - 23,0
23,1 - 23,5
23,6 - 24,0
24,1 - 24,5
24,6 - 25,0
25,1 - 25,5
25,6 - 26,0

Foderkorn
Tørringstakst
kr. pr. 100 kg
0,00
0,00
0,00
3,90
6,20
6,90
7,60
8,30
9,00
9,70
10,40
11,10
11,80
12,50
13,20
13,90
14,60
15,30
16,00
16,70
17,40
18,10
18,80
19,50
20,20

Industrikorn som indeholder spirede kerner afregnes
Industrikorn som indeholder spirede kerner afregnes som
som foderkorn.
foderkorn. Vi tager forbehold ved korn med for højt indhold af
Vi tager forbehold ved korn med for højt indhold af
mycotoxiner.
mycotoxiner.
Flyvehavre: Der er meddelt inden levering, er kvalitetsfra
Flyvehavre: Der er meddelt inden levering, er kvalitetsdraget kr. 8,00 pr. 100 kg.
fradraget kr. 8,00 pr. 100 kg.
Grønne og spirede kerner: Grønne og spirede kerner betragGrønne og spirede kerner: Grønne og spirede kerner
tes som urenheder og tillægges rensesvind før beregning af
betragtes som urenheder og tillægges rensesvind
rensetakst.
før beregning af rensetakst.

Rensning pr. 100 kg
0,1
0,4
1,1
2,1
3,6

-

0,3%
1,0%
2,0%
3,5%

urenheder:
urenheder:
urenheder:
urenheder:
urenheder:

kr. 0,00
kr. 1,50
kr. 1,75
kr. 2,00
kr. 2,50

Fremavlskorn
Tørringstakst
kr. pr. 100 kg
0,00
0,00
0,00
5,50
7,30
8,05
8,85
9,65
10,45
11,25
12,05
12,85
13,65
14,45
15,25
16,05
16,85
17,65
18,45
19,25
20,05
20,85
21,65
22,45
23,25

Konceptavl
Brødkorn & grynhavre

Maltbyg
kr. pr. 100 kg
0,00
5,55
7,50
8,30
9,10
9,90
10,70
11,50
12,30
13,10
13,90
14,70
15,50
16,30
17,10
17,90
18,70
19,50
20,30
21,10
21,90
22,70
23,50
24,30
25,10

Øvrige afregningsbetingelser
ØVRIGE AFREGNINGSBETINGELSER
Lagerleje

Lagerleje
For leverancer, som er solgt eller hvor der er indgået prisaftale

Der på
beregnes
ikke lagerleje
leverancer,
som erikke
solgt
eller
købskontrakt
senest pr.for
31.08.2011
beregnes
lagerleje.
hvor der er indgået en prisaftale på en købskontrakt senest den
Modtagelse
i
juli
og
august
2011.
31.8.2017, og hvor varen afregnes senest 30.9.2017 - jævnfør
For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, eller hvor der ikke
købskontrakten.
foreligger en købskontrakt eller hvor afregningstidspunktet er
Modtagelse
i juli og august 2017
senere end 31.08.2011 – beregnes der lagerleje fra 31.08.2011
For leverancer,
er prisfastsat,
eller hvor der ikke
med kr. 0,70hvor
pr. varen
100 kgikke
pr. 1/2
md.
foreligger en købskontrakt, eller hvor afregningstidspunktet er
Modtagelse
efter 1. september
senere
end 31.8.2017
- beregnes2011
der lagerleje fra 31.8.2017
lagerleje
for½leverancer,
som ikke er prisfastsat, med
medDer
kr. beregnes
0,70 pr. 100
kg. pr.
mdr.
kr. 0,70 pr. 100 kg pr. 1/2 mdr. fra førstkommende 1/2 måneds
Modtagelse
efter 1. september 2017
periode (medio/ultimo).
Der beregnes
for leverancer,
ikke
er prisfastsat,
Pr. 30. junilagerleje
2012 forbeholder
vi ossom
ret til
at afregne
gamlemed
kr. 0,70
pr. 100
kg pr. ½ mdr.frafrahøsten
førstkommende
½ måneds periode
oplagte
beholdninger
2011.
(medio/ultimo). Oplægning af afgrøder kan max ske for en sæson
Engangs lagerleje
ad gangen, til seneste afregning 30.6.2018. Såfremt Vestjyllands
Beregnes af beholdningen pr. 31.08.2011 med kr. 7,00 pr. 100 kg
Andelforhar
mulighed
for yderligere
oplagring af foderkorn, vil der
perioden
01.09.2011
– 30.06.2012.
blive debiteret en ekstra ordinær lagerleje pr. 30.6.2018. Kvalitets
kornLagersvind
(maltbyg, brødkorn, grynhavre og konceptavl) afregnes seleverancer,
som
er solgtrapsfrø
eller hvor
der er30.4.2018.
indgået prisaftale på
nestFor
30.6.2018,
dog
afregnes
senest
købskontrakt senest pr. 31.08.2011 beregnes der ikke lagersvind.

Engangs lagerleje

Modtagelse
i juli og august
2011
Beregnes
af beholdninger
pr. 31.8.2017
med kr. 3,50 pr. 100 kg i
For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, eller hvor der ikke
perioden
1.9.2017 - 31.12.2017, og igen med kr. 3,50 pr. 100 kg på
foreligger en købskontrakt eller hvor afregningstidspunktet er
beholdninger pr. 31.12.2017 for perioden for 1.1.2018 - 30.6.2018.
senere end 31.08.2011 – beregnes der lagersvind.

Lagersvind
Modtagelse efter 1. september 2011

Vandindhold

NIT

Rumvægt

NIT

Proteinindhold

NIT: Kjeldahl/Kjellfoss

Olieindhold i raps

NIT: NIR

Sortering

Sortimat eller anden godkendt model
(Statens Redskabsafprøvning)

Urenheder

Godkendt prøverenser af anerkendt fabrikat
(Statens Redskabsafprøvning)

Analysering

Rensesvind
Foderhvede, -byg, -rug, -havre, fremavlskorn, triticale og majs
Der beregnes rensesvind iflg. godkendt prøverenser.
kr. 60,pr. læs for korrekt behandling er aftalt følgende:
Som
sikkerhed
Raps,ærter, brødkorn, grynhavre og maltbyg kr. 95,- pr. læs
Får udtages
Vestjyllands
ekstra omkostninger
på grund afviser
Der
altid Andel
kontrolprøver,
hvis prøverensningerne
eksterne
mere
end vejrforhold, som nødvendiggør eksterne analyser, vide2,0%
urenheder
redebiteres
disse.for hvede
2,0% urenheder for byg, rug, ærter og triticale
Brovejning
1,0% knækkede kerner i maltbyg
Kr. 60,pr. vejning
såfremt
afgrøderne ikke indleveres til Vest3,0%
knækkede
kerner
i eksporthvede

jyllands Andel.

Prøverne
opbevares indtil 14 dage efter, at analyseresultatet
Rensesvind
erDer
modtaget.
omhandler
kun
efteranalyseSom
for sikkerberegnesKontrolprøven
rensesvind iflg.
godkendt
prøverenser.
urenheder
og knækkede
kerner.
Sælger
kan kræve kontrolhed for korrekt
behandling
er aftalt
følgende:
prøven analyseret på autoriseret laboratorium for egen regDer udtages altid kontrolprøver, hvis prøverensningerne viser
ning. Resultatet af kontrolanalysen danner basis for afregmere end
ning.

Der beregnes
ikkelagersvind
lagersvindforforleverancer,
leverancer,som
somikke
er solgt
eller
Der beregnes
er prisfast2,0% urenheder for hvede
hvorsat,
der fra
er indgået
en prisaftale
på en købskontrakt
senest den
førstkommende
1/2 måneds
periode (medio/ultimo).
2,0% urenheder for byg, rug, ærter og triticale
Parallelprøver
31.8.2017,
og hvorsvind
varen
afregnes
senest
15.9.2017tørstoffradrag
- jævnfør
Der beregnes
efter
reglerne
for rensesvind,
1,0%
kerner
i maltbyg med henblik på konDer
skalknækkede
iøvrigt udtages
parallelprøver
købskontrakten.
og lagersvind, samt svind af rug ved forekomst af meldrøjer.
3,0% knækkede
i eksporthvede
trolanalyse
i tilfældekerner
af reklamation,
når:
Modtagelse i juli og august 2017
Prøverne opbevares indtil 14 dage efter, at analyseresultatet
For leverancer,
hvor varen ikke er prisfastsat, eller hvor der ikke • Leverancen indeholder raps eller maltbyg, hvor parallprøAfhentning
er modtaget. Kontrolprøven omhandler kun efteranalyse for
foreligger
en købskontrakt,
hvor
er
Afhentning
af afgrøder er eller
kr. 7,50
pr. afregningstidspunktet
100 kg, minimum kr. 750,-.
ven viser atogminimumskravene
maltbygkvalitet
er prøven
uren-heder
knækkede kerner.for
Sælger
kan kræve ikke
kontrol
senere
- beregnes
der lagersvind.
Kunend
kr. 31.8.2017
3,50 pr. 100
kg, hvis landmanden
selv sørger for læsning opfyldt.
analyseret på autoriseret laboratorium for egen regning. ResultaModtagelse
• Leverandørerne ønsker det og gør krav på det forud for
på ladbil. efter 1. september 2017
tet
af kontrolanalysen danner basis for afregning.
leveringen.
Der beregnes lagersvind (1%) for leverancer, som ikke er prisUdlevering
Parallelprøver
fastsat, fra førstkommende ½ måneds periode (medio/ultimo). Parallelprøven
skal være af samme størrelse som den priUdlevering af eget oplagt korn fra VA-lager er kr. 4,- pr. 100 kg Der skal iøvrigt
udtages
parallelprøver
med henblik
på kontrol
Der beregnes svind efter reglerne for rensesvind, tørstoffradrag mære
analyseprøve.
Der skal
kunne gennemføres
kontrol
på
analyse
i
tilfælde
af reklamation,
når:
Prøvetagning,
opbevaring
prøver og
og lagersvind,
samt svind
af rug vedafforekomst
af analyser
meldrøjer.
samtlige analyseresultater
med undtagelse
af parallelprøver,
· Leverancen
indeholder
raps eller
maltbyg,og
hvor
parallelprøven
Vore leverandører har adgang til at overvære udtagning af
som
udtages p.g.a.
stort indhold
af urenheder
knækkede
prøver af egne leverancer.
kerner
jf. at
ovenfor.
viser
minimumskravene for maltbygkvalitet ikke er opfyldt.
Afhentning
Der udtages
prøver er
af kr.
hvert
enkelt
læs.kg, minimum kr. 750,-. Reklamation
skal finde
sted det
senest
14 kalenderdage
efter,for
at
· Leverandørerne
ønsker
og gør
krav på det forud
Afhentning
af afgrøder
7,75
pr. 100
opbevaring
af prøver og selv
analyser
i h.t.
er modtaget. Ved rettidig reklamation
leveringen.
Kun Prøvetagning,
kr. 3,95 pr. 100
kg, hvis landmanden
sørger
forrapport
læsning analyseresultaterne
om afregningsregler for korn/markært/raps udarbejdet i maj
indsendes
parallelprøven
regningsom
til analyse
Parallelprøven
skal væreforafrekvirentens
samme størrelse
den primære
på ladbil.
1988.
hos Plantedirektoratet eller til et statsautoriseret analyselaanalyseprøve.
Der
skal
kunne
gennemføres
kontrol
på samtlige
Udlevering
boratorium.
Analysering
analyseresultater
med
undtagelse
af
parallelprøver,
som
udtages
Udlevering
af eget
fra VA-lagerAndel
er kr. ekstra
4,50 pr.omkost100 kg.
Koster kr.
50,- oplagt
pr. læs.korn
Får Vestjyllands
pga.analyseresultatet
stort indhold af for
urenheder
og knækkede
Hvis
parallelprøven
adskillerkerner
sig fra jf.
detovenfor.
ninger
på
grund
af
ekstreme
vejrforhold,
der
nødvendiggør
Prøvetagning, opbevaring af prøver og analyser
Reklamation
skal finde sted
senest
14 kalenderdage
oprindelige
analyseresultat,
er det
resultatet
fra parallelprø-efter, at
analyser,
de.
Voreeksterne
leverandører
har videredebiteres
adgang til at overvære
udtagning af prø- ven,
analyseresultaterne
Ved rettidig reklamation indder danner basis er
for modtaget.
afregningen.
Alleegne
analyser,
der danner
grundlagprøver
for afregning,foretages
på
ver af
leverancer.
Der udtages
af hvert enkelt læs.
sendes
parallelprøven Udbetaling
for rekvirentens
regning til analyse hos
Kornafregning:
for afgrøder
følgende udstyr:
Prøvetagning,
opbevaring af prøver og analyser i h.t. rapport om Plantedirektoratet
eller
til½
et måned
statsautoriseret
analyselaboratorium.
sker
med
lbn.
+
12
dage.
Gode sunde varer
afregningsregler
for korn/markært/raps udarbejdet i maj 1988.
Hvisvarer.
analyseresultatet
forleverancer,
parallelprøven
sig fra
Alle leverancer som afregnes ifølge aftale, skal kunne betegnes som gode sunde
Som eksempel på
der ikkeadskiller
kan betegnes
somdet opgode sunde varer, kan nævnes korn-/rapspartier med synlige spirer, muglugt,
syrlig lugt,
befængt med fusarier
ellerresultatet
anden svampesygdom,
mider,
rindelige
analyseresultat,
er det
fra parallelprø
ven, der
Godeskadedyr
sundemm.
varer
Listen er ikke udtømmende.
danner basis for afregningen.
Alle leverancer som afregnes ifølge aftale, skal kunne betegnes som
gode sunde varer. Som eksempel på leverancer, der ikke kan betegnes
som gode sunde varer, kan nævnes korn-/rapspartier med synlige spirer,
muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom,
mider, skadedyr mm. Listen er ikke udtømmende.

Kornafregning: Udbetaling for afgrøder sker med lbn.
½ måned + 12 dage.

