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Vestjyllands Andel står klar til at modtage afgrøder på 24 forskellige 
lokationer i høstperioden. Fra Bedsted Thy i Nord til Errested i Syd.

Til højre finder du kontaktoplysninger på DIN lokale afdeling.



Hee TLF. 9733 5011
Sunds TLF. 9714 1485
Spjald TLF. 9738 1577
Højmark TLF. 9734 3333
Hjerm TLF. 9746 4200
Grønhøj TLF. 8666 1244
Vildbjerg TLF. 9713 1322
Asp TLF. 9748 7444
Astrup TLF. 9736 4011
Borris TLF. 9736 6444
Sdr. Felding TLF. 9719 8788

Afdelinger som modtager afgrøder i høsten

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 under-
skrive 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. Ikke rengjorte vogne afvises ved 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.

Kølkær TLF. 9714 7377
Ringkøbing TLF. 9732 1011
Løvlund TLF. 7533 1433
Tvis TLF. 8881 8800
Snejbjerg TLF. 9716 1244 
(iflg. aftale)

Nordenskov TLF. 7529 8411
Næsbjerg TLF. 7526 7166

Errested
Maskinstation TLF. 7452 2795
(iflg. aftale)

Sættes i alfabetisk rækkefølge, dog skal Errested Maskinstation stå til sidst.
• •••• •••••• • • ••••• •• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••
Danish Marine Protein TLF. • • • • •• • • • •••••••••••
Kåstrup••• •• •• ••••• ••••••••••••••••••••

Asp TLF. 9748 7444
Astrup TLF. 9736 4011
Bedsted Thy TLF. 4630 0870 
Borris
Brande TLF. 4630 0880
Gesten TLF. 4630 0888
Grønhøj TLF. 8666 1244
Hee TLF. 9733 5011
Hjerm TLF. 9746 4200

Højmark ØKO TLF. 9734 3333
Kølkær TLF. 9714 7377
Løvlund TLF. 7533 1433

Afdelinger som modtager afgrøder i høsten
Nordenskov TLF. 7529 8411
Næsbjerg TLF. 7526 7166
Ringkøbing TLF. 9732 1011
Sdr. Felding TLF. 9719 8788
Snejbjerg TLF. 9716 1244 
(iflg. aftale)

Spjald TLF. 9738 1577
Sunds TLF. 9714 1485
Tvis TLF. 8881 8800
Vildbjerg TLF. 9713 1322
Kåstrup TLF 2132 8424
Errested Maskinstation TLF. 7452 2795
(iflg. aftale)

Levering af afgrøder i høst
Vognmænd, der transporterer afgrøder, skal være registreret hos t r rh er sst re sen. Vognmændene skal desuden via 
deres logbog kunne dokumentere rengøring, samt hvad de har kørt e   e re en e s.

rav 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 under-
skrive en selverklæring om rengøring af vogne før høst, samt at der ikke køres husdyrgødning, døde dyr, jord, karto�er, roer, 
skrot eller byggeaffald mellem læssene, uden der efterfølgende vaskes vogn. Ikke rengjorte vogne afvises ved vægten.

Økologi
Udover økologierklæringen, som VA kan hente på L&F’s hjemmeside, skal der a�everes èn underskrevet afhentningserklæring. 
Hvert læs, skal følges af en økologistatuserklæring (Partidokumentation).
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Foderbyg
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Rumvægt 65,0 65,0 og derover Ingen regulering

64,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 65,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Byg
Maltbyg

Råvarekvalitet 
basis min. maks.

Sortering 90 70 90,0 og derover
over 2.5 mm 89,9 - 70,0
sold 69,9 og derunder

Ingen regulering
r r  ,  r  r  ,  n er ,

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

11,5 - 11,1 Fradrag: 0,80 kr. pr. 0,1 % mere end 11,0
11,0 - 9,5 Ingen regulering
9,4 - 9,0 Fradrag: 0,80 kr. pr. 0,1% mindre end 9,5%
8,9 og derunder Afregnes som foderbyg

Vandindhold 14,0 20,0 14,0 og derunder Ingen regulering
14,1 - 15,0 Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
15,1 - 20,0 Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,1 % over 15,0
20,1 og derover Afregnes som foderbyg

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Knækkede kerner 1,0 1,0 og derunder Ingen regulering

1,1 og derover Indhold over 1,0 % tillægges urenheder
Sort/sortsrenhed

Fremmed art, % 0,5 0,5 og derunder
0,6
1,1
1,6

- 1,0
- 1,5
- 2,0

2,1 og derover

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

Fusarium: Aftaleparterne er enige om, at synlige angreb af fusarium ikke må forekomme. I tvivlstilfælde måles 
angrebsgraden ved Eliza-test, hvor Vestjyllands Andel accepterer en max. værdi på 30 enheder.

Beskadigede kerner: Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke overstige 2%.

Maltbyg

Foderbyg Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

BYG

HVEDE

basis min. maks.

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

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

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

Maltbyg Kvalitetsvurdering
Råvarekvalitet

g
ed en spireenergi nder  afregnes som foderbyg.

usa u
Aftaleparterne er enige om, at synlige angreb af fusarium ikke må forekomme. I tvivlstilfælde måles angrebsgraden ved   
liza-test, hvor Vestjyllands Andel accepterer en max. værdi på 30 enheder.

Beskadigede kerner:
verstiger antallet af afs allede erner  og b gspr ngte erner  om lassifi eres til foderbyg.

Glyphosat:
Hvis der nedvisnes med glyphosat før høst afregnes som foderbyg.

altbyg, brødkorn, grynhavre og konceptavl med indhold af synlige spirer omklassificeres til foderkorn.

s e n et er n teret, er e s tser n et  r h

Fastlægges ved prøverensning

Min. 99 % 
Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt

Fastlægges ved prøverensning



Hee TLF. 9733 5011
Sunds TLF. 9714 1485
Spjald TLF. 9738 1577
Højmark TLF. 9734 3333
Hjerm TLF. 9746 4200
Grønhøj TLF. 8666 1244
Vildbjerg TLF. 9713 1322
Asp TLF. 9748 7444
Astrup TLF. 9736 4011
Borris TLF. 9736 6444
Sdr. Felding TLF. 9719 8788

HVEDEAfdelinger som modtager afgrøder i høsten

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 under-
skrive 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. Ikke rengjorte vogne afvises ved 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.

Kølkær TLF. 9714 7377
Ringkøbing TLF. 9732 1011
Løvlund TLF. 7533 1433
Tvis TLF. 8881 8800
Snejbjerg TLF. 9716 1244 
(iflg. aftale)

Nordenskov TLF. 7529 8411
Næsbjerg TLF. 7526 7166

Errested
Maskinstation TLF. 7452 2795
(iflg. aftale)

Sættes i alfabetisk rækkefølge, dog skal Errested Maskinstation stå til sidst.
• •••• •••••• • • ••••• •• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••
Danish Marine Protein TLF. • • • • •• • • • •••••••••••
Kåstrup••• •• •• ••••• ••••••••••••••••••••

Foder Kvalitetsvurdering

Råvarekvalitet

basis min. maks.

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

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

Urenheder Fradrag: 0,1% / 0,1% enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning



basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.

Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering
15,1 - 16,0 Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

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

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn
basis min. maks.

Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering
71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0

Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering
15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

Foderrug

Foderhavre

Grynhavre: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af 
nærværende afregningsaftale.

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Brødrug: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn til kvalitet og er 
derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

F

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

FODERKORN

Foderrug

Triticale

Foderhavre

Grynhavre: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af 
nærværende afregningsaftale.

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Brødrug: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn til kvalitet og er 
derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.

Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering
15,1 - 16,0 Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

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

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

FODERKORN

Foderrug

Triticale

Foderhavre

Råvarekvalitet
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Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering
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Brødrug: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn til kvalitet og er 
derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn
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Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning
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basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning
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basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

FODERKORN

Foderrug

Triticale

Foderhavre

Grynhavre: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af 
nærværende afregningsaftale.

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Brødrug: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn til kvalitet og er 
derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale
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71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
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15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning
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basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

FODERKORN

Foderrug

Triticale

Foderhavre

Grynhavre: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af 
nærværende afregningsaftale.

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Brødrug: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn til kvalitet og er 
derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 72,0 72,0 og derover Ingen regulering

71,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag: 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind

vægt-% kr./hkg % vægtfradrag
0,00 - 0,04: - -
0,05 - 0,10: 8,00 3,0
Over 0,11 Individuel aftale

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyrFastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

basis min. maks.
Rumvægt 54,0 54,0 og derover Ingen regulering

53,9 og derunder Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0
Vandindhold 15,0 15,0 og derunder Ingen regulering

15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
16,1 og derover Tørstoffradrag 0,15 % pr. 0,15 % over 16,0

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Meldrøjer 0,0 Meldrøjer Individuel aftale

Fastlægges ved prøverensning

Fastlægges ved prøverensning

Foderkorn

FODERKORN

Foderrug

Triticale

Foderhavre

Grynhavre: Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af 
nærværende afregningsaftale.

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering

Tørringstakster Raps

Raps
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen
Vandindhold 9,0 9,0 

0  2%:
15%:2  

og derunder Ingen 

Ingen fradrag
Fuldt fradrag - max 15% fradrag

regulering
9,1 -

-
-

10,0:      Tørstoffradrag: 0,75% pr. 0,5% over basis
10,1 - 25,0: Tørstoffradrag: 0,15% pr. 0,1% over 10,0
25,1 og derover Individuel aftale

Renvare 100,0 Fradrag: 0,1% / 0,1% enhed + rensegebyr
Rent 

Spiret frø

frø 100,0 Fradrag: 0,1% pr. 0,1% afvigende fra 100

Glucosinolatindhold 25 25 mikromol og derover Individuel aftale
mikromol 25 mikromol og derunder Ingen regulering

Erucasyreindhold 2 2,1 og derover Individuel aftale
i fedtfase % 2,0 og derunder Ingen regulering
Frie fedtsyrer (FFA) 2 2,1 og derover Individuel aftale

2,0 og derunder Ingen regulering

Nonfood-raps
For non food afregnes efter gældende stan-
dardkontrakt og krav fra EU. Kontrakten skal
opfylde de aktuelle krav til udformning af kon-
trakt, som fremgår af EU-direktoratets vejled-
ning. Det anbefales, at denne vejledning
optrykkes på kontrakten.

Raps

Olieindhold

Husk at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø

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

b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multi-
plicere olieindholdet i tørstof med en faktor:
- for partier med 9% vand og derover er fak-

toren 0,91.
- for partier med 6,1-8,9% vand er faktoren

1 minus (vandindholdet i procent: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

olie.

Vandprocent Tørringstakst
ved modtagelsen kr. 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 
98,0 - 98,4% renvare: kr. 3,50 
97,5 - 97,9% renvare: kr. 4,00 
97,0 - 97,4% renvare: kr. 4,50 

- 96,9% renvare: kr. 5,00 

9,1 - 9,5 ,
9,6 - 10,0 ,

10,1 - 10,5 ,
10,6 - 11,0 ,
11,1 - 11,5 ,
11,6 - 12,0 ,
12,1 - 12,5 ,
12,6 - 13,0 ,
13,1 - 13,5 ,
13,6 - 14,0 ,
14,1 - 14,5 ,
14,6 - 15,0 ,

   Herefter pr. 0,5% vand + 1,50 r

Raps
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen
Vandindhold 9,0 9,0 

0  2%:
15%:2  

og derunder Ingen 

Ingen fradrag
Fuldt fradrag - max 15% fradrag

regulering
9,1 -

-
-

10,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
10,1 - 25,0: Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 10,0
25,1 og derover Individuel aftale

Renvare 100,0 Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Rent 

Spiret frø

frø 98,0 Tillæg/fradrag 0,1 % pr. 0,1 % afvigende fra 98.0

Glucosinolatindhold 25 25 mikromol og derover Individuel aftale
mikromol 25 mikromol og derunder Ingen regulering

Erucasyreindhold 2 2,1 og derover Individuel aftale
i fedtfase % 2,0 og derunder Ingen regulering
Frie fedtsyrer (FFA) 2 2,1 og derover Individuel aftale

2,0 og derunder Ingen regulering

food-raps
or non food afregnes efter gældende stan-

dkontrakt og krav fra EU. Kontrakten skal
de aktuelle krav til udformning af kon-

akt, som fremgår af EU-direktoratets vejled-
ning. Det anbefales, at denne vejledning
optrykkes på kontrakten.

Olieindhold
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof

og måles i den rensede vare.
b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multi-

plicere olieindholdet i tørstof med en faktor:
- for partier med 9% vand og derover er fak-

toren 0,91.
- for partier med 6,1-8,9% vand er faktoren

1 minus (vandindholdet i procent: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.

Vandprocent Tørringstakst
ved modtagelsen kr. pr. 100 kg

99,7 - 100% renvare: kr. 0,00 
99,0 - 99,6% renvare: kr. 3,00
98,0 - 98,9% renvare: kr. 4,25
97,0 - 97,9% renvare: kr. 5,25

- 

96,9% renvare: kr. 7,00

Rensning pr. 100 kg

Olieindhold
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof og måles i den 

rensede vare.

b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieind-
holdet 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 procent: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.

RAPS

Raps
Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Nyt billede (lastbil med nyt logo)

Vestjyllands Andel modtager kun bæredygtig raps
Inden første indlevering af raps til Vestjyllands Andel skal 
kunden underskrive en selverklæring på, at rapsen ikke er 
dyrket på arealer, som har været natur følsom område eller 
skov tilbage til 2007.

Tørringstakster Raps

Raps
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen
Vandindhold 9,0 9,0 

0  2%:
15%:2  

og derunder Ingen 

Ingen fradrag
Fuldt fradrag - max 15% fradrag

regulering
9,1 -

-
-

10,0:      Tørstoffradrag: 0,75% pr. 0,5% over basis
10,1 - 25,0: Tørstoffradrag: 0,15% pr. 0,1% over 10,0
25,1 og derover Individuel aftale

Renvare 100,0 Fradrag: 0,1% / 0,1% enhed + rensegebyr
Rent 

Spiret frø

frø 100,0 Fradrag: 0,1% pr. 0,1% afvigende fra 100

Glucosinolatindhold 25 25 mikromol og derover Individuel aftale
mikromol 25 mikromol og derunder Ingen regulering

Erucasyreindhold 2 2,1 og derover Individuel aftale
i fedtfase % 2,0 og derunder Ingen regulering
Frie fedtsyrer (FFA) 2 2,1 og derover Individuel aftale

2,0 og derunder Ingen regulering

Nonfood-raps
For non food afregnes efter gældende stan-
dardkontrakt og krav fra EU. Kontrakten skal
opfylde de aktuelle krav til udformning af kon-
trakt, som fremgår af EU-direktoratets vejled-
ning. Det anbefales, at denne vejledning
optrykkes på kontrakten.

Raps

Olieindhold

Husk at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø

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

b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multi-
plicere olieindholdet i tørstof med en faktor:
- for partier med 9% vand og derover er fak-

toren 0,91.
- for partier med 6,1-8,9% vand er faktoren

1 minus (vandindholdet i procent: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

olie.

Vandprocent Tørringstakst
ved modtagelsen kr. 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 
98,0 - 98,4% renvare: kr. 3,50 
97,5 - 97,9% renvare: kr. 4,00 
97,0 - 97,4% renvare: kr. 4,50 

- 96,9% renvare: kr. 5,00 

9,1 - 9,5 8,30
9,6 -10,0 10,70

10,1 -10,5 11,95
10,6 -11,0 12,95
11,1 -11,5 13,95
11,6 -12,0 14,95
12,1 -12,5 15,95
12,6 -13,0 16,95
13,1 -13,5 17,95
13,6 -14,0 18,95
14,1 -14,5 19,95
14,6 -15,0 20,95

   Herefter pr. 0,5% vand + 1,50 kr.

Raps
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen
Vandindhold 9,0 9,0 

0  2%:
15%:2  

og derunder Ingen 

Ingen fradrag
Fuldt fradrag - max 15% fradrag

regulering
9,1 -

-
-

10,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
10,1 - 25,0: Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 10,0
25,1 og derover Individuel aftale

Renvare 100,0 Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Rent 

Spiret frø

frø 98,0 Tillæg/fradrag 0,1 % pr. 0,1 % afvigende fra 98.0

Glucosinolatindhold 25 25 mikromol og derover Individuel aftale
mikromol 25 mikromol og derunder Ingen regulering

Erucasyreindhold 2 2,1 og derover Individuel aftale
i fedtfase % 2,0 og derunder Ingen regulering
Frie fedtsyrer (FFA) 2 2,1 og derover Individuel aftale

2,0 og derunder Ingen regulering

Nonfood-raps
For non food afregnes efter gældende stan-
dardkontrakt og krav fra EU. Kontrakten skal
opfylde de aktuelle krav til udformning af kon-
trakt, som fremgår af EU-direktoratets vejled-
ning. Det anbefales, at denne vejledning
optrykkes på kontrakten.

Olieindhold
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof

og måles i den rensede vare.
b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multi-

plicere olieindholdet i tørstof med en faktor:
- for partier med 9% vand og derover er fak-

toren 0,91.
- for partier med 6,1-8,9% vand er faktoren

1 minus (vandindholdet i procent: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.

Vandprocent Tørringstakst
ved modtagelsen kr. pr. 100 kg

99,7 - 100% renvare: kr. 0,00 
99,0 - 99,6% renvare: kr. 3,00
98,0 - 98,9% renvare: kr. 4,25
97,0 - 97,9% renvare: kr. 5,25

- 

96,9% renvare: kr. 7,00

Rensning pr. 100 kg

Olieindhold
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof og måles i den 

rensede vare.

b)  Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieind-
holdet 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 procent: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.

RAPS

Raps
Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Nyt billede (lastbil med nyt logo)

Vestjyllands Andel modtager kun bæredygtig raps
Inden første indlevering af raps til Vestjyllands Andel skal 
kunden underskrive en selverklæring på, at rapsen ikke er 
dyrket på arealer, som har været natur følsom område eller 
skov tilbage til 2007.

Tørringstakster Raps

basis min. maks.
Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen
Vandindhold 9,0 9,0 og derunder Ingen 

Ingen fradrag

regulering

    
,   er er

Tørstoffradrag: 0,75% pr. 0,5% over basis
10,1 - 25,0 Tørstoffradrag: 0,15% pr. 0,1% over 10,0
25,1 og derover Individuel aftale

Renvare 100,0 Fradrag: 0,1% / 0,1% enhed + rensegebyr
Rent 

Spiret frø

frø 100,0 Fradrag: 0,1% pr. 0,1% afvigende fra 100

mikromol og derover

mikromol 25 mikromol og derunder Ingen regulering
Erucasyreindhold 2 2,1 og derover Individuel aftale
i fedtfase % 2,0 og derunder Ingen regulering
Frie fedtsyrer (FFA) 2 2,1 og derover Individuel aftale

2,0 og derunder Ingen regulering

Nonfood-raps
For non food afregnes efter gældende stan-
dardkontrakt og krav fra EU. Kontrakten skal
opfylde de aktuelle krav til udformning af kon-
trakt, som fremgår af EU-direktoratets vejled-
ning. Det anbefales, at denne vejledning
optrykkes på kontrakten.

Olieindhold

Husk at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø

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

b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multi-
plicere olieindholdet i tørstof med en faktor:
- for partier med 9% vand og derover er fak-

toren 0,91.
- for partier med 6,1-8,9% vand er faktoren

1 minus (vandindholdet i procent: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

olie.

Vandprocent Tørringstakst
ved modtagelsen kr. 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 
98,0 - 98,4% renvare: kr. 3,50 
97,5 - 97,9% renvare: kr. 4,00 
97,0 - 97,4% renvare: kr. 4,50 

- 96,9% renvare: kr. 5,00 

9,1 - 9,5 8,30
9,6 -10,0 10,70

10,1 -10,5 11,95
10,6 -11,0 12,95
11,1 -11,5 13,95
11,6 -12,0 14,95
12,1 -12,5 15,95
12,6 -13,0 16,95
13,1 -13,5 17,95
13,6 -14,0 18,95
14,1 -14,5 19,95
14,6 -15,0 20,95

   Herefter pr. 0,5% vand + 1,50 kr.

Raps
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen
Vandindhold 9,0 9,0 

0  2%:
15%:2  

og derunder Ingen 

Ingen fradrag
Fuldt fradrag - max 15% fradrag

regulering
9,1 -

-
-

10,0: Tørstoffradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
10,1 - 25,0: Tørstoffradrag: 0,15 % pr. 0,1 % over 10,0
25,1 og derover Individuel aftale

Renvare 100,0 Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Rent 

Spiret frø

frø 98,0 Tillæg/fradrag 0,1 % pr. 0,1 % afvigende fra 98.0

Glucosinolatindhold 25 25 mikromol og derover Individuel aftale
mikromol 25 mikromol og derunder Ingen regulering

Erucasyreindhold 2 2,1 og derover Individuel aftale
i fedtfase % 2,0 og derunder Ingen regulering
Frie fedtsyrer (FFA) 2 2,1 og derover Individuel aftale

2,0 og derunder Ingen regulering

Nonfood-raps
For non food afregnes efter gældende stan-
dardkontrakt og krav fra EU. Kontrakten skal
opfylde de aktuelle krav til udformning af kon-
trakt, som fremgår af EU-direktoratets vejled-
ning. Det anbefales, at denne vejledning
optrykkes på kontrakten.

Olieindhold
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof

og måles i den rensede vare.
b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multi-

plicere olieindholdet i tørstof med en faktor:
- for partier med 9% vand og derover er fak-

toren 0,91.
- for partier med 6,1-8,9% vand er faktoren

1 minus (vandindholdet i procent: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.

Vandprocent Tørringstakst
ved modtagelsen kr. pr. 100 kg

99,7 - 100% renvare: kr. 0,00 
99,0 - 99,6% renvare: kr. 3,00
98,0 - 98,9% renvare: kr. 4,25
97,0 - 97,9% renvare: kr. 5,25

- 

96,9% renvare: kr. 7,00

Rensning pr. 100 kg

Olieindhold
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof og måles i den 

rensede vare.

b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieind-
holdet 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 procent: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.

RAPS

Raps
Råvarekvalitet

Kvalitetsvurdering

Nyt billede (lastbil med nyt logo)

99,7 - 100% renvare: kr. 0,00 

99,0 - 99,6% renvare: kr. ,00 

98,0 -  98,9% renvare: kr. ,25 

97,0 - 97,9% renvare: kr. ,25

96,9%  renvare: r  ,

,   ,

r r  ,   ,  enhe

ere net nt  nses e s  en s s  n e, 
en re nes s rs t s  et tetst  t  s e 
re n n s r s s  en s s  n e ere e n e

n en ørste n e er n   r s t  est n s n e  s  
n en n ers r e en se er r n  , t r sen e er 
r et  re er, s  h r ret n t r ø s t r e e er 

s  t b e  

Under   % ,



,
,

 1 , 0 
 1 , 0 
 1 ,
1 ,

,
,
,
,0

 2 , 5

Vandprocent Tørringstakst
ved modtagelsen kr. pr. 100 kg

Under   1 %
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  ,  r

0, - , % renhe er: kr. ,
, - 1, % renhe er: kr. , 0

1, - , % renhe er: kr. , 0
2,1 - 2,5% renhe er  kr. ,00
2,6 - 3,0% renhe er: kr. ,50
3,1 - renhe er: kr. ,00

basis min. maks.
Vandindhold 1 ,0 1 ,0 og derunder Ingen regulering

1 ,1 - 1 ,0 Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% 
1 ,1 og derover Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% 

renhe er Fradrag: 0,1% / 0,1% point + rensegebyr

ÆRTER OG HESTEBØNNER
Ærter og 
hestebønner

Råvarekvalitet
Kvalitetsvurdering

Tørringstakster: Rensning pr. 100 kg ærter og hestebønner

  

0,00  0,00      0,00 
 0,00          0,00 5,15
0,00         0,00  7,15
3,90 5,25  8,20
5,90  7,10  9,10
6,90  8,05  9,90 
7,60  8,85  10,70 
8,30  9,65  11,50 
9,00  10,45  12,30 
9,70  11,25  13,10 

10,40  12,05  13,90 
11,10  12,85  14,70 
11,80  13,65  15,50 
12,50  14,45  16,30 
13,20  15,25  17,10 
13,90  16,05  17,90 
14,60  16,85  18,70 
15,30  17,65  19,50 
16,00  18,45  20,30 
16,70  19,25  21,10 
17,40  20,05  21,90 
18,10  20,85  22,70 
18,80  21,65  23,50 
19,50  22,45  24,30 
20,20  23,25  25,10

Vandprocent 
ved modtagelsen 

Foderkorn
Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg 

Fremavlskorn 
Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg 

Konceptavl 

Maltbyg
Brødkorn & grynhavre

kr. pr. 100 kg
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

0,1 - 0,3% urenheder: kr. 0,00
0,4 - 1,0% urenheder: kr. 1,50
1,1 - 2,0%

3,5%
urenheder: kr. 2,00

2,1
3,6

-
-

urenheder:
urenheder:

kr.
kr.

2,50
3,50

Industrikorn som indeholder spirede kerner afregnes som 
foderkorn. Vi tager forbehold ved korn med for højt indhold af 
mycotoxiner.

Flyvehavre: Der er meddelt inden levering, er kvalitetsfra-
draget kr. 8,00 pr. 100 kg.

Grønne og spirede kerner: Grønne og spirede kerner betrag-
tes som urenheder og tillægges rensesvind før beregning af 
rensetakst.

Herefter pr. 0,5% vand + 1,50 kr.

TØRRINGSTAKSTER FOR KORN

Rensning pr. 100 kg 

Nyt billede (kornbillede)



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 Tørringstakst
ved modtagelsen kr. pr. 100 kg

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

0,1 - 0,3% renvare: kr. 0,00
0,4 - 1,0% renvare: kr. 1,50
1,1 - 1,5% renvare: kr. 2,00
1,6 - 2,0% renvare: kr. 2,50
2,1 - 2,5% renvare: kr. 3,00
2,6 - 3,0% renvare: kr. 3,50
3,1 - renvare: kr. 4,00

basis min. maks.
Vandindhold 14,0 14,0 og derunder Ingen regulering

14,1 - 15,0 Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis 
15,1 og derover Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 15% 

Renvare 100,0 Fradrag: 0,1% / 0,1% point + rensegebyr

ÆRTER OG HESTEBØNNER
Ærter og 
hestebønner

Råvarekvalitet
Kvalitetsvurdering

Tørringstakster: Ærter og hestebønner Rensning pr. 100 kg ærter og hestebønner

  

0,00 
 0,00 
0,00 
,   
,
,   
, 0  
, 0  
,   
, 0  

  , 0  
  ,   
  , 0  

, 0  
, 0  
,   
,   
, 0  
, 0  
, 0  
,   
,   
, 0  
, 0  
, 0  

Vandprocent 
ved modtagelsen 

Foderkorn
Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg 

Fremavlskorn 
Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg 

Konceptavl 

Maltbyg
Brødkorn & grynhavre

kr. pr. 100 kg
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

kr. 0,00
kr. 2, 0

,   ,  renhe er
,   ,  renhe er  
,   ,  renhe er  
,               renhe er

kr.
kr.

, 0
3, 0

Flyvehavre: Der er meddelt inden levering, er kvalitetsfra-
draget kr. 8,00 pr. 100 kg.

Grønne og spirede kerner: Grønne og spirede kerner betrag-
tes som urenheder og tillægges rensesvind før beregning af 
rensetakst.

Herefter pr. 0,5% vand + 1,50 kr.

TØRRINGSTAKSTER FOR KORN

Rensning pr. 100 kg 

Nyt billede (kornbillede)

Lagerleje 
Der beregnes ikke lagerleje for leverancer, som er solgt,
eller hvor der er indgået en prisaftale på en købs t e
senest den 31.8.202
Modtagelse i juli og august 2022
For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, eller hvor 
der ikke foreligger en købskontrakt, eller hvor 
afregningstidspunktet er senere end 31.8.202 – beregnes 
der lagerleje fra 31.8.202  med kr. 0,70 pr. 100 kg. pr. ½ 
mdr.
Modtagelse efter 31. august 2022
Der beregnes lagerleje for leverancer, som ikke er 
prisfastsat, med kr. 0,70 pr. 100 kg pr. ½ mdr. fra 
førstkommende ½ måneds periode (medio/ultimo). 
Oplægning af afgrøder kan max ske for en sæson ad 
gangen, til seneste afregning 30.6.202 . Såfremt 
Vestjyllands Andel har mulighed for yderligere 
oplagring af foderkorn, vil der blive debiteret en 
ekstraordinær lagerleje pr. 30.6.202 . Kvalitetskorn 
(maltbyg, brødkorn, grynhavre og konceptavl) og rapsfrø 
afregnes senest 30.6.202 .
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Vandindhold NIT
Rumvægt NIT
Proteinindhold NIT: Kjeldahl / Kjellfoss
Olieindhold i raps NIT: NIR
Sortering  Sortimat eller anden godkendt model 

(Statens Redskabsafprøvning)

Eye-Foss 
Knækkede, afskallede, 
sprængte og grønne  
kerner i maltbyg.  
Meldrøjer i rug 

s r

Urenheder  Godkendt prøverenser af anerkendt 
fabrikat (Statens Redskabsafprøvning)

11

ØVRIGE AFREGNINGSBETINGELSER
Engangslagerleje 

ere nes  beh nn er r     e  r  ,  r     er en   ,  en e  r  ,  r     
beh nn er r   r er en r    nt t  h s  øns er en n s eree

Lagersvind 
er bere nes ers n  r    r   Der beregnes ikke lagersvind for leverancer, som er solgt senest   

Modtagelse 31  august 2 22
For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, hvor der ikke foreligger en købskontrakt, eller h r re n n st s n tet er 
senere en    bere nes er ers n  
Modtagelse efter 31. august 2022
Der beregnes lagersvind (1%) for leverancer, som ikke er pris-fastsat, fra førstkommende ½ måneds periode (medio/ultimo). 
Der beregnes svind efter reglerne for rensesvind, tørstoffradrag og lagersvind

Afhentning 
Afhentning af afgrøder er kr. ,  pr. 100 kg, minimum kr. 750,-  r. 5,25 pr. 100 kg, hvis landmanden selv sørger for 
læsning på ladbil. 

Udlevering 
Udlevering af eget oplagt korn fra VA-lager er kr. ,50 pr. 100 kg. te beh n n er  tets rn tb , brø rn,
r nh re, n e t   eh e rø   n n s rø er n e e eres

Prøvetagning, opbevaring af prøver og analyser
 rø et n n  re r  s b r t r   ern n  ette s rer en ens rtet rø et n n  e rø er b er renset 
 t t s e rø e nstr enter  n seret  nstr enter, s  er en t  breret  et ns e 
rnnet r

Vores Eye-Foss instrument tæller afskallede, knækkede, bugsprængte bygkerner  s r  på maltbyg og ser 
fremmede arter, såsom hvede, rug og havre. På rugprøver kan den e e es tælle meldrøjer. Dette giver en hurtigere 
måling, som er meget præcis og ensartet.

Analysering
Foderhvede, -byg, -rug, -havre, fremavlskorn, triticale og majs  kr. ,- pr. læs. Raps kr. 50,- pr. læs. Ærter, hestebønner, 
brødkorn, grynhavre og maltbyg kr. ,- pr. læs. Får Vestjyllands Andel ekstra omkostninger på grund af ekstreme vejrforhold, 
som nødvendiggør eksterne analyser, videredebiteres disse.

Gode sunde varer
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. 



Brovejning
Kr. 100,- pr. vejning såfremt afgrøderne ikke indleveres til Vestjyllands Andel.

Prøverne opbevares indtil 14 dage efter, at analyseresultatet er modtaget. Kontrolprøven omhandler kun efteranalyse for 
urenheder og knækkede kerner. Sælger kan kræve kontrol prøven analyseret på autoriseret laboratorium for egen regning. 
Resultatet af kontrolanalysen danner basis for afregning. 

Parallelprøver
Der skal iøvrigt udtages parallelprøver med henblik på kontrolanalyse i tilfælde af reklamation, når:  

· Leverancen indeholder raps eller maltbyg, hvor parallelprøven viser at minimumskravene for maltbygkvalitet ikke er opfyldt. 
· Leverandørerne ønsker det og gør krav på det forud for leveringen.

ØVRIGE AFREGNINGSBETINGELSER

Parallelprøven skal være af samme størrelse som den primære analyseprøve. Der skal kunne gennemføres kontrol på 
samtlige analyseresultater med undtagelse af parallelprøver, som udtages pga. stort indhold af urenheder og knækkede kerner 
jf. ovenfor. Reklamation skal finde sted senest 14 kalenderdage efter, at analyseresultaterne er modtaget. Ved 
rettidig reklamation indsendes parallelprøven for rekvirentens regning til analyse hos et statsautoriseret analyse
la boratorium. 

Hvis analyseresultatet for parallelprøven adskiller sig fra det oprindelige analyseresultat, er det resultatet fra parallelprøven, der 
danner basis for afregningen. 

Kornafregning: Udbetaling for afgrøder sker 1

er t es rbeh  r n r n er  ter   rbeh er s  ret t  t rhø e t sterne e  st en e ener stn n er
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Afgrødeafregning
Vi vil gerne klæde vores kunder 

bedst muligt på til høsten. 
Derfor har vi lavet en kort video, 
som viser hvordan du skal læse 

din afgrødeafregning.

Scan QR-koden og se videoen!



Korn på presenning
- Sådan hjælper vi hinanden

I Vestjyllands Andel ser vi som altid frem til en travl høstperiode, hvor vi skal hjælpe hinanden 
med, at høsten kommer sikkert og e�ektivt i hus.

I den forbindelse har vi lavet en guideline til afhentning af afgrøder, så vi i fællesskab får 
processen til at forløbe så problemfri for vores chau�ører som muligt.

Placering af presenning:

• Placer presenningen langs fast vej som vist på billedet ovenfor. Vi kører IKKE ud på marken
• Lav kun én kornstak pr. mark 
• Placér presenningen så højt på marken som muligt for at undgå regnvand i kornet
• Placér kornet således der dannes top på midten af presenningen
• Placér presenningens lange side mod den faste vej, hvis der kun er én presenning
• Placér presenningens korte side mod den faste vej, hvis derer flere presenninger
• Placér ALDRIG presenningen under træer, læhegn, master eller andre forhindringer
• Fjern halmen inden pressenningen placeres

Kontakt vores transportafdeling via tlf. 9736 6444 når kornet er høstet og klar til afhentning!

Korrekt placering af presenning og korn Forkert placering af presenning og korn



Kontakt din VA-produktkonsulent for 
yderligere information om høsten 2022.

RIGTIG GOD HØST!

Tlf. 9736 6444 - vja@vja.dk - www.vja.dk




