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Fastlægges ved prøverensning

Hvede

Prisen, med indregning af kvalitetsreguleringer og gebyrer i en afregning af eksporthvede, må aldrig være min-
dre end den tilsvarende pris, hvis leverancen afregnes som foderhvede.
Spirede kerner: Som grundprincip vil kvalitetskorn (fx. eksporthvede) med indhold af synlige spirer blive om-
klassificeret til foderkorn.

Foderhvede
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Rumvægt 76,0 76,0 og derover Ingen regulering

75,9 - 72,0: Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 76,0
71,9 og derunder Individuel aftale

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

Fastlægges ved prøverensning

Eksporthvede
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Protein, % 11,5 10,5 11,5 og derover Ingen regulering

11,4 - 10,5: Fradrag: 0,45 kr. pr. 0,1 % under 11,5%
10,4 og derunder Afregnes som foderhvede

Faldtal 250 225 250 og derover Ingen regulering
249 - 225: 0,25 kr. pr. enhed under 250
224 og derunder Afregnes som foderhvede

Spiring 85 Under 85: Afregnes som foderhvede
(vitaskop)

Rumvægt 76,0 72,0 76,0 og derover Ingen regulering
75,9 - 72,0: Fradrag: 0,60 kr. pr. enhed under 76,0
71,9 og derunder Afregnes som foderhvede

Vandindhold 14,5 20,0 14,5 og derunder Ingen regulering
14,6 - 15,5: Tørstoffradrag: 0,75 %. pr. 0,5 %. over basis
15,6 - 20,0: Tørstoffradrag: 0,15 %. pr. 0,1 %. over 15,5
20,1 og derover Afregnes som foderhvede

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Knækkede kerner 3,0 3,0 og derunder Ingen regulering

3,1 og derover Indhold over 3,0 % tillægges urenheder
Fremmed art, % 0,5 2,0 0,5 og derunder Ingen regulering

0,6 - 1,0: Fradrag: 1,60 kr./hkg
1,1 - 1,5: Fradrag: 2,50 kr./hkg
1,6 - 2,0: Fradrag: 3,00 kr./hkg
2,1 og derover Afregnes som foderhvede

Brødhvede/vårhvede 
Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav 
til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.
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NB! Eksporthvede må ikke behandles med Glyphosatholdige midler før høst!



Fastlægges ved prøverensning

Hvede

Prisen, med indregning af kvalitetsreguleringer og gebyrer i en afregning af eksporthvede, må aldrig være min-
dre end den tilsvarende pris, hvis leverancen afregnes som foderhvede.
Spirede kerner: Som grundprincip vil kvalitetskorn (fx. eksporthvede) med indhold af synlige spirer blive om-
klassificeret til foderkorn.

Foderhvede
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Rumvægt 76,0 76,0 og derover Ingen regulering

75,9 - 72,0: Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 76,0
71,9 og derunder Individuel aftale
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Fastlægges ved prøverensning

Eksporthvede
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Protein, % 11,5 10,5 11,5 og derover Ingen regulering

11,4 - 10,5: Fradrag: 0,45 kr. pr. 0,1 % under 11,5%
10,4 og derunder Afregnes som foderhvede

Faldtal 250 225 250 og derover Ingen regulering
249 - 225: 0,25 kr. pr. enhed under 250
224 og derunder Afregnes som foderhvede

Spiring 85 Under 85: Afregnes som foderhvede
(vitaskop)

Rumvægt 76,0 72,0 76,0 og derover Ingen regulering
75,9 - 72,0: Fradrag: 0,60 kr. pr. enhed under 76,0
71,9 og derunder Afregnes som foderhvede

Vandindhold 14,5 20,0 14,5 og derunder Ingen regulering
14,6 - 15,5: Tørstoffradrag: 0,75 %. pr. 0,5 %. over basis
15,6 - 20,0: Tørstoffradrag: 0,15 %. pr. 0,1 %. over 15,5
20,1 og derover Afregnes som foderhvede

Urenheder Fradrag: 0,1 %/0,1 % enhed + rensegebyr
Knækkede kerner 3,0 3,0 og derunder Ingen regulering

3,1 og derover Indhold over 3,0 % tillægges urenheder
Fremmed art, % 0,5 2,0 0,5 og derunder Ingen regulering

0,6 - 1,0: Fradrag: 1,60 kr./hkg
1,1 - 1,5: Fradrag: 2,50 kr./hkg
1,6 - 2,0: Fradrag: 3,00 kr./hkg
2,1 og derover Afregnes som foderhvede

Brødhvede/vårhvede 
Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav 
til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.
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NB! Eksporthvede må ikke behandles med Glyphosatholdige midler før høst!

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 + rensegebyr

Fastlægges ved prøverensning

Min. 99 % 
Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt

Fastlægges ved prøverensning

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

Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for, at der er
anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et andet firma.
Fusarium: Synlige angreb af fusarium må ikke forekomme. I tvivlstilfælde måles angrebsgraden ved Eliza test,
hvor NAG accepterer en max. værdi på 30 enheder.
Beskadigede/spirede kerner: Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke oversige 2 %.
Som grundprincip vil maltbyg med indhold af synlige spirer blive omklassificeret til foderkorn.
NB! Maltbyg må ikke behandles med Glyphosatholdige midler før høst!

Byg
Maltbyg

Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Sortering 90 70 90,0 og derover Ingen regulering
over 2.5 mm 89,9 - 70,0: Fradrag: 0,70 kr. pr. enhed under 90,0
sold 69,9 og derunder Afregnes som foderbyg
Protein, % 9,5-11,0 9,0 12,0 12,1 og derover

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

Spireenergi 97 95 95 og derover Ingen regulering
94 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 Under 99 % afregnes som foderbyg.

Fremmed art, % 0,5 0,5 og derunder Ingen regulering
0,6 - 1,0: Fradrag: 1,60 kr./hkg
1,1 - 1,5: Fradrag: 2,50 kr./hkg
1,6 - 2,0: Fradrag: 3,00 kr./hkg
2,1 og derover Afregnes som foderbyg
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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 + rensegebyr

Fastlægges ved prøverensning

Min. 99 % 
Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt

Fastlægges ved prøverensning

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

Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for, at der er
anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et andet firma.
Fusarium: Synlige angreb af fusarium må ikke forekomme. I tvivlstilfælde måles angrebsgraden ved Eliza test,
hvor NAG accepterer en max. værdi på 30 enheder.
Beskadigede/spirede kerner: Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke oversige 2 %.
Som grundprincip vil maltbyg med indhold af synlige spirer blive omklassificeret til foderkorn.
NB! Maltbyg må ikke behandles med Glyphosatholdige midler før høst!

Byg
Maltbyg

Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Sortering 90 70 90,0 og derover Ingen regulering
over 2.5 mm 89,9 - 70,0: Fradrag: 0,70 kr. pr. enhed under 90,0
sold 69,9 og derunder Afregnes som foderbyg
Protein, % 9,5-11,0 9,0 12,0 12,1 og derover

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

Spireenergi 97 95 95 og derover Ingen regulering
94 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 Under 99 % afregnes som foderbyg.

Fremmed art, % 0,5 0,5 og derunder Ingen regulering
0,6 - 1,0: Fradrag: 1,60 kr./hkg
1,1 - 1,5: Fradrag: 2,50 kr./hkg
1,6 - 2,0: Fradrag: 3,00 kr./hkg
2,1 og derover Afregnes som foderbyg
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Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for, at der er anvendt certificeret 
udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et andet firma.
Fusarium: Synlige angreb af fusarium må ikke forekomme. I tvivlstilfælde måles angrebsgraden ved Eliza test, hvor NAG 
accepterer en max. værdi på 30 enheder.
Beskadigede/spirede kerner: Antallet af afskallede og bugspr ngte kerner må ikke oversige 2 %.
Som grundprincip vil maltbyg med indhold af synlige spirer blive omklassificeret til foderkorn.
NB! Maltbyg må ikke behandles med Glyphosatholdige midler før høst!
*Som maltbygavler til NAG er du automatisk med i DAKOFO ś FSA maltbygprogram, der er en bæredygtighedsvertificering, 
på maltbyg. På forlangende skal du deltage med oplysninger og kan blive stikprøveauditeret under certificeringen. 

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 + rensegebyr

Fastlægges ved prøverensning

Min. 99 % 
Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt

Fastlægges ved prøverensning

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

Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for, at der er
anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et andet firma.
Fusarium: Synlige angreb af fusarium må ikke forekomme. I tvivlstilfælde måles angrebsgraden ved Eliza test,
hvor NAG accepterer en max. værdi på 30 enheder.
Beskadigede/spirede kerner: Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke oversige 2 %.
Som grundprincip vil maltbyg med indhold af synlige spirer blive omklassificeret til foderkorn.
NB! Maltbyg må ikke behandles med Glyphosatholdige midler før høst!

Byg
Maltbyg

Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

basis min. maks.
Sortering 90 70 90,0 og derover Ingen regulering
over 2.5 mm 89,9 - 70,0: Fradrag: 0,70 kr. pr. enhed under 90,0
sold 69,9 og derunder Afregnes som foderbyg
Protein, % 9,5-11,0 9,0 12,0 12,1 og derover

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

Spireenergi 97 95 95 og derover Ingen regulering
94 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 Under 99 % afregnes som foderbyg.

Fremmed art, % 0,5 0,5 og derunder Ingen regulering
0,6 - 1,0: Fradrag: 1,60 kr./hkg
1,1 - 1,5: Fradrag: 2,50 kr./hkg
1,6 - 2,0: Fradrag: 3,00 kr./hkg
2,1 og derover Afregnes som foderbyg

Tlf. 4879 5000 Tlf. 4828 9058

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



Triticale
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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

Foderrug
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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 - 0,50: 15,00 3,0
0,51 - 1,00: 15,00 6,0
1,01 - 3,00: 15,00 10,0
3,01 - 5,00: 15,00 15,0
5,01 og derover Individuel aftale

Foderhavre
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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

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

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

Fastlægges ved prøverensning

Fodersorter
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Triticale
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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

Foderrug
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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 - 0,50: 15,00 3,0
0,51 - 1,00: 15,00 6,0
1,01 - 3,00: 15,00 10,0
3,01 - 5,00: 15,00 15,0
5,01 og derover Individuel aftale

Foderhavre
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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

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

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

Fastlægges ved prøverensning

Fodersorter
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Raps
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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

Raps

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

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 korri-

geres i forholdet 1,25:1 med forskellen mellem
den omregnede olieprocent og 40% olie.

Reguleringer: Reguleringer for vandindholdet, ren-
vare, rent frø og olie-indhold foretages i den nævn-
te rækkefølge på den leverede råvaremængde.

Spirede frø: Rapsfrø med synlige spirer betegnes
ikke som gode sunde varer og derfor fradrages
andelen af spirer i forholdet 1:1.

Tørringstakster Raps
Vandprocent Tørringstakst

ved modtagelsen kr. pr. 100 kg
9,1 - 9,5 8,40
9,6 - 10,0 11,20

10,1 - 10,5 13,00
10,6 - 11,0 14,30
11,1 - 11,5 15,70
11,6 - 12,0 17,00
12,1 - 12,5 17,50
12,6 - 13,0 18,20
13,1 - 13,5 19,40
13,6 - 14,0 20,60
14,1 - 14,5 21,80
14,6 - 15,0 23,00

Rensning pr. 100 kg 
99,9 - 99,0 % renvare: kr. 2,00 
98,9 - 97,0 % renvare: kr. 6,00
96,9 - 88,0 % renvare: kr. 9,00 

<88,0 % renvare: kr. 10,00 
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Fremavlspartier 
Korn, raps og ærter til udsæd handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser
med hensyn til kvalitet og afregningsform og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

Ærter/Hestebønner

Tørringstakster Ærter/Hestebønner
Vandprocent Tørringstakst

ved modtagelsen kr. pr. 100 kg
Under 14 % 0,00
14,1 - 14,5 5,80
14,6 - 15,0 8,50
15,1 - 15,5 10,40
15,6 - 16,0 11,90
16,1 - 16,5 13,50
16,6 - 17,0 15,00
17,1 - 17,5 15,30
17,6 - 18,0 16,70
18,1 - 18,5 18,30
18,6 - 19,0 20,00
19,1 - 19,5 21,80
19,6 - 20,0 23,50

Herefter: pr. 1/2 pct. vand + 1,60

Rensning pr. 100 kg Ærter/Hestebønner
Fra  0,1 - 0,5 % urenheder: kr. 1,25 pr. 100 kg
Fra  0,6 - 1,0 % urenheder: kr. 2,25 pr. 100 kg
Fra  1,1 - 2,0 % urenheder: kr. 3,25 pr. 100 kg
Fra  2,1 - 3,0 % urenheder: kr. 4,25 pr. 100 kg
Herefter pr. 1,0 % urenheder + 1,00 pr. 100 kg

Ærter/Hestebønner
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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
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Fremavlspartier 
Korn, raps og ærter til udsæd handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser
med hensyn til kvalitet og afregningsform og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

Ærter/Hestebønner

Tørringstakster Ærter/Hestebønner
Vandprocent Tørringstakst

ved modtagelsen kr. pr. 100 kg
Under 14 % 0,00
14,1 - 14,5 5,80
14,6 - 15,0 8,50
15,1 - 15,5 10,40
15,6 - 16,0 11,90
16,1 - 16,5 13,50
16,6 - 17,0 15,00
17,1 - 17,5 15,30
17,6 - 18,0 16,70
18,1 - 18,5 18,30
18,6 - 19,0 20,00
19,1 - 19,5 21,80
19,6 - 20,0 23,50

Herefter: pr. 1/2 pct. vand + 1,60

Rensning pr. 100 kg Ærter/Hestebønner
Fra  0,1 - 0,5 % urenheder: kr. 1,25 pr. 100 kg
Fra  0,6 - 1,0 % urenheder: kr. 2,25 pr. 100 kg
Fra  1,1 - 2,0 % urenheder: kr. 3,25 pr. 100 kg
Fra  2,1 - 3,0 % urenheder: kr. 4,25 pr. 100 kg
Herefter pr. 1,0 % urenheder + 1,00 pr. 100 kg

Ærter/Hestebønner
Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

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
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Foderkorn Brød/Eksportkorn Maltbyg 
Vandprocent Tørringstakst Tørringstakst Tørringstakst

ved modtagelsen kr. pr. 100 kg kr. pr. 100 kg kr. pr. 100 kg
14,1 - 14,5 0,00 0,00 5,20
14,6 - 15,0 0,00 5,00 7,30
15,1 - 15,5 4,35 6,80 8,40
15,6 - 16,0 6,00 7,90 9,40
16,1 - 16,5 7,10 9,00 10,50
16,6 - 17,0 8,20 10,00 11,50
17,1 - 17,5 9,20 11,00 12,50
17,6 - 18,0 9,40 11,60 13,10
18,1 - 18,5 10,30 12,40 13,60
18,6 - 19,0 11,20 13,20 14,60
19,1 - 19,5 12,00 14,00 15,50
19,6 - 20,0 12,90 15,00 16,50
Over   20,0 Herefter: Afregnes Afregnes

pr. 1/2 % vand + 0,75 som foderhvede som foderbyg

Tørringstakster for korn

Rensning pr. 100 kg
0,1 - 0,5 % urenheder: kr. 1,00
0,6 - 1,0 % urenheder: kr. 1,60
1,1 - 1,5 % urenheder: kr. 2,25
1,6 - 2,0 % urenheder: kr. 2,75
2,1 - 2,5 % urenheder: kr. 3,25
2,6 - 3,0 % urenheder: kr. 3,75
- og fremdeles 50 øre pr. % op til 10 %.
Grønne kerner betragtes som urenheder.
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Vandprocent
ved modtagelsen 

Foderkorn
Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg 

Brød/Eksportkorn
Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg 

Maltbyg
Tørringstakst
kr. pr. 100 kg

14,1 - 14,5 0,00 0,00 4,40
14,6 - 15,0 0,00 4,30 6,20
15,1 - 15,5 3,70 5,80 7,10
15,6 - 16,0 5,10 6,70 8,00
16,1 - 16,5 6,00 7,70 8,90
16,6 - 17,0 7,00 8,50 9,80
17,1 - 17,5 7,80 9,40 10,70
17,6 - 18,0 8,00 10,00 11,10
18,1 - 18,5 8,80 10,60 11,60
18,6 - 19,0 9,50 11,20 12,40
19,1 - 19,5 10,20 11,90 13,20
19,6 - 20,0 11,00 12,80 14,00
Over 20,0 Herefter: Afregnes Afregnes

pr. 1/2 % vand + 0,75 som foderhvede som foderbyg

Foderkorn Brød/Eksportkorn Maltbyg 
Vandprocent Tørringstakst Tørringstakst Tørringstakst

ved modtagelsen kr. pr. 100 kg kr. pr. 100 kg kr. pr. 100 kg
14,1 - 14,5 0,00 0,00 5,20
14,6 - 15,0 0,00 5,00 7,30
15,1 - 15,5 4,35 6,80 8,40
15,6 - 16,0 6,00 7,90 9,40
16,1 - 16,5 7,10 9,00 10,50
16,6 - 17,0 8,20 10,00 11,50
17,1 - 17,5 9,20 11,00 12,50
17,6 - 18,0 9,40 11,60 13,10
18,1 - 18,5 10,30 12,40 13,60
18,6 - 19,0 11,20 13,20 14,60
19,1 - 19,5 12,00 14,00 15,50
19,6 - 20,0 12,90 15,00 16,50
Over   20,0 Herefter: Afregnes Afregnes

pr. 1/2 % vand + 0,75 som foderhvede som foderbyg

Tørringstakster for korn

Rensning pr. 100 kg
0,1 - 0,5 % urenheder: kr. 1,00
0,6 - 1,0 % urenheder: kr. 1,60
1,1 - 1,5 % urenheder: kr. 2,25
1,6 - 2,0 % urenheder: kr. 2,75
2,1 - 2,5 % urenheder: kr. 3,25
2,6 - 3,0 % urenheder: kr. 3,75
- og fremdeles 50 øre pr. % op til 10 %.
Grønne kerner betragtes som urenheder.
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Afregningsbetingelser
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Transportkrav
Vognmænd, der transporterer afgrøder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til transport af foder. Desuden skal 
vognmændene via deres logbog kunne dokumentere rengøring, samt hvad de har kørt med.
For al transport gælder, at bil/vogn rengøres ved skift af afgrøde/sort. Bilen/vognen må ikke køre med dyregødning, 
husholdningsaffald og slagteraffald jfr. NAG’s kvalitetsstyringssystem.

Lagersikring
Ved indlagring på gården skal man til stadighed tilse, at der er foretaget skadedyrssikring og rengøring af lageret, dets 
transportsystemer og hovedkanaler.

Lagerleje
For leverancer modtaget i juli, august og september, ligger lagerfrit frem til 15.09.20.
Derefter beregnes lagerleje kr. 0,80 pr. 100 kg pr. påbegyndt 1/2 måned.
Pr. 30. juni 2021 forbeholder vi os ret til at afregne gamle oplagte beholdninger fra høsten 2020.

Lagersvind
For leverancer, der er solgt til afregning senest pr. 15.09.20, beregnes der ikke lagersvind.
For leverancer, der ikke er solgt eller prisfastsat inden 15.09.20, beregnes 1 % lagersvind.

Afhentning
Ved afhentning med suger/kran   kr. 7,50 pr. 100 kg min. kr. 950,00.
Ved afhentning egen læsning kr. 6,00 pr. 100 kg min. 30 Ts pr. time
Ventetid ved afhentning af container kr. 350,00 pr. påbegyndt time

Gode og sunde varer
For alle leverancer er det gældende, at det skal være gode og sunde varer.
Usundt og muggent korn, samt korn med skadedyr, modtages ikke.
For spiret korn, grønne kerner mv. aftales et fradrag, typisk procent til procent.
Dette medfører renseomkostninger.

Flyvehavre
Vedrørende flyvehavre gør vi opmærksom på lovens bestemmelser om, at enhver med denne plante på sin ejendom 
ved kornleverance er pligtig til at give oplysning herom. Befængte partier skal holdes skarpt adskilt fra andet korn og 
må kun bruges til bestemte formål efter speciel behandling.
Herefter betales - gennem et fradrag - kr. 10,00 pr. 100 kg. Er partiet stærkt forurenet eller er anmeldelse ikke sket, 
fradrages kr. 15,00 pr. 100 kg.

Analyser på korn
Kr. 75,00 pr. læs v. foderkorn
Kr. 110,00 pr. læs v. kvalitetskorn

Rapsanalyse
Omkostninger ved analyse er for sælgers regning.
Kvalitetsanalyse I kr. 995,00
Meddel venligst ved levering/afhentning, hvis du ønsker dit parti opdelt i mindre partier, eller om primærprøven skal 
repræsentere hele avlen.
Ved salg af gårdpartier aftales prøvetagning individuelt mellem køber og sælger.
Vandprøver af rapsfrø taget på vort lager kan kun opgives til orientering, ikke som basis for afregning.

Ærteanalyse/Hestebønneanalyse
Ved levering udtages en gennemsnitsprøve til afregningsanlyse, som foretages på godkendt laboratorium for sælgers 
regning. Analyseomkostninger kr. 350,00.
Vandprøver af ærter/hestebønner taget på vort lager kan kun opgives til orientering, ikke som basis for afregning.

Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl, manglende leverancer, moms- og afgiftsændringer.

Afregningsbetingelser
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Transportkrav
Vognmænd, der transporterer afgrøder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til transport af foder. Desuden skal 
vognmændene via deres logbog kunne dokumentere rengøring, samt hvad de har kørt med.
For al transport gælder, at bil/vogn rengøres ved skift af afgrøde/sort. Bilen/vognen må ikke køre med dyregødning, 
husholdningsaffald og slagteraffald jfr. NAG’s kvalitetsstyringssystem.

Lagersikring
Ved indlagring på gården skal man til stadighed tilse, at der er foretaget skadedyrssikring og rengøring af lageret, dets 
transportsystemer og hovedkanaler.

Lagerleje
For leverancer modtaget i juli, august og september, ligger lagerfrit frem til 15.09.20.
Derefter beregnes lagerleje kr. 0,80 pr. 100 kg pr. påbegyndt 1/2 måned.
Pr. 30. juni 2021 forbeholder vi os ret til at afregne gamle oplagte beholdninger fra høsten 2020.

Lagersvind
For leverancer, der er solgt til afregning senest pr. 15.09.20, beregnes der ikke lagersvind.
For leverancer, der ikke er solgt eller prisfastsat inden 15.09.20, beregnes 1 % lagersvind.

Afhentning
Ved afhentning med suger/kran   kr. 7,50 pr. 100 kg min. kr. 950,00.
Ved afhentning egen læsning kr. 6,00 pr. 100 kg min. 30 Ts pr. time
Ventetid ved afhentning af container kr. 350,00 pr. påbegyndt time

Gode og sunde varer
For alle leverancer er det gældende, at det skal være gode og sunde varer.
Usundt og muggent korn, samt korn med skadedyr, modtages ikke.
For spiret korn, grønne kerner mv. aftales et fradrag, typisk procent til procent.
Dette medfører renseomkostninger.

Flyvehavre
Vedrørende flyvehavre gør vi opmærksom på lovens bestemmelser om, at enhver med denne plante på sin ejendom 
ved kornleverance er pligtig til at give oplysning herom. Befængte partier skal holdes skarpt adskilt fra andet korn og 
må kun bruges til bestemte formål efter speciel behandling.
Herefter betales - gennem et fradrag - kr. 10,00 pr. 100 kg. Er partiet stærkt forurenet eller er anmeldelse ikke sket, 
fradrages kr. 15,00 pr. 100 kg.

Analyser på korn
Kr. 75,00 pr. læs v. foderkorn
Kr. 110,00 pr. læs v. kvalitetskorn

Rapsanalyse
Omkostninger ved analyse er for sælgers regning.
Kvalitetsanalyse I kr. 995,00
Meddel venligst ved levering/afhentning, hvis du ønsker dit parti opdelt i mindre partier, eller om primærprøven skal 
repræsentere hele avlen.
Ved salg af gårdpartier aftales prøvetagning individuelt mellem køber og sælger.
Vandprøver af rapsfrø taget på vort lager kan kun opgives til orientering, ikke som basis for afregning.

Ærteanalyse/Hestebønneanalyse
Ved levering udtages en gennemsnitsprøve til afregningsanlyse, som foretages på godkendt laboratorium for sælgers 
regning. Analyseomkostninger kr. 350,00.
Vandprøver af ærter/hestebønner taget på vort lager kan kun opgives til orientering, ikke som basis for afregning.

Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl, manglende leverancer, moms- og afgiftsændringer.

La
yo

ut
 &

 R
en

te
gn

in
g:

 w
w

w
.h

im
m

el
bl

aa
.d

k

Transportkrav
Vognmænd, der transporterer afgrøder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til transport af foder. 
Desuden skal vognmændene via deres logbog kunne dokumentere rengøring, samt hvad de har kørt med.
For al transport gælder, at bil/vogn rengøres ved skift af afgrøde/sort. Bilen/vognen må ikke køre med 
dyregødning, husholdningsaffald og slagteraffald jfr. NAG’s kvalitetsstyringssystem.

Lagersikring
Ved indlagring på gården skal man til stadighed tilse, at der er foretaget skadedyrssikring og rengøring af 
lageret, dets transportsystemer og hovedkanaler.

Lagerleje
For leverancer modtaget i juli, august og september, ligger lagerfrit frem til 15.09.21.
Derefter beregnes lagerleje kr. 0,80 pr. 100 kg pr. påbegyndt 1/2 måned.
Pr. 30. juni 2022 forbeholder vi os ret til at afregne gamle oplagte beholdninger fra høsten 2021.

Lagersvind
For leverancer, der er solgt til afregning senest pr. 15.09.21, beregnes der ikke lagersvind.
For leverancer, der ikke er solgt eller prisfastsat inden 15.09.21, beregnes 1 % lagersvind.

Afhentning
Ved afhentning med suger/kran  kr. 7,50 pr. 100 kg min. kr. 950,00.
Ved afhentning egen læsning  kr. 6,00 pr. 100 kg min. 30 Ts pr. time
Ventetid ved afhentning af container kr. 350,00 pr. påbegyndt time

Gode og sunde varer
For alle leverancer er det gældende, at det skal være gode og sunde varer.
Usundt og muggent korn, samt korn med skadedyr, modtages ikke.
For spiret korn, grønne kerner mv. aftales et fradrag, typisk procent til procent.
Dette medfører renseomkostninger.

Flyvehavre
Vedrørende flyvehavre gør vi opmærksom på lovens bestemmelser om, at enhver med denne plante på sin 
ejendom ved kornleverance er pligtig til at give oplysning herom. Befængte partier skal holdes skarpt adskilt 
fra andet korn og må kun bruges til bestemte formål efter speciel behandling.
Herefter betales - gennem et fradrag - kr. 10,00 pr. 100 kg. Er partiet stærkt forurenet eller er anmeldelse ikke 
sket, fradrages kr. 20,00 pr. 100 kg.

Analyser på korn
Kr. 80,00 pr. læs v. foderkorn
Kr. 125,00 pr. læs v. kvalitetskorn

Rapsanalyse
Omkostninger ved analyse er for sælgers regning.
Kvalitetsanalyse I kr. 1175,00
Meddel venligst ved levering/afhentning, hvis du ønsker dit parti opdelt i mindre partier, eller om 
primærprøven skal repræsentere hele avlen.
Ved salg af gårdpartier aftales prøvetagning individuelt mellem køber og sælger.
Vandprøver af rapsfrø taget på vort lager kan kun opgives til orientering, ikke som basis for afregning.

Ærteanalyse/Hestebønneanalyse
Ved levering udtages en gennemsnitsprøve til afregningsanlyse, som foretages på godkendt laboratorium for 
sælgers regning. Analyseomkostninger kr. 350,00.
Vandprøver af ærter/hestebønner taget på vort lager kan kun opgives til orientering, ikke som basis for 
afregning.
* ØKOLOGI - Se særskilte dokumentationskrav på www.nag.dk
Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl, manglende leverancer, moms- og afgiftsændringer.


