
HØSTINFORMATION
2019OPDATERET DEN 15. JULI 2019



St. Merløse
Kr. Stillinge

Ringsted

Hørve

Egtved

Kværndrup

Ørsted

Åstedbro

Tårs

Gistrup

Terndrup

Selling Lyngby

Haubro

Gøttrup

Gesten

Sommersted

Sdr. Hygum

Ribe

Forum

Lunde

Slangerup

Dronninglund

Fjelstervang

Bylderup Bov

Sjølund

Otterup

Nr. Søby

Varde
Janderup

Svinninge

Ll. Skensved

Vålse

Bandholm
Rudkøbing

Dalmose

Nykøbing
Nakskov

Græshave

Afdelinger som modtager 
afgrøder i høst

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Syd- 
og Sønderjylland

Region Sjælland, 
Lolland og

Falster Region Fyn

Med 45 høståbne afdelinger gør vi det nemt for 
dig at indlevere dine afgrøder

På kortet herunder kan du se hvilke afdelinger, der modtager afgrøder i høst.   
På bagsiden af denne høstinformation kan du finde afdelingernes telefonnumre og du kan se 
hvilke afdelinger, der modtager økologiske afgrøder. 

Indgå en aftale om afgrødesalg allerede nu og få 
din afsætning på plads før den travle høstperiode. 
Kontakt os på 7215 8000 for at høre nærmere.
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Vi er klar til at få høsten godt i hus

I Danish Agro har vi igennem længere tid forberedt høsten. Vores kundeservice, transport-, 
salgs- og kvalitetsafdeling har et tæt samarbejde om at gøre høsten så nem og effektiv for dig 
som muligt.

Indlevering af afgrøder
45 høståbne afdelinger er klar til at modtage dine afgrøder. Vores veludbyggede  afdelingsnet 
gør det muligt for dig at indlevere dine afgrøder tæt på dit landbrug.

Åbningstiderne i vores afdelinger er tilpasset høstvejret i dit område, så du kan indlevere 
dine afgrøder – også selvom det er sidst på dagen. Du kan nemt holde dig opdateret om vores 
 åbningstider i høsten – enten med vores Høst-SMS eller på hjemmesiden og kundeportalen. 

Afhentning af afgrøder 
Ønsker du at få dit korn afhentet,  gør vores kundeservice og transportafdeling deres yderste 
for at afhente dit korn så hurtigt og effektivt som muligt. Når du har høstet dine afgrøder, kan 
du melde dem til afhentning hos vores kundeservice på tlf. 7215 8000. 

På hoest.danishagro.dk kan du finde information om, hvordan du placerer markstakke til 
afhentning. Igennem hele høstperioden har vores kundeservice udvidede åbningstider fra kl. 
7.00-17.00 i alle hverdage for at servicere landbruget bedst muligt.

Vi ønsker alle i landbruget en god og udbytterig høst! 
 
Med venlig hilsen 
Danish Agro 
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Høståbningstider

Høsten er en travl tid, og vi vil gerne gøre det 
nemt for dig at planlægge din tid i marken 
bedst muligt. 

Ønsker du at indlevere dine afgrøder i en af 
vores afdelinger, kan du derfor følge med i 
vores åbningstider i høsten på flere forskel-
lige måder – som det passer dig bedst:

Høst SMS 
Tilmeld dig vores Høst-SMS – så modtager 
du besked, når din lokale afdeling har ud-
videde åbningstider. SMS’en bliver udsendt 
senest kl. 15. Har du efter kl. 15 ikke modtaget 
en SMS, holder afdelingen åbent som nor-
malt. Du kan tilmelde dig på vores kunde-
portal, hjemmeside eller i din afdeling – og 
du kan tilmelde dig flere afdelinger og flere 
mobilnumre.

Hjemmeside, kundeportal og app
Du kan også gå ind på vores hjemmeside, 
kundeportal eller app og indtaste dit postnr. 
– så ser du åbningstiderne i dit område. 

Telefonisk
Efter almindelig åbningstid kan du også 
ringe på tlf. 7215 8000. Når du har indtastet 
dit postnr. bliver du automatisk stillet om til 
høstvagten i din lokale afdeling.

Høståbne afdelinger
På bagsiden af denne Høstinformation fin-
der du en oversigt over de afdelinger, som  
modtager afgrøder i høsten.

NEMT OVERBLIK I HØSTPERIODEN

For at gøre det nemt for vores kunder 
har vi samlet al information om 
høsten på: hoest.danishagro.dk

Her kan du bl.a. se vores åbningstider 
i din lokale afdeling, tilmelde dig 
Høst-SMS, få et tilbud på dine 
afgrøder og finde gode råd til 
indlagring af dit korn.

Følg din høstresultater på vores 
kundeportal og app
På vores kundeportal under punktet 
”Høst 2019” kan du få et overblik over 
dine afgrøder og bl.a. se en oversigt 
over indleveret korn, oplagsnotaer, 
afregninger og analyseresultater. 
 
Er du ikke allerede tilmeldt 
kundeportalen, kan du ringe til 
kundeservice på tlf. 7215 8000.

På vores app til smartphone og 
tablet kan du bl.a. se en oversigt 
over indleverede afgrøder og 
analyseresultater. 
 
Hvis du ikke allerede har installeret 
Danish Agro app’en, kan du hente den 
direkte i App Store  eller Google Play.
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Du skal som hidtil med hvert læs medbringe 
Økologistatuserklæring ”partidokumentation”.   

Inden du indleverer økologisk korn hos os, eller 
vi afhenter det hos dig, skal vi have modtaget en 
kopi af den seneste statusrapport. Hvis du har 
fået den tilsendt, kan vi også trække den online 
hos Naturerhvervstyrelsen.

Har du ikke fået den tilsendt, skal vi bede om at 
du fremsender dit fællesskema for 2019 således 
at alle parter har en mulighed for at tjekke varens 
oprindelse ved indlevering eller afhentning.

Afhentning af økologiske afgrøder
En Økologistatuserklæring ”partidokumen-
tationen”, hvor afgrødens økologiske status 
entydigt fremgår, skal følge hvert enkelt læs. 

Ved afhentning af korn skal Økologistatus-
erklæringen ligge i stakken. Er der eksempelvis 
3 læs i stakken, skal der ligge 3 erklæringer i 
stakken. Danish Agro modtager ikke korn uden 
Økologistatuserklæring. 

Se yderligere oplysninger om indlevering af 
økologiske afgrøder på danishagro.dk under 
“Økologi” og “økologiske afgrøder “.

ØKOLOGI

Indlevering af økologiske afgrøder

Når man indleverer økologiske afgrøder, er der en række krav til dokumentationen.
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På de følgende sider finder du information om 
blandt andet kvalitetsparametre, regulering og 
tørringstakster.

Generelt - gode, sunde varer

For alle afgrødeleverancer er det gældende, at det skal være gode, sunde varer. Som eksempler 
på leverancer, der ikke kan betegnes som gode og sunde varer, kan nævnes afgrødepartier med 
synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, 
skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende.
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EKSPORTHVEDE Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max. Niveau Regulering

Protein % i tørstof 11,5 10,5

11,5 og derover

11,4-10,5 

10,4 og derunder

Ingen regulering

Fradrag: 0,45 kr. pr. 0,1% under 11,5%

Afregnes som foderhvede

Faldtal 250 225

250 og derover

249-225 

224 og derunder

Ingen regulering

0,25 kr. pr. enhed under 250

Afregnes som foderhvede

Spiring 85 (Vi-
taskop)

Under 85 Afregnes som foderhvede

Rumvægt 76,0 72,0
76,0 og derover

75,9-72,0 
71,9 og derunder

Ingen regulering

Fradrag: 0,60 kr. pr. enhed under 76,0

Afregnes som foderhvede

Vandindhold 14,5 20,0

14,5 og derunder

14,6-15,5

15,6-20,0

20,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 15,5

Afregnes som foderhvede

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

Knækkede kerner 3,0
3,0 og derunder

3,1 og derover

Ingen regulering

Tillægges urenheder

Fremmed art, % 0,5 2,0

0,5 og derunder

0,6-1,0

1,1-1,5

1,6-2,0

2,1 og derover

Ingen regulering

Fradrag: 1,60 kr. / hkg

Fradrag: 2,50 kr. / hkg

Fradrag: 3,00 kr. / hkg

Afregnes som foderhvede

FODERHVEDE Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max Niveau Regulering

Rumvægt 76,0

76,0 og derover

75,9-72,0

71,9 og derunder

Ingen regulering

Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 76,0

Individuel aftale

Vandindhold 15,0 20,0

15,0 og derunder

15,1-16,0

16,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 16,0

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

Prisen med indregning af kvalitetsreguleringer og gebyrer i en afregning af eksporthvede må aldrig være mindre end den tilsvarende 
pris, hvis leverancen afregnes som foderhvede. Ved indgåelse af prisaftale eller inden indlevering af eksporthvede bør der aftales en 
alternativ pris for foderhvede.

Brødhvede/vårhvede/konceptavl/kikshvede: Handles individuelt mellem køber og sælger og på 
individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale.

Spirede kerner: Som grundprincip vil kvalitetskorn (f.eks. eksporthvede) med indhold af synlige 
spirer blive omklassificeret til foderkorn.

HVEDE
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Glyphosatholdige midler må ikke anvendes i maltbyg efter fremspiring. Ved registrering af  
glyphosat i maltbyg omklassificeres partiet til foderbyg. 
Sortsrenhed: Danish Agro kan inden indlevering af maltbyg kræve dokumentation for, at der er 
anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra ét firma kan også bruges ved leverance til et 
andet firma.
Fusarium: Synlige angreb af fusarium må ikke forekomme. 
Beskadigede kerner: Antallet af beskadigede kerner må ikke overstige 10%. Bugsprængte kerner 
medregnes i beskadigede kerner, men antallet af bugsprængte kerner må ikke overstige 2 %. Som 
grundprincip vil maltbyg med indhold af synlige spirer blive omklassificeret til foderkorn.

MALTBYG Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max Niveau Regulering

Sortering 
Over 2,5 mm sold

90 70

90,0 og derover

89,9-70,0

69,9 og derunder

Ingen regulering

Fradrag: 0,70 kr. pr.  enhed under 90,0

Afregnes som foderbyg

Protein % i tørstof
9,5-
11,0

9,0 11,5

11,6 og derover

11,5-11,1

11,0-9,5

9,4-9,0

8,9 og derunder

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

Spireenergi 97 95
(Au-bry)

95 og derover

94,9 og derunder

Ingen regulering

Afregnes som foderbyg

Vandindhold 14,0 20,0

14,0 og derunder

14,1-15,0

15,1-20,0

20,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 15,0

Afregnes som foderbyg

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

Knækkede kerner 1,0

1,0 og derunder

1,1 - 5,0

5,1 og derover

Ingen regulering 

Indhold over 1,0% tillægges urenheder

Afregnes som foderbyg

Sort/sortsrenhed Min. 99% Under 99%
Under 99% afregnes som foderbyg

Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt

Fremmed art, % 0,5

0,5 og derunder

0,6-1,0

1,1-1,5

1,6-2,0

2,1 og derover

Ingen regulering

Fradrag: 1,60 kr. / hkg

Fradrag: 2,50 kr. / hkg

Fradrag: 3,00 kr. / hkg

Afregnes som foderbyg

FODERBYG Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Maks. Niveau Regulering

Rumvægt 65,0
65,0 og derover

64,9 og derunder

Ingen regulering

Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 65,0

Vandindhold 15,0

15,0 og derunder

15,1-16,0

16,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 16,0

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

 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. 

BYG
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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. 

FODERRUG Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max. Niveau Regulering

Rumvægt 72,0
72,0 og derover

71,9 og derunder

Ingen regulering

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

Vandindhold 15,0

15,0 og derunder

15,1-16,0

16,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 16,0

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

Meldrøjer 0,0 Meldrøjer I henhold til Danish Agros takster

TRITICALE Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max. Niveau Regulering

Rumvægt 72,0
72,0 og derover

71,9 og derunder

Ingen regulering

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

Vandindhold 15,0

15,0 og derunder

15,1-16,0

16,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 16,0

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

Meldrøjer 0,0 Meldrøjer I henhold til Danish Agros takster

FODERHAVRE Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max. Niveau Regulering

Rumvægt 54,0
54,0 og derover

53,9 og derunder

Ingen regulering

Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0

Vandindhold 15,0

15,0 og derunder

15,1-16,0

16,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 16,0

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

ØVRIGE KORNARTER

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

FODERBYG Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Maks. Niveau Regulering

Rumvægt 65,0
65,0 og derover

64,9 og derunder

Ingen regulering

Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 65,0

Vandindhold 15,0

15,0 og derunder

15,1-16,0

16,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 16,0

Urenheder Fastlægges ved prøverensning Fradrag: 0,1% / 0,1% enhed + rensegebyr
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TØRRINGSTAKSTER FOR KORN

Foderkorn
Vårsæd 

(fremavl)
Maltbyg
(fremavl)

Brødkorn 
(fremavl)

Brødrug
(fremavl)

Vandprocent ved 
modtagelse

Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg

Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg

Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg

Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg

Tørringstakst 
kr. pr. 100 kg

14,1-14,5 0,00 0,00 5,30 0,00 5,00

14,6-15,0 0,00 0,00 7,30 5,00 7,00

15,1-15,5 4,25 5,30 8,40 7,00 8,10

15,6-16,0 6,05 7,30 9,50 8,10 9,20

16,1-16,5 7,05 8,40 10,50 9,20 10,20

16,6-17,0 8,05 9,50 11,60 10,20 11,20

17,1-17,5 9,05 10,50 12,70 11,20 11,90

17,6-18,0 9,75 11,60 13,30 11,90 12,50

18,1-18,5 10,30 12,70 13,90 12,50 13,10

18,6-19,0 10,90 13,30 14,60 13,10 13,80

19,1-19,5 11,50 13,90 15,10 13,80 14,60

19,6-20,0 12,30 14,60 16,00 14,60 15,50

RENSNING PR. 100 KG KORN

Urenheder Rensningstakst kr. pr. 100 kg

0,1-0,3% urenheder 0,00

0,4-0,5% urenheder 1,00

0,6-0,9% urenheder 1,85

Fra 1,0% urenheder og fremdeles:  + 0,25 kr. pr. 0,1 enhed 

Der tages forbehold for stigninger som følge af  
lovmæssige afgiftsændringer.

TØRRINGSTAKSTER

Flyvehavre 
Du har pligt til at melde, hvis et parti korn indeholder flyvehavre. Såfremt du ikke har med-
delt os dette inden levering på vægten, beregnes et kvalitetsfradrag på 20,00 kr. pr. 100 kg.  
Meddeles dette inden levering, er kvalitetsfradraget 8,00 kr. pr. 100 kg.

Blandkorn
Hvis du indleverer et parti foderkorn, som indeholder mere end 5 % fremmedart, omklassifi-
ceres partiet til blandkorn, og der beregnes et kvalitetsfradrag.

Grønne kerner
Grønne kerner betragtes som urenheder og tillægges rensesvind før beregning af rensetakst.
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Der omregnes kun til renvare, såfremt partiet 
er prøverenset. 

Reguleringer
Reguleringer for renvare, vandindholdet, rent 
frø og olieindhold foretages i den nævnte  
rækkefølge på den leverede råvaremængde.  

RAPS Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max. Niveau Regulering

Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen

Vandindhold 9,0

9,0 og derunder

9,1-10,0

10,1-25,0

25,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 10,0

Individuel aftale

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

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

Glucosinolat-
indhold

20  
mikromol

20 mikromol  
og derover

Individuel aftale

Erucasyreindhold 
i fedtfase

2
2,1 og derover

2,0 og derunder

Individuel aftale

Ingen regulering

Frie fedtsyrer 
(FFA)

2
2,1 og derover

2,0 og derunder

Individuel aftale

Ingen regulering

RENSNING PR. 100 KG

Rensningstakst kr. 
pr. 100 kg

99,9-99,0 % renvarer 2,30

98,9-97,0 % renvarer 6,00

< 96,9% renvarer 7,90

TØRRINGSTAKSTER

Vandprocent ved  
modtagelse

Tørringstakst  
kr. pr. 100 kg

9,1-9,5 8,50

9,6-10,0 11,00

10,1-10,5 13,00

10,6-11,0 14,40

11,1-11,5 15,70

11,6-12,0 17,20

12,1-12,5 17,90

12,6-13,0 18,50

13,1-13,5 19,20

13,6-14,0 20,30

14,1-14,5 21,60

14,6-15,0 22,80

RAPS

Olieindhold
a) Olieprocenten beregnes basis 100% tør- 
 stof og måles i den rensede vare.   

b) Reguleringsprocenten udregnes ved at  
 multiplicere olieindholdet i tørstof med en  
 faktor: 
     •  Partier med 9% vand og derover: faktor 0,91. 
     • Partier med 6,1-8,9% vand: faktor minus 1  
    (vandindholdet i procent:100). 
     • Partier med 6% vand og derunder faktor
     0,94. 

c) Det efter punkt “rent frø” fundne kvantum  
 korrigeres i forholdet 1,25:1 med forskel- 
 len mellem den omregnede olieprocent og  
 40% olie.

Spirede eller beskadigede frø
Rapsfrø med indhold af synlige spirer eller 
beskadigede frø betegnes ikke som gode 
sunde varer, og derfor fradrages andelen af 
spirer/beskadigede frø i forholdet 1:1, når 
andelen overstiger 2%.  
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TØRRINGSTAKSTER

Vandprocent ved  
modtagelse

Tørringstakst kr. pr. 
100 kg

Under 15% 0,00

15,1-35,0 18,40

35,1-35,5 19,90

35,6-36,0 21,30

36,1-36,5 22,80

36,6-37,0 24,30

37,1-37,5 25,70

37,6-38,0 27,20

38,1-38,5 28,70

38,6-39,0 30,10

39,1-39,5 31,60

39,6-40,0 33,10

40,1-40,5 34,60

Og fremdeles + kr. 1,40 pr. 0,5%

RENSNING PR. 100 KG

Rensningstakst  
kr. pr. 100 kg

0,1-1,0% urenheder 3,00

1,1-2,0% urenheder 6,00

2,1-3,0% urenheder 9,00

Og fremdeles + kr. 2,00 pr. 1,0%

MAJS Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max. Niveau Regulering

Vandindhold 15,0
15,0 og derunder

15,1 - 16,0

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

16,1 og derover Tørstoffradrag 0,20% pr. 0,1% over 16,0

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

MAJS
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ÆRTER/ 
HESTEBØNNER

Råvarekvalitet Kvalitetsregulering

Basis Min. Max. Niveau Regulering

Vandindhold 14,0

14,0 og derunder

14,1-15,0

15,1 og derover

Ingen regulering

Tørstoffradrag 0,75% pr. 0,5% over basis

Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 15,0

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

RENSNING PR. 100 KG

Rensningstakst  
kr. pr. 100 kg

0,1-1,0% urenheder 2,50

1,1-2,0% urenheder 5,00

2,1-3,0% urenheder 7,50

Og fremdeles + kr. 2,50 pr. 1,0%

TØRRINGSTAKSTER

Vandprocent ved  
modtagelse

Tørringstakst  
kr. pr. 100 kg

Under 14% 0,00

14,1-14,5 6,20

14,6-15,0 8,70

15,1-15,5 10,80

15,6-16,0 12,20

16,1-16,5 14,00

16,6-17,0 14,40

17,1-17,5 16,10

17,6-18,0 17,10

18,1-18,5 18,60

18,6-19,0 20,40

19,1-19,5 22,00

19,6-20,0 24,00

ÆRTER/HESTEBØNNER
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Levering af afgrøder i høst
Vognmænd, der transporterer afgrøder, skal 
være registreret hos Fødevarestyrelsen til 
transport af foder. Vognmændene skal des-
uden via deres logbog kunne dokumentere 
rengøring, samt hvad de har kørt. 

For alle biler og vognmænd gælder følgende 
regler med baggrund i vores kvalitets
styringssystemer: Når der skiftes afgrødeart, 
sort eller vare, skal bilen/traktorvognen ren-
gøres. Der er en række varer, som bilerne ikke 
må køre med, bl.a. have-pottemuld, dyregød-
ning, husholdningsaffald og slagteriaffald. 

Lagerleje 
For leverancer, der er solgt eller prisfastsat 
senest pr. 31/8, beregnes ingen lagerleje. 
Modtagelse/leverancer i juli og august må-
ned: For leverancer, hvor varen ikke er pris-
fastsat, eller hvor der ikke foreligger en kon-
traktaftale,  beregnes der lagerleje fra 31/8. 
Modtagelse/leverancer i perioden 1.-15. sept.:  
For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, 
eller hvor der ikke foreligger en kontrakt-
aftale,  beregnes der lagerleje fra 15/9.  

Oplægning af afgrøder kan højst ske for en 
sæson ad gangen, til senest afregning 30/6-
2020. Såfremt Danish Agro har mulighed for 
yderligere oplagring, vil der blive debiteret 
en ekstraordinær lagerleje pr. den 30/6-2020.

Modtagelse/leverancer efter 15. september
Lagerleje beregnes tidligst 14 dage efter leve-
ring. Betaling af lagerleje: Lagerleje beregnes 
for korn med kr. 0,85 pr. 100 kg pr. halvmåned 
og for raps og ærter kr. 1,00 pr. 100 kg pr. 
halvmåned.  

Lagersvind  
For leverancer, der er solgt til afregning se-
nest pr. 15/9, beregnes der ikke lagersvind.

Modtagelse /leverancer i juli og august måned:
For leverancer, hvor der ikke er aftale – eller 
hvor afregningstidspunktet er senere end 
15/9 – beregnes der lagersvind med 1,0 pct. 
pr. 31/8.

Modtagelse /leverancer i september:
For leverancer, hvor der ikke er aftale – eller 
hvor afregningstidspunktet er senere end 
15/9 – beregnes der lagersvind med 1,0 pct. 
pr. 30/9.

Leverancer/beholdninger efter 30. september:
Der beregnes lagersvind med 0,2 pct. pr. 
måned af oplagt beholdning for sæsonen 
2019/2020.

Lagersikring  
Ved indlagring på egen ejendom skal man til 
stadighed tilse, at der er foretaget skadedyrs-
sikring og rengøring af lageret, dets trans-
portsystemer og hovedkanaler. 

TRANSPORT, LAGERLEJE OG LAGERSVIND
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Vores leverandører har adgang til at over-
være udtagning af prøver af egne leverancer. 
Der udtages prøver af hvert enkelt læs. Prø-
vetagning, opbevaring af prøver og analyser i 
henhold til aftalen.
 
Analyse
Foretages læs for læs. Alle analyser, der dan-
ner grundlag for afregning, foretages på føl-
gende udstyr og med følgende gebyrer: 

Rensesvind 
Der beregnes rensesvind ifølge kalibreret 
prøverenser. Som sikkerhed for korrekt be-
handling er aftalt følgende: Der analyseres 
altid kontrolprøver, hvis prøverensningerne 
viser mere end  2,0% urenheder for hvede, 
byg, rug, ærter og triticale, 1,0% knækkede 
kerner i maltbyg og 3,0% knækkede kerner i 
eksporthvede.  

ANALYSEUDSTYR

Vandindhold NIT Intratec NOVA

Rumvægt NIT Intratec NOVA

Proteinindhold NIT Intratec NOVA

Olieindhold i raps NIT Intratec NOVA

Sortering
Sortimat eller anden godkendt 
model (Statens Redskabsprøvning)

Faldtal Faldtalsapparat

Knækkede kerner EyeFoss

Fremmed art EyeFoss

Afskallede kerner EyeFoss

PRØVER, SVIND OG ANALYSER

Prøverne opbevares indtil 14 dage efter, at 
analyseresultatet er modtaget.  
Kontrolprøven omhandler kun efteranalyse 
for urenheder og knækkede kerner. Kunden 
kan kræve kontrolprøven analyseret på 
autoriseret laboratorium for egen regning. 
Resultatet af kontrolanalysen danner basis 
for afregning.  
 
Parallelprøver  
Der udtages altid parallelprøver med henblik 
på kontrolanalyse i tilfælde af reklamation.

Ved forespørgsel kan vi udtage en kontrol-
prøve til kunden. Dette skal meddeles forud 
for prøvetagningen. Rekvirenten debiteres  
100 kr. til dækning af prøveomkostningerne.

Parallelprøven skal være af samme størrelse 
som den primære analyseprøve. Der skal 
kunne gennemføres kontrol på samtlige 
analyseresultater. 

Reklamation skal finde sted senest 14 ka-
lenderdage efter, at analyseresultaterne er 
modtaget. Ved rettidig reklamation indsen-
des parallelprøven for rekvirentens regning 
til analyse hos et autoriseret analyselabora-
torium.  

Hvis analyseresultatet for parallelprøven ad-
skiller sig fra det oprindelige analyseresultat, 
er det resultatet af parallelprøven, som dan-
ner basis for afregningen.

Bemærk i øvrigt at vi tager forbehold for 

 ændringer i CO2-afgift. Vi forbeholder os 

ret til at forhøje taksterne i denne høstin-

formation ved afgiftsændringer.

ANALYSEGEBYR (KR.)

Maltbyg 150,00 

Konceptavl/Industrikorn 150,00 

Fremavl 150,00 

Foderkorn   90,00 

Raps 330,00 

Ærter 90,00 

Hestebønner 90,00 

Majs 150,00 
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Vi forbeholder os ret til ændringer af 
 indholdet af denne høstinformation. Det er 
altid høstbetingelserne på danishagro.dk, 
som er de gældende.

NORDJYLLAND

Dronninglund  8887 4702

Gistrup  8887 4704

Gøttrup  8887 4706

Haubro  8887 4703

Terndrup  8887 4758

Tårs  8887 4701

Vrå 8887 4700

MIDTJYLLAND

Fjelstervang 8887 4608

Galten 8887 4600

Lyngby  8887 4606

Selling ** 8887 4607

Åstedbro 8887 4602

SYD- OG SØNDERJYLLAND

Bramming 8887 4306

Bylderup Bov **  8887 4501 

Egtved 8887 4305

Forum  7215 8000

Gesten ** 8887 4348

Janderup * 8887 4410

Lunde  8887 4307

Ribe  8887 4313

Sdr. Hygum **  8887 4312

Sjølund  7215 8000

Sommersted 8887 4303

Varde **  8887 4416

FYN

Kværndrup  7215 8000

Nr. Søby 7215 8000

Otterup 7215 8000

Rudkøbing  7215 8000

Skamby  7215 8000

Ørsted 7215 8000

SJÆLLAND, LOLLAND OG FALSTER

Bandholm  7215 8000

Dalmose  8887 4001

Gadstrup  8887 3904

Græshave  8887 4115

Hørve 8887 4005

Karise 8887 3900

Kr. Stillinge  8887 4800

Ll. Skensved 8887 3977

Nakskov 8887 4103

Nykøbing F 8887 4104

Ringsted  8887 4003

Slangerup  8887 3903

St. Merløse  8887 4910

Svinninge **  8887 4046

Vålse 8887 4128

Følgende afdelinger står klar til at modtage dine afgrøder:

* Modtager kun økologiske afgrøder. 

**  Modtager både konventionelle og økologiske 
 afgrøder.

AFDELINGER SOM MODTAGER AFGRØDER I HØST

Yderligere information: 
Tlf. 7215 8000
danishagro.dk


