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1 HJEMMEL  

1.1 Disse Afregningsregler er fastsat af bestyrelsen i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA 
(herefter Danish Crown) i medfør af vedtægternes pkt. 7 på bestyrelsesmøde den 23. august 
2022. Nærværende Afregningsregler er gældende fra den 1. oktober 2022. 

1.2 Disse Afregningsregler gælder for grise og søer som defineret i pkt. 3 samt - med de 
nødvendige tilpasninger – øvrige kategorier af grise, herunder orner. 
 

2 AFREGNINGSGRUNDLAGET 

2.1 Afregning sker på grundlag af:  

• Disse Afregningsregler for grise og søer. 

• "Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning 
af svin og søer” udarbejdet af Brancheudvalg for afregningsforhold for 
svin under Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får. 

• Klassificeringskontrollens administration og tilsyn med de i pkt. 2.1.a 
fastsatte regler.  
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• De beslutninger, som Landbrug & Fødevarer eller organer nedsat af 
Landbrug & Fødevarer lovligt måtte træffe eller som tidligere er truffet af 
Danske Slagteriers bestyrelse, og som Danish Crown og Danish Crown 
leverandører og andelsejere er forpligtede til at efterkomme, jf. 
vedtægternes pkt. 24.  

• De til enhver gældende krav og produktstandarder, som er fastsat af 
myndighederne og brancheorganisationerne, herunder DANISH-
produktstandarden, og som Danish Crown og Danish Crown leverandører 
og andelsejere er forpligtede til at efterkomme, jf. vedtægternes pkt. 6.1. 

2.2 De under pkt. 2.1.b, 2.1.c og pkt. 2.1.d nævnte regler og beslutningskatalog kan findes på 
Danish Crowns hjemmeside, på www.klassificeringskontrollen.dk, eller kan rekvireres hos 
Danish Crown eller hos Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får. 

 

3 DEFINITIONER 

3.1 Ved ”gris” forstås slagtegris uanset køn med en slagtevægt på 50,0 – 109,9 kg, der slagtes på 
et griseslagteri, undtagen orner. 

 

a) Grise over 109,9 kg. slagtevægt klassificeres som grise, men afregnes som søer.  
 

b) Hvis der tilmeldes slagtedyr til slagtning på griseslagteri med en slagtevægt på 
120 kg. (levendevægt på 150 kg) eller derover, vil de blive aflivet på rampen og 
totalkasseret. Grisene afregnes uden værdi, og der tildeles kassationsafgift til 
DAKA i henhold til pkt. 16.1 stk. f.  

3.2 Slagtevægten er vægten på normaldagen, som er den dag grisene er tilmeldt til afhentning. 
Udsættelser vægtkompenseres med udgangspunkt i normaldagen, og kompenseres i henhold 
til pkt. 5.6 – 5.9. 

3.3 Ved ”søer” forstås:  
 

a) grise, der af dyrlægekontrollen klassificeres som søer, 
 

b) grise, der slagtes på et soslagteri, og som af dyrlægekontrollen ikke klassificeres 
som orner. 

3.4 Leveringspligtige grise og søer er defineret i vedtægternes pkt. 5. Nødslagtede grise og søer 
omfattes ikke af leveringspligten, jf. vedtægternes pkt. 5.3.a. 

3.5 Leveringspligtige grise og søer er restbetalingsberettigede med undtagelse af: 
 

a) grise og søer, der kasseres på grund af forhold, der ikke kan tilskrives Danish 
Crown, herunder sygdomme, 
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b) grise og søer, der er modtaget med forbehold, hvis de ikke efterfølgende kan 
godkendes til menneskeføde, 

c) grise og søer, som en andelsejer har leveret til slagtning, og som andelsejeren 
efterfølgende får tilbage som returgris til eget forbrug, 

 
d) grise og søer, som en andelsejer ikke har opdrættet i egen bedrift for egen 

regning og risiko.  

3.6 Ikke leveringspligtige grise er ikke restbetalingsberettigede; herunder hører polte (under 50 
kg. slagtevægt) og store orner (110 kg slagtevægt eller derover). 

3.7 Ved ”naboer” forstås ejendomme, hvor der er produktion af grise, ejet af to eller flere 
andelsejere. Ejendommene er først at betragte som naboer efter skriftlig godkendelse af 
Danish Crown. 

3.8 Ved ”ombygget produktionsanlæg” forstås et smågrise-, et malkekvægs- eller et kyllinge-
produktionsanlæg ombygget til slagtegriseproduktionsanlæg egnet til at opnå selvstændigt 
leverandørnummer. Ombygningen skal som minimum omfatte investering af 500 kr. pr. 
stiplads. Ombygning af produktionsanlæg, hvori der tidligere har været produceret 
slagtegrise i mere end 10 %, falder uden for definitionen af ombygget produktionsanlæg.  

 
4 NOTERING 

4.1 Almindelige bestemmelser 

Afregning sker i henhold til den til enhver tid gældende notering, jf. dog nedenfor under 
pkt. 4.1.5 samt pkt. 0 vedrørende leverancer med anden veterinær status. 

Noteringerne for grise, søer og orner fastsættes administrativt af Danish Crown på grundlag 
af ugekalkulationer. 

Noteringerne offentliggøres senest fredag kl. 16:00. 

De til enhver tid gældende vægtgrænser fastsættes administrativt af Danish Crown; dog 
fastsættes mere permanente ændringer efter forudgående høring i bestyrelsen i Danish 
Crown. Udgangspunktet for fastsættelsen af vægtgrænser er afsætningsmæssige krav samt 
produktionsøkonomien i primærproduktionen. Over- og undervægtsfradragene fastsættes 
pr. 1 kg vægtinterval. 

Kødprocentbetalingen fastsættes administrativt af Danish Crown efter forudgående 
godkendelse af bestyrelsen i Danish Crown. Udgangspunktet for fastsættelsen af 
kødprocentbetalingen er afsætningsmæssige krav samt hensyntagen til avlsmæssige 
muligheder. 

Ved kontraktproduktion af specialgrise, eller i tilfælde af kontrakter om særlige afregnings-
/leveringsvilkår, fastsættes krav og vilkår administrativt af Danish Crown efter forudgående 
godkendelse af bestyrelsen. Udgangspunktet for fastsættelsen af kravene er 
afsætningsmæssige muligheder samt produktionsøkonomien i primærproduktionen. 
Oversigt over kontrakter om specialgrise og om særlige afregnings-/leveringsvilkår kan 
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findes på Danish Crowns hjemmeside. Kontrakterne kan rekvireres ved henvendelse til 
Danish Crown.  

4.2 Leverancer med anden veterinær status 

Leverer en andelsejer leverancer, der ikke opfylder kravene til opretholdelse af USA-
autorisation, krav vedrørende beskyttelse af grise og/eller andre veterinære krav som 
noteringen er baseret på, sker afregningen - hvis modtagelse ikke er nægtet, jf. vedtægternes 
pkt. 6.1 - til en skønnet værdi, der fastsættes administrativt af Danish Crown. 

 

5 TILMELDING OG INDTRANSPORT AF GRISE OG SØER 

5.1 Tilmelding af grise, søer, orner og store polte skal foretages via Danish Crowns hjemmeside, 
www.danishcrown.com/ejer, eller Danish Crowns app kaldet ”Ejer”.  

5.2 Medansvarsafgift er en afgift på afregningen ved uoverensstemmelse mellem antal tilmeldte 
og antal leverede grise eller ved en for sen tilmelding af grise.  

Ved afvigelse mellem tilmeldte og leverede grise pr. hovednummer på mere end 2 %, dog 
mere end 2 stk., foretages et fradrag i afregningen på 20 kr. pr. gris ud over den accepterede 
afvigelse. I tilfælde af akut sygdomsudbrud accepteres større afvigelse. Andelsejeren skal 
efter påkrav fra Danish Crown fremsende nødvendig dokumentation herfor.  

Ved for sen tilmelding foretages et fradrag i afregningen på 5 kr. pr. gris, dog accepteres 2 
sene tilmeldinger pr. regnskabsår. Hvis andelsejeren efter tilmelding korrigerer det tilmeldte 
antal grise, foretages et fradrag i afregningen, som udgør 5 kr. pr. gris for afvigelsen i 
forhold til den oprindelige tilmelding.  

5.3 En splitleverance omfatter levering af grise og/eller søer til anden side end Danish Crown. 
Levering af grise og/eller søer sker i øvrigt i rangorden i henhold til: 

 
a) Danish Crowns Vedtægter 
 
b) Danish Crowns Afregningsregler for grise og søer 

 
c) Danish Crowns Regler for Splitleverancer 
 

Regelsættene indeholder beskrivelse af rettigheder og forpligtelser for begge parter ved de to 
tilmeldingsmodeller, framelding, afregning, dokumentation og misligholdelse. 

5.4 Tilmelding af grise skal foretages senest kl. 13:00 tre arbejdsdage før den ønskede 
leveringsdag. På Bornholm er tilmeldingsfristen senest torsdag kl. 13:00 for hele den 
kommende uge. Andelsejeren kan ikke tilmelde sig rullende tilmelding ved 
specialproduktion af Bornholmer-, Øko-, Frilands-, Antonius-grise, OUA og OUA-UK. 

For specialgrisene Øko-, Frilands-, OUA-, OUA-UK- og Antonius-grise er tilmeldingen senest 
onsdag kl. 13:00 for hele den kommende uge. Det er dog muligt at korrigere en afgivet 
tilmelding, hvis andelsejeren leverer torsdag eller fredag i den kommende uge. 
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Tilmelding af salmonella-niveau 3 grise skal foretages senest onsdag kl. 13:00 for hele den 
kommende uge.  

Tilmeldingsfrist for PRRS-grise skal foretages senest onsdag kl. 13 for hele den kommende 
uge.  

Tilmelding af søer, orner og store polte skal foretages senest onsdag kl. 13:00 for hele den 
kommende uge. 

Ændringer i tilmeldingsfristerne bliver varslet gennem SMS-tjeneste og på Danish Crowns 
hjemmeside. 

5.5 For grise og søer, der dør under transport (transportdøde), og som vognmanden ikke har 
medtaget med forbehold, bæres tabet af andelsejer, vognmand og Danish Crown med 1/3 til 
hver. Selvkørere bærer selv hele tabet. 

5.6 Ved overgående eller frivillig udsættelse af slagtning af grise forhøjes de øvre vægtgrænser 
over basisvægten med 1100 g slagtevægt pr. dag for hver dag, som grisene udsættes.  

5.7 Ved fremrykning af grise ydes en vægtkompensation svarende til værdien af 600 g 
slagtevægt pr. dag og de nedre vægtgrænser nedsættes med 1000 g slagtevægt pr. dag for 
hver dag, som grisene fremrykkes. 

5.8 Grise, der slagtes på en anden dag end normaldagen i forhold til tilmeldingstidspunktet, skal 
afregnes efter den notering, der var gældende for normaldagen.  

5.9 Grise, der ikke er slagtet inden for 24 timer efter modtagelse på slagteriet, skal afregnes et 
kompensationsbeløb svarende til værdien af 800 g slagtevægt pr. dag.  

 

6 REGULERING VED LEVERING/INDTRANSPORT  

6.1 Betaling for pålæsning af grise  

Andelsejeren betaler for pålæsningen af grise på grundlag af den tid, der medgår til 
pålæsningen. Timetaksten udgør kr. 540 pr. time, idet der ved afhentning af: 

 

a) grise som minimum betales for 10 minutter pr. bil. 

I tilfælde af dårlige tilkørselsforhold kan Danish Crown efter omstændighederne, og på 
grundlag af forudgående drøftelse med andelsejeren og Ejerservice, tillægge et antal 
minutter til det registrerede tidsforbrug, jf. pkt. 6.1.3, for at kompensere for det ekstra 
tidsforbrug, som de dårlige tilkørselsforhold måtte medføre. 

6.2 Tidsforbruget opgøres som det antal hele minutter der går fra, at bilen er bakket til 
læssepladsen, og til at pålæsningen er afsluttet. Såfremt der skal pålæsses grise fra mere end 
én pålæsningsrampe/CHR-nummer medregnes den tid, der medgår til kørsel mellem 
ramperne, til det samlede tidsforbrug ved pålæsningen. 
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6.3 Såfremt vognmanden ankommer tidligere end det aftalte læssetidspunkt opgøres 
tidsforbruget dog først fra det således aftalte tidspunkt, medmindre pålæsningen faktisk 
påbegyndes før dette tidspunkt, i hvilket tilfælde tidsforbruget opgøres fra det faktisk 
påbegyndte læssetidspunkt. Vognmanden skal uden ugrundet ophold efter tilkørsel 
påbegynde læsningen. 

To eller flere andelsejere, der er naboer, kan vælge at levere samlet til Danish Crown, med 
den virkning at leveringsreguleringerne i nærværende pkt. 6.1 finder anvendelse samlet på 
de pågældende naboer. Det er en forudsætning herfor at tilmelding sker samlet. Øvrige 
bestemmelser i Afregningsreglerne finder kun anvendelse på naboer, såfremt dette er 
specifikt nævnt under de enkelte bestemmelser.   

Tidsforbruget registreres ved hjælp af GPS-installation i bilen.  

6.4 Betaling for afhentning – Grise 

Danish Crown opkræver 400 kr. pr. stop ved en andelsejer. Får en andelsejer afhentet på 
flere ejendomme betales kun for et stop pr. læs. Ved mere end et læs (flere afhentninger), 
betales 400 kr. pr. læs.  

Ved naboaftaler betales ligeledes kun for et stop pr. læs. Betalingen pålægges en af de 
implicerede naboer, og den indbyrdes fordeling heraf er Danish Crown uvedkommende.  

6.5 Regulering for afhentningstidspunkt  

For grise, der afhentes i tidsrummet kl. 16:00 – 06:00 på hverdage, vil der være et tillæg på 
+4,00 kr. pr. gris.  

For grise, der afhentes lør-, søn- og helligdage, vil der være et tillæg på +6,00 kr. pr. gris. 

For søer, orner og store polte der afhentes i tidsrummet kl. 16:00 – 06:00 på hverdage, vil 
der være et tillæg på +20,00 kr. pr. Slagtedyr.  

For søer, orner og store polte der afhentes lør-, søn- og helligdage, vil der være et tillæg på 
+30,00 kr. pr. slagtedyr. 

6.6 Særlige krav til afhentning af slagtegrise 

For andelsejere, der stiller særlige krav til afhentningen af grise, fradrages der i afregningen 
følgende beløb, der videreføres til vognmanden som kompensation for de særlige krav: 

 
- Tom bil fra slagteri, ved mindre end helt læs 

pr. hovednummer og samme krav på alle 
afhentningssteder: kr. 400,00 pr. bil 

- Afhentning på bestemt klokkeslæt, efter aftale 
med vognmand: kr. 200,00 pr. bil 

- Tom bil, første læs på dagen: kr. 500,00 pr. bil 
- Tom bil, første læs mandag: kr. 600,00 pr. bil 
- Tilkørselsforhold der kun muliggør afhentning 

med forvogn: kr. 400,00 pr. bil 
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Såfremt der samtidig med krav om tom bil stilles krav om afhentning på et bestemt 
klokkeslæt, betales der for begge krav. 

6.7 Selvkørere 

De under pkt. 6.3 nævnte reguleringer er også gældende for selvkørere, hvorimod pkt. 6.1, 6.2 
og 6.4 ikke finder anvendelse på selvkørere.  
 

7 AFREGNINGEN 

7.1 Afregningsbeløb for leverede grise og søer er til andelsejerens disposition ugedagen efter, at 
leverancen har fundet sted, såfremt andet ikke fremgår af nærværende Afregningsregler 
eller særskilt aftale. 

7.2 Grise, jf. pkt. 3.1, der tilmeldes og leveres til soslagteri, afregnes som søer. 

7.3 Grise, der kasseres for ondartet lungesyge eller akut rødsyge efter at have gået over i 
slagteriets stalde (mere end 12 timer fra modtagelse på slagteriet til slagtning), afregnes til 
fuld pris alene på grundlag af slagtevægten. 

7.4 Grise og søer, der dør på slagteriet før stikning (stalddøde), afregnes til normal pris, 
medmindre grisen/soen er modtaget med forbehold af Danish Crown. Dør grisen/soen, der 
er modtaget med forbehold, før stikning, afregnes den i henhold til pkt. 5.5, medmindre 
grisen/soen er modtaget med forbehold fra vognmanden, hvor andelsejeren selv bærer tabet. 

7.5 I tilfælde af fejl eller lignende, der forårsager, at en andelsejer har fået forkert afregning, 
skal der efterreguleres afregningsmæssigt efter Klassificeringskontrollens anvisninger. 

7.6 Afregningen af grise og søer, som Danish Crown ifølge vedtægternes pkt. 2.3 køber uden for 
andelsejernes kreds, sker som udgangspunkt efter de samme regler, som gælder for de grise 
og søer, som en andelsejer leverer, herunder reglerne om erstatningskrav, bod og øvrige 
regler. Danish Crown kan fravige dette udgangspunkt, når der foreligger en særlig 
begrundelse herfor, ligesom afregningen sker til en af Danish Crown fastsat pris, men uden 
ret til restbetaling, jf. pkt. 8.0. 

 
8 RESTBETALING 

8.1 Udover afregning i henhold til pkt. 4, modtager grise- og so-andelsejere restbetaling, der 
fastsættes af repræsentantskabet, jf. vedtægternes pkt. 22.2 og pkt. 22.3. 

 
9 MÆNGDETILLÆG – GRISE OG SØER  

9.1 På grundlag af andelsejerens leverancer af grise i hvert regnskabsår under dennes 
medlemskab yder Danish Crown følgende mængdetillæg til noteringen: 
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Restbetalingsberettigede grise  
i intervallet, kg pr. år.  

Tillæg øre. pr. kg 

0 - 594.999 0,00 

595.000 – 1.019.999 3,70 

1.020.000 - 1.359.999 5,05 

1.360.000 - 1.699.999 7,30 

1.7000.000 - 2.039.999 10,90 

2.040.000 - 2.379.999 14,60 

2.380.000 - 2.719.999 18,30 

2.720.000 - 3.059.999 21,90 

3.060.000 - 3.399.999 25,50 

3.400.000 - 4.280.854 29,20 

4.280.855 - ∞ 14,60 

 

Den enkelte andelsejers mængdetillæg for grise vil maksimalt kunne udgøre 14,60 øre pr. kg 
i gennemsnit på den samlede årsleverance. 

 

9.2 På grundlag af andelsejerens so-leverancer hvert regnskabsår under dennes medlemskab 
yder Danish Crown følgende mængdetillæg til noteringen: 

 

Restbetalingsberettigede søer i 
intervallet, kg pr. år. 

Tillæg øre pr. kg. 

0 - 34.999 0 

35.000 - 69.999 25 

70.000 - 104.999 30 

105.000 - 139.999 35 

140.000 - 174.999 40 

175.000 - 209.999 45 

210.000 – 244.999 50 

245.000- 279.999 60 

280.000-481.246 70 

481.247 - ∞ 50 

Den enkelte andelsejers mængdetillæg for søer vil maksimalt kunne udgøre 50 øre.pr.kg i 
gennemsnit på den samlede årsleverance. 

9.3 Mængdetillæg på grise og søer udbetales sammen med den løbende afregning. Tillæggets 
størrelse er således stigende i takt med, at den samlede årsleverance forøges. 
Mængdetillæggene nulstilles hvert år, ved regnskabsårets afslutning.   

9.4 Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af mængdetillæg på grise og søer, at 
andelsejeren ikke på tidspunktet for udbetaling heraf har opsagt sit medlemskab af Danish 
Crown.  
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10 ETABLERINGSBONUS 

10.1 Andelsejere, der ifølge vedtægternes pkt. 3.8.1 og 3.8.2 er nyetablerede producenter, tildeles 
etableringsbonus på 30 øre pr. kg de første 12 måneder fra etablering og 10 øre pr. kg de 
næstfølgende 12 måneder.  

10.2 Beregningen sker på grundlag af andelsejerens mængde af leverede grise til Danish Crown i 
hvert regnskabsår, første gang ved regnskabsafslutning i det regnskabsår hvor etableringen 
er foretaget, til og med det regnskabsår hvor perioden med beregning af etableringsbonus 
udløber.  

Udbetaling af etableringsbonus efter regnskabsafslutning hvert år foretages indenfor de 
samme 8 dage som restbetalingen udbetales.  

10.3 Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af etableringsbonus: 

a) at andelsejeren ikke på tidspunktet for udbetaling heraf har opsagt sit 
medlemskab af Danish Crown. 

b) At andelsejeren tiltræder ”Aftale om etableringsbonus” 
 

10.4 Tildeling af etableringsbonus til andelsejere i selskabsform (fx I/S eller ApS) forudsætter en 
nøje beskrivelse af ejerforhold, ledelsesansvar og drift. Beskrivelsen fremsendes til Danish 
Crowns administration, som herefter vurderer – eventuelt ved inddragelse af Danish Crowns 
bestyrelse - om der er grundlag for tildeling.  

 
11 OMBYGNINGSTILLÆG  

11.1 På grundlag af andelsejerens leverancer af grise fra et ombygget produktionsanlæg under 
dennes medlemskab yder Danish Crown et ombygningstillæg på aftaler indgået efter 1. 
oktober 2022 på 10 øre pr. kg fra tidspunktet for leveringen af den første gris fra det 
ombyggede produktionsanlæg og 60 måneder frem.  

11.2 Beregningen sker på grundlag af mængden af leverede grise til Danish Crown i det 
pågældende år, og beløbet udbetales som et årligt engangsbeløb i forbindelse med 
restbetalingens udbetaling. 

11.3 Andelsejeren, som har fået tildelt ombygningstillægget, kan overdrage tillægget til en anden 
andelsejer i Danish Crown, som led i overdragelse af ejendomsret eller brugsret til det 
ombyggede produktionsanlæg. 

11.4 Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af ombygningstillæg:  

a) at andelsejeren ikke på tidspunktet for udbetaling heraf har opsagt sit 
medlemskab af Danish Crown. 
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b) at det pågældende ombyggede produktionsanlæg skriftligt godkendes af 
Danish Crown forinden iværksættelse af ombygningen. Til brug for 
Danish Crowns godkendelse skal fremsendes kopi af tilladelser og 
godkendelser for ombygningen herunder dokumentation for både 
eksisterende miljøgodkendelse til smågrise, malkekvæg eller 
kyllingeproduktion og fremtidig miljøgodkendelse til produktion af 
slagtegrise. Danish Crown besigtiger ligeledes det eksisterende 
produktionsanlæg. 

c) at andelsejeren tiltræder ”Aftale om ombygningstillæg”. 

 

12 TLLÆG FOR INDBERETNING AF INDSATTE SMÅGRISE 

12.1 Andelsejeren skal senest 8 dage efter flytning af smågrise til slagtegrisestalden foretage en 
retvisende indberetning på Danish Crowns ejerside eller APP. Indberetningen skal omfatte: 

• Dato for flytning af grisene 

• Antal indsatte grise  

• Gennemsnitlig indsættelsesvægt  

• Estimeret vægtspredning  

Derudover skal følgende gennemsnitsoplysninger om besætningen indtastes: 

• Forventet tilvækst pr. dag indtil slagtning 

• Forventet dødelighed  

• Udleveringsstrategi  

• Forventet levende vægt ved levering  

12.2 Danish Crown yder et indberetningstillæg på 10 øre pr. kg for rettidig indberetning af 
indsættelse af smågrise i slagte-/frats-stalden, samt forventet produktivitet.  

12.3 En andelsejer er berettiget til tillægget, hvis indberetningerne for antal indsatte grise og 
deres gennemsnitsvægt er retvisende. Tillægget opnås en given uge, hvis man tilmelder et 
antal grise, der sammen med de foregående fire ugers tilmeldinger ikke afviger mere end 30 
pct. fra den estimerede tilmelding. Det vil sige de fem ugers rullende gennemsnit af 
indberettede smågrise - korrigeret for tilvækst og dødelighed i vækstperioden – holdt op 
mod de fem ugers rullende gennemsnit for tilmelding af grise til slagtning.  

12.4 Tillægget gives løbende. Hvis vores kontroller jf. 12.3 viser afvigelse, modregnes tillægget 
efterfølgende. Der laves en ugentlig kontrol jf. pkt. 12.3. 

12.5 Indberetning eller korrektion af antal grise senere end 8 dage efter indsættelse af grisene i 
slagtegrisestalden medfører, at tillægget ikke udbetales for et antal grise svarende til den 
manglende indberetning/korrektion fratrukket 6 pct. Til gengæld tilpasses grænsen for 
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opnåelse af tillæg jf. 12.3 straks. Der opfordres til, at opdagede fejl rettes hurtigst muligt og 
senest 30 dage efter indsættelsen af grise i slagtegrisestalden. 

12.6 Tillægget korrigeres således, at det er uafhængigt af udsatte eller fremrykkede grise.  
 

13 TILLÆG FOR INDBERETNING AF BÆREDYGTIGHEDSTAL (TRÆDER I KRAFT PR. 1.JANUAR 
2023) 

13.1 En andelsejer som har et godkendt bæredygtighedscertifikat og som senest én måned efter 
et kvartals afslutning har registret en retvisende E-kontrol med opfølgning på 
fodereffektivitet, daglig tilvækst og dødelighed, tildeles et tillæg på 10 øre pr. kg.  
Registreringen kan ske via Danish Crown Data, eller ved at sende en E-kontrol til Danish 
Crown. 
 
Tillægget udbetales løbende.  

13.2 Hvis andelsejeren mangler et bæredygtighedscertifikat eller mangler at indsende en 
retvisende E-kontrol, eller ikke har retvisende kvartalsdata i Danish Crown Data, jf. pkt. 13.1, 
ophører tillægget straks og indtil Danish Crown har modtaget retvisende 
bæredygtighedsdata fra andelsejeren.  

 

14 TLLÆG OG FRADRAG I AFREGNINGEN 

14.1 Der foretages fradrag i afregningen efter de til enhver tid af Brancheudvalget for 
afregningsforhold for svin fastsatte regler, jf. pkt. 2.1.c, det vil for tiden sige: 

 

a) grise med farvede hårsække får et fradrag på 5 % af slagtekroppens 
værdi. 

b) grise, søer, store polte og orner med ulæselig tatovering/-
leverandørmærkning får et fradrag på 20,00 kr. pr. slagtedyr.  

c) grise med knoglemarvsbetændelse (kode 511), som gennemgår en 
godkendt opskæringsprocedure afregnes med et fradrag på 10 % af 
den samlede afregningspris.  

d) grise med pyæmi (kode 141), som gennemgår en godkendt 
opskæringsprocedure afregnes med et fradrag på 10 % af den 
samlede afregningspris.  

e) grise, orner og søer afregnes med indvejet vægt, uanset hvor meget, 
der er skåret fra.  

f) grise, søer og orner, som bliver totalkasseret, udløser en 
kassationsafgift som fastsættes af DAKA. 
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g) grise, søer, orner, som af veterinære årsager bliver afvist til slagtning 
og dermed kasseret, får et fradrag på 200,00 kr. pr. dyr, og under 
særlige omstændigheder op til 750,00 kr. pr. dyr, foruden 
kassationsafgift. 

14.2 Leverancer af grise fra besætninger, der er placeret i salmonellaniveau 2, fradrages 2 % af 
slagtekroppens værdi. Leverancer af grise fra besætninger placeret i salmonellaniveau 3, 
fradrages 4 % af slagtekroppens værdi. 

For besætninger der udpeges til salmonellaniveau 2 eller 3 direkte fra salmonellaniveau 1, 
indføres en reaktionstid uden fradrag på en måned. Reaktionstiden er gældende for 
besætninger, der har ligget i salmonellaniveau 1, i de foregående 12 måneder før 
udpegningen til niveau 2 eller 3. Fradragets størrelse er besluttet af de af Landbrug & 
Fødevarer nedsatte organer.  

14.3 Afvigelse fra de generelle Afregningsregler og de heri beskrevne tillæg og fradrag for 
andelsejerleverancer kan kun finde sted, hvor der foreligger en godkendt kontrakt 
underskrevet af parterne. Kun de i pkt. 4.1.5. anførte kontrakter kan anvendes. 

14.4 Den til enhver tid gældende produktionsafgift for svin fradrages i afregningen. 
Produktionsafgiften fastsættes af Fødevareministeriet og kan oplyses ved henvendelse hertil 
eller ved opslag på http://www.svineafgiftsfonden.dk. 

14.5 Andelsejeren pålignes et gebyr på kr. 50,00 pr. afregningskørsel (dog max ét gebyr pr. uge 
pr. leverandørnummer), når afregning udsendes på papir.  

14.6 En andelsejer, der misligholder Code of Practice, får et fradrag i overensstemmelse med 
regelsættets relevante bestemmelser herom. Fradraget udgør p.t. 20 øre pr. kg slagtevægt for 
grise og p.t. 40 øre pr. kg slagtevægt for søer.  

 
15 PRRS-FRADRAG (INDFØRELSEN AF PRRS-FRADRAGET ER UDSKUDT OG TRÆDER IKKE I 

KRAFT PR. 1. JANUAR 2023. GODKENDELSEN AF BEKENDTGØRELSEN ER FORSINKET PGA. 
DET NYLIGT OVERSTÅENDE VALG). 

15.1 For en andelsejer hvis besætning er testet positiv for PRRS ved en virus-test (PCR), foretages 
fradrag efter nedenstående trappemodel. 

 

Antal måneder PRRS-positiv Fradrag 

0-4 -20 øre/kg 

5-8 -40 øre/kg 

9-14 -80 øre/kg 

15-18 -120 øre/kg 

19-24 -200 øre/kg 

>24 -300 øre/kg 
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15.2 Senest 1. juli 2025 skal PRRS-positive slagtegrisebesætninger have en virusdeklaration på 
baggrund af årlige PCR-prøver.               

15.3 Slagtegrisebesætninger med påvist PRRS-virus er omfattet af fradragsmodellen, jf. pkt. 15.1, 
indtil besætningen fritestes eller automatisk fjernes fra Fødevarestyrelsen PRRS-liste senest 
14 måneder efter en positiv PCR-test. Har besætningen tidligere haft PRRS-virus, vil den ved 
ny påvisning, inden for en periode på 12 måneder fra fritest eller fjernelse fra 
Fødevarestyrelsens PRRS-liste, få fradrag det sted på trappemodellen, som besætningen 
senest figurerede. Dog accepteres en nulstilling af anciennitetstrappen ved mislykket 
saneringsforsøg mod fuld dokumentation fra egen dyrlæge.   

15.4 Mistanke om klinisk PRRS skal fortsat håndteres ved anmeldelse til egen dyrlæge. 

 


