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Alt ind – alt ud 
med rådgivning 

Kontrakten Alt ind – Alt ud forudsætter kontrakt på 
rådgivning med Danish Crown Rådgivning, samt op-
gørelse af E-kontrol på holdniveau. 
 
Kontrakten bygger på samarbejde og opfølgning med 
den enkelte andelshaver, med det ene formål at 
styrke den enkelte griseproducents bundlinje. 
 
 Konsekvent Alt ind – Alt ud produktion på ejen-

domsniveau. 
 Rådgivning. 
 E-kontrol. 
 Vægtmaske tilpasset Alt ind – Alt ud. 
 3 ugers gennemsnitsnotering. 
 Prioritering hos SPF ved køb af puljegrise. 

Betalingsmodel: 
Betalingen følger Danish Crowns Rådgivningspakker. 
 
Svin pr. år Pakke I 

2 besøg/år 
Pakke II 

4 besøg/år 
Pakke III 

4+2 besøg/år 

Første 2.000 0,56 kr/stk 1,10 kr/stk 1,66 kr/stk 

2.001 – 3.000 2,21 kr/stk 3,31 kr/stk 4,41 kr/stk 

3.001 – 4.000 1,66 kr/stk 2,21 kr/stk 2,76 kr/stk 

4.001 – 0,56 kr/stk 1,10 kr/stk 1,66 kr/stk 

Maksimal betaling pr. år: 

 5.500 kr 11.000 kr 16.550 kr 

 
Betaling er pr. gris leveret i de enkelte intervaller. 
F.eks. er betalingen for de første 2.000 grise 0,56 
kr./stk. i pakke 1. De næste 1.000 leverede grise i 
samme år koster 2,21 kr./gris osv. Hver pakke har en 
maksimal årlig pris, som nulstilles ved afslutningen af 
Danish Crowns regnskabsår. 
 
 
 
Der tages forbehold, for vægtgrænseændringer.   

 
Multigrisen AIAU med 

rådgivning 
 

Vægt, kg Vægtfradrag  

0 – 34,9 Ingen notering Ingen notering  

35,0 – 44,9 -5,00 -5,00 
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 45,0- 49,9 -5,00 -4,00 

50,0 – 52,9 -5,00 -5,00 

53,0 – 53,9 -5,00 -5,00 

54,0 – 54,9 -4,00 -4,00 

55,0 – 55,9 -4,00 -4,00 

56,0 – 56,9 -4,00 -4,00 

57,0 – 57,9 -4,00 -4,00 

58,0 – 58,9 -4,00 -4,00 

59,0 – 59,9 -3,00 -3,00 

60,0 – 60,9 -2,75 -2,75 

61,0 – 61,9 -2,50 -2,50 

62,0 – 62,9 -2,25 -2,25 

63,0 – 63,9 -2,00 -2,00 

64,0 – 64,9 -1,75 -1,75 

65,0 – 65,9 -1,60 -1,60 

66,0 – 66,9 -1,45 -1,45  

67,0 – 67,9 -1,30 -1,30  

68,0 – 68,9 -1,15 -1,15  

69,0 – 71,9 -0,50 -0,50  

72,0 Basis Basis  

    

- 96,9    

97,0 – 97,9 -0,25 -0,20  

98,0 – 98,9 -0,70 -0,40  

99,0 – 99,9 -1,15 -0,60  

100,0 – 100,9 -1,80 -0,80  

101,0 – 101,9 -1,90 -1,00  

102,0 – 102,9 -2,00 -1,20  

103,0 – 103,9 -2,00 -1,40  

104,0 – 104,9 -2,50 -1,60  

105,0 – 105,9 -2,50 -1,80  

106,0 – 106,9 -2,50 -2,00  

107,0 – 107,9 -2,50 -2,20  

108,0 – 108,9 -2,50 -2,40  

109,0 – 109,9 -2,50 -2,60  

110,0 -  so-notering so-notering  

Grise over 109,9 kg SKAL tilmeldes som søer, leveres til so-slagteri,  

og vil blive afregnet efter so-notering.  
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