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DANISH CROWN BEEF AFREGNINGSREGLER 

 

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 19. maj 2022. Nærværende Afregningsregler er gældende fra den 1. juni 2022. 

1.2 Disse Afregningsregler gælder for kreaturer som defineret i pkt. 2.1 

 

2. Definitioner 

2.1 Ved ”kreaturer” forstås alle kreaturer uanset køn med en slagtevægt på ikke under 

100 kg.  

2.2 Ved ”nødslagtning” forstås en tvangsmæssig slagtning, der er fremtvunget førtidigt 

som følge af veterinære påbud eller lignende forhold, hvor kreaturernes velfærd eller 

en smitterisiko er i overhængende fare ved at udsætte slagtning til et senere planlagt 

tidspunkt. 

2.3 Ved ”producentslagtning” forstås Danish Crowns slagtning af kreaturer, der er omfat-

tet af en andelshavers leveringspligt, hvor udbyttet efter slagtning tilbagesælges til 

den andelshaver, der har leveret kreaturet. Producentslagtning anvendes også som 

begreb for slagtning af kreaturer for ikke-andelshavere – i så fald tilbagesælges ud-

byttet efter slagtning til den leverandør, der har leveret kreaturet. 

2.4 Ved ”returslagtning” forstås kreaturer, der er leveret til slagtning, og som andelshave-

ren efterfølgende får tilbage til eget forbrug, maksimalt to kreaturer årligt. 

2.5 Ved ”specialtransport” forstås transport, der foregår efter særlige retningslinjer, som 

fastsættes enten af myndighederne eller af Danish Crown Beef, af hensyn til at sikre 

kreaturernes velfærd eller forhindre smitterisiko i forbindelse med afhentning af kre-

aturer fra besætninger med smitsomme sygdomme. 

2.6 Ved ”skånetransport” forstås transport af et kreatur, hvor kreaturets fysiske tilstand 

betinger, at transporten foregår adskilt fra de øvrige kreaturer (i eget rum). 

2.7 Ved ”selvkørere” forstås andelshavere, der efter aftale med Danish Crown selv trans-

porterer egne kreaturer til slagteriet for egen regning og risiko og i eget lovligt trans-

portmiddel.  

 

3. Afregningsgrundlaget 

3.1 Afregning for kreaturer sker i henhold til den til enhver tid gældende notering. Note-

ringen fastsættes ugentligt af Danish Crown Beef og noteringen offentliggøres via 

SMS service, på Ejer App, på Danish Crowns hjemmeside og via nyhedsmail. 

3.2 Vejning og klassificering af kreaturerne sker i henhold til de af Klassificeringsudval-

get nedsat af Fødevareministeriet til enhver tid gældende regler om klassificering og 

indberetning af markedspriser for slagtekroppe af kvæg og får. 

3.3 Kreaturer, der kasseres helt eller delvist, afregnes til en skønnet værdi. Såfremt kas-

sationen er forårsaget af forhold, som Danish Crown bærer ansvaret for, afregnes til 

skønnet slagteværdi for et tilsvarende kreatur, der ikke kasseres. 
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3.4 Kreaturer, der dør efter aflæsning og før skydning/stikning som følge af forhold, der 

kan tilskrives slagteriet, afregnes af Danish Crown til en skønnet slagteværdi for et 

tilsvarende levende kreatur. 

3.5 Kreaturer, der kasseres af veterinærkontrollen ved ankomsten til slagteriet som følge 

af forhold, der kan tilskrives transporten, afregnes efter en af Danish Crown skønnet 

slagteværdi for et tilsvarende kreatur, der ikke var blevet kasseret, hvorpå Danish 

Crown opkræver det afregnede beløb hos vognmanden. Transporten defineres som 

perioden fra kreaturet har forladt stalddøren hos andelshaveren og frem til og med 

aflæsning og veterinærkontrollens modtagelse af kreaturet på slagteriet.  

3.6 Kreaturer, der leveres til Danish Crown i henhold til specialkontrakt afregnes som af-

talt i den pågældende specialkontrakt. 

3.7 I tilfælde af fejl eller lignende, der forårsager, at en andelshaver har fået forkert af-

regning, skal der efterreguleres afregningsmæssigt efter Klassificeringsudvalgets an-

visninger.  

 

4. Restbetaling 

4.1 Udover afregning i henhold til pkt. 3 afregnes andelshaveren med den af repræsen-

tantskabet fastsatte restbetaling for kreaturer, jfr. vedtægternes pkt. 21.2 og 21.3 

med de undtagelser, der følger af disse Afregningsregler. 

4.2 Kreaturer, der ikke falder under definitionen i vedtægternes pkt. 5 og pkt. 2.1 eller 

2.2, er ikke-leveringspligtige og dermed ikke restbetalingsberettigede. 

4.3 Leveringspligtige kreaturer er restbetalingsberettigede, med undtagelse af følgende: 

 

a) kreaturer, der kasseres på grund af forhold, der ikke kan tilskrives Danish Crown el-

ler transporten, herunder sygdomme, 

b) småkalve, under 100 kg slagtet vægt 

c) kreaturer, der er leveret til slagtning, og som andelshaveren efterfølgende får tilbage 

som returslagtning til eget forbrug. 

 

4.4 Kreaturer, som en andelshaver ikke har opdrættet for egen regning og risiko og i egen 

bedrift er ikke restbetalingsberettigede. 

 

5 Mængdetillæg 

5.1 På grundlag af andelsejerens produktionstype og leverancer af kreaturer under 

dennes medlemskab yder Danish Crown følgende mængdetillæg til noteringen for 

henholdsvis Dansk Kalv producenter og øvrige producenter: 

 

Dansk Kalv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restbetalingsberettigede kreaturer  

Stk. pr. år.  

Tillæg øre/kg. 

50 - 199 10 

200 – 499 20 

500+ 35 
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Øvrige kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Andelsejere som både producerer Dansk Kalv og øvrige dyregrupper får tillæg i for-

hold til den type dyr som er leveret. Det vil sige, at leverede Dansk Kalv får tillæg i 

forhold til Dansk Kalv trappemodellen, mens øvrigt leverede dyr får til tillæg i for-

hold til øvrige dyregrupper 

5.3 Mængdetillæg på kreaturer udbetales med den løbende afregning. Tillægget stør-

relse fastsættes ud fra sidste regnskabsårs leverance af slagtedyr eller ud fra den 

forventede årsleverance af slagtedyr. Niveauet på Mængdetillægget fastlåses og er 

gældende for alle leveringer af restbetalingsberettigede dyr jf. pkt. 4, i indevæ-

rende regnskabsår. Afvigelser i forhold til reel antal leverede slagtedyr justeres og 

modregnes/udbetales i forbindelse med den årlige restbetaling.  

 

6 Etablerings- og introtillæg 

6.1 På grundlag af andelsejerens leverancer af kreaturer fra produktionsanlæg under 

dennes medlemskab yder Danish Crown et introduktionstillæg på 1 kr./kg fra tids-

punktet for levering af første slagtekreatur og 24 måneder frem.  

6.2 Etablerings- og introtillægget omfatter også generations- og ejerskifte, hvis den 

eller de nye ejere køber minimum 50% af virksomheden og derved får den bestem-

mende indflydelse over bedriften i overensstemmelse med vedtægtens bestemmel-

ser, og i øvrigt opfylder betingelserne i nærværende reglers pkt. 6.1-6.4. Ved gene-

rations- og ejerskifte, kan etablerings- og introtillæg alene tildeles en ny ejer, når 

generations- og ejerskiftet tidligst finder sted 24 måneder efter sidste udbetaling 

af etablerings- og introtillæg til den ophørende ejer, såfremt den ophørende ejer er 

medejer af den fremtidige virksomhed.  

6.3 Beregningen sker på grundlag af andelsejerens mængde af leverede kreaturer til 

Danish Crown og udbetalingen sker løbende med afregningen. 

6.4 Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af etablerings- og introtillæg: 

 

- at andelsejeren ikke har været medlem af Danish Crown efter den 

1.1.2016. 

 

- at andelsejeren ikke på tidspunktet for udbetaling af etablerings- og intro-

tillæg har opsagt sit medlemskab af Danish Crown. 

Restbetalingsberettigede kreaturer  

Stk. pr. år.  

Tillæg øre/kg. 

50 - 99 10 

100 – 199 15 

200 – 299 30 

300 - 399 45 

400 – 499 60 

500+ 75 
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- at andelsejeren tiltræder ”Aftale om etablerings- og introtillæg”. 

 

- at andelsejeren ikke tidligere har modtaget etablerings- og introtillæg.   

 

7. Prøveleverandørordning 

7.1 Ordningen giver mulighed for at prøve fordelene ved at levere til Danish Crown i optil 

seks måneder. Tillæg i denne prøveperiode udgør 1 kr. pr. kg. Tillægget udbetales lø-

bende. 

7.2 Ordningen giver mulighed for at levere dyr under de til enhver tid aktuelle koncepter, 

såfremt konceptet er åbent for nye leverandører.  

7.3 Ordningen giver ret til returslagtninger, dog maksimalt to på lempelige vilkår til egen 

husholdning 

7.4 Alle slagtedyr, undtagen nødslagtninger og producentslagtninger skal leveres til Da-

nish Crown. 

7.5 Ved overgang til andelshaver kan prøveperioden konverteres til introperiode og der-

med være restbetalingsberettiget. 

7.6 Ved akut salg af slagtedyr i en besætning ved. f.eks. konkurs, tvangssalg mm skal af-

talen indgås med ejerservice i hvert enkelt tilfælde.    

 

8. Tillæg og fradrag i afregningen 

8.1 Rettidigt tilmeldte kreaturer, som på Danish Crowns foranledning udskydes til leve-

ring i en senere uge, afregnes i henhold til højeste notering i enten ugen, hvor kreatu-

ret var tilmeldt til levering eller i slagteugen. 

8.2 Kreaturer, der på veterinærkontrollens foranledning tilbageholdes med henblik på 

analyse for BSE (kogalskab), salmonella, bakteriologi eller lignende, afregnes efter 

noteringen i slagteugen. 

8.3 Andelshaveren kan pålægges fradrag for kassation eller delvis kassation af kreaturer 

samt omkostninger foranlediget af veterinærkontrollen på grund af konstaterede syg-

domme. Fradraget vægt er ikke restbetalingsberettiget.  

8.4 Kreaturer, der på veterinærkontrollens foranledning er delvist kasseret på grund af 

leverbylder, vil påføre andelshaveren et fradrag på afregningen pr. lever der kasseres. 

Fradragets størrelse kan differentieres efter kreaturets alder.  

8.5 Påløbne omkostninger, herunder indtransport omkostningen, i forbindelse med bort-

skaffelse af specifikt risikomateriale i relation til BSE (kogalskab) salmonella, bakteri-

ologi eller lignende fra kreaturer, der på veterinærkontrollens foranledning kasseres 

ved aflæsningen på slagteriet eller som dør inden slagtningen af forhold, der ikke kan 

tilskrives Danish Crown eller transporten, påhviler andelshaveren, der har leveret det 

pågældende kreatur. 

 

9. Nødslagtning 

9.1 Kreaturer, der nødslagtes, er ikke omfattet af andelshaverens leveringspligt og beret-

tiger ikke andelshaveren til restbetaling. 

9.2 Kreaturer, der nødslagtes på Danish Crowns anlæg, afregnes til en skønnet værdi. På-

løbne omkostninger forårsaget af nødslagtning, herunder transportomkostninger og 
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omkostninger til analyser foretaget på veterinærkontrollens foranledning, påhviler 

andelshaveren. 

 

10. Producentslagtning  

10.1 Disse Afregningsregler omfatter også kreaturer, som producentslagtes. 

10.2 Producentslagtede kreaturer afregnes efter Danish Crowns Afregningsregler og faktu-

reres til andelshaveren (eller vedkommende leverandør som ikke er andelshaver) ved 

udlevering af kreaturet eller dele heraf til en af Danish Crown fastsat engrospris. 

10.3 Producentslagtning omfatter ikke kreaturer, der i henhold til vedtægternes pkt. 

5.3.e) er undtaget fra andelshaverens leveringspligt, dvs. kreaturer slagtet af Danish 

Crown til brug i andelshaverens private husholdning m.v. 

10.4 Producentslagtede kreaturer er restbetalingsberettigede. 

 

11. Transport 

11.1 Omkostningerne for transporten af kreaturer fra andelshaveren til slagteri påhviler 

Danish Crown. 

11.2 Andelshaveren kan pålægges at betale for omkostninger i forbindelse med special- og 

skånetransport, samt et gebyr ved afhentning af ét dyr, jf. pkt. 12.2. 

11.3 Vognmanden har ret til at afvise kørsel med kreaturer, der ikke er transportegnede i 

henhold til gældende lovgivning og udtalelser fra det Veterinære Sundhedsråd. 

11.4 Vognmanden er ansvarlig for beskadigelse af og dødsfald blandt kreaturer i perioden 

fra påbegyndelse af pålæsning på vognen hos andelshaveren og indtil afslutning af 

aflæsning på det til enhver tid af Danish Crown udpegede slagteri. 

11.5 Regler for selvkørere findes i et særskilt regelsæt, som kan rekvireres hos Danish 

Crown. 

11.6 Herudover kan andelshaveren på eget initiativ anmode om særlige transport, herun-

der akuttransport, skånetransport til sikring af dyrevelfærd m.v. imod at betale et be-

løb fastsat af Danish Crown til dækning af de heraf gennemsnitlig påførte omkostnin-

ger. 

 

12. Transporttillæg 

12.1 Med baggrund i, at der er færre transportomkostninger pr. dyr ved afhentning af flere 

dyr på samme lokalitet, gives et tillæg ved tilmelding og levering af flere dyr i samme 

uge.  

 

11-14 dyr giver et tillæg på 15 kr. pr dyr 

15-24 dyr giver et tillæg på 25 kr. pr dyr 

25-29 dyr giver et tillæg på 40 kr. pr dyr 

>29 dyr giver et tillæg på 55 kr. pr dyr 

 

12.2 Ved afhentning af ét dyr opkræves et gebyr på 200 kr. 
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13. Udleveringsparathed 

13.1 Hvis dyr til afhentning er udleveringsparate, det vil sige at de kan læsses af chauffø-

ren uden hjælp fra andre, er der mulighed for at få et tillæg på 15 kr. pr dyr. Vogn-

manden skal godkende at dyrene er udleveringsparate. 

 


