
 

 

Danish Crown Ejerservice, tlf. 89 19 19 20 
www.danishcrown.com 

Levering af slagtegrise 

Ønsket 

slagtevægt, kg 

Estimeret levendevægt på 

leveringsdagen, kg. * 

68 88 

69 89 

70 90 

71 91 

72 92 

  

79 101 

80 102 

81 103 

82 105 

  

89 113 

90 114 

91 115 

92 116 

93 118 

94 119 

95 120 

96 121 

97 137 

98 124 

  

107 134 

108 136 

109 137 

110 138 

*estimeret levendevægt dagen før slagt: 

1,19 x slagtevægt+7,01 

Min 66 kg og max. 150 kg levendevægt  

ved levering til griseslagteri. 

 

Kødprocent  

58,2-62,1 % + 10 øre/procentpoint 

58,1 % (Basis)  

56,1-58,0 % -10 øre/procentpoint 

54,1-56,0 % -15 øre/procentpoint 

47,1-54,0 % -25 øre/procentpoint 

 

Tilmeldingsfrist: 3 arbejdsdage før normal/ønsket afhent-

ningsdag. Frister for specialproduktioner: se ejersiden.  

Tilmelding via www.danishcrown.dk/ejer eller App: Da-

nish Crown Ejer. 

Betaling: Kr. 400 pr afhentning. Tilmeldes mere end et helt 

læs betales kr. 400 pr. efterfølgende afhentninger.  

Betaling for pålæsning og intern køretid ved sammenkob-

ling: 540 kr./time (9 kr./min). 

Ved sammenkobling af flere ejendomme, d.v.s. afhent-

ning på flere ejendomme med samme ejer eller nabo-af-

tale afregnes samlet kr. 400 kr. pr. afhentning op til helt 

læs. Derudover betales for intern køretid og læssetid. 

Ved afhentning mellem kl. 16:00 og 06:00 ydes et tillæg 

på kr. +3,00 pr. gris. 

Ved afhentning lør.-, søn- og helligdage ydes et tillæg på  

kr. +2,00 pr. gris 

Fremrykning: Ved fremrykning af grise sænkes de nedre 

vægtgrænser under basisvægten med 1. kg. pr. dag. Derud-

over yde en vægtkompensation svarende til værdien af 

600 gram slagtevægt pr. dag. 

Udsættelse: Ved udsættelse af grise forhøjes de øvre vægt-

grænser over basisvægten med 1 kg. pr. dag. 

 

Helt læs. 202 stk.. Ved større antal, og aftale med Central-

planlægning om anden bilstørrelse, accepteres helt læs 

over 202 stk. (op til fuld bil). 

UK-grise, Tungsvin, Alt ind-alt ud m. rådgivning, Sektionsvis, 

OUA og OUA/UK: Helt læs 202 stk. 

Friland, Økogrise, Antonius og Bornholmergrisen. Helt læs 

202 stk. 

Særlige krav 

 

Tom bil fra slagteriet, ved mindre end  

helt læs 

 

Kr. 400 

Afhentning på bestemt klokkeslæt Kr. 200 

Tom bil, første læs på dagen Kr. 500 

Tom bil, første læs mandag Kr. 600 

Tilkørselsforhold der kun muliggør afhentning 

med forvogn  

 

Kr. 400 

 

Gældende fra 8. maj 2023 

  


