
Kornmodtagelse 2018/19 

Vandbestemmelse og rumvægt, protein, olie NIT Urenheder: Godkendt prøverenser 

  Sortering Sortemat 

Vi anvender følgende apparater til analyse: 

Standardkvalitet 

 Foderbyg 

vår/vinter 
Maltbyg Foderrug Foderhvede Brødhvede Foderhavre Triticale 

Vandindhold i % 15,0 14,0 15,0 15,0 14,5 15,0 15,0 

Kg/hl 65 65 72 76 78 54 72 

Brødhvede og brødrug: Købes kun efter prøve og afregnes efter gældende betingelser med brødindustrien. 

Maltbyg: Der kræves dokumentation for sortsrenhed og certificeret såsæd. 
Sortering: Basis 90/ min. 70 - fradrag kr. 0,85 pr. enhed. 
Protein: Basis 9,5 -11,0. Min. 9,0 og max 12 

Regulering uden for basis fra 9,0- 9,5 kr. 0,8 pr. 0,1 enhed, fra 11,0 -11,5 kr. 0,80 pr. en-
hed og fra 11,6 - 12,0 kr. 1,5 pr. 0,1 % protein. 
Spiring: Basis 97/ min. 95 - 94 og derunder = foderbyg.  
Der må ikke anvendes nedvisningsmidler ved dyrkning af maltbyg.  

Protein i foderkorn For foderbyg og foderhvede gives et tillæg i perioden 15. juli—30. september på kr. 2,00 
pr. 100 kg hvis indholdet af protein er på 11,1 % og derover, hvis indholdet er på 10,6-

11,0 % gives et tillæg på kr. 1,- pr. 100 kg. Ved proteinindhold på 10,0-10,5 % gives der 
ikke nogen regulering. Proteinindhold på 9,9 % og derunder udløser et fradrag på kr. 1,- 
pr. 100 kg 

Lagerleje: Der beregnes lagerleje af oplagt korn, raps og ærter pr. påbegyndt halvmåned (juli, au-
gust samt i indleveringshalvmåned er lagerfri). Lagerleje beregnes ultimo for den efterføl-
gende halve måned. Satserne for lagerleje pr. halvmåned er for korn kr. 0,75 og for ærter 
samt raps kr. 1,00 pr. 100 kg. Forud for indlevering, kan der aftales éngangslagerleje for 
hele sæsonen kr. 7,50 for korn og kr. 10,00 for ærter og raps. 
Partier der ikke er afregnet pr. 30/6, debiteres en ekstraordinær lagerleje på kr. 10,00 pr. 
100 kg. 

Lagersvind: For leverancer, der er solgt til afregning senest pr. 15. september, beregnes ikke lager-
svind. For modtagelse/leverancer efter denne dato beregnes 1% lagersvind. Der bereg-
nes lagersvind med 1% af oplagte partier pr 31. august.  

Flyvehavre: Ved tilmelding af korn til levering eller afhentning er der pligt til at meddele evt. indhold af 
flyvehavre.  

Prisaftale: Såfremt vi modtager partier, hvor der ikke er indgået aftale om afregning, oplægges disse 
til senere afregning.  

Prøvetagning/ analyse-
omk.: 

For analyse/prøvetagning beregnes pr. læs: Foderkorn kr. 75,-.  Maltbyg, industrikorn, 
brødkorn og ærter kr. 125,00. Raps analyseres på eget laboratorium og debiteres sælger 
kr. 250,- pr. læs. Omkostningerne til kopiprøve vil blive debiteret.  

Oplagte afgrøder: Ved udleveringer debiteres kr. 5,00 for ind- og udlevering.  

Kg/HI vægt Fradrag ved undervægt kr. 0,035 pr. 100 kg pr. manglende 0,1 kg 

Fragt: Vores priser er baseret på egenlevering til et af vore lagre. Ved levering til en afdeling 
uden blivende lager, beregnes kr. 2,50 til omlæsning og fragt 
Vi afhenter gerne mark/gård med suger eller kran. Takst for læsning er kr. 3,00 og kr. 
4,50 pr. 100 kg. for fragt. Minimum fragt kr.1250 ved mindre end 12 tons afhentet. 

Rensesvind: Reguleres med 0,1% pr. 0,1% enhed. 

Blandet korn: Læs, der indeholder mere end 2% fremmed korn, modtages som blandkorn. Blandkorn 
analyseres og kvalitetsreguleres på samme måde som foderhvede. 
Blandkorn kan ikke oplægges, idet vi ikke kan genfinde et parti der svarer til det indlevere-
de. Hvis ikke andet er aftalt, afregnes blandkorn til dagspris på indleveringsdagen. 

GTP/ konceptavl Hornsyld Købmandsgaard A/S ønsker at sikre en høj kvalitet af de råvarer og foderblan-
dinger vi sælger. Derfor skal vogne/ lastbiler som anvendes til indlevering af korn og raps 
rengøres inden korn og raps læsses. Har en vogn f.eks. været brugt til at køre jord, gød-
ning skal den rengøres inden der køres korn/ raps. Vedr. transport af konceptavl må se-
neste læs på bilen ikke have været sojaskrå. 



Takster for tørring korn 

Vand %  Foderkorn byg - havre -rug -
hvede 

Eksporthvede -brødhvede - 
brødrug og korn til special for-

mål 

Maltbyg 

Fradrag for Fradrag for Fradrag for 

Tørring 

Pr. 100 kg. 
% 

Tørresvind 

Tørring 

Pr. 100 kg. 
%  

Tørresvind 

Tørring 

Pr. 100 kg. 
% 

Tørresvind 

0,0 – 14,0 - - - - - - 

14,1 – 14,5 - - 4,85 0,75 5,2 0,75 

14,6 – 15,0 - - 6,7 1,5 7,5 1,5 

15,1 – 15,5 4,4 0,75 7,75 2,25 8,3 2,25 

15,6 -16,0 6,15 1,5 8,8 3,00 9,5 3,0 

16,1– 16,5 7,0 2,25 9,9 3,75 10,5 3,75 

16,6 – 17,0 8,0 3,00 11,0 4,5 11,4 4,5 

17,1 – 17,5 8,9 3,75 11,4 5,25 12,4 5,25 

17,6 – 18,0 9,4 4,5 12,1 6,00 13,4 6,00 

18,1 – 18,5 9,55 5,25 13,0 6,75 14,3 6,75 

18,6 – 19,0 10,9 6,00 14,0 7,5 15,2 7,5 

19,1 – 19,5 11,8 6,75 14,8 8,25 15,9 8,25 

19,6 – 20,0 12,6 7,5 15,6 9,0 16,5 9,00 

Over 20     Individuel aftale 

Vægt % Maks fradrag 

Pr. 100 kg. 
Maks svind 

% vægtfra-
drag 

0,00-0,04 - - 

0,05-0,50 5 3,0 

0,51-1,00 5 6,0 

1,01-3,00 15 10,0 

3,01-5,00 15 15,0 

5,01- Individuel aftale 

Meldrøjer - rug og triticale 2018/19 Rensning 2018/19 

Svind % Maks. fradrag  
Pr. 100 kg. 

0,0-0,2 0,0 

0,3-0,5 0,8 

0,6-0,9 1,8 

1 % og derover Kr. 0,25 pr. 0,1% (maks. kr. 2,5) 

Kvalitet: 

Gode, sunde og artsrene varer. Alle leverancer skal kunne betegnes som gode sunde varer. Som eksempel på leveran-
cer, der ikke kan betegnes som gode sunde varer, kan nævnes kornpartier med synlige spirer, grønne kerner, muglugt, 
syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende. Afvigel-
ser fra standardkvalitet medfører prisregulering. Afskallede og bugsprængte kerner må ikke overstige 10 %. Maltbyg 
med synlige spirer vil blive omklassificeret til foder. Grønne kerner betragtes som urenheder og tillægges rensesvind før 
beregning af rensetakst. 
 

 



Raps modtagelse 2018/19 

Raps afregningsgrundlag 

Som grundlag for afregning udtages der inden aflæs-

ning en prøve, som analyseres og omregnes til stan-

dardkvalitet.  

Vandindhold 9 % 

Renvare 100 % 

Rent frø 100 % 

Olieindhold basis 9 % vand 40 % 

Erucasyreindhold i fedtfase Max. 2,0 % 

Standardkvalitet: 

Glucosinolatindhold mikromol/g frø max. 25 

  

Reguleringer for vandindhold, renvare, rent frø og olie-

indhold foretages successivt og i den nævnte rækkefølge 

på den leverede råvaremængde.  

Tørring 2018 

Vand % Tørretakster  
pr. 100 kg. 

Svind i % af-
rundet 

9,1-9,5 8,9 0,75 

9,6-10,0 11,0 1,5 

10,1-10,5 12,8 2,25 

10,6-11,0 13,9 3,00 

11,1-11,5 15,0 3,75 

11,6-12,0 16,3 4,5 

12,1-12,5 17,4 5,25 

12,6-13,0 18,2 6,00 

13,1-13,5 19,0 6,75 

13,6-14,0 19,8 7,5 

14,1-14,5 21,4 8,25 

14,6-15,0 22,0 9,00 

Tørringssvind: Den første procent reguleres pr. 0,5%. 

Herefter reguleres for hver 0,1%.  

 

Ved vandindhold over 15,0% afregnes efter kvalitet og 

vandprocent.  

Rensning 2018 

Renhed Fradrag 

Pr. 100 kg 

99,9-99,0 % Kr. 2,25 

98,9-97,0 % Kr. 6,25 

96,9-88,0 % Kr. 9,25 

Under 88,0 % Kr. 12,0 

Rent frø: 

Olieindhold: 

Reguleres med 1% pr. % rent frø.  
Spirede frø fratrækkes i rent frø. 

• Olieprocenter basis 100 % tørstof og måles i den rensede 
vare. 

• Reguleringsprocenter udregnes ved at multiplicere olieind-
holdet i tørstof med en faktor.: 
- forpartier med 9% vand og derover er faktoren 0,91 

- for partier med 6,1-8,9% vand er faktoren 1 minus 
(vandindholdet i procent:100) 
- for partier med 6 % vand og derunder er faktoren 0,94 

• Det efter punkt ”rent frø” fundne kvantum korrigeres i for-
hold 1,25:1 med forskellen mellem den omregnede olie-
procent og 40 % olie. 

• Non-food/energiraps reguleres med 1% for hver procent. 



Ærter og hestebønner modtagelse 2018/19 

Ærter afregningsgrundlag 

Som grundlag for afregning udtages der inden aflæsning en prøve, som analyseres 

og omregnes til standardkvalitet.  

Standard kvalitet: 
Vandindhold 14 % 

Renhed 100 % 

Tørringstakster og rensning 

Tørringstaksten tillægges kr. 1,6 pr. 1/2% over 20,0% 

Fradrag for rensning 0,1 pct./0,1 pct. point + rensegebyr 

Vand % Tørretakster  
pr. 100 kg . 

Svind i % afrundet 

14,1-14,5 6,35 0,75 

14,6-15,0 8,4 1,50 

15,1-15,5 10,2 2,25 

15,6-16,0 11,65 3,00 

16,1-16,5 13,1 3,75 

16,6-17,0 14,5 4,50 

17,1-17,5 15,9 5,25 

17,6-18,0 16,2 6,00 

18,1-18,5 17,75 6,75 

18,6-19,0 19,40 7,5 

19,1-19,5 21,1 8,25 

19,6-20,0 22,75 9,00 

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S 

Nørregade 28, 8783 Hornsyld tlf.: 75687300 www.hk-hornsyld.dk 

Urenheder (%) Fradrag  
pr. 100 kg . 

0,1-0,5 2,5 

0,6-1,0 3,5 

1,1-1,5 4,5 

1,6-2,0 5,5 

2,1-2,5 6,5 

2,6-3,0 7,5 

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


