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1. Indledning
Disse afregningsregler beskriver grundlaget for afregning af søer, leveret til Tican
Fresh Meat A/S.
Grundlæggende elementer
Basis afregningspris for søer og orner fastsættes administrativt af Tican.
De til enhver tid gældende afregningsregler fastsættes administrativt af Tican.
Udgangspunktet for fastsættelsen af afregningsregler er afsætningsmæssige krav,
samt produktionsmæssige forhold.
Leverancer med anden veterinær status
Leverancer, der ikke opfylder kravene til opretholdelse af slagteriets USAautorisation eller andre veterinære krav, som basisafregningsprisen er baseret
på, sker afregningen - hvis modtagelse ikke er nægtet, jf. kontraktmæssige krav,
til en skønnet værdi, der fastsættes administrativt af Tican.
Erstatningsansvar
Leverancer, der er i strid med leverandørens forpligtelser, herunder lovgivningen,
vedtægter eller regler, der er fastsat i medfør af kontrakten, skal leverandøren
erstatte Tican det påførte tab, i overensstemmelse med dansk rets almindelige
erstatningsregler – uanset leverandøren måtte være en pålagt bod, eller have
modtaget reduceret betaling for den pågældende leverance.

2. Definitioner
Ved ”søer” forstås hungrise med en slagtevægt på over 109,9 kg
samt grise på 109,9 kg eller derover, der slagtes på et soslagteri.
Ved søer forstås
a)
grise, der af slagteriet eller dyrlægekontrollen klassificeres som søer,
b)
grise, der slagtes på et soslagteri, og som af dyrlægekontrollen ikke
klassificeres som orner.
Ved ”orner” forstås ukastrerede hangrise med en slagtevægt over 109,9 kg

3. Klassificering
Klassificeringen af grise sker i henhold til:
 Bekendtgørelse nr. 591 af 30. maj 2017 om vejning, klassificering og
indberetning af markedspriser for slagtekroppe, samt
 Brancheordningen for kvalitetsegenskaber m.v., med relation til afregning
af grise og søer.
Klassificeringen er underlagt kontrol og tilsyn fra Klassificeringskontrollen.
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4. Formål
Formålet med disse afregningsregler er, at sikre leverandører til Tican en ensartet
afregning. Udgangspunktet for afregningen er den til enhver tid gældende basis
afregningspris som offentliggøres på Ticans hjemmeside ugentligt, og senest
fredag kl. 16.00. Den offentliggjorte basis afregningspris er gældende for den
efterfølgende uge.

5. Tilmelding
Tilmelding skal foretages via www.Landmand.dk, eller direkte til
afregningsafdelingen på tlf.: 9919 2310
Element

Tilmeldingsfrist
Søer
Særlige
afvigelser
Afvigende
leverancer

Beskrivelse
Søer til slagtning skal tilmeldes senest
torsdag kl. 13 ugen før slagtning.
I tilfælde af dokumenteret akut sygdomsudbrud accepteres større afvigelse efter
nærmere aftale med slagteriet.
Hvis leverancen afviger fra tilmeldingen
med mere end 2 søer betales et gebyr på
differencen.

Takster

25 kr. pr. so

6. Læsning og indtransport
Element

Mængdebonus

Beskrivelse
Leverandøren modtager en bonusbetaling ved stigende antal søer
pr levering.

Takster
Antal, stk.
pr levering.
6-10
11-20
>20

Tom bil

Tom bil fra slagteri ved tilmelding
af 5 eller færre søer
Tom bil, første læs på dagen

kr./so
35
70
105

400 kr. pr. bil
500 kr. pr. bil
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7. Afregning
Element

Grundlag

Afregning

Ved fejl eller
manglende
klassificering

Beskrivelse
Grundlaget for afregningen er den
til enhver tid gældende basisafregningspris, data fra indvejning
og klassificering, samt veterinære
bemærkninger, samt disse
afregningsregler for søer.

Takster

Afregningen sker derudover på
grundlag af ”Brancheordning for
kvalitetsegenskaber m.v. med
relation til afregning af grise og
søer”.
Afregningsbeløbet er til disposition
for leverandøren senest 10
hverdage efter leverancen har
fundet sted eller førstkommende
bankdag herefter.
I tilfælde af fejl eller lignende, der
forårsager, at en leverandør har
fået forkert afregning, skal der
efterreguleres afregningsmæssigt
efter Klassificeringskontrollens
anvisninger.

8. Tillæg og fradrag i afregning vægt og kødprocent
Element

Vægt

Orner

Beskrivelse
Søer med en
slagtevægt på under
129,9 kg pålægges et
fradrag Vægttabellen
kan til enhver tid
ændres administrativt.

Vægttabel
<80
80,0-99,9 kg
100,0 - 109,9 kg
109,9 – 129,9kg
>129,9

Basisafregningsprisen
for søer

Takst
-4,00
-2,50
-0,40
-0,20

kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Basis

-1,00 kr/kg
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9. Særlige brancheregler med betydning for afregning
Element

Grundlag

Kanyler

Beskrivelse
Beslutninger som lovligt er truffet,
eller træffes af Landbrug og
Fødevarer, eller organer nedsat af
Landbrug og Fødevarer, eller som
tidligere er truffet af brancheorganisationen Danske Slagteriers
bestyrelse, og som Tican og deres
leverandører er forpligtede til at
efterkomme.

Takster

Påbud om at informerer slagteriet
om knækkede kanyler.

Såfremt producenten ikke
informerer slagteriet om
en knækket kanyle, og den
findes på slagteriet,
pålægges producenten en
bod på kr. 5.000.
Hvis der konstateres rester
af Sulfadimidin over
grænseværdien, som er
verificeret af fødevaremyndighederne, pålægges
producenten en bod på kr.
15.000.

Der må kun anvendes detekterbare
kanyler.
Medicin

Det er forbudt at anvende
Sulfadimidin.

Produktions
afgift

Produktionsafgiften for grise under
109,9 kg slagtevægt/135 kg
levende vægt, fradrages i
afregningen med den af
Svineafgiftsfonden fastsatte takst.
Produktionsafgiften for grise over
109,9 kg slagtevægt/135 kg
levende vægt fradrages i
afregningen med den af
Svineafgiftsfonden fastsatte takst.

Gældende takst er fastsat
af Svineafgiftsfonden.

Gældende takst er fastsat
af Svineafgiftsfonden.

Side 6
Udsendt januar 2022
Udarbejdet af Tican Fresh Meat A/S

Tican Fresh Meat A/S

Ref: HBL

