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1. Indledning
Disse afregningsregler beskriver grundlaget for afregning af gris og søer, leveret
til Tican Fresh Meat A/S
Grundlæggende elementer
Basis afregningspris for slagtegrise, søer og orner fastsættes administrativt af
Tican på grundlag af uge kalkulationer.
De til enhver tid gældende vægtgrænser fastsættes administrativt af Tican.
Udgangspunktet for fastsættelsen af vægtgrænser er, afsætningsmæssige krav
samt produktionsmæssige forhold.
Kødprocentbetalingen fastsættes administrativt af Tican. Udgangspunktet for
fastsættelsen af kødprocentbetalingen er afsætningsmæssige krav , samt andre
markedsmæssige muligheder under hensyntagen til produktions- og avlsmæssige
muligheder.
Ved kontraktproduktion af specialgrise, eller i tilfælde af kontrakter på særlige
afregnings-/leveringsvilkår, fastsættes krav og vilkår administrativt af Tican.
Udgangspunktet for fastsættelsen af kravene er afsætningsmæssige muligheder
samt produktionsøkonomien i primærproduktionen.
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 leverandørens kontrakt, skal
leverandøren erstatte Tican det påførte tab, i overensstemmelse med dansk rets
almindelige erstatningsregler – uanset leverandøren måtte være pålagt en bod,
eller have modtaget reduceret betaling for den pågældende leverance.

2. Definitioner
Ved ”grise” forstås slagtegrise uanset køn med en slagtevægt på 50,0–109,9 kg
samt grise på 110 kg eller derover, der slagtes på et griseslagteri, undtagen
orner.
Ved søer forstås
a)
grise, der af dyrlægekontrollen klassificeres som søer,
b)
grise, der slagtes på et so slagteri, og som af dyrlægekontrollen ikke
klassificeres som orner.
Side 3
Udarbejdet af Tican Fresh Meat A/S

Tican Fresh Meat A/S

Ref: HBL

Afregningsregler 2022

3. Klassificering
Klassificeringen af grise sker i henhold til:
 Bekendtgørelse nr. 1157 af 22. november 2019 om vejning, klassificering
og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin kvæg og får,
samt
 Brancheordningen for kvalitetsegenskaber m.v., med relation til afregning
af grise og søer.
Klassificeringen er underlagt kontrol og tilsyn fra Klassificeringskontrollen.

4. Formål
Formålet med disse afregningsregler er, at sikre leverandøren en ensartet
afregning af de leverede grise. 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.
Element

Tilmeldingsfrist
grise
Afvigelser
i
antal tilmeldte

Særlige
afvigelser
Korrektioner

Forskydninger
af afhentnings
dag

Beskrivelse
Tilmelding af grise skal ske senest 3
hverdage før valgfri afhentningsdag kl.
13.
Ved uoverensstemmelser mellem antal
tilmeldte og antal leverede grise og ved
afvigelse mellem tilmeldte og leverede
grise pr. hovednummer på mere end 2
stk., foretages et fradrag i afregningen.
I tilfælde af dokumenteret akut sygdomsudbrud accepteres større afvigelse efter
nærmere aftale med slagteriet.
Hvis der foretages korrektioner i
tilmeldingen efter tilmeldingsfristens
udløb, fradrages ligeledes på
afregningen.
Hvis der sker udsættelse i afhentningen i
forhold til ønsket afhentningsdag
(tilmeldingsdagen), ydes der en
kompensation ved, at øvre vægtgrænse
øges med 1.100 g og nedre vægtgrænse
øges med 550 g pr. dag. Ved
fremrykning beregnes en kompensation
med udgangspunkt i 600 g pr. dag. Grise
der slagtes i en anden uge end
normalugen ift. tilmeldingstidspunktet,
afregnes efter den basisafregningspris ,

Takster

20 kr. pr. gris
udover den
accepterede
afvigelse.

5 kr. pr. gris ift.
den oprindelige
tilmelding.
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Grise døde
under transport

Slagtning mere
end 24 timer
efter
modtagelse på
slagteriet

der var gældende i normalugen. Grise,
som fremrykkes fra mandag til lørdag,
kompenseres ikke.
For grise, som dør under transport, og
som vognmanden ikke har medtaget med
forbehold, bæres tabet af leverandøren,
vognmanden og Tican med 1/3 hver.
Selvkørere bærer selv hele tabet.
Grise, der ikke slagtes indenfor 24 timer
efter modtagelse på slagteriet, skal
kompenseres, svarende til værdien af
1100g slagtevægt pr. dag.

6. Læsning og indtransport
Element

Læssetid

Læsning på flere
ejendomme under
samme
hovednummer

Mængderegulering

Fuld bil og
restmængder

Beskrivelse
Leverandøren betaler for den tid,
der medgår til læsning af grisene.
Det første kvarter pr læs er uden
beregning. Læssetiden beregnes
fra chaufføren forlader kabinen til
læsningen er gennemført og
chaufføren er tilbage bag rattet.
Ved læsning på flere ejendomme
betales læssetakst fra chaufføren
står ud af kabinen på den første
ejendom til læsningen er
gennemført og chaufføren er
tilbage bag rattet på den sidste
ejendom.
Leverandøren betaler en
mængderegulering ved
afhentninger, hvor der ikke kan
laves en fyldt bil. Leverandøren
aftaler med vognmanden, hvilke
bil størrelser der er til rådighed.
Leverandøren bærer ansvaret for
tilrettelæggelse af fuld bil.
Såfremt fremrykning, eller
udsættelse af grise, betyder en
tilpasning af leverancen,
kompenserer Tican ikke herfor.
Såfremt der er tilmeldt flere grise
end til fuld bil, og der opstår en
restmængde, foretages normal

Takster
Første 15 min. pr læs er
gratis, herefter 12,00 kr.
pr. minut gældende for
hvert læs

Første 15 min pr læs er
gratis herefter 12,00 kr.
pr. minut gældende for
hvert læs

Antal, stk pr
bil.
> 70
< 70

kr./gris
0,00
-5,00
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Reguleringen

Tom bil m.m.

mængderegulering på restmængden.
Regulering udregnes på baggrund
af det samlede antal leverede
grise på afhentningsstedet (CHRnummer). Grundlaget kan
beregnes samlet for flere CHRnumre (hovednummer), hvis
leverandøren leverer grisene på
samme afhentningssted, eller
leverandøren godtgør
omkostningerne ved afhentning
på flere ejendomme. Jf. ”læsning
på flere ejendomme”.
Tom bil fra slagteri, ved tilmelding
af 199 stk. pr. bil pr.
hovednummer, og samme krav på
alle afhentningssteder.
Tom bil fra slagteri, ved tilmelding
af < 199 stk. pr. bil pr.
hovednummer, og samme krav på
alle afhentningssteder.
Tom bil, første læs på dagen.
Tilkørselsforhold der kun muliggør
afhentning med forvogn
(forvognsgebyr).

Gratis

Læssetidspunkt

Påbegyndt læsning før kl 6.00

3,00 kr. pr. gris

Selvkørere

Det er muligt at indgå aftale om
transport af egne grise.

400 kr. pr. bil

500 kr. pr. bil
400 kr. pr. bil

7. Afregning
Element

Grundlag

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

Takster

Afregningen sker derudover på
grundlag af ”Brancheordning for
kvalitetsegenskaber m.v. med
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Afregning

Markedstillæg

Prognosebonus

relation til afregning af grise og
søer”.
Afregning sker på førstkommende
hverdag efter slagtning.
Afregningsbeløbet er til disposition
for leverandøren på ugedagen efter
leverancen har fundet sted eller
førstkommende bankdag efter
ugedagen.
Udover basisafregningsprisen
modtager leverandøren et
markedstillæg. Såfremt markedet
betinger et større markedstillæg
end det løbende, udbetales en
regulering ved årets udgang
(ultimo december) på basis af
leverancer fra 1. oktober til 30.
september. Markedstillægget
fastsættes én gang om året primo
december.
Leverandøren skal afgive en
kvartalsprognose via
leverandørportalen.

0,10 kr/kg

Hvis den faktiske mængde leverede
grise opgjort efter tilmeldingsdato i
kvartalet modsvarer den angivne
kvartalsprognose med en variation
på maksimalt +/- 4% så vil der
blive udbetalt en prognosebonus på
10 øre pr kilo for de faktisk
tilmeldte, leverede og godkendte
kilo i det afsluttede kvartal.
Rammer antallet af tilmeldte grise
ikke indenfor det nævnte interval
udbetales der ikke en
prognosebonus.
Udbetaling af prognosebonus sker
primo det efterfølgende kvartal
Den indberettede kvartalsmængde
er bindende for det kommende
kvartal fra den sidste søndag i det
foregående kvartal og
prognoseantallet låses herefter.
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Ved fejl eller
manglende
klassificering

Ændring af kvartals prognosen
herefter, kræver en dokumenteret
afvigelse. Dette kan fx være
sygdomsproblemer i besætning og
skal i udgangspunktet være
hændelser der ikke ville kunne være
forudset eller kunne påvirkes
direkte eller indirekte af
leverandøren selv.
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

Kødprocent

Polte
Orner

Beskrivelse
Grise, som er udenfor
basisvægten, som pt. er 7299,9 kg (overvægtige eller
undervægtige), pålægges et
fradrag. Basisvægttabellen kan
til enhver tid ændres
administrativt.

Basis kødindhold er 61,0 %.
Der ydes et tillæg til grise med
kødindhold over 61,0 %, mens
grise med kødindhold under
61,0 % pålægges et fradrag.
Grise leveret under 50 kg
slagtevægt.
Grise som leveres u-kastreret,
eller som af Veterinærkontrollen
eller slagteriet klassificeres som
orner.

Takster
Vægt
50-61,9
62-64,9
65-67,9
68-69,9
70-70,9
71-71,9
72-99,9
100-100,9
101-101,9
102-102,9
103-105,9
106-109,9
≥110
Basis
61,0%
>61,0%

Kr./kg
-5,00
-4,50
-3,00
-2,00
-0,25
-0,15
basis
-0,25
-0,75
-1,25
-1,75
-3,50
-4,50
Kr./procent
point
0,10

60,9-59,0

-0,10

58,9-57,0

-0,15

<57

-0,20

-5,00 kr./kg
-2,00 kr./kg
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9. Tillæg og fradrag i afregning Veterinære bem. og Salmonella
Element

Farvede hårsække
Ondartet
lungesyge

Efterkontrol

Grise der dør på
slagteriet før
stikning

Salmonella

PRRS
Mistanke om
klinisk PRRS

Beskrivelse
Grise med farvede hårsække
pålægges et fradrag.
Grise, der kasseres for ondartet
lungesyge efter at have gået over
i slagteriets stalde, bliver total
kasseret, hvis sygdommen viser
grå hepatisation (gråt leveragtigt
væv), medens grise, der har rød
hepatisation (rødt leveragtigt
væv), afregnes til fuld pris, alene
på grundlag af slagtevægten.
Grise som får kødkontrolkoder
som betinger veterinær
efterkontrol hvor koden relaterer
til grisen eller leverandøren
pålægges et gebyr. Følgende
koder udløser efterkontrol gebyr:
110, 120, 141, 221, 250, 260,
271, 320, 350, 352, 361, 371,
402, 409, 431, 471, 501, 502,
511, 532, 542, 551, 565, 500,
570, 577, 580, 584, 585, 600,
601, 602, 603, 605, 608, 668,
671, 890, 900, 973 og 992
Grise, der dør på slagteriet før
stikning (stalddøde), afregnes til
normalpris, medmindre grisen er
modtaget med forbehold af Tican.
Dør en gris, der er modtaget med
forbehold, før stikning, bærer
leverandøren, vognmanden og
Tican hver 1/3 af tabet, med
mindre grisen er modtaget med
forbehold fra vognmanden, hvor
leverandøren selv bærer tabet.
Grise, som leveres fra
besætninger i salmonella niveau 2
eller 3, pålægges et fradrag.

Takster
5 % af
slagtekroppens værdi

20 kr./gris

Niveau 2: 2 % af
slagtekroppens værdi.
Niveau 3: 4 % af
slagtekroppens værdi.

Såfremt der opstår mistanke om
klinisk PRRS i besætningen og der
skal udtages prøver til virus
undersøgelse, påhviler det
leverandører at informere
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slagteriet om dette INDEN
prøveudtagningen finder sted.
Prøveresultatet skal fremsendes til
slagteriet.
Påvises PRRS-virus i en besætning
(CHR-nummer) kan kød fra
besætningen ikke eksporteres til
visse markeder i en periode på 14
mdr. fra tidspunkt for udtagning af
prøven.

10. Tillæg og fradrag i afregning Veterinære bemærkninger fortsat
Element

Andre fradrag

Beskrivelse
1) Grise og søer med ulæselig
tatovering/leverandørmærkning
får et fradrag.
2) Grise med knoglemarvsbetændelse, som godkendes
efter udbening, får et fradrag.
3) Grise med kronisk lungebetændelse, som godkendes
efter udbening.
4) Grise, orner og søer afregnes
med indvejet vægt, uanset hvor
meget, der er skåret fra, bortset
fra hovedet.
5) Grise, søer og orner, som bliver
total kasseret, får en regning/
afgift på kassation.
6) Grise med fyldte maver

Takster
1) 20,00 kr. pr. gris
2) 10 % af
slagtekroppens
værdi
3) 1/3 af
slagtekroppens
værdi
4) 5) Afregnes efter
gældende takst
6) Første gang
kontaktes
leverandøren af
Tican
Anden gang 20,00
kr. pr. gris
Tredje gang 50,00
kr. pr. gris
Leverandøren
kontaktes af Tican
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11. Strukturregulering
Element

Beskrivelse

Grundlag

Strukturregulering udbetales til
leverandører, på basis af de
seneste 52 ugers leverancer af
grise pr. hovednummer. Princippet
er, at ingen får strukturregulering
for de første 4.000 leverede grise,
uanset hvor mange grise der
leveres.

Minimumsregulering

Nye leverandører og
udvidelser

For leverandører der leverer mellem
4.000 og 12.000 grise/år vil gælde
at der minimum garanteres 1,70
kr./gris uanset antal op til 12.000.
Efterregulering vil ske ultimo januar
efter afsluttet kalenderår.

Kr. pr. leverede
antal grise i
intervallet
1 - 3.999

0

4.000- 7.999

2

8.000- 11.999

3

12.000- 15.999

7

16.000- 19.999

11

>20.000

21

Min. 1,70 kr./gris
op til 12.000
grise/år

Såfremt man er ny leverandør til
Tican, eller man laver en udvidelse
af produktionen på mere end 25 %,
som betyder at slagteriet får tilført
væsentlig flere grise, fastsættes et
strukturreguleringstilskud på basis
af en forventet levering de første
52 uger. Herefter beregnes
strukturreguleringen på basis af det
faktisk leverede antal grise.

12. Særlige brancheregler med betydning for afregning
Element

Grundlag

Salmonella
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
SBPork og deres leverandører er
forpligtede til at efterkomme.
Regulering i afregning jf. punkt 9.
Påbud om at informere slagteriet
om knækkede kanyler.

Takster

Såfremt producenten
ikke informerer
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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.

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.
Gældende takst er
fastsat af
Svineafgiftsfonden.
Gældende takst er
fastsat af
Svineafgiftsfonden.
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