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A. Anvendelse, levering og betaling af basisfrø 
 

1. Kvaliteten af basisfrø leveret af Barenbrug skal til enhver tid mindst svare til EU-
bestemmelserne gældende for basisfrø på leveringstidspunktet.  Barenbrug vil yderligere 
bestræbe sig på at levere basisfrø med et lavere procentvis indhold af kultur- og ukrudtsfrø, end 
det er tilladt efter EU normerne for basisfrø.  Hvis det ønskes kan avleren anmode om en kopi 
af analysecertifikatet for det pågældende leverede parti basisfrø.  
Ved klager over kvaliteten af basisfrø, skal en etikette fra en af de leverede basisfrøsække 
gemmes og forevises som dokumentation/identifikation af det leverede basisfrøparti. 

 
2. Under ingen omstændigheder må anden basisfrø udsås end det til kontrakten leverede basisfrø. 
 
3. Barenbrug vil sørge for levering af basisfrøet. Betaling for basisfrøet sker efter den i kontrakten 

aftalte betalingstermin. I tilfælde af at en mark ompløjes og/eller ved salg af ejendommen, 
forfalder basisfrøet til omgående betaling. Basisfrø kan kun returneres og krediteres hvis 
forseglingen er ubrudt og sækkene er rene.  Hvis basisfrø skal returneres, skal det ske hurtigst 
muligt inden 20. maj for frø tiltænkt forårssåningen og for efterårssåningen skal basisfrøet 
returneres inden 1. november. Barenbrug accepterer kun returneret frø i mængder over 30 kg.  
Basisfrø af kløverarterne tages retur i uåbne sække, uanset antal kg. 
 

 
B. Certificering 

 
4. For at frøet kan blive certificeret, må landmanden følge NaturErhvervstyrelsen forskrifter for 

frøavl.   Se også Bilag 1. for specificering af reglerne for frøavl. 
 

5. Hvis en markkontrol eller efterkontrol påviser at der er sket en iblanding eller krydsning, som 
landmanden har ansvar for, medfører dette erstatningspligt overfor Barenbrug for det tab som 
eventuelt opstår for firmaet.   Erstatningen vil blive på niveau med den tabte avance Barenbrug 
måtte lide ved et evt. aflyst salg af frøpartiet, eller ved tvungen salg af frøpartiet til en lavere 
pris. Barenbrug skal dog forsøge at reducere tabet mest muligt.    

 
C. Pleje, høst, levering og behandling 

 
6. Frøafgrøden skal behandles i henhold til råd og vejledninger fra Barenbrug og i henhold til 

gældende certificerings regler fra NaturErhvervstyrelsen.  Personer fra Barenbrug, samt 
personer der foretager frøcertificeringskontrol skal have adgang til at inspicere det 
kontraherede areal.  Skulle der blive fundet flyvehavre i afgrøden, er avleren forpligtet til at 
fjerne dette og samtidigt informere Barenbrugs konsulenter om denne iblanding. Hvis et areal 
ikke kan certificeres på grund af overtrædelse af reglerne i kapitel A afsnit 4, er Barenbrug 
berettiget til at annullere frøavlskontrakten, forudsat at Barenbrug afslår at modtage 
frøafgrøden på grund af dette forhold.  

 
Marker med frøudlæg må ikke blive ompløjet uden gensidig aftale imellem landmand og 
Barenbrug.  Skulle en landmand ompløje uden forudgående aftale, er avleren erstatningspligtig 
overfor Barenbrug med hensyn til det tab det måtte forvolde.  Erstatningen vil blive på niveau 
med den tabte avance på det manglende frø.  
 
Hvis NaturErhvervstyrelsen afviser certificering af frøarealer, baseret på årsager der ikke kan 
kontrolleres af avler og Barenbrug, er Barenbrug berettiget til at kræve frøarealerne ompløjet.  

 

 3 



 

7. Hvis der er indgået en kontrakt gældende for mere end et års frøproduktion, er Barenbrug 
berettiget til at kræve arealet ompløjet, dog tidligst efter det første høstår. Meddelelsen herom 
skal ske skriftligt og ikke senere end den 5. august året forud for planlagte frøhøst.  Hvis en 
mark bliver ompløjet efter Barenbrugs anmodning efter 1. års høst, vil de afholdte udgifter til 
basisfrø blive krediteret avleren.  
Det er muligt at forhandle yderligere høstår end det oprindeligt aftalte, kontraktforlængelser 
skal altid være indgået skriftligt imellem avler og Barenbrug. 
Hvis certificering af et areal ikke er muligt på grund af problemer med basisfrøet og som ikke 
skyldes Barenbrug, skal landmanden også acceptere at ompløje frømarken.  Så snart Barenbrug 
er blevet informeret om disse problemer af certificerings myndighederne, skal landmanden 
krediteres for udgifterne til basisfrøet på arealet.  
 

8. Det høstede frø skal oplagres forsvarligt indtil afhentning/levering kan ske. Landmanden er 
ansvarlig for forsikring af frøet fra såning og indtil afhentning/levering, dette er for egen 
regning.  
Afhentning/levering bliver arrangeret af Barenbrug, tilrettelæggelse heraf sker ud fra en 
optimal drift af Barenbrugs renserier, lagerkapacitet hos avlere og Barenbrug.  Barenbrug 
betaler transportomkostningerne fra avlers lager til frørenseriets lager. Hvis en avler efter 
forudgående aftale selv leverer frøpartiet til renseriets lager, betaler Barenbrug 
kørselsgodtgørelse.  
Sugebiler opkræves med et fast beløb på 2000 D.Kr. per bil ved max. 2 timers sugetid. 
Hvis frøet ikke er blevet afhentet/leveret inden 1. September, betaler Barenbrug lagerleje til 
avleren.  Frøavl til Barenbrug indebærer generelt at avler kan tørre og oplagre sin frøavl.  
  

9. Med mindre andet er aftalt skriftligt imellem Barenbrug og avler, skal alt frø produceret fra det 
udlagte areal, ubeskåret leveres til Barenbrug.   
 

10. Hvis det leverede frø er i en normal, sund tilstand og Barenbrug ikke straks telefonisk, eller 
skriftligt inden 5 dage har påtalt nogen klagepunkter, vil Barenbrug overtage ansvaret for 
oplagring, behandling og forsikring af det modtagne frøparti. Avleren er ansvarlig for at levere 
græsfrøet med et vandindhold, der ikke overskrider de anførte vandprocenter, vist i tabellen 
herunder.   
Barenbrug vil ikke tage ansvaret for frø, der ved modtagelsen ikke er i god og sund tilstand, 
eks. påbegyndt varmeudvikling og ikke tilstrækkelig nedtørring.  Barenbrug vil dog gøre hvad 
der er muligt for at begrænse yderligere skader på frøet. Ligeledes vil Barenbrug skriftligt 
indenfor 5 dage, informere avleren om de pågældende mangler ved det modtagne frø.                  
 
Standard for max. vandindhold: 
Græs frø leveret i høst     13 % 
Græs frø leveret fra lager    13 % 
Kløver frø      12 % 
 

11. Barenbrug vil tage sig af certificering og rensning af frøet. Omkostningerne i forbindelse med 
certificering og rensning vil blive opkrævet hos avler.  Beregningen af renseomkostningerne er 
baseret på mængden af modtaget tør råvare.  
 

D. Frarensning 
 

12. Hvis avleren ønsker frarenset korn fra frørensningen returneret, skal der gives skriftlig besked 
senest ved levering af frøråvaren.  Ekstra omkostninger ved separering, evt. flyvehavreanalyse 
og levering af kornaffaldet vil blive afkrævet avleren. 
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E. Rense Kontrol 
 

13.  Før levering af frøet til Barenbrug, er avleren berettiget til at lade NaturErhvervstyrelsen udtage 
prøver, som kan bruges til at kontrol af renseresultatet og/eller vandindhold fra Barenbrug 
prøver, dette er i henhold til NaturErhvervstyrelsen regler.  Efter prøvetagningen vil prøven 
blive forseglet. Hvis der ikke udtages prøver af NaturErhvervstyrelsen, skal Barenbrug udtage 
råvare prøver senest før start af rensningen. Prøverne udtages i henhold til regulativerne 
beskrevet i Bilag 2. Rensekontrol.  Avler har ret til at forlange en prøve udtaget og sendt til 
kontrolrensning ved akkrediteret laboratorium, til kontrol af Barenbrugs renseresultat. 
Omkostningerne til dette afholdes af avleren.   
Kontrolrensningens resultatet skal for at kunne anerkendes som afregningsgrundlag overholde 
de herunder nævnte maximale frarens procenter i råvaren for de nævnte frøarter.  

Hvene 50 % 
Almindelig rapgræs  45 % 
Engrapgræs og mosebunke 40% 
Hundegræs 35% 
Rødsvingel, stivbl. svingel og fåresvingel 30 % 
Rajgræsser, eng-/strandsvingel og timote,  25 % 
Knoldrottehale, rajsvingel 25 % 
Hvid-/rødkløver, sneglebælg og alsike kløver 20% 

 
Endvidere gælder for alle arter, at det maximale procent indhold af ukrudt ikke må overstige 
0,8 % for græsmarksbælgplanter og 0,3 % for de øvrige græsser. Desuden må indholdet af 
fremmed kulturfrø ikke være højere end 0,6 %. Hvis der i kontrakten med avleren ikke er 
specificeret andet, er det de gældende EU kvalitets standarder der skal følges. 
Ved akkrediteret laboratoriums prøverensning skal der oprenses til en gennemsnitlig renheds 
procent, der svarer til gennemsnit for arten i de foregående høstår, i henhold til 
NaturErhvervstyrelsen statistikker. 
Spiring 
Såfremt en avler ønsker ny spireanalyse indsendes prøven for avlers regning. Det er den nye 
analyse der er gældende for afregning. Det er samtidig avlers egen risiko hvis et parti dumper 
og ikke kan certificeres ved ny spiretest. 
Standarder for latituder 
Hvis en prøverensning hos et akkrediteret laboratorium afviger fra Barenbrugs 
rensningsresultat, vil resultatet fra det akkrediterede laboratoriums prøverensning blive brugt til 
beregning af råvarerenheden. Dette dog under forudsætning af at forskellen overskrider 6 % 
eller 3 % i henhold til tabellen herunder.  
 
Råvare renheden vil blive beregnet efter følgende formel:   kg renvare opnået x renhed 
                 kg tør råvare 
 

 Råvarerenheds % med 6 % 
latitude for renseresultater fra 
 Kontrollab. & BAR 

Råvarerenheds % med 3 % latitude 
for renseresultater fra 

 Kontrollab. & BAR 
Hvene 50 - 70 70 
Almindelig rapgræs 55 - 70 70 
Engrapgræs 60 - 85 85 
Hundegræs 65 - 85 85 
Rødsvingel og stivbladet svingel 70 - 85 85 
Timothe og knoldrottehale 75 - 85 85 
Eng-/strandsvingel og rajsvingel  75 - 88 88 
Rajgræsser 75 - 90 90 
Kløverfrø og sneglebælg 80 - 90 90 
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F. Beregning af normalkvalitet og afregning 
 

14. Græsfrø og kløverfrø afregnes på basis af rent frø bliver omregnet til normalkvalitet baseret på 
de herunder angivne normer.  

 
Arter: Frø fra andre 

plantearter, % 
Rent spiret frø 

 % 
Rødkløver 0,3 92 
Hvidkløver 0,5 94 
Alsike  0,5  92 
Sneglebælg 0,3 92 
Timothe 0,3 91 
Knoldrottehale 0,3 91 
Almindelig rajgræs 0,1  93 
Italiensk rajgræs 0,1 95 
Hybrid rajgræs  0,1 95 
Westerwoldisk rajgræs 0,1 95 
Hundegræs 0,1 89 
Engsvingel 0,2 93 
Rødsvingel 0,2 91 
Strandsvingel 0,1 93 
Stivbladet svingel 0,2 87 
Fåresvingel 0,2 87 
Rajsvingel 0,1 85 
Hvene 0,2 87 
Almindelig rapgræs 0,5 87 
Engrapgræs 0,3 85 

 
Grundlaget for afregningen baseres på beregningen af “normalkvalitet”, som beregnes ud fra 
frøets renhed, spireevne og med evt. fradrag eller tillæg for indhold af frø fra andre plantearter, 
i henhold til ovenfor viste tabel.  Hvis indholdet af andre plantearter viser et positivt eller 
negativt forskel i henhold til ovenfor viste tabel, vil renheden gældende for alle arter tillægges 
eller fradrages renheden 0,5 %. Kun for rapgræsserne og hvene vil korrektionen være fra 
renhed 0,3 %.  
Eksempel: Hvis et parti alm. rajgræs indeholder 0,3 % andre frøarter og har en renhedsanalyse 
på 97,4 %, bliver omregningen til normalkvalitet beregnet således;  97,4 % +5*(0,1-0,3)= 96,4 
%. 
Når den ovennævnte korrektion er udført, kan der beregnes indholdet af ”% rent spiret frø” ved 
at gange renheden med spireevnen og herefter dividere med 100.  
Eksempel: Hvis det ovennævnte parti alm. rajgræs har en spireevne på 85 %, den korrigerede 
spireevne beregning vil blive: (96,4 % x 85 %)/100 = 81,94 %. Yderligere eksempler af 
beregning af normalkvalitet kan findes på bilag 3. 
Bemærk at rapgræs arterne kan indeholde op til 0,8 % andre rapgræsser, som ikke anses for at 
være andre plantearter.   
Barenbrug er berettiget til at anvende yderligere kvalitetskrav på basis af højere/lavere indhold 
af andre plantearter.  Hvis disse højere kvalitetskrav anvendes, vil dette blive noteret i 
kontrakten, sammen med et kvalitetstillæg oven i prisen.   
 
Analyser der anvendes som afregningsgrundlag er udført af et akkrediteret laboratorium. Ikke 
senere end 30 dage efter modtagelse af analyseresultatet er avler berettiget til at forlange en 
kontrolanalyse udført af andet akkrediteret laboratorium.  
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Denne kontrolanalyse og udgifter forbundet hermed betales af avleren. Begge parter er 
berettigede til at forlange en yderligere kontrolanalyse.  Hvis der foreligger flere 
analyserresultater på samme frøparti gælder simpelt gennemsnit for afregningen i henhold til de 
gældende analyseregler. 
Spireanalyser af græsfrø der udføres før 15. november skal udføres med kold forspiring.   
 

15. Frøet vil blive afregnet ud fra de ovennævnte reguleringer og baseret på den gennemsnitlige 
pris for en sort fastsat af Barenbrug, ved at anvende den følgende formel:  
 

    Pris for normalkvalitet  (kr/kg) x rent spiret frø 
Basisnorm for rent spiret frø 

 
Normalkvalitets prisen er baseret på netto engrosprisen opnås af Barenbrug, denne pris er 
beregnet ved at fradrage alle omkostninger vedrørende salg af frøet, samt en avance til 
Barenbrug.  Udgifterne der fratrækkes er transport omkostninger, transportforsikringer, salgs 
kommission, udgifter til pakning, blanding, forsegling, salgsanalyser og royalty til sortsejere.  
Nettoengros prisen er den pris Barenbrug har opnået på engrosmarkedet (omregnet til 
normalkvalitet) i løbet af det høstår hvor avleren producerer frøet.   
Hvis en del af det producerede frø ikke er solgt ved slutningen af høståret, vil Barenbrug 
fastsætte en pris pr. kg for de usolgte frøpartier, som vil indgå i beregningen af den 
gennemsnitlige engrospris pr. sort.   
Barenbrug vil fastsætte en indekseret pris pr. sort og art, med hensyntagen til sortens 
udbyttepotientiale og sortens høsttidspunkt.  
 
Barenbrug vil gøre sit yderste for at sælge frøpartier, der ikke kan sælges som regulære frøvare 
på grund af analyseresultaterne ikke lever op til EU minimum krav og ikke kan forarbejdes til 
at opnå disse EU normer for frø. Det samme forsøges opnået for partier der ikke kan 
certificeres på grund af fejltagelser hos landmanden. Barenbrug vil informere avleren om en 
eventuel mulig løsning.  Solgte partier afregnes som beskrevet ovenfor. Partier som ikke er 
solgte, vil blive oplagret på avlerens regning indtil en løsning kan findes. 
 

16. Barenbrug vil normalt afregne ca. 75 % af netto summen i afregningsperioden, som er tredje 
uge af december i høståret.  Slutafregningen vil ske i efterfølgende afregningsperiode, som er 
tredje uge af juni året efter frøhøsten. Skulle levering og rensningen ikke være afsluttet ved 
udgangen af november i høståret, vil der blive foretaget en a’conto udbetaling, baseret på en 
vurdering af en råvareprøve udtaget fra frøpartiet.  Prøven udtages på Barenbrugs regning.  
Eventuelle andre afregningsperioder end december og juni kan aftales skriftligt imellem 
Barenbrug og avleren.  
 
G. Disponeringsret, ejendomsrettigheder og sikkerheds stilling 
 

17. Så snart Barenbrug Danmark Aps i henhold til kapitel C afsnit 10 har modtaget og overtaget 
ansvaret for frøvaren, er dispositionsretten også overført til Barenbrug Danmark Aps. Skulle 
Barenbrug Danmark Aps blive erklæret konkurs efter modtagelsen af frøvaren, må frøet stadig 
betragtes som avlers ejendom, såfremt det kan spores tilbage til den enkelte avler og herved 
kan frøet så holdes uden for konkursen.   

 
Skulle Barenbrug Danmark Aps blive erklæret konkurs inden modtagelsen af frøet, eller 
indledende forhandlinger om tvangsakkord er startet, eller Barenbrug Danmark Aps standser 
sine betalinger, har avleren ret til at forlange at der stilles en betryggende sikkerhed i form af en 
bankgaranti for afregning af frøet, dette inden at frøet leveres.  
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Den samme gælder hvis omstændighederne giver en berettiget grund til at tro at Barenbrug 
Danmark Aps ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtigelser. Hvis Barenbrug Danmark 
Aps ikke stiller med den forlangte sikkerhed indenfor 14 dage, har avleren ret til at ophæve 
kontrakten. Tvivlstilfælde afgøres ved voldgift i henhold til bestemmelserne i kapitel I afsnit 
21.  Barenbrug Danmark Aps er forpligtiget til straks at give avler besked, hvis en situation 
med konkurs-/betalingsstandsning skulle opstå. 
 
H. Høstpantebreve 

 
18. Landmanden erklærer på tro og love ved underskrift af kontrakten: 

-  at han ikke for tiden har udstedt høstpantebreve (I henhold til lov nr. 271 af 22. maj 
1986 vedrørende fortrinsret i høsten). 

- At han, vil informere Barenbrug hvis at han skulle udstede høstpantebreve og samtidigt 
vil underrette kreditor om den eksisterende avlskontrakt med Barenbrug. 
 

I. Ejendomsoverdragelse, klager og konflikter 
 
19. Hvis ejendommen overdrages til en anden person, skal avler og/eller ejer straks informere 

Barenbrug om dette, samt ved overdragelsen sørge for at efterfølgeren overtager kontrakten.  
 

20. Klager af enhver art skal meddeles skriftligt, senest 30 dage efter at avleren er blevet bekendt 
med forholdet.  
 

21. Mulige konflikter der måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, kan ikke indankes ved 
domstolene, men skal afgøres ved voldgift..  
 
Voldgiften består i alt af 3 medlemmer og skal fungere efter følgende regler: 
Den part der ønsker voldgift, skal indenfor 4 uger efter uenigheden er opstået, skriftligt 
informere modparten i et anbefalet brev om at han ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes 
forelagt voldgiftsretten og hvilken person han har udpeget som voldgiftsmand.  
 
Den anden part skal indenfor 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen, meddele første part i et 
anbefalet brev, hvem han har udpeget som sin voldgiftmand. Hvis der ikke indenfor tidsfristen 
på 4 uger er sendt denne meddelelse, udpeges denne voldgiftmand af dommeren i frøavlerens 
retskreds.  De to voldgiftsmænd udpeger selv en formand. Hvis voldgiftsmændene ikke kan 
blive enige om dette indenfor 4 uger, udpeges formanden ligeledes af dommeren i frøavlerens 
retskreds.  
 
Voldgiftsretten træffer sine afgørelser ved stemmeflertal.  Er der ikke flertal for nogen 
afgørelse afgøres sagen alene af formanden. 
 
Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for begge parter. 
 
Voldgiftsretten er berettiget til at træffe afgørelser om betaling af omkostninger, både 
omkostninger til voldgiftsretten og de omkostninger voldgiftsagen har medført for parterne i 
sagen.  
 
Ved eventuelle konflikter kan Frøsektionen under Landbrug & Fødevarer på opfordring af 
avleren forhandle med firmaet.  

 
 

8 



 

BILAG NR. 1 – CERTIFICERINGSREGLER 
 
I henhold til kapitel B og C i kontrakt betingelserne, skal landmanden sikre sig at frøudlægget 
overholder NaturErhvervstyrelsen regler for markfrø, vedrørende certificering og avlskontrol. 
 
 Det er vigtigt at være opmærksom på følgende bestemmelser, der er gældende for 
certificeringen: 
 

1. Høstkontrol 
 
Ved dyrkning af flere sorter af same art på en ejendom eller ejendomme i samdrift, kan 
Barenbrug lave en høstkontrol.  Dette kan f. eks. indebære kontrol af mejetærsker og frølager i 
høsten.   
 

2. Afstandsbestemmelser for kløverfrø og græsfrø 
 
1. Mellem arealer med forskellige sorter af rajgræs:  

Alm. rajgræs, hybrid rajgræs, italiensk rajgræs, westerwoldisk rajgræs og 
rajsvingel skal der være følgende afstande: 
 
Sorter med samme ploidi: 
Min. 100 meter, når arealerne er 2 ha eller mindre 
Min. 50 meter, når arealerne er over 2 ha. 
 
Sorter med forskellig ploidi: 
Min. 1 meter uanset størrelse på arealet. 

  
2. Mellem arealer med forskellige sorter af samme art, skal der være en afstand 

på:  
Min. 100 meter, når arealstørrelsen er 2 ha eller derunder. 
Min. 50 meter, når arealstørrelsen er mere end 2 ha. 
Min. 1 meter ved avl af engrapgræs. 
Min. 1 meter ved avl af rødsvingelsorter med forskellig ploidi. 
 

3. Sædskiftebestemmelser 
Udlæg til avl af certificeret frø 1. generation (C1) må ikke ske på et areal: 
 
- Hvis der indenfor de sidste 3 år har været frøavl af anden sort af samme art på arealet. 
- Ved avl af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, italiensk rajgræs, westerwoldisk rajgræs og 

rajsvingel gælder desuden; at udlæg ikke må ske på et areal, hvor en af disse arter har 
været i frøavl indenfor de sidste 3 år. 

- Ved grønbrak med en art af rajgræs (alm. rajgræs, hybrid rajgræs, italiensk rajgræs, 
westerwoldisk rajgræs og rajsvingel) skal der være 3 år fri i forhold til frøavl af en af 
disse arter, hvis arealet ikke er slået inden 15. maj.  

 
Der skal være 3 frie år. - 3 frie år betyder, at der i 3 på hinanden følgende kalenderår ikke må 
være frøavl af anden sort af samme art – for rajgræs desuden af anden art af rajgræs. 
 
I praksis bør der tilstræbes et større antal frie år, dette er afhængig af art og sort.  
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BILAG NR. 2 – RENSEKONTROL 
 
Regler for rensningskontrol med frø af græs og kløver. 
 
Hvis en avler ønsker at sikre sig mulighed for at lade en rensningskontrol gennemføre med et 
frøparti af græs eller kløver, skal følgende betingelser overholdes:  

 
a. Senest lige før frørensningen starter, udtager Barenbrug repræsentative råvareprøver 

til brug ved en eventuel prøverensning. 
 
b. Der udtages en prøve for hver indvejning.  NaturErhvervstyrelsen regler vedrørende 

råvareprøvetagning anvendes.  Prøven/-erne opbevares på modtagelsesafdelingen, 
avleren har efterfølgende ret til at lade Barenbrug foranledige en prøverensning ved 
akkrediteret laboratorium valgt af avler for avlers regning.  

 
1. Avleren skal indenfor en periode af max. 30 dage efter modtagelse af 

Barenbrugs renseresultat, anmode Barenbrug om at indsende den udtagne 
kontrolprøve til det valgte akkrediteret laboratorium med en skriftlig anmodning 
om rensningskontrol, dette er for avlers regning. 

 
2. Barenbrug skal senest 14 dage efter modtagelsen af rensningskontrollen fra det 

akkrediterede laboratorium fremsende resultatet til avleren. 
 

c. Hvis avleren eller Barenbrug ønsker et græs eller kløver parti afregnet efter 
prøverensningsresultatet fra NAK, skal de følgende betingelser være opfyldt: 

 
1. Det skal være en af de frøarter nævnt i kapitel E afsnit 13.  

 
2. Avleren skal have fulgt bestemmelserne i bilag 2. afsnit a.   

 
3. Det valgte akkrediterede laboratoriums rensningens resultat skal opfylde de i 

kapitel E afsnit 13 fastsatte krav til maksimal frarensnings % i råvaren, samt 
indhold af andet frø.  
 

4. Renseesultatet fra det valgte akkrediterede laboratorium, skal afvige mere end 
den i kapitel E afsnit 13 anførte forskel (latitude) på 6 % henholdsvis 3 % i 
forhold til renseresultatet fra Barenbrug. 

 
d. Efterfølgende kontolrensningsprøver forlangt af avleren, kan Barenbrug for egen 

regning fordre en ny prøverensning på akkrediteret laboratorium, foretaget af den 
først undersøgte prøve (se punkt a i dette bilag). Herefter er gennemsnitsresultatet 
gældende.  

 
Yderligere uenighed om resultaterne fra kontrolrensningerne kan hvis enighed ikke 
opnås afgøres ved den i Kontraktbetingelserne, kapitel I punkt 21 nævnte voldgift. 
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e. Beregningseksempel på den omtalte latitude nævnt i kapitel E afsnit 13.  
 
 

Råvaremængde, eventuelt justeret         17.500 kg 
for vandindhold. 
 
Resultatet af prøverensningen 
omregnet til normalkvalitet      13.100 kg 
 
Resultatet af prøverensningen i % 
af råvaremængden      13.100 kg x 100   =   74,9 % 
            17.500 kg 
 
Resultatet fra firmaet 
omregnet til normal kvalitet        11.750 kg 
 
Resultat fra firmaet i % 
af råvaremængden      11.750 kg x 100   =   67,1 % 
           17.500 kg 
 
Difference                   7,8 % 
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BILAG NR. 3 – EKSEMPLER PÅ BEREGNING AF AFREGNINGSPRISEN 
 
 

Renhedskorrektion: Hvis indholdet af andre plantearter viser en positivt eller negativt forskel 
i forhold til basisnormen, beskrevet i tabellen i afsnit 14, vil renheden 0,5 
% blive korrigeret (= faktor 5).  For rapgræsarterne og hvene sker 
korrektionen ud fra normen 0,3 %. ( = faktor 3) 

 
Justeret renhed: Renheden (%) + 5 x (basisnorm % frø af andre plantearter - % frø af 

andre plantearter i frøpartiet)  
  
 For engrapgræs er korrektionsfaktoren 3. 
 
 Bemærk at rapgræs arterne gælder det at indhold op til og med 0,8 % af 

andre rapgræsser ikke henregnes til andre plantearter.   
 

Rent spiret frø: Renhed efter korrektion x spireevnen fra analysebeviset (%) 
        100 
 
 
Afregningsprisen fastsat af Barenbrug, er prisen for normalkvalitet: 
 
Avlerens afregningspris:  Prisen for normalkvalitet(kr/kg) x rent spiret frø 
       basisnormen for rent spiret frø 
 
 
Eksempler med almindelig rajgræs  iht. Kontraktbetingelserne kapitel F afsnit 14: 
 
 Basisnorm for alm. rajgræs: 
  0,1 % frø af andre plantearter (% ukrudt + % fremmede kulturfrø) 
  93 % rent spiret frø 
  

Afregningspris: 5.60 kr/kg normalkvalitet 
 
Kvantum: 8.000 kg renvare 
 

 
Eksempel 1: Analyseresultat: 99,3 % rent frø, 0,0 % fremmede kulturfrø,   
 0,0 % ukrudt, 95 % spireevne. 
 
Avlerens afregning: Renhed efter korrektion: 99,3 % + 5x(0,1-0,0) %  =   99,80 % 
  

Rent spiret frø:  99,8 x 95   =   94,81 % 
          100 

  
Avlers afregningspris: 5,60 kr/kg x 94,81      =   5,89 
kr/kg 

        93 
 
Samlet afregningsbeløb:  8.000 kg x 5,89 kr/kg           =    47.120 kr 
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Eksempel 2:  Analyseresultat: 99,5 % rent frø, 0,1 % fremmede kulturfrø,   
 0,2 % ukrudt, 90 % spireevne. 
 
 
 
Avlerens afregning: Renhed efter korrektion: 99,5 % + 5x(0,1-0,3) %   =   98,50 % 
  

Rent spiret frø:  98,5 x 90   =   88,65 % 
          100 

  
Avlers afregningspris: 5,60 DKK/kg x 88,65             =   5,34 
kr/kg 
         93 

  
Samlet afregningsbeløb:  8.000 kg x 5,34 kr/kg         =   42.720 kr/kg 
 

 
 

 
 
 
.  
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