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Afregning er en sum af flere noteringer
Når du sender dit økologiske kvæg til 
slagtning hos Friland A/S, bliver det af-
regnet efter Danish Crowns basisafreg-
ning plus tillæg fra Friland A/S. Til-
lægget er et variabelt tillæg plus et 
eventuelt kontrakttillæg. Derudover 
kommer der efterbetaling fra Danish 
Crown og evt. resttillæg fra Friland. 

Kontrakt-tillæggene kan kun opnås til 
de godkendte økologiske stude, kvier og 
ungtyre og forudsætter, at du i forvejen 
har tegnet kontrakt på disse dyr. Kon-
trakttillægget ligger fast for det kom-
mende år, mens det variable tillæg kan 
svinge fra uge til uge. Kontrakttillæg-
get er fordelt over hele året for godkend-
te kvier og stude, mens det for ungty-
re udelukkende ligger normalt i april til 
august.

tillæg er højest over sommermånederne
Nedenstående grafer bygger på afregnin-
gen fra Friland A/S til landmanden for-
delt over året på ugebasis i 2018. Grafer-
ne bør derfor kun bruges som eksempel 
på, hvordan afregningen kan variere over 
året, men de underbygger de sæsonud-
sving, der ofte vil være i afregningen. 
Det er vigtigt samtidig at have fokus på 
basisafregningen hos Danish Crown.  
Dog er udsvingene normalt ikke så mar-
kante over sæsonen som ved øko-tillæg-
gene. Tillæggene ligger typisk højest i 
forårs- og sommermånederne, hvilket 
også ses af figur 1-3.

hav særligt fokus på handyrene
For at få økonomi i opfedning af især 
økologiske ungtyre, men også økologi-
ske stude, skal produktionen målrettes 
de slagtetidspunkter, der giver maksi-
malt tillæg. Det kræver holdinddeling ef-
ter fødselstidspunkt og fodring med for-
skellig fodringsintensitet. For en ungtyr 
med en slagtevægt på 240 kg, kan det 
betyde en forskel i afregningen på op til 
1.500 kr., alt efter om man rammer pe-
rioden med de højeste tillæg eller peri-
oden med de laveste tillæg. Tilsvarende 
gælder for stude.

vær opmærksom på kvalitets-
krav 
Kontrakttillægget for ungtyre 
12-24 måneder kræver en slag-
tevægt på mindst 210 kg, form
på 1-5 og fedme på 1-3. Er slag-
tevægten under 210 kg, bort-
falder kontrakttillægget. Hvis
ungtyren har en fedme på 1, 2
eller 5, vil den få et fradrag på
Danish Crowns basisafregning.

Når der skal tages hensyn til 
både at ramme perioden med 
det højeste tillæg og undgå fra-
drag for manglende kvalitet, er 
det nødvendigt at tilpasse ener-
giniveau og tilvækst i forhold 
til, hvornår kalven er født, lige-
som slutfedning skal overvejes 
for ikke at få fradrag for fedme.

Artiklen er støttet af Fonden 
for økologisk landbrug og Øko-
kød. ●

sæsONsLAGTNING KAN 
OPTImere ØKONOmIeN 

PÅ ØKO-OKseKØD
optimer din økonomi ved at slagte dit øko-kvæg, når 

afregningen er højst,  
og hold øje med sæsonudsving.

Af cAmillA krAmer,  
center for frilAnDsDyr, og  
Arne munk,  
seges Økologi innovAtion

AFreGNING FOr 
ØKOLOGIsKe KreATurer 

hOs FrILAND A/s  
• Afregningen består af: Danish 

Crowns basisafregning + Varia-
belt øko-tillæg + Evt. kontrakt-
tillæg + Danish Crown efterbe-
taling + Evt. resttillæg fra Friland 
A/S

• Find de variable øko-tillæg, kon-
trakttillæg samt kvalitetskrave-
ne for at opnå tillæg fra Friland 
A/S på www.friland.dk/leveran-
doerinfo/  under ”Økologisk Ok-
sekød”

70.000 tons frisk vægt. Svarende 
til 16.000 tons tørstof.

Biogasanlægget er ved at blive 
ombygget, så der både er en kon-
ventionel linje og en økologisk 
linje. Efter ombygningen forven-
tes de indvejede mængder at stige 
med 25-35 pct.

Samlet produceres der ca. 100 
millioner kW energi om året på 
Ausumgaard, og det totale ener-
giforbrug til transport af fødeem-
ner til biogasanlægget, markdrift, 
kornlagre m.m., og driften af bio-
gasanlægget er på ca. 10 millio-
ner kW. 

kløvergræsprotein til enmavede
Ausumgaard arbejder sammen 
med Vestjysk Andel og R&D  
enginering på at udvikle et pro-
jekt, hvor man vil høste kløver-
græsset skånsomt, presse saften 
ud og opkoncentrere ca. 35 pct. af 
den oprindelige proteinmængde.                                                                               
Det opkoncentrerede protein 
kan så erstatte importeret soya 
til fodring af grise og fjerkræ. På 
længere sigt vil proteinet også 
kunne bruges til humanernæring.

For at gøre anlægget rentabelt 
viser beregninger, at man mindst 
skal have 300 ha kløvergræs om 
året, og gerne mere. Derfor forbe-
reder Ausumgaaard sig på at skul-
le købe kløvergræs fra økologiske 
bedrifter i nærheden og returnere 
biogasgylle.

omstillingen er kun lige begyndt
- Samfundets omstilling til en
større grad af bæredygtighed vil
skabe mange nye driftsgrene og
forretningsområder for landbru-
get. Både nogle som vi kender i
dag, men der vil også komme nog-
le nye driftsgrene til, som vi hver-
ken har tænkt over eller drømt
om endnu, slutter Kristian Lunds-
gaard-Karlshøj. ●
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figur 1: Øko-tillægget fra friland A/s i 2018 for køer og tyre > 24 måneder.

figur 2: Øko-tillægget fra friland A/s for godkendte kvier og stude i 2018. De orange søjler viser afregningsprisen, hvis der også opnås kontrakttillæg

figur 3: Øko-tillægget for ungtyre til friland A/s i 2018, 12-24 måneder (blå søjler) samt afregning inkl. kontrakttillæg (orange søjler)




