Øko-ungtyre til Friland A/S:
Afregning
På dette fakta-ark får du et overblik over afregningen for økologiske ungtyre med
en slagtealder på 12-24 måneder hos Friland A/S

Afregning for økologiske ungtyre hos Friland A/S
Afregning for økologiske ungtyre hos Friland A/S =
Danish Crowns basisafregning + Variabelt øko-tillæg + Evt. kontrakttillæg + Danish Crown
efterbetaling + Evt. resttillæg fra Friland A/S
Danish Crowns basisafregning
Dyrene afregnes efter Danish Crown Beef noteringsark. Basis afregningen for den aktuelle uge for
kreaturnoteringen finder du her:
www.danishcrown.dk/Ejer/Kreaturleverandoer/Aktuel-kreaturnotering.aspx
Bemærk, at der er fradrag i basisafregningen for ungtyrene, når de har en fedme, som er lavere end 3
eller højere end 4.
Efterbetaling
Efterbetaling fra Danish Crown og eventuelt resttillæg fra Friland A/S udbetales efter regnskabsårets
afslutning.
Variabelt øko-tillæg
Ungtyre får et tillæg oveni den konventionelle notering for økologiske kreaturer (Danish Crowns basisafregning). Dette tillæg kan variere fra uge til uge, se eksempel på dette i figur 1 og 2 (vend fakta-arket).
Tilægget for den aktuelle uge kan du finde på side 2 af Danish Crowns noteringsark eller her:
www.friland.dk/leverandoerinfo/oekologisk-kvaeg/tillaeg/
Der er ikke defineret kvalitetskrav for ungtyrene for at opnå dette variable tillæg ud over den faste
aldersgrænse for tyren på 12-24 måneder.
Kontrakttillæg for ungtyre
Det er muligt at opnå et ekstra tillæg, hvis der tegnes kontrakt på ungtyrene hos Friland A/S. Bemærk:
Fra 2019 er kravene ændret således, at flere ungtyre kan opnå kontrakttillæg. Ungtyrenes form kan nu
være op til max 5, og vægtgrænsen er sat ned til minimum 210 kg slagtet vægt. For at opnå kontrakttillægget skal:
• Ungtyrens slagtealder være mellem 12- 24 måneder
• Dyret have en slagtevægt på minimum 210 kg
• Have en form på 1-5 og fedme på 1-3
Bemærk, at der kun er mulighed for at få kontrakttillæg i udvalgte måneder. I 2018 er det muligt at
opnå kontrakttillæg på dyr, som er leveret i april til august. Kontrakttillægget ligger fast og
ligger, afhængig af måned, mellem 2-3 kr./kg slagtet vægt i 2018. Se kontrakttillæg over året i figur 1
(vend fakta-arket).

Figur 1 viser eksempel på afregningen for variabelt øko-tillæg og kontrakttillæg for økologiske ungtyre fordelt over året på ugebasis, hvor kontrakttillæg og variabelt øko-tillæg er vist med tal fra 2017
(kontrakttillægget er det samme i 2018). Hvis du har tegnet kontrakt, er det derfor særligt vigtigt at
have fokus på, hvornår dyrene sendes til slagt. Figur 2 viser udviklingen over årene 2016-2018, hvor
prisen er angivet samlet for kontrakttillæg og variabelt øko-tillæg.

Figur 1: Kontrakttillæg og variabelt
øko-tillæg for økologiske ungtyre
leveret til Friland A/S i 2017, pris
angivet pr. uge.

Figur 2: Udviklingen over året for det
variable øko-tillæg plus kontrakttillæg
fra Friland A/S for ungtyre fra 20162018.

Ønsker du at tegne kontrakt på dine økologiske ungtyre i Friland A/S, så kontakt
Ejerservice Beef på tlf. 89 19 25 90
Er du interesseret i at vide mere om Friland A/S kreaturkoncepter, kan du læse om dem her:
https://www.friland.dk/leverandoerinfo/
Faktaarket er udarbejdet i regi af projektet ”Økologiske ungtyre fra malkekvæg året rundt” som har modtaget støtte fra Økokød

