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FRILAND A/S AFREGNING
– FRILAND KØDKVÆG

I dette fakta-ark får du et overblik over afregningen for konceptet ”Friland Kødkvæg” hos Friland A/S.
Se hvordan kontrakttillægget varierer over sæsonen, og hvornår du evt. kan optimere økonomien.

Afregningsmodel for konventionelt kødkvæg
til Friland A/S

Kontrakttillæg for Friland Kødkvæg
Det er muligt at opnå et kontrakttillæg til kødkvæg leveret til Friland A/S, hvis nedenstående forudsætninger er

Afregning for konv. kødkvæg hos Friland A/S =

opfyldt.

Danish Crowns basisafregning + Evt. variabelt kontrakttillæg Dansk Kødkvæg + Evt. variabelt kontrakttillæg Friland

Forudsætninger for at opnå tillæg for Friland kødkvæg og

Kødkvæg + Danish Crown efterbetaling + Evt. resttillæg

Friland kødkvæg krydsninger

fra Friland A/S

For at opnå tillæg til ”Friland Kødkvæg”, skal bedriften
godkendes til konceptet. Til dette skal følgende betingel-

Danish Crowns basisafregning og kontrakttillæg Dansk

ser være opfyldt:

Kødkvæg

•

Dyrene afregnes efter Danish Crown Beef noteringsark.
Basis-afregningen og det eventuelle variable kontrakttil-

har dermed leveringspligt.
•

læg fra Dansk Kødkvæg for den aktuelle uge for kreatur-

dyrenesbeskyttelse.dk/bliv-producent
•

randoer/aktuel-kreaturnotering/
Efterbetaling
Friland A/S udbetales efter regnskabsårets afslutning.

Landmand indberetter forventede antal dyr til slagt
hver halve år til Friland.

•
Efterbetaling fra Danish Crown og eventuelt resttillæg fra

Besætningen skal være godkendt under mærket ”Dyrenes Beskyttelse”, se mærkekrav kødkvæg her: www.

noteringen findes her:
https://www.danishcrown.com/da-dk/ejer/kreaturleve-

Leverandør skal være andelshaver i Danish Crown og

Leveringserklæring skal være korrekt udfyldt og medfølger hver gang dyret leveres til slagt.

•

Dyrene skal opfylde kvalitetskravene beskrevet for
kødkvæg af dokumenteret race og for krydsningsdyrene. Find kvalitetskravene her: www.friland.dk/leve-

Det aktuelle variable kontrakttillæg findes her:

randoerinfo/friland-koedkvaeg/kvalitetskrav/

friland.dk/leverandoerinfo/friland-koedkvaeg/tillaeg
Økologiske kødkvægsbesætninger kan ikke opnå Frilands
kødkvægstillæg.
Har du kødkvæg kan der være en betydelig ekstra
betaling til de slagtede kreaturer, hvis du både
kommer på kontrakt ved Dansk Kødkvæg samt
Friland Kødkvæg. Bemærk at vægtkriterierne
samt krav til form og fedme er forskellige på de
to kontrakter. Der er ikke racekrav forbundet med
tillægget til Dansk Kødkvæg.

Leverer du økologisk kvæg til Friland A/S, så læs
fakta-arket ”Friland A/S afregning – Økologisk
Kvæg
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Figur 1 viser tillægget fra Friland A/S i 2018 til kødkvæg af dokumenterede racer. Alle kvægracer, som er registreret i CHR-registret kan indgå i konceptet. Figur 2 viser tillægget fra 2018 for kødkvægskrydsninger med en form på minimum 7,5. Bemærk at tillægget ofte falder over foråret og sommeren, så det derfor kan være en fordel at vente med salg af kreaturerne til
fra sidst på sommeren til hen over vinteren.

Figur 1: Tillægget fra Friland
A/S i 2018 for Friland
Kødkvæg (dokumenteret race)

Figur 2: Tillægget fra Friland
A/S i 2018 for Friland
Kødkvæg Krydsninger

Læs mere om afregning til Friland A/S på hjemmesiderne::
friland.dk/leverandoerinfo
frilandsdyr.dk

Ønsker du at tegne kontrakt på dit økologiske kvæg i Friland A/S, så kontakt Ejerservice Beef på tlf. 89 19 25 90.
FAKTA-ARKET ER EN DEL AF PROJEKTET ”OPTIMERING AF ØKONOMIEN PÅ KVÆGBEDRIFTEN VIA
AFREGNINGEN”, SOM HAR MODTAGET STØTTE FRA ØKOKØD.

