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………………. den bruttopris, som man tilbydes for kornet, bliver belagt med nogle omkostninger/fradrag, 

som fører til en nettopris. Forskellen mellem firmaernes brutto- og nettopris på kornet kan variere i en 

grad, så det har stor betydning for den samlede handel.  

Eksempel: 

I nedenstående tabel 1 er der regnet et eksempel igennem på 2 naboer, som er blevet tilbudt forskellig pris 

på foderhvede med forskellige betingelser. Nabo Jensen fortæller stolt om, at han har fået 160 kr. for sin 

hvede mens nabo Hansen dukker hovedet, da han kun har fået 140 kr.! 

Tabel 1: Eksempel på afregning af foderhvede til 2 forskellige naboer.  

  

 Nabo Hansen Nabo Jensen 

Kornets stand - 16,5% vand 

- 1,5% urenheder 

- 16,5% vand 

- 1,5% urenheder 

Brutto kornpris, kr. pr. 100 kg 140 kr. 160 kr. 

Betingelser Frit afhentet i 

foreliggende stand, 

afregnet kg for kg 

Leveret foderstof i h.t. høstinformations 

betingelser 

- urenheder (svind) - Fradrag:  

0,1% svind pr. 0,1% urenhed 

 

- renseomkostninger - Fradrag:  

0,1-0,3%: 0,85 kr. pr. 100 kg 

0,4-0,9%: 1,85 kr. pr. 100 kg 

1% og derover: 0,25 kr. pr. 0,1% over 0,9% 

 

- vand - Fradrag: 

15,1-16,0%: tørstoffradrag på 0,75% svind 

pr. 0,5% vand over basis (15%) 

16,1% og derover: tørstoffradrag på 0,15% 

svind pr. 0,1% vand over 16%,0 

 

- tørringstakster  Takster: 

16,1-16,5% vand: 6,85 kr. pr. 100 kg  

 

Fradrag, urenheder (svind) Ingen Fradrag: 2,40 kr. pr. 100 kg 

Fradrag, rensning Ingen Fradrag: 3,95 kr. pr. 100 kg 

Fradrag, vand (svind) Ingen Fradrag: 3,6 kr. pr. 100 kg 

Fradrag, tørring Ingen Fradrag: 6,85 kr. pr. 100 kg 

Fradrag, tranport  Fradrag: 7,0 kr. pr. 100 kg  

Nettopris, kr. pr. 100 kg 140 kr. 136,2 kr. 

 

I første omgang var det langt sjovest at være Nabo Jensen, men beregningen viser med tydelighed, at intet 

er så simpelt, som det umiddelbart ser ud til, da nabo Hansen faktisk realiserer den højeste kornpris.  


