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Handelsbetingelser ved salg af rapsfrø til DLF Seeds A/S og 
DLF AmbA (herefter kaldet DLF) 

 
Pris 
Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms og noteret pr. kg standardkvalitet. Løst leveret på anvist 
plads med mindre andet er skriftligt aftalt. 

 

Grundlag for pris og afregningsbetingelser 
Pris, mængde og øvrige vilkår fremgår af købsbekræftelse mellem sælger og DLF. Afregning, herunder 
afregningstidspunkt, sker i henhold hertil. Ved prissætning på basis af Matif-børsen inden høst, 
prisfastsættes rapsen på basis af november termin i høståret. Derefter, når november termin er lukket, 
vil prissætning ske mod nærmeste termin. Der vil ved afregning inden terminen reguleres tilbage til 
dagspris. 

 
Sporbarhed 
Afgrøder og varer, der modtages til videresalg eller forarbejdning, skal kunne spores mindst ét 
handelssted tilbage, jævnfør EU forordning 178/2002.  
Dokumentation for sporbarhed skal af sælger kunne fremlægges for DLF. Kan sælger ikke dokumentere 
påbudt sporbarhed, er DLF berettiget til at afvise varen/partiet. 
Sælger kan afkræves dokumentation for, at varen/partiet er avlet af certificeret udsæd i henhold til 
EU forordning 178/2002. Dokumentation for sortens oprindelse kan ske ved enten fremvisning af 
faktura for købt, certificeret udsæd eller for indbetalt forædlerafgift til Danske Sortsejere. Kan sælger 
ikke dokumentere brug af certificeret udsæd, er DLF berettiget til at afvise varen/partiet. 

 
Bæredygtighed 
Sælger skal udfylde og underskrive fremsendte skema for bæredygtighed, som dokumentation for, at 
sælger opfylder betingelserne i Direktiv 2009/28/EC. Kan sælger ikke opfylde direktivets betingelser, 
skal sælger inden levering informere DLF. Ved salg af raps til DLF accepterer sælger at kunne blive 
udtrukket til audit af DLF eller tredjeparts certificeringsbureau. 

 

Levering 
Leverancen sker på det sted, som DLF har anvist eller så tæt herpå, som kørefast vej eller underlag 
tillader. Leveringstidspunktet er, når varen/partiet er ankommet til leveringsadressen. Når levering af 
varerne/partiet er sket, kan DLF disponere over dette med mindre andet er aftalt. 

 
Gode sunde varer 
Såfremt der ikke er tale om gode sunde varer, skal sælger give meddelelse herom inden aflæsning på 
DLFs plads. Tilsvarende skal sælgeren modtage besked herom, hvis det ved aflæsning kan konstateres, 
at der ikke er tale om gode sunde varer. 
Er der ikke tale om gode sunde varer vil DLF foretage et skønsmæssigt fastsat fradrag ved afregning 
over for sælger. Fradraget kan fastsættes mængdemæssigt eller prismæssigt.  En ikke udtømmende 
liste med eksempler på leverancer, som ikke betegnes som gode og sunde varer omfatter blandt andet 
partier med synlige spirer, brændte kerner, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller svampe, 
mider, andre skadedyr.  

 

https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/72de3b0c-c182-4754-9a9c-8cc5217c60f8/language-da
https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/72de3b0c-c182-4754-9a9c-8cc5217c60f8/language-da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
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Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb 
I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af nye importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige 
afgifter samt i tilfælde af valutareguleringer forbeholder DLF sig ret til forholdsmæssigt at regulere 
den aftalte pris. Tilsvarende forbeholdes ret til regulering af prisen ved ændring og/eller indførelse af 
øvrige former for afgifter, bidrag eller lignende. 

 
Ansvar og risiko 
Købte, men endnu ikke leverede partier, skal af sælger behørigt mærkes som DLFs ejendom og holdes 
separat fra sælgers øvrige beholdninger af afgrøder m.v. Indtil partierne er leveret, henligger disse for 
sælgers regning og risiko. 
Sælger er forpligtet til at levere den aftalte mængde. Sker dette ikke, er sælger pligtig at holde DLF 
skadesløs for den ikke leverede mængde. 

 

Aftaleperiode (termin) 
Af ordrebekræftelsen skal følgende fremgå vedr. aftaleperioden (terminen) for afvikling af den 
indgåede aftale:  

 Det aftalte begyndelses- og sluttidspunkt for den periode, hvor det pågældende parti skal leveres 

 Prisaftale 

 Mængde herunder leveringsmønster, eksempelvis om leveringen skal ske i sælgers eller DLFs valg  

 Med mindre andet er aftalt, skal partiet leveres i DLFs valg indenfor aftaleperioden 

 
Misligholdelse 
Ved misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler, herunder ret til at hæve den indgåede aftale, 
samt til at kræve erstatning for eventuelle tab, således at ikke-misligholdende part stilles svarende til, 
at aftalen var behørigt opfyldt. 

 
Betaling 
Betaling finder sted som beskrevet i købsbekræftelsen, eller når endeligt analyseresultat af partiet 
foreligger. 

 

Øvrige betingelser 
I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå DLF ikke har indflydelse, herunder strejker, 
blokader og/eller lockout, forbeholder DLF sig ret til at annullere den indgåede aftale helt eller 
delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til 
sælger. Sælger er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen 
og de dermed aftalte vilkår til tredjemand. 

 
Tvistigheder 
Tvistigheder i anledning af købsbekræftelsen/kontrakten og til denne hørende bestemmelser skal søges 
afgjort i mindelighed. Lykkes dette ikke afgøres tvisten efter dansk rets regler med Sø- og 
Handelsretten som værneting. Kan parterne enes om en voldgift, udpeger hver part en voldgiftsmand 
og Sø- og Handelsretten udpeger den tredje voldgiftsmand, der vil være formand for nævnet. En 
voldgiftskendelse er endelig. 

 


