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1 GENERELLE HANDELSBETINGELSER  

1.1 ANVENDELSE, GENERELLE OG INDIVIDUELLE VILKÅR 

Handelsbetingelser omfatter de generelle købs- og salgsbetingelser. Handelsbetingelserne gælder for 

aftaler vedrørende smågrise og avlsdyr. Handelsbetingelserne gælder både for handler indenfor, på tværs 

og udenfor Danmarks grænser. Der vil i de enkelte aftaler kunne fremgå individuelle vilkår. 

Alle handelsbetingelser kan fraviges ved skriftlig aftale.  

Handelsbetingelserne vil løbende blive opdateret, den nyeste version er altid tilgængelig på vores 

hjemmeside www.dtl-as.dk. 

Handelsbetingelserne er delt op, så de generelle handelsbetingelser gælder for alle aftaler, hvor DTL A/S er 

en part. Derudover er der særlige betingelser for henholdsvis aftaler vedrørende avlsdyr og smågrise.  

1.2 AFTALERS IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED, ÆNDRING OG OPSIGELSE 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler indgået, hvor DTL A/S er part. 

En aftale kan enten indgås som en topartsaftale, hvor DTL A/S er Køber, Sælger eller transportør, eller en 

trepartsaftale, hvor parterne både er Køber, Sælger og DTL A/S.   

Alle ovenstående aftaler vil efterfølgende blive betegnet som Aftalen.  

1.2.1 Ikrafttræden og varighed 

Aftalens ikrafttræden samt varighed aftaltes skriftlig mellem parterne. Aftalen træder som udgangspunkt i 

kraft, når alle parter har underskrevet.   

Ordrebekræftelser træder i kraft ved afsendelse fra DTL A/S.  

Mundtlige aftaler træder i kraft ved indgåelsen.  

1.2.2 Varsler for ændringer eller opsigelse 

En part skal varsle en ændring eller opsigelse af Aftalen, uden at ifalde erstatningsansvar, med et varsel 

som er anført i Aftalen. Hvis intet er anført, skal ændringer og opsigelser varsles 3 måneder før.  

Alle varsler om ændringer eller opsigelse, skal indleveres skriftlig til DTL A/S, enten pr. post eller pr. mail. 

DTL A/S vil herefter bekræfte modtagelsen.  

1.3 KVALITET OG SUNDHEDSSTATUS 

Alle grise skal være tilknyttet et avls- og sundhedssystem, som gør grisene omsættelige. Grisene som ikke 

er fri for skab, lus, dysenteri og diarré samt synlige fejl kan afvises af DTL A/S. 

Alle leverede grise skal være mærkede i henhold til de aftalte regler. Leverandørbesætningen skal efterleve 

reglerne der er fastlagt af SPF-SUS.  

http://www.dtl-as.dk/
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De leverede grise skal være raske og i god kondition ved leveringen. 

1.3.1 DANISH Produktstandard 

Danske Køber og Sælger skal have en gyldig DANISH godkendelse. 

Såfremt en dansk Køber eller Sælger mister deres DANISH godkendelse skal dette straks skriftligt 

meddelelse DTL A/S. Alle Aftaler med vedkommende vil ophøre øjeblikkeligt.  

1.3.2 Oplysningspligt 

Sælger har pligt til at oplyse den officielle sundhedsstatus i sin besætning, samt kendte SPF-sygdomme og 

SPF-sygdomme med ukendt årsag, inden Aftalen indgås. Sælger har ligeledes pligt til at oplyse om 

ændringer i sundhedsstatus i sin besætning. Hvis Sælger oplyser om ændringer i sundhedsstatussen i sin 

besætning, kan DTL A/S og/eller Køber vælge om de vil acceptere den nye sundhedsstatus og forsætte 

Aftalen, eller ikke acceptere den nye sundhedsstatus og træde ud af Aftalen. Sælger kan ikke træde ud af 

Aftalen, på baggrund af ændring i sundhedsstatus.  

Er der sket brud på sundhedsreglerne, og der efterfølgende konstateres et sygdomsudbrud hos Køber, med 

en sygdom som kan henføres til forhold hos Sælger, er Sælger pligtig at erstatte Køber de tab der måtte 

opstå. Køber er pligtig at begrænse skaderne i videst muligt omfang. 

1.4 LEVERING, MODTAGELSE OG AFVISNING 

Sælger skal levere den aftalte mængde på det aftalte tidspunkt, samt sørge for at alle grise er egnet til 

transport. Køber har pligt til at aftage den aftalte mængde på det aftalte tidspunkt. 

DTL A/S er berettiget til at afvise grise ved Sælger, som vurderes ikke at opfylde Aftalen samt vurderes ikke 

at være transportegnet.  

1.5 TRANSPORT, LEVERINGSKLAUSULER OG RISIKOOVERGANG 

Det er DTL A/S' ansvar at transport af levende grise foregår i henhold til de enhver tid gældende 

transportregler. DTL A/S vil som udgangspunkt kører alle grise selv, dog har DTL A/S mulighed for at benytte 

andre godkendte transport virksomheder, hvis dette er nødvendigt.  

1.5.1 Tidspunkt og specielle krav 

DTL A/S har mulighed for at planlægge hvornår transporten skal foregå, så den opfylder Aftalen. Alle parter 

skal straks informeres ved enhver forsinkelse.  

Det påhviler såvel Sælger som Køber at sørge for, at grisene kan på læsses og aflæsses indenfor rimelig tid. 

Er dette ikke muligt, kan DTL A/S påligne et gebyr til dækning af den medgående ekstra tid.  

Hvis Sælger eller Køber stiller specielle krav i forbindelse med transporten, på- eller udlæsning, skal dette 

senest meddeles ved indgåelse af Aftalen. 
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1.5.2 Ud- og indleverings forhold 

Der skal kunne ske til- og frakørsel ved ud- og indlevering på fast, stabil og jævn bund i al slags vejr. Der skal 

omkring ud- og indlevering være plads til, at lastbilen kan manøvre rundt, uden hindring fra træer, 

bygninger og lignede. 

Der skal omkring vognen i forbindelse med ud-og indlevering, være plads til chaufførens færden samt lem, 

låge eller trin, som sikrer chaufføren nem adgang til ind- og udleveringsfaciliteter.  

Der skal ved ud- og indleveringsstedet være en platform af cement af rimelig størrelse, som skal være ren, 

til chaufføren kan bruge til omklædning.  

Sælger og Køber skal stille mindst én person til rådighed for ud- og indlevering af grise samt underskrive 

købsaftale/følgeseddel. 

1.5.3 Strøelse m.m. 

DTL A/S medtager strøelse og forbeholder sig ret til at opkræve betaling herfor.  

Køber har pligt til at modtage strøelse og gødning fra bilen. 

1.5.4 Faciliter til rådighed 

Såvel Sælger som Køber skal stille faciliteter til rådighed for chaufførens personlige hygiejne (vand til vask af 

hænder og støvler m.m.). 

Køber skal stilles en vaskeplads med fastbund til rådighed, til vask af lastbilen. Der skal ligeledes stilles 

vandforsyning til rådighed, som skal levere mindst 30 liter/minut.  

Ved direkte eksport skal der være de nødvendige faciliteter, som bl.a. computer med internetadgang samt 

printer til rådighed. Hvis der skal foregå direkte eksport fra Sælger, vil dette dog blive aftalt mellem 

partnerne.   

1.5.5 Vejning 

Såvel Køber som Sælger er bekendt med, at DTL A/S’ biler ikke alle er udstyret med typegodkendte vægte, 

og at vægtene derfor heller ikke er underlagt regelmæssig myndighedskontrol. Der foretages alene kontrol 

af vægtens præcision efter instrukser udarbejdet internt hos DTL A/S. Dette accepteres af såvel Sælger som 

Køber, der herefter fraskriver sig retten til at anfægte den vejning, som ligger til grund for hver enkelt 

afregning, medmindre der til DTL A/S reklameres senest 24 timer efter grisenes afhentning hos Sælger 

henholdsvis modtagelse hos Køber. Hvis ikke andet er aftalt er det som udgangspunkt købsvægten, som er 

gældende som salgsvægten.  

1.5.6 Leveringsklausuler og risikoovergang   

Alle leveringsklausuler bliver fortolket i overensstemmelse med den gældende version af INCOTERMS, som 

er gældende på leveringstidspunktet.  
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Som Sælger af grise til DTL A/S benyttes leveringsklausulen EXW (Ex Works) ved transporten af grisene. 

Dette betyder at risikoen for grisenes velbefindende overgår til DTL A/S når grisene er på læsset DTL A/S 

egne lastbiler, eller en transportør organiseret af DTL A/S.  

Hvis Køber af grisene ved DTL A/S selv afhenter eller en transportør organiseret af Køber gælder ligeledes 

leveringsklausulen EXW (Ex Works) risikoen overgår derfor til Køber ved pålæsning enten ved 

besætningsadressen eller ved samlestald  

Såfremt DTL A/S transportere grisene eller en transportør organiseret af DTL A/S til Køber, gælder 

leveringsklausulen DAP (Delivered at place). Dette betyder risikoen overgår til Køber ved levering på det 

aftalte sted. 

Sælger af grisene bærer dog risikoen hvis grisenes hændelige undergang eller værdiforringelse skyldtes 

Sælgers forhold.  

1.5.7 Dokumenter 

Sælger skal ved eksport være i besiddelse af en gyldig eksportejererklæring, som er udstedt af dennes 

dyrlæge, samt andre nødvendige dokumenter for at gennemføre eksport til det pågældende land. Sælger 

skal ved direkte eksport have de nødvendige godkendelser.  

Logbøger, traces og lign. til eksport udarbejdes af DTL A/S, samt bestilling af dyrlæge. 

Såfremt Køber transportere grisene eller transportør organiseret af Køber, vil Køber blive angivet som 

organisator i alle transportdokumenter og logbøger. Køber har pligt til at give DTL A/S alle nødvendige 

fuldmagter til udførelsen af diverse transportdokumenter.  

1.6 RECEPTPLIGTIG MEDICIN 

Sælger har ved kontraktindgåelse gjort Køber opmærksom på, at grisene omfattet af den pågældende 

kontrakt kan være behandlet med receptpligtig medicin med tilbageholdelsestid og at grisene derfor af 

hensyn til fødevaresikkerhed er underlagt en tilbageholdelsestid på min. 60 dage fra salgsdatoen.  

1.7 HALEKUPERING  

DTL A/S forbeholder sig retten til at kræve at grise der formidles af DTL A/S, skal være halekuperet efter 

gældende lovgivning, såfremt køberen af grisene har den nødvendige dokumentation for nødvendigheden 

herfor.   

1.8 INDBERETNING TIL SVINEFLYTTEDATABASEN OM FLYTNING AF SMÅGRISE/AVLSDYR 

Sælger og Køber har ved salg af grise til DTL A/S eller ved transport af grise fra sin besætning givet DTL A/S 

fuldmagt til at indberette denne flytning til Fødevaredirektoratet, jf. Bekendtgørelse om mærkning, 

registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. 
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1.9 MEDDELELSE VEDRØRENDE KARANTÆNERUM TIL SUNDHEDSSTYRINGENEN 

Såfremt DTL A/S eller en transportør organiseret af DTL A/S har transporteret grise til et godkendt 

karantænerum, har Køber givet DTL A/S fuldmagt til at give Sundhedsstyringen meddelelse om at grise er 

indsat i godkendt karantænerum.  

1.10 BETALINGSBETINGELSER VED KØB OG SALG 

Valutaen vedrørende handler indenfor Danmarks grænser udbetales/opkræves i danske kroner. Valutaen 

vedrørende handler udenfor Danmarks grænser udbetales/opkræves i Euro. Ved omregning til Euro, 

benyttes valutakursen 7,42. 

Betalings- og afregningsfristen aftales mellem parterne ved indgåelse af Aftalen.  

1.10.1 Renter og gebyr 

Hvis betalingsfristen ikke overholdes, har DTL A/S ret til at pålægge 1,50 % rente pr måned og et 

rykkergebyr på DKK 200,00 / EUR 30,00.  

DTL A/S kan anmode om en forudbetaling eller en bankgaranti før en levering finder sted. Køber kan i disse 

tilfælde ikke kræve betaling af renter og gebyr.  

1.11 EJENDOMSFORBEHOLD 

DTL A/S har ejendomsretten til de leverede grise indtil den fulde købesum inklusive renter, gebyr samt 

andre omkostninger er betalt. 

Hvis Køberen ikke har betalt for de levende grise senest 14 dage efter forfald, har DTL A/S ret til at indsamle 
de levende grise med eller uden foged deltagelse. 

Køberen er forpligtet til at kompensere for ethvert tab som følge af tilbagevenden af levende grise. 

1.12 MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN 

En aftale anses for misligholdt, hvis en af parterne misligholder Aftalen efter dansk rets almindelige regler. 

Dog anses en aftale også for misligholdt, hvis en af partere ikke overholder disse handelsbetingelser samt 

hvad der måtte være aftalt i Aftalen.   

1.13 ANSVARSFRASKRIVELSE 

DTL A/S kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for de øvrige parters indirekte tab eller skade.  

1.14 FORCE MAJEURE 

Nedenstående omstændigheder indebærer en ret for parterne til at udskyde eller annullere Aftalen uden at 

bliver erstatningsansvarlig. Disse omstændigheder er kendetegnet ved at være udefrakommende og 

uberegnelige.  

• Brand på Køber- eller Sælgers besætning 
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• Strejker, lockouts- eller blokade, både hvor parterne er part i sagen eller årsagen til disse 

omstændigheder.  

• Lukket landegrænser. 

• Krig, optøjer, civile uroligheder, naturkatastrofer, indførselsforbud. 

• Sundhedskriser, epidemier, pandemier eller lignende sygdomsudbrud.  

Force majeure skal påberåbes skriftligt til alle parter i Aftalen og uden ugrundet ophold. 

1.15 OPHØR ELLER OVERDRAGELSE AF AFTALE 

Hvis Køber eller Sælger, sælger sin ejendom og/eller besætning eller der sker generationsskifte, skal denne 

overdrage rettigheder og forpligtelser til den nye ejer, såfremt DTL A/S acceptere denne overdragelse. Hvis 

DTL A/S ikke acceptere denne overdragelse, er den tidligere ejer af ejendommen og/eller besætningen 

ansvarlig for opfyldelse af Aftalen og opsigelsesvarslerne i punkt 1.2.2 er gældende.  

Hvis Køber eller Sælger ændrer selskabsform og ønsker at overdrage rettigheder og forpligtelser til det nye 

selskab, skal denne overdragelse accepteres af DTL A/S. Hvis DTL A/S ikke acceptere denne overdragelse, er 

det tidligere selskab ansvarlig for opfyldelse af Aftalen og opsigelsesvarslerne i punkt 1.2.2 er gældende. 

Hvis Køber eller Sælger afgår ved døden, ophører Aftalen med øjeblikkelig virkning.  

1.16 BRUGELIG PANT, KONKURS ELLER REKONSTRUKTION 

Hvis Køber eller Sælgers besætning tages i brugelig pant, ophører Aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis 

brugeligpantshaveren ønsker at indgå i en aftale med DTL A/S, skal dette forhandles på ny.  

Hvis Køber eller Sælger bliver erklæret konkurs, ophører Aftalen øjeblikkelig. Hvis konkursboets kurator 

ønsker at indtræde i Aftalen, skal denne uden ugrundet ophold meddele dette skriftlig pr. mail eller brev til 

DTL A/S. DTL A/S forbeholder sig dog retten til at nægte indtrædelsen i Aftalen. 

Hvis Køber eller Sælger bliver taget under rekonstruktionsbehandling, gælder Konkursloven § 12 o.  

1.17 AFGØRELSER OG TVISTER 

I tilfælde af tvister mellem parterne, følges dansk ret og hvis det skal afgøres af en domstol, er jurisdiktion 

stedet Sønderborg i Danmark. 

Handelsbetingelserne er oversat til tysk og engelsk, men den danske sprogversion vil altid have forrang 

over for de andre versioner i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske version og de andre 

sprogversioner.  

1.18 PRIVATLIVSPOLITIK 

Når du er kunde ved DTL A/S har vi oplysninger om dig og din virksomhed. Vi behandler disse oplysninger 

med stor fortrolighed. Formålet med disse oplysninger er at kunne betjene vores kunder bedst muligt, 

oplysningerne benyttes blandt andet ved fakturering, bogføring, transportplanlægning og køb og salg af 

grise.  
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Vi behandler følgende oplysninger om vores kunder:  

• Kontaktoplysninger 

• Leveringsadresser 

• Bankoplysninger 

• Ordrehistorisk  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1 litra b: Behandling er nødvendig af hensyn til 

opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af 

foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

• De oplysninger vi har, indsamler vi ved dig når du bliver kunde ved os samt fra offentlige 

tilgængelige kilder f.eks. https://datacvr.virk.dk/data/  

Modtagere eller kategorier af modtagere:  

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Offentlige myndigheder  

• Revisor 

• Kreditforsikring 

Opbevaring af dine personoplysninger 

• Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for os til opfyldelse af de formål 

angivet ovenfor. Det kan dog være nødvendigt for os at opbevare og behandle dine oplysninger 

længere, hvis vi er forpligtet eller berettiget til det i forhold til lovgivning.  

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer. 
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Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 

begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at 

beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 

hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

1.19 DTL A/S GODKENDELSER OG REGISTRERINGER 

DTL A/S har CVR-nr. 15113685 

Industrivej 44, 6330 Padborg CHR-nr. er 071976 

Kiskelundmarkvej 12, 6330 Padborg CHR-nr. er 047724 

Ovenstående adresser med tilhørende CHR-numre er godkendte samlestalde.  

SPF-Sundhedsstyringen har godkendt DTL A/S som SPF-Transportør.  

DTL A/S er autoriseret af Fødevarestyrelsen til at udføre transport af grise under nr. DK-T2-17010, DTL A/S 

er ligeledes registeret ved Fødevarestyrelsen som eksportør af grise.  

DTL A/S er QS-certificeret og godkendt i henhold til DANISH Transportstandard.  

DTL A/S QS-ID. 404873705004 

DTL A/S Standort-nr. 208000DK T2 12014 

file:///C:/Users/jeb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BBR4Y6RM/www.datatilsynet.dk
file:///C:/Users/jeb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BBR4Y6RM/www.datatilsynet.dk
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2 SÆRLIGE HANDELSBETINGELSER VED HANDEL MED AVLSDYR 

2.1 KRAV TIL MINIMUMSVÆGT 

Nedenstående er minimumsvægt ved det pågældende uger. 

Alder i dage/uger Minimumsvægt Idealvægt Maksimumvægt 

98 dage/14 uger 37 kg 44 kg 53 kg 

112 dage/16 uger 44 kg 53 kg 65 kg 

126 dage/18 uger 54 kg 65 kg 76 kg 

140 dage/20 uger 63 kg 76 kg 87 kg 

154 dage/22 uger 73 kg 87 kg 98 kg 

168 dage/24 uger 83 kg 98 kg 110 kg 

182 dage/26 uger 93 kg 110 kg 120 kg 

196 dage/28 uger 100 kg 120 kg 130 kg 

 

2.2 VACCINATIONER 

Følgende er krav til vaccinationer i danske besætninger, både ved salg i Danmark og til eksport:  

Glässer: 2 gange med mindst 2 ugers afstand. Anden vaccination senest 8 dage før 

levering. 

Parvo: 1 gang når grisen er 26 uger, 2 gange hvis grisen er 29 uger eller mere. 

Andre 

vaccinationer: 

Kun efter aftale. 

 

Krav til vaccinationer ved udenlandske besætninger, aftales mellem parterne ved indgåelse af Aftalen.  

2.3 PRIS 

Alle krydsnings hundyr afregnes til den notering der passer til deres sundhedsstatus i leveringsugen, 

medmindre andet er aftalt. Orner afregnes efter aftale. 

Salgsafgift betales efter de til enhver tid fastsatte takster. Køber betaler fragten medmindre andet er aftalt.  

Aftaler om mængder og priser skal overholdes. Afvigelse kan kun ske efter gensidig aftale. 
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2.3.1 Frasorteret grise af veterinære myndigheder 

Grise som de veterinære myndigheder afviser/frasorterer fratrækkes Sælgers afregning. Destruktion 

betales af Sælger.  

2.4 ØREMÆRKER 

Sælger skal altid følge Danish Pig Genetics regelsæt om godkendte øremærker.  

2.5 UDVIKLINGSAFGIFT 

Køber betaler den til enhver tid gældende takst i udviklingsafgift. 

2.6 TRANSPORT 

Ved transport Danmark-Danmark anvendes kun SUS-godkendte biler, medmindre andet er aftalt. 

Ved transport til eksport anvendes både SUS-godkendte biler og ikke-SPF-biler, Sælger skal acceptere at 

læsse ud til en ikke-SPF-bil. 

2.7 AFVIGELSER I ALDER  

Der accepteres en aldersafvigelse fra den indgåede aftale på +/- 1 uge, uden der kan reklameres.  

Hvis Sælger ikke kan levere det, aftalte antal grise, med den aftalte alder, er Sælger pligtig til at meddele 

dette til DTL A/S hurtigst muligt.  

2.8 REKLAMATIONER 

De i punkterne 2.8.1 – 2.8.5 anførte regler gælder for reklamation og erstatning af avlsdyr omsat af DTL 

A/S, medmindre andet er aftalt i en skriftlig aftale. DTL A/S forbeholder sig retten til at modregne de 

nedenstående reklamationer ved leverandøren af grisene.  

2.8.1 Synlige fejl ved levering 

Grise der ved leveringen har synlige fejl erstattes med forskelsprisen mellem polte prisen og slagteprisen. 

Synlige fejl skal reklameres inden 24 timer efter leveringen. 

2.8.2 Manglende brunst 

Grise der ikke kommer i brunst erstattes med forskelsprisen mellem polte prisen og slagteprisen. 

Der kan tidligst reklameres for manglende brunst i poltens 47. leveuge. 

2.8.3 Manglende drægtighed. 

Grise der ikke bliver drægtige erstattes med forskelsprisen mellem polte prisen og slagteprisen. 

Der kan tidligst reklameres over manglende drægtighed i poltens 47. leveuge. 
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2.8.4 Manglende patter. 

Der garanteres for, at solgte grise har 13 funktionsdygtige patter. 

Hver manglende funktionsdygtig pat erstattes med 350,- kr. Er der færre end 12 funktionsdygtige patter 

erstattes grisen med 1500,- kr. Der kan kun reklameres over manglende patter efter første faring og senest 

3 uger efter første faring. 

2.8.5 Andre mangler. 

Andre reklamationer behandles individuelt. Berettigede reklamationer erstattes med et beløb parterne 

finder rimeligt, en erstatning kan dog aldrig overstige værdien på den solgte gris på leverings tidspunktet. 
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3 SÆRLIGE HANDELSBETINGELSER VED HANDEL MED SMÅGRISE 

3.1 PRIS OG MÆNGDE 

Pris og mængde aftales individuelt i hver aftale. Aftaler om priser og mængder skal overholdes. Afvigelse 

kan kun ske efter gensidig aftale. 

Køber betaler fragten medmindre andet er aftalt. 

DTL A/S forbeholder sig retten til at opkræve et afregningsgebyr efter de til enhver tid gældende takster fra 

alle parter.  

3.1.1 Frasorteret grise af veterinære myndigheder 

Grise som de veterinære myndigheder afviser/frasorterer fratrækkes Sælgers afregning. Destruktion 

betales af Sælger.  

3.1.2 Vægt 

Grise skal som udgangspunkt have en gennemsnitvægt på 28-32 kg. Med en vægtspredning på +/- 5 kg. 

Hvis grise udover denne vægtspredning medtages, afregnes de i forhold til højst opnåelig videresalgspris. 

Hvis der efter DTL A/S’ skøn ikke er mulighed for afsætning medtages grisen ikke.  

3.2 ØREMÆRKER 

Sælger skal som udgangspunkt inden levering montere godkendte gule øremærker med 

oprindelsesbesætningens CHR-nummer på alle solgte grise.  

3.3 UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATIONER 

De i punkterne 3.3.1 – 3.3.6 anførte regler gælder for reklamation og erstatning af smågrise omsat af DTL 

A/S, medmindre andet er aftalt i en skriftlig aftale.  

3.3.1 Reklamationsfrister 

Reklamation skal foretages til DTL A/S af Køber straks ved grisenes modtagelse. Reklamation om orner og 

halvorner skal fremsendes til DTL A/S seneste 14 dage efter slagtningens foretagelse tilligemed 

dokumentation herunder for tidspunktet for slagtningens udførelse. 

3.3.2 Navlebrok/posegrise 

DTL A/S afgør på stedet, om eventuelt forekomst af navlebrok/posegrise har et sådant omfang, at grise skal 

afvises. Medtages sådanne grise, sker afregning alene til højeste opnåelig pris overfor såvel Sælger som 

Køber. Herudover kan der ikke fremsættes yderligere krav mod DTL A/S.  
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3.3.3 Halebid 

Hvis der konstateres friskt halebid, kuperingssår eller ar efter kastration, medtages de pågældende grise 

ikke. Hvis DTL A/S ved en fejl alligevel medtager en eller flere af sådanne grise, afregnes disse til højest 

opnåelige videresalgspris. Herudover kan der ikke ydes kompensation eller fremsættes krav.  

3.3.4 Orner/Halvorner 

Ved omsætning i Danmark reguleres orner og halvorner med kr. 150 pr. stk. hvis disse konstateres ved 

læsning hos Sælger eller aflæsning ved Køber. Til eksport fradrages grisens fulde værdi, hvis det konstateres 

ved læsning/aflæsning eller ved dokumentation fra slagteriet.  

3.3.5 Øvrige fejl 

For grise med andre fejl kan DTL A/S ved afregning overfor Sælger og Køber fradrage et beløb efter eget 

skøn.  

 

 


