
 

 

 

OVERSIGT OVER SÆDEKORNSPARTIER 
KONTROLLERET I SÆSONEN 2021/2022  

  



Erstatningsfonden
for Sædekorn

Danneskiold-Samsøes alle 9 
 1434 København K 

Telefon +45 33 74 66 77 
erstatningsfonden@dakofo.dk 

CVR DK 12548931 

1. Indledning

Kontrollen er gennemført efter Landbrugsstyrelsens gældende bekendtgørelse om sædekorn1,  
bilag 5, hvor normerne for kvalitetskontrollen er fastsat. 

Erstatningsordningen 

Erstatningsordningen indebærer at sædekornsvirksomheden skal udbetale erstatning til køber i de tilfælde, 
hvor analysen af prøven, i forbindelse med certificering, har vist at de gældende højere danske 
kvalitetsnormer ikke er opfyldt. Bestemmelserne vedrørende udbetaling af erstatning for 
erstatningspligtige partier fremgår af afsnit 2 i denne oversigt. 

Erstatning for partier af vintersæd med erstatningspligtige mangler 

I sæsonen 2021/22 (1. maj 2021 – 30. april 2022) havde 36 partier erstatningspligtige mangler. Til 
sammenligning kan nævnes, at der i sæsonerne 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 og 
2020/2021 var 41, 51, 50, 41, 44 og 28 erstatningspligtige partier. 

Af de 36 erstatningspligtige partier var 2,8% erstatningspligtige for mangler ved spireevne, 50% pga. for 
stort indhold af anden kornart, og 47,2% pga. for stort indhold af andre plantearter and korn.  

Af de 36 erstatningspligtige partier var 27,8% hvede, 47,2% rug, 2,8% triticale og 22,2% vinterbyg. 

Erstatning for partier af vårsæd med erstatningspligtige mangler 

I sæsonen 2021/22 (1. juli 2021 – 30. juni 2022) havde 24 partier erstatningspligtige mangler. Til 
sammenligning kan nævnes, at der i sæsonerne 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 og 2021/22 
var 23, 35, 90, 18, 72 og 57 erstatningspligtige partier. 

Af de 24 erstatningspligtige partier var 29,2% for mangler ved spireevne, 33,3% pga. for stort indhold af 
anden kornart, 37,5% pga. for stort indhold af andre plantearter end korn. 

Af de 24 erstatningspligtige partier var 20,8 % byg, 41,7 % havre og 37,5 % vårhvede. 

1 sæson 2021/22 er kontrollen udført efter Landbrugsstyrelsens gældende bekendtgørelse om sædekorn. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1301
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Forkortelser 

I oversigten er anvendt følgende forkortelser: 

PB = præ-basissæd 

BA = basissæd 

C1 = certificeret sædekorn 1. generation 

C2 = certificeret sædekorn 2. generation 

RH = renhed, % 

SP = spireevne, % 

AK = anden kornart 

BY = anden kornart i 1 kg, byg 

HA = anden kornart i 1 kg, havre 

HV = anden kornart i 1 kg, hvede 

RU = anden kornart i 1 kg, rug 

TR = anden kornart i 1 kg, triticale 

AP = frø af andre plantearter end korn i 1 kg 

KI = frø af andre plantearter end korn i 1 kg, heraf kiddike 

FL = frø af andre plantearter end korn i 1 kg (i havre 2 kg), heraf flyvehavre 

GH = indhold af gold hejre i 1 kg 

ME = indhold af meldrøjer i 1 kg 

AS = anden sort, % 

Partistr. = partistørrelse i kg. 
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2. Bestemmelser vedrørende erstatning

Erstatningsordningen indebærer, at tilmeldte sædekornsvirksomheder har pligt til at betale erstatning efter 
erstatningsreglerne for sædekorn i de tilfælde, hvor resultatet af analyse af prøve i forbindelse med 
certificering har vist, at gældende danske kvalitetsnormer ikke er opfyldt. Det vil sige, at enhver køber af et 
parti sædekorn med erstatningspligtige mangler har ret til erstatning. 

Erstatningen i procent for de enkelte erstatningspligtige partier, der er solgt i sæsonen 2021/2022, fremgår 
af afsnit 3. Erstatningerne er beregnet i henhold til Erstatningsregler for Sædekorn, 1997. I tilfælde hvor 
erstatninger ikke umiddelbart kunne fastsættes efter reglerne, er erstatningsprocenter fastsat af 
Bedømmelsesudvalget for Sædekorn. 

Producentvirksomheden skal betale erstatning enten direkte til de endelige købere eller til 
Erstatningsfonden for Sædekorn. Dette gælder uanset om salget sker direkte til forbruger eller gennem 
mellemhandler. 

Hvis en køber ønsker at fremsætte krav om erstatning, skal anmeldelse af mangler og krav om erstatning 
fremsættes over for sidste sælger i handelsleddet. Det gælder uanset om sidste sælger er den 
producerende virksomhed eller en mellemhandler. 

Erstatningskrav sammen med faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til 
godtgørelse af købet og den købte mængde, skal være fremsendt til sælgeren inden 1. december efter 
udløbet af den sæson (1. juli - 30. juni), hvori sædekornet er købt. 

Endelige købere, der er berettiget til erstatning, men som ikke inden 31. december 2022 har modtaget 
erstatning, kan mod dokumentation af købet få erstatning udbetalt fra Erstatningsfonden for Sædekorn. 
Erstatningskrav kan fremsættes over for Erstatningsfonden indtil den 1. maj efter udløbet af den sæson, 
hvori sædekornet er købt. 

Tvistigheder vedrørende erstatning afgøres af Bedømmelsesudvalget for Sædekorn. Hvis en erstatningssag 
ønskes afgjort af bedømmelsesudvalget, rettes henvendelse herom til udvalget, hvis adresse er: 
Danneskiold-Samsøes Allé 9, 1434 København K. Tvistigheder vedrørende erstatning kan indbringes for 
bedømmelsesudvalget indtil den 1. maj i den sæson, der følger efter den sæson, hvori sædekornet er solgt. 



Oversigt over partier med mangler 2021/22








