
 
 

 
Principaftale om ny Brancheaftale 2020/21 og efterfølgende 
Kampagner samt roepriser for dyrkning og levering af 
sukkerroer til Nordic Sugar A/S (NS) i perioden i 2020/21 og 
2020/21-2022/23 
 
 
Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere har aftalt følgende vilkår. Alle øvrige vilkår reguleres 
af ”Brancheaftale mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar A/S om dyrkning og 
levering af sukkerroer i perioden 2020/21 og følgende Kampagner inkl.”. 
Ord og betegnelser i denne Principaftale er anvendt som defineret i den gældende Brancheaftale. 

 
Væsentlige ændringer i Brancheaftalen: 

• Dyrkere modtager en logistik-præmie for roer, der leveres fra marker indenfor 
34 km afstand til nærmeste fabrik. I afstande fra 0 til 15 km udgør præmien 10 
kr pr. ton Rene Roer. I afstande fra 16-34 km aftrappes præmien lineært. 

• Dyrkeren kan fremover købe roefrø fra andre udbydere end Nordic Sugar. Der 
skal fortsat vælges blandt sorter godkendt af den fælles Sortskommission. 

• Der introduceres fra kampagnen 2020/21 en Fast Topskive på 3,0 % af 
mængden af Rene Roer. Såfremt andelen af ikke korrekt aftoppede roer udgør 
mere end 20 % af prøvevægten af Rene Roer, reduceres renheden af prøven 
med 3,0 %. 

• Tillægget for tidlige roeleverancer i september øges med 25 %. Samtidig 
ændres datoen for start af tillæg for sene leverancer til den 23. december (fra 
tidligere den 19. december). 

• Brancheaftalen er nu uden udløbsdato. Den løber til Parterne aftaler en 
ændring, eller den opsiges af en af parterne. Opsigelse kan ske senest den 
15. marts med virkning for det Dyrkningsår, der begynder i det følgende 
kalenderår. Ved opsigelse af Brancheaftalen er indgåede kontrakter fortsat 
bindende for både NS og den enkelte Dyrker. 

• Til håndtering af en situation, hvor den samlede interesse for roedyrkning fra 
Dyrkerne overstiger NS behov for volumen, introduceres en kontrakts-
allokeringsmodel, der giver eksisterende dyrkere i hele dyrkningsområdet 
samme planlægningssikkerhed uanset afstand til fabrik. 

• Dyrkere, der på grund af tørken i 2018 høstede et udbytte under 85 % af deres 
5-års gennemsnit, kan ved henvendelse til Agricentret få tilpasset deres 
arealkrav til 2020/21 (arealkravet beregnes med et udbytte for 2018 på 85 % 
af Dyrkerens 5-års gennemsnitsudbytte). 

• Den variable/markedsafhængige roepris ændres, så prisen fremover er 
angivet ved EBIT=0, dermed kan der alene opnås et tillæg til prisen. Samtidig 
låses prisen på roepulp svarende til prisen på pulp i kontrakter med fast pris. 

• Der indføres en fast procedure til håndtering af sager med manglende 
overholdelse af regler vedr. afhentning af roer. 

 
 
 

 

 



 
 

Roepriser 2020/21 og 2020/21-2022/23 
 

For sukkeråret/kampagnen 2020/21 udbydes to leveringskontrakttyper med 1-årig varighed med 

følgende priser og vilkår: 

• 1-årig kontrakt med markedsafhængig (variabel) pris afhængig af Nordic Sugars 

regnskabsresultat (EBIT-IFRS) i regnskabsåret 2020/21. 

 

Ved et EBIT-resultat på 0 mio. kr. er roeprisen 195,50 kr. pr. ton rene roer (26,24 €). I 

beløbet indgår endvidere forventede gns. tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % 

sukkerindhold er 142,54 kr pr ton.  

 

Til sammenligning med 2019: 

Ved et EBIT-resultat på 175 mio. kr. er roeprisen 216,05 kr. pr. ton rene roer (29,0 €). I 

beløbet indgår endvidere forventede gns. tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % 

sukkerindhold er 160,37 kr pr ton. 

 

• 1-årig kontrakt med fast pris på 212,33 kr pr ton rene roer (28,5 €).  I beløbet indgår 

forventede gns. tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 157,13 kr 

pr ton. 

 

For sukkerårene/kampagnerne 2020/21-2022/23 udbydes to leveringskontrakttyper med 3-årig 

varighed med følgende priser og vilkår: 

• 3-årig kontrakt med markedsafhængig (variabel) pris afhængig af Nordic Sugars 

regnskabsresultat (EBIT-IFRS) i hvert af regnskabsårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23. 

 

Ved et EBIT-resultat på 0 mio. kr. er roeprisen 204,81 kr. pr. ton rene roer (27,49 €). I 

beløbet indgår endvidere forventede gns. tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % 

sukkerindhold er 150,621 kr pr ton. 

 

Til sammenligning med 2019: 

Ved et EBIT-resultat på 175 mio. kr. er roeprisen 225,36 kr. pr. ton rene roer (30,25 €). I 

beløbet indgår endvidere forventede gns. tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % 

sukkerindhold er 168,44 kr pr ton. 

 

• 3-årig kontrakt med fast pris på 219,78 kr pr ton rene roer (29,5 €). I beløbet indgår 

afregning for roepulp og forventede gns. tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % 

sukkerindhold er 163,60 kr pr ton 

For de 3–årige kontrakter gælder, at de reguleres af den til den enhver tid gældende 

brancheaftale.  

For de variable kontrakter gælder, at den endelige roepris afhænger af det opnåede EBIT (IFRS) 

resultat i Nordic Sugar A/S.  

Prisen for roepulp er i alle kontrakter fastsat til 3,0 € pr ton Rene Roer. 

Alle priser er baseret på en fast pris i Euro og dermed afhængig af den endelige eurokurs i den 

pågældende kampagne. Ovennævnte priser er beregnet ved en kurs på 7,45 kr/EUR.  

I alle priser er inkluderet forventet tillæg for sukkerindhold ved et gennemsnitligt sukkerindhold. 


