
 
 

 
 
Aftale med hovedpunkter om roepris, kontrakttyper og 
ændring i betalingstidspunkter for roeleverancer 
 
Aftalen er indgået mellem Nordic Sugar A/S (NS) og Danske Sukkerroedyrkere 
(DKS). 
 
Aftalen omfatter 1-årige kontrakter gældende 2022/23 og 3-årige kontrakter 
gældende 2022/23-2024/25 & 5-årig kontrakt gældende 2022/23-2026/27. Hertil 
eksisterende kontrakter (indgået forud for indeværende aftale) med de ændringer, 
som specifikt nævnes her i aftalen.  
 
Alle øvrige vilkår reguleres af ”Brancheaftale mellem Danske Sukkerroedyrkere og 
Nordic Sugar A/S om dyrkning og levering af sukkerroer gældende fra dyrkningsåret 
2021” af 13. juli 2020 (Brancheaftalen). Indeværende aftale vil efterfølgende blive 
indarbejdet i Brancheaftalen, der herefter vil blive tilgængelig i den opdaterede 
version. 
Ord og betegnelser i indeværende aftale er anvendt som defineret i Brancheaftalen. 
 
 
Hovedpunkter i aftalen – sammen med en kort information om 
ændringer i forhold til Brancheaftalen af 13. juli 2020  
 
Fuld afregning i kampagnen af roeleverancer 
Med implementeringen af EU’s Unfair Trading Directive (UTP) ændres betalingen af 
roeleverancer fra en acontobetaling og en senere slutafregning til at roeleverancer 
afregnes månedsvist efter princippet løbende måned + 30 dage med den endelige 
roepris inklusiv tillæg og fradrag. Dette flytter ca. 200 mio. kr i samlede betalinger fra 
slutafregningen til de løbende betalinger i kampagnen. Eneste undtagelse er det 
tillæg, der betales på variable kontrakter, som afhænger af Nordic Sugars A/S 
regnskab, og som afventer godkendelse af regnskabet og forventes udbetalt ultimo 
juni efter kampagnen. 
 
Kompensation for ekstraordinære tab ved forsinket kampagneafslutning på en 
af fabrikkerne 
Såfremt kampagneafslutningen på en af fabrikkerne er mere end 10 dage senere 
end den anden fabrik, er NS indstillet på at kompensere roedyrkere, der oplever 
ekstraordinære tab som følge af den forlængede kampagne. Ved ekstraordinære tab 
forstås tab udover det, der dækkes af evt. sentidstillæg, og som kan henføres til 
forlængelse af kampagnen med mere end 10 dage. Et ekstraordinært tab defineres i 
forhold til et normaludbytte i det aktuelle år og et normaltab. 
 
Håndtering af eventuel fremtidig klimaregulering af roedyrkning 
Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere har i forbindelse med forhandlingerne i 
foråret 2021 om den nye aftale om kontrakten for 2022 samt flerårige kontrakter 



 
 

drøftet en evt. benyttelse og salg af pulp til biogasanlæg, herunder er der enighed 
om, at sukkerroedyrkerne mht. pulpen skal godskrives for opsamlet CO2 i 
sukkerroerne set i forhold til mulige kommende krav til landbruget på klimaområdet. 
Generelt for landbruget er emnet aktuelt uafklaret, og Nordic Sugar og Danske 
Sukkerroedyrkere har derfor for nuværende sat drøftelserne herom i bero. 
Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere forpligter hinanden til at genoptage 
drøftelserne herom blot en af parterne anmoder herom, når der foreligger en 
nærmere afklaring og udvikling på emnet, herunder lovkrav og generelle 
retningslinjer på området fra landbrugets organisationer og/eller øvrige berørte 
brancheorganisationer. Drøftelserne skal ses i lyset af, at pulpen i henhold til EU’s 
landbrugsordning tilhører dyrkerne, hvor den nuværende aftale mellem Nordic Sugar 
og Danske Sukkerroedyrkere indeholder en aftale om salg af pulpen til Nordic Sugar. 
 
Mulig prismodel med roepris afhængig af sukker futures. 
DKS og Nordic Sugar har aftalt at teste en ny kontrakttype, hvor dyrkeren har 
mulighed for at låse en roepris afhængig af prisudviklingen på sukkerfutures over en 
periode på ca. 10 måneder. Kontrakten forventes klar i oktober 2021 og gældende til 
kampagnen 2022/23, og i første omgang tilbydes den kun i et begrænset omfang på 
en begrænset del af kontrakten. 
 
Roesorters egnethed til sukkerproduktion 
Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar ønsker bredt belyst, hvilke faktorer der 
har betydning for sukkerroernes egnethed til sukkerproduktion og har i fællesskab 
overdraget denne opgave til NBR. I analysen indgår eksempelvis en vurdering af 
roernes sukkerindhold, specifikke egenskaber ved sorterne, herunder IV-tal. Det 
indgår i opgaven, at NBR bredt afdækker alle de faktorer, som kan have betydning. 
 
Kontrakttyper 

• 1-årig kontrakt med fast pris - fortsætter 
• 1-årig kontrakt med markedsafhængig (variabel) pris - fortsætter 
• 3-årig kontrakt med fast pris - ny i forhold til 2021 
• 3-årig kontrakt med fast pris og overskudsdeling - fortsætter 
• 5-årig kontrakt med fast pris og overskudsdeling- fortsætter 
 
Hertil kommer 
• Dyrkere med en 3-årig kontrakt løbende 2020/21-2022/23 tilbydes at forlænge 

varigheden på kontrakten med 2 år gældende for kampagnerne 2023/24 og 
2024/25 på samme vilkår, som gælder for 3- og 5-årige kontrakter, der tegnes 
med start i 2022/23. Dette princip vil fremover gælde for forlængelse af 
flerårige kontrakter året før udløb. 

 
Roepriser 
 
1-årig kontrakt med markedsafhængig (variabel) pris 
1-årig kontrakt med markedsafhængig (variabel) pris afhængig af Nordic Sugars 
regnskabsresultat (EBIT-IFRS) i regnskabsåret 2022/23. 
 
Kontrakten tilbydes for sukkeråret/kampagnen 2022/23 
 



 
 

Ved et EBIT-resultat på 0 mio. kr. er roeprisen 207,78 kr. pr. ton rene roer (27,89€). I 
beløbet indgår endvidere forventede gns. tillæg/fradrag. Ved et EBIT resultat større 
end 0 øges roeprisen med, hvad der svarer til 25 % af EBIT resultatet, hvilket svarer 
til en prisstigning på 1,17 kr pr 10 mio. kr øget EBIT Prisen for rene roer med 16 % 
sukkerindhold er 152,58 kr pr ton (20,48 € pr ton). 
 
Prisen er hævet 1,25 Euro fra 2021/22. 
 
1-årig kontrakt med fast pris 
Kontrakten tilbydes for sukkeråret/kampagnen 2022/23 
 
Den faste pris er 221,64 kr pr ton rene roer (29,75 €). I beløbet indgår forventede 
gns. tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 164,79 kr pr ton 
(22,12 €). 

Prisen er hævet med 1,25 € fra 2021/22. 
 
3-årig eller 5-årig kontrakt med fast pris og overskudsdeling  
3-årig eller 5-årig kontrakt med fast pris og overskudsdeling afhængig af Nordic 
Sugars regnskabsresultat (EBIT-IFRS) i hvert af regnskabsårene 2022/23, 2023/24 
og 2024/25 for den 3-årige kontrakt samt regnskabsårene 2025/26 og 2026/27 for 
den 5-årige kontrakt. 
 
Kontrakterne tilbydes for sukkerårene/kampagnerne 2022/23-2024/25 (3-årige 
kontrakter) og 2022/23-2026/27 (5-årige kontrakter) 

Ved et EBIT-resultat på 0-75 mio. kr er roeprisen 214,19 kr pr. ton rene roer (28,75 
€). I beløbet indgår endvidere forventede gns. tillæg/fradrag. 
Prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 158,23 kr pr ton (21,24 €). Ved et 
EBIT resultat større end 75 mio. kr øges roeprisen med, hvad der svarer til 30 % af 
resultatet over 75 mio. kr, hvilket svarer til en prisstigning på 1,41 kr pr 10 mio. kr 
øget EBIT (inkluderet forventet tillæg for sukkerindhold ved et gennemsnitligt 
sukkerindhold). 
 
I forhold til 2021/22 er grænsen for begyndende tillæg sænket fra 100 mio. kr EBIT til 
75 mio. kr EBIT, og andelen af resultatet over grænsen er sat op fra 25 % til 30 % 
 
3-årig kontrakt med fast pris 
Kontrakten tilbydes for sukkerårene/kampagnerne 2022/23-2024/25 
 
Prisen er 223,50 kr pr ton rene roer (30,00 €). I beløbet indgår forventede gns. 
tillæg/fradrag. Prisen for rene roer med 16 % sukkerindhold er 166,43 kr pr ton 
(22,34 €). 
 
 
For de 3– og 5-årige kontrakter gælder, at de reguleres af den til den enhver tid 
gældende brancheaftale.  



 
 

For de 3- og 5-årige kontrakter med fast pris og overskudsdeling 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 samt øvrige forventede gns. tillæg/fradrag. 

 
 
 

København og Nykøbing Falster den 30. juni 2021 

 

Danske Sukkerroedyrkere     Nordic Sugar A/S 

 

_______________________     _______________________ 
Troels Frandsen       Claus Nørgaard 
 
 
        _______________________ 
         Jesper Thomassen 
  
  



 
 

 
Bilag: 
  
 

 
Figur 1: Illustration af roeprismodeller og prisudvikling for variable priser afhængigt af opnået EBIT (IFRS) i Nordic Sugar 
A/S. 
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