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HP-Pulp – Danmarks bedste mælketurbo 



Pakning af HP-Pulp i Hårdpak
(store plastsække à ca. 140-150 tons)

Produktinformation – HP-Pulp

Hårdpak er en ensileringsform, der giver et foderprodukt med en 
høj kvalitet og et meget lavt svind. Af andre fordele kan nævnes, 
at det ikke kræver investering i siloplads, ligesom metoden er 
arbejdsbesparende, idet ensileringsarbejdet gennemføres af 
maskinstationens personale. Endvidere gør sækkens relativt lille 
udtagningsflade metoden velegnet til brug ved sommerfodring, 
hvor det vigtigt med en høj omsætningshastighed af hensyn til 
ensilagens holdbarhed.

Hårdpak fyldes (pakkes) direkte på anvist egnet plads. En Hård-
pak er cirka 40 m lang, 2,4 m i diameter og rummer cirka 140-150 
tons HP-Pulp. Hårdpak skal lægges på et fast og jævnt underlag. 
Samtidig skal der være acceptable tilkørselsforhold for vogntog 
(alm. standard), der leverer HP-Pulp til pakkemaskinen uanset  
vejrlig på leveringsdagen. Nordic Sugar forbeholder sig retten til 
at efterfakturere meromkostning for ventetid, skader m.m. op-
stået som følge af fastkørsel eller utilstrækkelige tilkørselsforhold. 

Bemærk: HP-Pulp som Hårdpak tilbydes kun øst for Lillebælt 
(Bornholm undtaget). Kunder udenfor disse områder, som øn-
sker HP-Pulpen pakket i ensileringssæk henvises derfor til lokale 
maskinstationer med pakkeudstyr.

Evt. spørgsmål kan rettes til Nordic Sugar tlf. 32 66 25 74.

Beskrivelse: HP-Pulp er betegnelsen for hårdtpressede  
sukkerroesnitter tilsat cirka 4% roemelasse.  
Tørstofindholdet er cirka 27%.

Vægtfylde: 800 – 900 kg/m3, svarende til 210-240 FE/m3.

Opbevaring: HP-Pulp skal ensileres. I korrekt ensileret form  
kan HP-Pulp lagres i mindst 1 år uden at  
næringsindholdet ændres.

Indhold: For oplysninger om indholdsstoffer og nærings- 
 værdier henvises til officiel fodermiddeltabel.

Hårdpak: Ensilering i plastsæk, cirka 140-150 tons.  
Bemærk at levering i Hårdpak tilbydes kun øst  
for Lillebælt (ikke brofaste øer undtaget).

HP-Pulp i bulk giver laveste pris HP-Pulp i Hårdpak kræver ingen plansilo

Bulk eller Hårdpak



Postnummerområde kr/100 kg (kr/t TS) kr/100 kg (kr/t TS) 

Sydsjælland, Lolland/Falster 
4100-4299 36,20 (1.341) 44,25 (1.639)
4600-4999 36,20 (1.341) 44,25 (1.639) 

Nord- og Nordvestsjælland 
1000-3699 38,60 (1.430) 46,70 (1.730)
3800-4099 38,60 (1.430) 46,70 (1.730)
4300-4599 38,60 (1.430) 46,70 (1.730) 

Fyn og Langeland  
5000-5999 44,60 (1.652) 52,65 (1.950) 

Syd-, Øst- og Nordjylland 
6000-6799 46,80 (1.733) – –
7000-7399 46,80 (1.733) – –
8000-8999 46,80 (1.733) – –
9000-9999 46,80 (1.733) – –  

Vestjylland og Bornholm* 
3700-3799 49,10 (1.819) – –
6800-6999 49,10 (1.819) – –
7400-7999 49,10 (1.819) – – 

*) Prisen forudsætter at leverance med fuldt skib (1.500 t) til Bornholm er muligt. 

Vejledende energiindhold: 1,03 FE/kg TS

Ovennævnte priser er i DKK ekskl. moms frit leveret i respektive postzoneområder inkl. brofaste øer. Levering sker i  
hele vognlæs af 30-37 tons. Der beregnes tillæg for evt. færgeoverfart. Såfremt tilkørselsforholdene måtte stille særlige  
krav til transportmateriellet (eksempelvis levering med forvogn og anhænger), kan dette kun ske efter nærmere aftale.  
Nordic Sugar forbeholder sig retten til at efterfakturere evt. meromkostning. 

Forbehold vedr. omkostninger til transportbrændstof og logistik
Vi ser os desværre nødsaget til at tage forbehold for, at et logistikomkostningstillæg kan blive pålagt ovennævnte priser  
pga. aktuel uklarhed om den fremtidig e omkostningsudvikling til transportbrændstof og logistik.
Et evt. logistikomkostningstillæg, vil vi naturligvis informere om tidligst muligt og senest 4 uger inden levering.

Der tages forbehold for evt. trykfejl. København, marts 2022

Prisliste basis  
27% tørstof Bulk til silo Hårdpak

PRIS/OMRÅDEOPDELING FOR HP-PULP 2022
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HP-PULP

1. Pris
Prisen fastsættes i henhold til den 
på aftaletidspunktet gældende pris-
liste.
 Da tørstofindholdet i HP-Pulp 
varierer, faktureres produktet i kr/
kg vare baseret på sukkerfabrikkens 
døgnmiddeltal for tørstofindhold i  
HP-Pulp på leveringsdagen.
 Aktuelt døgnmiddel for tørstof-
indhold fremgår på fakturaen.

2. Levering m.v.
Nordic Sugar leverer HP-Pulp frit til 
Købers adresse. 
 Transporten organiseres af Nordic 
Sugar, som også bestemmer leve-
ringstidspunktet. Nordic Sugar udar-
bejder en vejledende leveringsplan, 
som imidlertid ikke er bindende. 
Leveringstidspunktet kan således til 
enhver tid ændres af Nordic Sugar.
Levering forudsætter, at Nordic Su-
gar forinden har besigtiget og accep-
teret tilkørselsforhold, lagerplads 
m.v. hos Køber. Uanset denne besig-
tigelse og accept har alene Køber an-
svaret for egnede tilkørselsforhold 
for tung lastvognstrafik og at lager-
plads m.v. er egnet til opbevaring af 
HP-Pulp. Nordic Sugar påtager sig 
således ikke ved sin besigtigelse og 
accept nogen del af dette ansvar.
 I tilfælde af mangel på HP-Pulp 
hvorved Nordic Sugar ikke kan le-
vere det kvantum, som Nordic Sugar 
har givet Køber ordrebekræftelse 
på, har Nordic Sugar ret til enten at 
erstatte leverancen af HP-Pulp med 
et modsvarende kvantum Pulpetter 
eller at betale Køber et beløb svaren-
de til 50 % af den aftalte pris ekskl. 
fragt for den manglende leverance.

3. Betalingsbetingelser
Såfremt Køber leverer sukkerroer til 

Nordic Sugar, vil betaling ske over 
roeafregningen iht. Brancheaftalens 
bestemmelser herom.
 Såfremt Køber ikke leverer suk-
kerroer til Nordic Sugar, vil betalin-
gen forfalde 21 dage fra fakturadato. 
Betalingen kan opdeles i månedlige 
rater. Ved rateopdelt betaling debi-
teres en rente på 6,5 % p.a. Renten 
forfalder til betaling samtidig med 
de enkelte rater. Såfremt Køber øn-
sker at ændre betalingsbetingelser 
efter den 10/9 debiteres et gebyr på 
500 kr. Ved forsinket betaling be-
regnes morarenter fra forfaldsdagen 
med diskontoen + 8 % p.a.
 Nordic Sugar er berettiget til at 
lade Køber kreditvurdere og til at 
kræve sikkerhedsstillelse for betalin-
gen inden levering sker.
 I tilfælde af manglende betaling er 
Nordic Sugar berettiget til at tilbage-
holde bestilte leverancer eller opsige 
samhandelsforholdet.

4. Ansvarsbegrænsning
Nordic Sugar’s ansvar overfor Køber 
er til enhver tid begrænset til Købers 
direkte tab, og det samlede erstat-
ningskrav vedrørende en leverance 
kan aldrig overstige leverancens 
fakturaværdi. Nordic Sugar hæfter 
aldrig for driftstab, tidstab, tabt for-
tjeneste eller andre indirekte tab, og 
Nordic Sugar påtager sig intet ansvar 
som følge af Købers retsforhold over 
for tredjemand.
 Nordic Sugar er ikke ansvarlig for 
forsinkelse, da Nordic Sugar til en-
hver tid bestemmer leveringstids-
punktet.
 De ovenfor nævnte ansvarsbe-
grænsninger gælder tillige i tilfælde 
af produktansvar, forudsat ansvars-
begrænsningerne ikke er i strid med 
ufravigelig dansk lovgivning.

I tilfælde af levering af mangelfuld 
HP-Pulp, har Nordic Sugar ret til 
at vælge enten at levere mangelfri  
HP-Pulp eller godskrive Køber et be-
løb svarende til fakturaværdien for 
den mangelfulde leverance.

5. Reklamation
For at fastholde kvaliteten af den 
leverede HP-Pulp er det afgørende, 
at Køber nøje følger de retningsli-
nier vedrørende opbevaring, anven-
delse m.v., som gælder for HP-Pulp. 
Retningslinierne udleveres skriftligt 
efter anmodning. Køber skal ved 
enhver reklamation vedrørende 
kvaliteten af den leverede HP-Pulp 
dokumentere, at retningslinierne er 
overholdt.
 Hvis Køber finder, at den levere-
de HP-Pulp ikke opfylder de aftalte 
specifikationer, skal reklamation ske 
straks, da HP-Pulp er en letfordær-
velig vare. Desuden må Køber ikke 
anvende den leverede HP-Pulp, før 
der mellem parterne er enighed om, 
at dette kan ske.
 Kan parterne ikke blive enige om, 
hvorvidt der foreligger mangler ved 
den leverede HP-Pulp, skal dette 
afgøres af Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri. Denne afgørel-
se skal være bindende for parterne.

6. Force majeure
Strejke, lockout, brand eller an-
dre hændelser uden for Nordic  
Sugar’s kontrol, som forhindrer eller 
i væsentlig grad besværliggør eller 
fordyrer levering af den af Nordic 
Sugar producerede HP-Pulp eller 
transporten heraf, berettiger Nordic 
Sugar til helt eller delvist at hæve  
aftalen.

København, marts 2022



Navn:……………………………………..………… Kunde nr./Dyrker nr :...……………......................

Adresse:………………………………….…………. Tlf:……………..………………….......................

Post nr :……..…  By:………………………….…........ Mobil.……………………………........................

Evt. Leveringsadr:………………………………….....                  SE/CVR-nr:………………………......................

Bestilling af                             Ønsket leveringstidspunkt
 HP-Pulp Tons   Ultimo sept. til 14/11                              15/11 til primo jan.
 Til silo

 I Rundballer **     Marts        April        Maj         Juni        Juli        Aug       Sept         Okt        Nov          Dec
 antal ///////   ////////////   ///////////   ///////////  ///////////  //////////  ///////////

  Jeg ønsker følgende betalingsbetingelser (se vedlagte salgs- og leveringsbetingelser).
Leverandør af sukkerroer til Danisco: Ikke leverandør af sukkerroer til Danisco:

        I henhold til Brancheaftale                 Kontant      3 rater      6 rater      9 rater

..................................................den.......................................               Underskrift..............................................................................

Pakning af HP-Pulp i Hård-Pak
(store plastsække à ca. 150 tons).

Hård-Pak er en ensileringsform, der giver et produkt med
en høj kvalitet og et meget lavt svind. Af andre fordele
kan nævnes, at det ikke kræver investeringer
i siloplads, ligesom metoden er arbejdsbesparende,
idet ensileringsarbejdet gennemføres af maskinsta-
tionens personale. Endvidere gør sækkens relativt
lille udtagningsflade  metoden velegnet til brug ved
sommerfodring, hvor det er vigtigt med høj om-
sætningshastighed af hensyn til ensilagens holdbarhed.

Sækkene fyldes (pakkes) direkte på den anviste plads.
En hel sæk er ca. 40 m lang, 2,4 m i diameter og rummer
ca. 150 tons HP-Pulp. Sækken skal lægges på et fast og
jævnt underlag og der skal være gode tilkørselsforhold
for de lastvogne, der leverer HP-Pulp til Hård-Pak
maskinen.

Pris for pakning inkl. plastsæk: 59kr. pr. tons
    (ca. 0,21 kr./FE)

Produktinformation - HP-Pulp

Beskrivelse: HP-Pulp er betegnelsen for hårdt-
pressede sukkerroesnitter tilsat 5%
roemelasse. Tørstofindholdet er ca. 25%.

Vægtfylde: 800 - 900 kg/m3.
Svarende til 210-240 FE/m3.

Opbevaring: HP-Pulp skal ensileres. I ensileret form
kan HP-Pulp lagres i mindst 1 år, uden at
næringsindholdet ændres.

Indhold % af Foder Indhold
tørstof værdi pr. FE

 Råprotein 10,8 Kg tørstof:  0,95
 AAT:   9,9 Kg foder
 PBV:  -5,9 (v. 25% ts.):  3,80
 Træstof: 18,0 AAT:  94 g
 Fordøjelige PBV: -56 g
 cellevægge: 73,3 Fordøjelige

cellevægge: 696 g
Fylde køer: 0,25 g
Tyggetid:       ca 15 min

BESTILLING  AF HP-PULP 2008

 Til Hård-Pak *   ////////////////////////////////////////             /////////////////////////////////////////////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB: Da HP-Pulp til område 2 og 3 overvejende vil blive leveret

med skib, ser vi os desværre ikke i stand til at tilbyde Hård-Pak i

disse områder, idet det vil være umuligt at tilrettelægge en fornuftig

ruteplan for pakkemaskinen under disse vilkår. Kunder i område

2 og 3 der ønsker HP-Pulpen pakket i ensileringssæk, henvises

derfor til lokale maskinstationer med pakkeudstyr.

 ////

 *) Kan kun leveres i område 1, 4 og 5. Leveringstidspunkt for Hård-Pak afhænger af den lagte pakkerute.
**) Udsolgt indtil ny produktion indledes i oktober.

�
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Pakning af HP-Pulp i Hård-Pak
(store plastsække à ca. 150 tons).

Hård-Pak er en ensileringsform, der giver et produkt med
en høj kvalitet og et meget lavt svind. Af andre fordele
kan nævnes, at det ikke kræver investeringer
i siloplads, ligesom metoden er arbejdsbesparende,
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sætningshastighed af hensyn til ensilagens holdbarhed.

Sækkene fyldes (pakkes) direkte på den anviste plads.
En hel sæk er ca. 40 m lang, 2,4 m i diameter og rummer
ca. 150 tons HP-Pulp. Sækken skal lægges på et fast og
jævnt underlag og der skal være gode tilkørselsforhold
for de lastvogne, der leverer HP-Pulp til Hård-Pak
maskinen.

Pris for pakning inkl. plastsæk: 59kr. pr. tons
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roemelasse. Tørstofindholdet er ca. 25%.

Vægtfylde: 800 - 900 kg/m3.
Svarende til 210-240 FE/m3.

Opbevaring: HP-Pulp skal ensileres. I ensileret form
kan HP-Pulp lagres i mindst 1 år, uden at
næringsindholdet ændres.

Indhold % af Foder Indhold
tørstof værdi pr. FE

 Råprotein 10,8 Kg tørstof:  0,95
 AAT:   9,9 Kg foder
 PBV:  -5,9 (v. 25% ts.):  3,80
 Træstof: 18,0 AAT:  94 g
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NB: Da HP-Pulp til område 2 og 3 overvejende vil blive leveret

med skib, ser vi os desværre ikke i stand til at tilbyde Hård-Pak i

disse områder, idet det vil være umuligt at tilrettelægge en fornuftig

ruteplan for pakkemaskinen under disse vilkår. Kunder i område

2 og 3 der ønsker HP-Pulpen pakket i ensileringssæk, henvises

derfor til lokale maskinstationer med pakkeudstyr.
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 *) Kan kun leveres i område 1, 4 og 5. Leveringstidspunkt for Hård-Pak afhænger af den lagte pakkerute.
**) Udsolgt indtil ny produktion indledes i oktober.
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Evt. Leveringsadr:

Tlf:         Mobil: 

E-mail adresse:

SE/CVR-nr:

Leverandør af sukkerroer til Nordic Sugar: Ikke leverandør af sukkerroer til Nordic Sugar:

 Sæt kryds her for at få fakturaen via email.

Jeg accepterer Nordic Sugars vedlagte Salgs- og Leveringsbetingelser og ønsker følgende betalingsbetingelser.

Udfør din bestilling af HP-Pulp online på www.fodernordicsugar.dk. Alternativt indskand ovenstående  
bestillingsblanket udfyldt og underskrevet og send den til HP-PulpinfoDK@nordzucker.com eller påsæt 
frimærke og fremsend den til os med almindelig post.

Udfyld navn og adresse

*) Tilbydes kun øst for Lillebælt (ikke brofaste øer undtaget).

Til silo
Tons Ultimo sept. til 14/11

Ønsket leveringstidspunkt

15/11 til december

Til Hårdpak * /////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////



Nordic Sugar A/S 
P.O Box 2100 
1014 København K

Tape

Fold og tape

Påklæb 
frimærke


