
Almindelige handelsbetingelser, efteråret 2020 – Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland: 
 
1. Handel  

 Det kan forekomme, at der sker fejl ved tællingen af det antal træer der er markeret, hvorfor der skal tages et vist 
forbehold overfor det oplyste antal. Afregning skal naturligvis ske efter det antal træer der læsses på lastbil/pakkes på 
paller.  

 Skulle der inden høst af træerne komme til at optræde alger, misfarvning, nålefald eller andre forhold som  
forringer træernes anvendelighed som juletræer, skal dette meddeles til Deres lokale skovfoged. Disse træer må ikke 
medtages.  

 Ved partier under 400 stk. kan det blive nødvendigt at flytte træerne til en opsamlingsplads. I så fald vil fragt og læsning 
blive udfaktureret til kostpris, hvis ejeren ikke selv foretager flytning og læsning. 

 Den fastsatte pris er under forudsætning af korrekt oparbejdning og at træerne overholder den angivne 
størrelse og kvalitet efter skovning.  

 Prisen gælder for varen læsset på lastbil. Dvs. omkostninger til oparbejdning, materialer, udkørsel, palletering og læsning 
på lastbil påhviler medlemmet.  

 Betaling sker pr. ultimo januar, fratrukket evt. hjælp til oparbejdning.  
 Alle priser er excl. moms. 

 
2. Oparbejdning 

 Al oparbejdning skal foretages i henhold til Juletræsdyrkerforeningens gældende retningslinier. Husk specielt følgende: 
 Normal starttidspunkt er 15.11, men oparbejdning må IKKE startes uden nærmere aftale med 

Skovdyrkerforeningen.  
 Træerne skal være rene og uden rester af slyngplanter, græs, ukrudt og løv. Hjælpematerialer såsom grenrettere, 

bambuspinde, strips mv. skal fjernes inden høst. Under høst, lagring og transport af træerne må de ikke blive 
snavsede.  

 Den renpudsede stab skal være mellem 5 og 10 % af træets højde op til 200 cm og mellem 5 og 15 % af træets 
højde for træer over 200 cm. 

 Med mindre andet er aftalt, skal træerne leveres stramt nettet i hvidt LZ-net.  
 Oparbejdnings-affald, pap, plastik osv. må IKKE forekomme i nettet eller pallen.  

 
3. Læsning og levering 

 Det vil blive meddelt hvor og hvornår træerne skal leveres. 
 Alle varer leveres frit læsset på bil ved bilfast vej. Dvs. veje der uden problemer kan befærdes med lastvognstog med en 

bruttobelastning på 42 tons. Det skal være muligt for lastvognstog at foretage vending eller kunne forsætte i 
fremadgående retning efter endt læsning. 

 Der skal normalt bruges 4 mand i ca. fire timer for at læsse en fuld lastbil med løse træer (og husk at det er hårdt 
arbejde!!) 

 Hovedparten af de træer der sælges igennem Skovdyrkerforeningen skal palleteres, hvorfor denne omkostning må 
påregnes. 

 
4. Reklamation, Force majeure og Tvistigheder 

 Varen henligger for sælgers regning og risiko i enhver henseende indtil aftalt leveringstidspunkt. 
 Kontraktmængderne skal være produceret i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Herunder især brug af 

pesticider, herbicider og andre sprøjtemidler. Såfremt nåleanalyse konstaterer ulovlige sprøjterester er dette 
reklamationsgrund for alle træer fra den pågældende kultur og leverancen kan blive annulleret, afvist eller returneret for 
leverandørens regning, således at Skovdyrkerforeningen bliver friholdt for alle omkostninger både interne og eksterne, 
samt eventuelle erstatningskrav rejst af kunder, kunders kunder osv. 

 Reklamation over et vareparti skal, for at være rettidigt, fremsættes senest 48 timer efter læsning. Køber har ret til at 
levere partiet tilbage. Reklamation over skjulte fejl og grove fejl (fx nåletab og ulovlige sprøjtemidler) kan dog 
fremsættes senere – også selvom partiet er i udlandet. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om sortering eller andre 
forhold vedrørende et parti grønt/juletræer, skal uoverensstemmelsen søges bilagt af 2 skønsmænd, der udpeges af køber 
og sælger i fællesskab. Hvis skønsmændenes afgørelse ikke danner baggrund for enighed mellem køber og sælger, må 
sagen afgøres ved domstolene. 

 Alle køb og salg sker under forbehold af strejke, lockout eller anden force majeure. 
 Alle tvister i henhold til denne kontrakt/rammeaftale afgøres iflg. dansk lov og ret. Værneting er retten i den retskreds 

hvor sælger ved kontraktens/rammeaftalens indgåelse havde sin bopæl. 
 

 Særligt vedr. Corona, svinepest og andre alvorlige smitsomme sygdomme. 
I tilfælde af alvorlige udbrud af smitsomme sygdomme, hvor myndighedsbeslutninger, markedsreaktion eller 
forbrugeradfærd væsentligt påvirker situationen for afsætning og levering af juletræer og pyntegrønt, tager Skovdyrkerne 
forbehold for handlens gennemførelse. I påkommende tilfælde vil Skovdyrkerne agere for at begrænse det samlede tab.  
 

 


