
Køb af privat fad hos Thy Whisky 
 
 
Hvad indebærer det? 
Du kan købe et fad som enkeltperson, som en gruppe eller som virksomhed.  

Når du køber dit eget private fad, vælger du frit fadtypen, malten og kornet til destillatet og den tilsigtede 
alder. Du følger fadet tæt hele vejen gennem lagringen, og det er i sidste ende dig, der beslutter, hvornår 
whiskyen er klar, og om vi skal flaske whiskyen ved fadstyrke eller lavere alkoholvolumen. Det bliver med 
andre ord din helt egen whisky. 

Ved påfyldning af fadet betaler du et samlet beløb, som dækker alle omkostninger til destillatet, tønden, 
flasker, etiketter, destillatet og spiritusafgift mv. indtil du har flaskerne i hånden, og prisen er den samme 
om fadet ligger i 3, 5, 10 eller 15 år på vores fadlager.  

Englene tager deres andel hvert år, så en lang lagring er også lig færre flasker. Men det afgørende skal altid 
være smagen og at opnå den rigtige balance i whiskyen. First fill fade og mindre fade, vil alt andet lige 
betyde en kortere lagringstid end større fade, der har været brugt til whisky en eller flere gange tidligere.  

Private fade et tilgængelige per efterspørgsel, og der kan være ventetid på at få den kombination af 
destillat og fade, som du ønsker. Vi forbeholder os også ret til at begrænse antallet at private fade for at 
kunne nå vores eget produktionsmål for året.  

 
Destillatet 
Vi arbejder med forskellige destillater, som primært er defineret ud fra forskellige malttyper vi laver i 
malteriet til whiskyen. Følgende er de mest almindelige.  

• Single Malt - Pale, vores standard destillat uden røg, med masser af maltsødme og klassisk ’single 
malt’ karakter 

• Single Malt - Cara, en variation over vores standard destillat, hvor vi med en anden teknik i 
maltningen får en intens smag af toffee og brændt karamel i destillatet.  

• Single Malt - Bøg, et new make med vores unikke danske bøgerøg, som vi bruger til vores "Bøg" 
whisky, som tidligere har vundet titlen som årets bedste whisky i Europa.  

• Single Malt - Kornmod, et new make lavet på en af vores gamle danske kornsorter fx Imperial eller 
Langelandsbyg, som vi har genoplivet efter 100 års dvale i den Nordisk Genbank.  

• Spelt-Rye, vores take på en nordisk "Rye" whisky, som vi typisk lagrer på nye træfade.  

Vi eksperimenterer hele tiden med nye kornsorter og malttyper til vores destillater, som af og til kan være 
tilgængelige for private fade. 

Du kan læse lidt mere her: https://thy-whisky.dk/whiskyen/   

 
Fadtyper 
Vi arbejder primært med tre fadtyper. 

• New Oak. Nye træfade af amerikansk hvid-eg med medium-heavy toast. Nye træfade tilfører 
sødme, masser af vanilje og tanniner/garvesyre, som man typisk kender fra amerikansk whisky. Nye 
fade bruger vi mest til grain whisky som vores Spelt-Rye.  

https://thy-whisky.dk/whiskyen/


• Ex-bourbon fade, som tidligere har været brugt én gang til lagring af amerikansk bourbon whisky. 
Fadene afgiver stadig honning- og vaniljesødme, men færre bitterstoffer, og giver dermed et mere 
afdæmpet aftryk på whiskyen, som udvikler sig positivt selv efter mange års lagring. Meget single 
malt whisky starter sin lagring på et bourbon fad, nogle gange med et senere med finish på vinfade, 
fx spanske sherryfade for at tilføre flere nuancer i smagen.  

• Ex-PX/oloroso sherry fade, som har været brugt i ofte 20-40 år (nogle kan være nyere) til lagring af 
sherry vin i Jerez eller Montilla, som er lavet på soltørrede druer med højt sukkerindhold. Fadene 
afgiver en vinøs duft og dybsøde noter af tørrede frugter og terroir (jord) og tilfører whiskyen en 
dyb rødbrunlig farve. På grund af den kraftige smagsafgivning, er særligt mindre 1st fill sherryfade 
ikke velegnede til en meget lang lagringstid. 

Andre fadtyper kan lejlighedsvist være tilgængelige.  

 
Pris og fadstørrelse 
Prisen afhænger af hvor mange liter destillat du vælger at fylde på fadet. Tilgængeligheden af de enkelte 
fadtyper kan variere. Andre fadtyper og størrelser end de angivne, samt refill fade fra vores egne 
aftapninger og omfadninger kan også være tilgængelige. 

 
Eksempler på priser for private fade pr. 1.7.2022 

Fad Påfyldt new 
make (63,5 %) 

Pris, kr.  
(inkl. moms) 

Pris pr. liter 
påfyldt (kr.) 

Pris, pr. 50 cl flaske á 
fadstyrke/46 % (kr.)*  

Mulige fadtyper (1st 
fill) 

Octave  
(60 liter) 

60 liter 48.000 800 500 kr./400 kr. 
(efter 3-4 år) 

Ex-PX/oloroso, 
bourbon 

Quarter  
(120 liter) 

110 liter 82.500 750 470 kr./375 kr. 
(efter 4-6 år) 

Ex-PX/oloroso, ex-
bourbon, new oak 

Barrel  
(200 liter) 

190 liter 121.600 640 400 kr./320 kr. 
(efter 5-7 år) 

Ex-bourbon, new oak 

Hogshead  
(250 liter) 

240 liter 153.600 640 400 kr./320 kr. 
(efter 5-7 år) 

Ex-PX/oloroso 
 

Butt  
(500 liter) 

480 liter 278.400 580 
 

360 kr./290 kr. 
(efter 7-9 år) 

Ex-PX/oloroso 
 

 
Priserne er inkl. moms og dækker alle omkostninger. Der er frit valg af destillat og fadtype. Omfadning til 
nye fade undervejs samt delaftapninger kan aftales mod dækning af vores ekstraomkostninger.   

Fradampningen fra fadet (Angel’s Share) ligger normalt årligt på omkring 2-3 pct. på større tønder og 4-7 
pct. på de mindre tønder. Samtidig vil alkoholprocenten typisk falde undervejs. Men det er individuelt fra 
fad til fad.  

På mindre fade kan man således ved 3-4 års lagring ofte regne med at tappe ca. 80 % af volumen ved 
fadstyrke. På større fade vil ofte man kunne tappe tilsvarende mængde efter 5-6 års lagring. I oversigten 
oven for har vi angivet en ca.-pris per flaske ved fadstyrke samt ved nedvanding til ca. 46 pct. alc. vol. ud fra 
en almindeligt forekommende fradampning. Prisen vil dog variere fra fad til fad.  

 
 
 



Aftapning 
Det vil være op til dig at beslutte om whiskyen skal vandes ned fra fadstyrken til en lavere alkoholprocent. 
En lidt lavere alkoholstyrke, vil ofte gøre whiskyen mere tilgængelig end en aftapning ved fadstyrke. Men 
en whisky ved fadstyrke kan modsat også være en unik og intens oplevelse at smage. 

Flaskerne vil være af den type, som vi på aftapningstidspunktet bruger. Whiskyen vil blive tappet som en 
single cask specialaftapning af Thy Whisky, hvor fadnummeret og alle informationer om fadet anføres på 
etiketten. Du vil også have mulighed for, selv at tilføje en tekst på etiket og rør. Du får overleveret flaskerne 
efter aftapning, efter at vi har betalt spiritusafgiften.   

 
Handelsbetingelser for køb af private fade hos Thy Whisky 
 

1. Ejerskab til fadet 
Når Thy Whisky sælger et helt fad i en eller flere andele overgår fadet og dets indhold til at være købernes 
ejendom. Et fad kan godt deles mellem flere personer. Aftalen med Thy Whisky indgås for hver andel med 
én juridisk person.  

Med købet har køber betalt for alle omkostninger forbundet med påfyldning, oplagring, fadprøver, 
aftapning, flasker, afgifter og forsikring på fadet, medmindre andet er aftalt. Thy Whisky forpligter sig 
hermed til at oplagre fadet indtil køberen ønsker dette aftappet. Medmindre andet aftales, kan fadet ikke 
forlade Thy Whiskys lager i oplagringsperioden og umiddelbart efter aftapning overdrages det tomme fad 
til køberen, hvis dette ønskes.  

2. Påfyldningsdato og løbende besøg 
Vi vil gerne give alle fadejere en god oplevelse med at følge whiskyens udvikling, og vi håber, at alle vores 
fadejere har mulighed og lyst til at komme forbi undervejs. Planlæg jeres besøg inden for vores almindelige 
åbningstid på hverdage og udvalgte weekender. Du kan altid skrive og spørge til en konkret dato og 
tidspunkt, hvis du er i tvivl. 

Meld på forhånd jeres ankomst, så kan vi gøre klar til at tage en fadprøve, og få sat tid af i vores kalender til 
at smage på jeres fad sammen med jer, når I kommer.  

Alle fadejere er naturligvis også velkomne til at deltage i vores øvrige smagninger og rundvisninger mod 
betaling. Og som private fadejer også altid velkommen til at arrangere en privat smagning og rundvisning, 
hvor vi kan tage din whisky med i smagningen. 

Vi vil også invitere dig til vores årlige ’åbent destilleri’, hvor der sker flere ting på destilleriet. Det kan være 
en god anledning til at besøge dig fad, måske møde andre fadejere og høre om, hvad vi har gang i her hos 
Thy Whisky.  

3. Fortrydelse af køb og videresalg af fadandele 
Der gælder de for købeloven sædvanlige 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at fortryde købet bedes du 
kontakte Thy Whisky som vil behandle sagen. Fortrydelsesretten bortfalder dog på dagen for påfyldning. 
Thy Whisky kan som udgangspunkt ikke tilbyde at købe fade tilbage eller formidle salg af flaskerne efter 
aftapning. Det er tilladt at sælge eller overdrage sin fadandel til tredje part. I forbindelse med salget skal 
fadejeren oplyse Thy Whisky om, at der er indtrådt en ny ejer, og opgive navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer på vedkommende.   



4. Etikettering og flasker 
Thy Whisky sørger for tapning af den færdige whisky inden for 3 måneder efter, at fadejeren træffer 
beslutning om at aftapningen skal ske. Whiskyen tappes i de flasker som Thy Whisky bruger til sine egne 
aftapninger, som udgangspunkt i 50 cl flasker, medmindre andet er aftalt i forbindelse med købet. Som 
udgangspunkt anvendes de typer af etiketter og flasker, som Thy Whisky bruger på tidspunktet for 
tapningen. Ved køb af hele fade, kan der evt. indgås aftale om særlige personlige etiketter. 

5. Brand, tyveri eller andre uheld 
I tilfælde af brand, tyveri eller andre uheld, som gør, at fadets indhold går tabt, er Thy Whisky uden 
beregning forpligtet til at tilbyde at fylde et nyt fad af samme type og størrelse som erstatning. Der ydes i 
den forbindelse ikke erstatning for tabt oplagringstid, og der må påregnes minimum tre års fornyet 
oplagring af det nye fad. Hvis det er muligt for Thy Whisky at tilbyde et andet fad til erstatning af samme 
alder og type, vil vi som tilbyde dig det som alternativ.  

Det kan ske at et fad viser sig at være utæt, og det skal det naturligvis ikke være. Vi laver altid en kontrol af 
fadene før påfyldning for at sikre, at der ikke er større utætheder og at fadet er frisk. Hvis der alligevel 
skulle være en lille utæthed i fadet, som er overset, vil dette som oftest kunne ses i løbet af de første dage 
efter påfyldning af fadet, og der er mulighed for at skifte fad. Andre gange opstår utætheder første senere i 
lagringen, men heldigvis sker det sjældent meget pludseligt. Vi vil give ejerne besked, og evt. tilbyde at 
genpåfylde fadet, hvis en nævneværdig mængde skulle være gået tabt. 

6. Hvis Thy Whisky lukker inden lagringstiden er opnået. 
I det tilfælde, at Thy Whisky skulle lukke produktionen mens dit fad ligger i vores lager, og vi ikke har 
mulighed for at gennemføre fadlagringen, er køberen sikret ved, at Thy Whisky forpligter sig til forlods at 
betale spiritusafgiften, som pt. er er 150 kr. pr liter ren spiritus, samt et beløb på 50 kr. per påfyldt liter til at 
afhjælpe fadejernes evt. udgifter til at få færdiglagret og tappet whiskyen andetsteds. Endvidere vil 
fadejerne beholde fadet efter det er tømt. Hvis en sådan situation skulle opstå, vil Thy Whisky være 
behjælpelig med at få dette arrangeret.  

8. Øvrige betingelser 
Købet er i øvrigt omfattet af vores generelle handelsbetingelser, som du kan finde på vores hjemmeside 
www.thy-whisky.dk 

 

Ovenstående betingelser er gældende pr. 1. august 2022.  

http://www.thy-whisky.dk/

