Mellem

Landbrug & Fødevarer/
Videncenter for Svineproduktion
CVR-nr. 25529529
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
(= VSP)

og

XXX
(= Besætningsejeren)

- under ét benævnt Parterne - er indgået følgende

Aftale om Hjemmeavl med DanAvl-besætning

1.0

Baggrund

1.1

VSP og Besætningsejeren har indgået Aftale om Avl eller Aftale om Opformering. Besætningsejeren driver ud over DanAvl-besætningen en eller flere Produktionsbesætning(er).

1.2

Besætningsejeren har ret til at købe DanAvl Landrace- eller Yorkshire-sæd til produktion af Pavlssvin eller overføre egenproduceret Krydsningsavlssvin eller Tilbagekrydsninger med
henblik på produktion af slagtesvin i alle Besætningsejerens Bedrifter.

1.3

Ord og betegnelser i denne Aftale skal - med mindre andet fremgår af sammenhængen forstås som defineret i bilag 6.1 a).

2.0

Produktionsbesætning(erne)

2.1

Aftalen vedrører de(n) Bedrift(er), der er angivet i bilag 6.1 b) og som i det følgende betegnes
som Produktionsbesætningerne eller enkeltvis som Produktionsbesætningen.

2.2

Besætningsejeren skal hver måned elektronisk indberette det totale soantal i hver af
Produktionsbesætningerne til VSP på de vilkår, som VSP fastsætter.

3.0

Ansvar og risiko

3.1

VSP er ansvarlig over for Besætningsejeren for eventuelle følger af grov uagtsomhed eller grov
forsømmelighed i forbindelse med VSP's opfyldelse af sine forpligtelser, jf. dog nedenfor.

3.2

VSP er i intet tilfælde ansvarlig for
a) fejl i indeksberegninger eller andre avlsoplysninger,
b) fejl i oplysninger om forældreskab,
c) økonomiske følger af tredjemands uretmæssige brug af de af Besætningsejeren
indsendte avlsdata eller de af VSP beregnede avlsdata.

3.3

VSP er ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

4.0

Brugerbetaling
Besætningsejeren betaler de af VSP fastsatte afgifter og gebyrer for de ydelser, Besætningsejeren modtager fra VSP i henhold til denne Aftale eller særskilt aftale, jf. pkt. 6.1 c).

5.0

Opsigelse

5.1

Aftalen ophører automatisk samtidig med ophør af Aftale om Avl og/eller Aftale om
Opformering.

5.2

VSP kan opsige denne Aftale i relation til én eller flere af Produktionsbesætningerne med 30
dages forudgående varsel i tilfælde af:
a) Manglende betaling af forfaldne afgifter og gebyrer.
b) Besætningsejeren ikke opfylder de i denne Aftale fastsatte vilkår i øvrigt.
En misligholdelse af denne Aftale anses som en misligholdelse af Besætningsejerens Aftale
om Avl og/eller Aftale om Opformering.

6.0

Regelsættet

6.1

Til denne Aftale hører følgende regelsæt (= bilag), der med de ændringer og tilføjelser, der
senere måtte gøres i disse, indgår som en integreret del af denne Aftale:
a)

Definitioner, jf. pkt. 1.3,

b)

Bedrifter, jf. pkt. 2.1,

c)

Afgifter ved produktion og omsætning af DanAvl-avlsmateriale, jf. pkt. 4.0.
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6.2

De enkelte regelsæt, jf. pkt. 6.1, kan ændres med 6 måneders varsel eller på den måde og
med det varsel, der fremgår af vedkommende regelsæt.

6.3

Ændringer i de enkelte regelsæt meddeles skriftligt til Besætningsejeren.

6.4

De enkelte og aktuelle bilag og regelsæt kan ses på www.vsp.lf.dk.

, den

/

København, den

/

Som Besætningsejer:

For Videncenter for Svineproduktion:
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