Minimumskrav til aftale om hjemmeavl
med Landrace og Yorkshire Avlsmateriale

1.0

Baggrund

1.1

Forhandleren kan i medfør af Forhandleraftalen med SEGES P/S, Videncenter for
Svineproduktion (= VSP) indgå en aftale om hjemmeavl med sin kunde, hvis denne ejer og
driver en Produktionsbesætning, det vil sige, at kunden alene anvender leveret DanAvlavlsmateriale til produktion af hundyr til brug i egen Bedrift.

1.2

Forhandlerens kunde skal senest samtidig med underskrift af aftale om hjemmeavl underskrive
en Købererklæring med accept af Salgsvilkår for levering af renracede DanAvl-avlssvin og en
tilsvarende Købererklæring for levering af DanAvl Landrace- og/eller Yorkshire-sæd.

1.3

Forhandlerens aftale om hjemmeavl med dennes kunde skal medtage nedenstående
minimumsvilkår.

1.4

Ord og betegnelser nedenfor skal forstås som defineret i Forhandleraftalen, jf. pkt. 5.0.

2.0

Besætning(erne) og soantal

2.1

Aftalen skal vedrøre de(n) besætning(er), der er angivet i de af Forhandlerens kunde
underskrevne Købererklæringer og accept af Salgsvilkår, og som i det følgende betegnes som
Besætningerne eller enkeltvis som Besætningen.

2.2

Forhandleren skal hver måned indberette det totale soantal i hver af Besætningerne til VSP.

3.0

Levering af DanAvl-avlsmateriale

3.1

Forhandlerens kunde har i medfør af aftale om hjemmeavl ret til at bestille og få leveret:
a)

sæd fra DanAvl Landrace- og DanAvl Yorkshire-orner fra en DanAvl-KS-station, der har
indgået en Aftale om DanAvl-KS-station med VSP.

b)

sæd fra DanAvl Landrace- og DanAvl Yorkshire-orner fra en udenlandsk KS-station,
som har indgået en aftale om KS-samarbejde med en godkendt DanAvl-forhandler.

Forhandlerens kunde bestiller den sæd fra DanAvl-orner, han har brug for til løbninger i
Besætningerne, jf. pkt. 2.0, og får denne sæd leveret på de vilkår, der er aftalt mellem ham og
Forhandleren.

3.2

Forhandlerens kunde har i medfør af aftale om hjemmeavl ret til at købe:
a)

Renracede DanAvl Landrace- og DanAvl Yorkshire-avlssvin fra DanAvl-besætninger.

b)

Krydsningshundyr og Tilbagekrydsninger baseret på DanAvl Landrace og DanAvl
Yorkshire fra DanAvl-besætninger.

Forhandlerens kunde kan købe DanAvl-avlssvin hos enhver udbyder af DanAvl-avlssvin, dog på
den måde og på de vilkår, han aftaler med Forhandleren.

4.0

Opsigelse og ophør

4.1

Forhandlerens aftale om hjemmeavl med kunden skal ophøre automatisk og samtidig med
ophør af Forhandlerens Forhandleraftale med VSP.

4.2

VSP skal dog kunne opsige aftale om hjemmeavl i relation til Forhandlerens kunde med 30
dages forudgående varsel eller uden varsel i tilfælde af:
a) Manglende betaling af forfaldne Afgifter og brugerbetalinger.
b) Forhandlerens kunde ikke opfylder de i aftale om hjemmeavl fastsatte vilkår i øvrigt.
Hvis VSP opsiger aftale om hjemmeavl i relation til Forhandlerens kunde, er Forhandleren
forpligtet til at opsige den med kunden indgåede aftale om hjemmeavl eller særskilt aftale i
øvrigt.

4.3

Forhandleren skal sikre, at aftale om hjemmeavl mellem Forhandleren og dennes kunde ikke
kan ophøre tidligere end det seneste af de i pkt. a) + b) +c) nævnte tidspunkter (jf. dog pkt.
4.4):
a)

18 måneder fra aftalens ikrafttrædelse.

b)

12 måneder fra den seneste levering af renracede DanAvl Landrace- og DanAvl
Yorkshire-avlssvin til Besætningen, hvis Avlssvinene var afgiftsfritagede.

c)

3 måneder fra den seneste levering af Krydsningshundyr og Tilbagekrydsninger baseret
på DanAvl Landrace og DanAvl Yorkshire til Besætningen, hvis Avlssvinene var
afgiftsfritagede.

4.4

De i pkt. 4.3 nævnte ophørsfrister kan udelukkende fraviges i det tilfælde, hvor Forhandlerens
kunde inden 30 dage indgår en tilsvarende ny aftale med en anden DanAvl-forhandler, såfremt
ophørsfristerne i den opsagte aftale overføres til den nye aftale.

4.5

Ved ophør af aftalen skal Forhandlerens kunde tidligst 2 år fra ophørsdatoen kunne indgå en
ny tilsvarende aftale om hjemmeavl, med mindre Forhandlerens kunde inden 30 dage efter
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ophøret af aftalen med Forhandleren indgår en ny tilsvarende aftale om hjemmeavl med en
anden DanAvl-forhandler.

5.0

Regelsættet

5.1

Til aftalen mellem Forhandleren og dennes kunde skal høre bilaget (= regelsættet) Definitioner,
jf. pkt. 1.4, der med de ændringer og tilføjelser, der senere måtte gøres i disse, indgår som en
integreret del af aftalen mellem Forhandleren og dennes kunde.

5.2

Regelsættet, jf. pkt. 5.1, kan ændres med 6 måneders varsel eller på den måde og med det
varsel, der fremgår af vedkommende regelsæt.

5.3

Ændringer i regelsættet meddeles skriftligt til Forhandleren.

5.4

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