Definitioner
I DanAvl-sammenhæng skal følgende ord og betegnelser forstås som defineret nedenfor.
”Afgifter” opkræves ved omsætning af DanAvl-avlsmateriale, og anvendes til finansiering af avlsarbejdet i
Avlsbesætninger, udviklingsarbejdet i VSP, kontrol af DanAvl-avlsmateriale samt markedsføring af DanAvl.
”Aftale om Avl” er de aftaler, som VSP har indgået med en række svineproducenter til gennemførelse af
avlsarbejdet i DanAvl.
”Aftale om DanAvl-KS-station” er de aftaler, som VSP har indgået med en række KS-stationer, som led i
avlsarbejdet i DanAvl.
”Aftale om Hjemmeavl” er de aftaler, som Forhandler har indgået med en række Produktionsbesætninger
til produktion eller tilførsel af P-avlssvin til brug i egen Bedrift.
”Aftale om Hjemmeavl med DanAvl-besætning” er de tillægsaftaler, som VSP har indgået med en række
DanAvl-besætninger om produktion eller tilførsel af P-avlssvin til brug i deres tilknyttede Produktionsbesætninger.
”Aftale om Hjemmeavl med Forhandler” er de tillægsaftaler, som VSP har indgået med en række DanAvlForhandlere, hvorved de bemyndiges til at indgå Aftale om Hjemmeavl med deres kunder.
”Aftale om KS-Samarbejde” er de aftaler, som VSP senere måtte indgå med en række udenlandske KSstationer om produktion og salg af sæd fra DanAvl-orner.
”Aftale om Opformering” er de aftaler, som VSP har indgået med en række svineproducenter om produktion og salg af DanAvl-avlssvin.
”Aftale om Agents brug af Varemærke” (= Agreement on Agent’s use of Trademark) er den aftale, en Forhandler og dennes Agent skal underskrive om overholdelse af Konceptmanualen.
”Agent” er en person eller virksomhed, som handler i en Forhandlers navn og for dennes regning.
"Antagelseskriterier" er de vilkår, som VSP har opstillet, og som en virksomhed skal opfylde for at kunne
indgå Forhandleraftalen og blive registeret som en godkendt DanAvl-forhandler.
”Avler” betyder besætningsejer, der som led i et Avlssystem producerer og sælger (udlejer eller udlåner)
renracede Avlssvin. Dette udelukker ikke, at en Avler også producerer og sælger Krydsningsavlssvin.
”Avlsbesætning” betyder en besætning, der som led i et Avlssystem producerer og sælger (udlejer eller udlåner) renracede Avlssvin.
”Avlssvin” betyder orner, søer og sopolte, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl eller opformering af
svin. Definitionen dækker både betegnelserne renracede Avlssvin og Krydsningsavlssvin.
"Avlssystem" betyder en organisation eller selskabsretlig struktur, der gennemfører et selektionsarbejde
med et antal rene svineracer for at forfølge fastlagte avlsmål.

”Bedrift” er den driftsenhed som samme fysiske eller juridiske person driver med produktion af svin på den
til VSP oplyste adresse.
”Blandingssæd” (= Produktionssæd) er sæd, som stammer fra to eller flere orner.
”Brugskode” angiver DanAvl-avlssvinets anvendelsesmuligheder i en besætning. Brugskode 100 angiver,
at Avlssvinet kan anvendes af alle besætningstyper. Brugskode 200 angiver, at Avlssvinet kan anvendes af
alle besætningstyper med undtagelse af besætninger, der har indgået Aftale om Avl.
”DanAvl” er navnet på det Avlssystem, som VSP ejer og driver.
"DanAvl-avlsmateriale" betyder Avlssvin, sæd og embryoner (renracede og krydsningsavlssvin), der anvendes eller påtænkes anvendt til avl eller opformering af svin med minimum 25 % DanAvl-gener.
”DanAvl-avlssvin” betyder Avlssvin fra DanAvl-besætninger.
”DanAvl-besætninger” betyder besætninger tilhørende de Avlere og Opformeringsejere, som VSP har indgået Aftale om Avl og/eller Aftale om Opformering med.
"DanAvl-gener" har samme betydning som DanAvl-avlsmateriale.
”DanAvl-krydsningsavlssvin” betyder Avlssvin, der er en førstegangskrydsning mellem to racer fra DanAvlbesætninger.
"DanAvl-KS-station" betyder en KS-station, som har indgået Aftale om DanAvl-KS-station med VSP om
indsættelse og tapning og salg af sæd fra DanAvl-orner.
”DanAvl-forhandlere” betyder virksomheder, som har indgået en Forhandleraftale med VSP.
”DanAvl Opformering” er foreningen af Opformeringsejere i DanAvl.
”DanAvl-orner” betyder orner (renracede såvel som krydsningsavlssvin) fra DanAvl-besætninger.
”DanAvl-varemærket” er det registrerede varemærke og forretningskendetegn, som VSP/Landbrug & Fødevarer ejer, herunder men ikke begrænset til ordmærket "DanAvl" og figurmærket bestående af stiliserede svin, og som benyttes i forbindelse med markedsføringen af DanAvl-systemet.
”DanAvl-udvalget” er et marketingsudvalg, der har til formål at styrke DanAvl-brandet, markedsstrategier
og samarbejdet mellem Forhandlere. Udvalget består af repræsentanter fra DanAvl-forhandlere, Dansk
Svineavl, DanAvl Opformering, VSP og VSP’s bestyrelse.
"DanAvl-Voldgiftsretten" er Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen, der afgør tvister, der
opstår mellem VSP og VSP's medkontrahenter.
”Dansk Svineavl” er foreningen af Avlere i DanAvl.
”Databank for Svineavl” (= Databanken) er navnet på den database, hvor data fra DanAvl-besætninger og
Forhandlere lagres og bearbejdes.
”GGP-avlssvin” (Great Grand Parent) er et renracet Avlssvin i en Avlsbesætning, som producerer renracede kuld, som indgår i selektionsarbejdet i et Avlssystem.
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”GP-avlssvin” (Grand Parent) er et Avlssvin, der anvendes til produktion af Avlssvin til eget brug eller salg i
en opformeringsbesætning (dette er at opfatte som et renracet Avlssvin).
”Forhandler” se ”DanAvl-forhandlere”.
”Forhandleraftale” er de aftaler, som VSP har indgået med en række virksomheder om køb og salg af DanAvl-avlsmateriale.
"Hjemmeavl" betyder det avlsarbejde, der gennemføres i en Produktionsbesætning til produktion af Pavlssvin til brug i egen Bedrift.
”Hjemmeavl, soantal” betyder soantal i forbindelse med en aftale om Hjemmeavl. Til soantallet henregnes
alle hundyr i besætningen, der er løbet mindst én gang.
”Indeks", også kaldet Avlsindeks eller Avlsværdi, betyder den økonomiske værdi et Avlssvin potentielt er
værd. Indekset angives på tværs af alder, køn og besætning som afvigelsen fra gennemsnittet på alle levende afkomsprøvede avlssøer i racen samt afkomsprøvede søer, der er afgået inden for en given periode.
"Kernestyring" betyder det avlsarbejde, der gennemføres i en Produktionsbesætning, der driver Hjemmeavl, men som i tillæg har indgået registrering hos VSP om mulighed for at anvende Databanken for Svineavl til bestemmelse af avlsværdien i avlsarbejdet.
”Konceptmanual” er det af VSP til enhver tid udstedte regelsæt vedrørende brug af DanAvl-varemærket.
”Krydsningshundyr” (= F1’ere) er hundyr, som er en førstegangskrydsning mellem to forskellige racer, produceret i en DanAvl-besætning.
”Krydsningsorne” er en orne, som er en førstegangskrydsning mellem to forskellige racer, produceret i en
DanAvl-besætning.
”KS” (= Kunstig Sædoverføring) betyder manuel indføring af ornesæd i hundyr.
”KS-Samarbejde” er det samarbejde en Forhandler eller VSP kan indgå med en udenlandsk KS-station,
som beskrevet i Minimumskrav til Aftale om KS-samarbejde.
”KS-station” betyder stalde, hvor orner opstaldes, og der foretages tapning og salg af sæd.
”Købererklæring og accept af Salgsvilkår” betyder en af VSP fastsat erklæring om, at en køber af DanAvlavlsmateriale ikke videresælger DanAvl-avlssvin, afkom heraf eller sæd til andet end nærmere angivne
formål.
”Minimumskrav til Aftale om KS-Samarbejde” er de vilkår, som VSP har opstillet, der som minimum skal
være indeholdt i Aftale om KS-Samarbejde mellem Forhandleren og en udenlandsk KS-station.
”Navnesæd” er sæd fra en identificeret orne.
”Opformeringsbesætning” betyder besætning, der som led i et Avlssystem producerer og sælger (udlejer
eller udlåner) krydsningsavlssvin.
”Opformeringsejer” betyder en besætningsejer, der som led i et Avlssystem producerer og sælger (udlejer
eller udlåner) krydsningsavlssvin. Dette udelukker ikke, at en Opformeringsejer også producerer og sælger
renracede Avlssvin.
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”Organiseret samarbejde” forstås typisk som – men ikke udelukkende – at den pågældende besætningsejer driver virksomhed med avl eller opformering for et andet Avlssystem.
”P-avlssvin” (Parent) er et Avlssvin, der indgår i en Produktionsbesætning med henblik på produktion af
slagtesvin (dette er at opfatte som et krydsningsavlssvin).
”Produktionsbesætning” betyder en besætning, som introducerer Avlsmateriale i den pågældende besætning ved indkøb af Avlsmateriale fra et Avlssystem, og som ikke selv sælger Avlsmateriale samt hverken
direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af et Avlssystem eller har indgået Organiseret samarbejde med
et sådant.
”Produktbetegnelse” er de(t) navn(e), der anvendes ved markedsføring og omsætning af Avlssvin, på den
måde og på de vilkår, der står angivet i Regler for Opformering og/eller Regler for Avl.
”Regler for Avl” er det regelsæt, Avlere skal følge ved udførelse af avlsarbejdet i deres besætning.
”Regler for Opformering” er det regelsæt, Opformeringsejer skal følge ved udførelse af opformeringsarbejdet i deres besætning.
”Renracede DanAvl-avlssvin” betyder Avlssvin, der er afkom af forældre af samme race fra DanAvlbesætninger.
"Standbysopolte" er slagtesvin fra Produktionsbesætninger med en given SPF–sundhedsstatus, som VSP
efter ansøgning har tilladt omsættes, hvis der ikke kan skaffes sopolte med tilsvarende sundhedsstatus fra
DanAvl-besætninger.
”Tilbagekrydsninger” (= F2’ere) er hundyr produceret i en DanAvl-besætning med et godkendt DanAvlkrydsningsavlssvin som moder og enten en Landrace- eller Yorkshire-orne som fader.
"VSP” betyder Videncenter for Svineproduktion, der er en afdeling under Landbrug & Fødevarer, som varetager fælles udviklings- og forsøgsarbejde i relation til dansk svineproduktion, herunder drift af DanAvl.
"VSP, Avl & Genetik" (= Avl & Genetik) betyder den del af VSP, som har ansvaret for udviklingen og driften
af DanAvl.

4
LFID-29-16923 / 18. december 2014

