Oprettelsesbilag for nye besætninger i DanAvl (gyldigt pr. 1. januar 2015)
Skriv tydeligt!
KerneStyring □

Besætningstype (sæt ét kryds)
Besætningsnavn (maks. 30 tegn)

1.

Opformering □
2.

1. Hovednavn, 2. Alternativt navn

Ejer (maks. 30 tegn)
CHR-adresse (besætningsadr.)
Postnummer og by
Længdegrad
Breddegrad
Postadresse
Postnummer og by
Længdegrad
Breddegrad
Land (inkl. landekode)
CHR-nummer / nationalt besætningsnr.
Momsnummer (kun for opformering)
Telefon-nr. fastnet
Telefon-nr. kontaktperson mobil
E-mail-adresse
Antal søer i alt
Nedenstående felter udfyldes kun for nye KerneStyringsbesætninger:
Avlsmetode

Zigzag:

Renracet - husk race:

Kernestyringskonsulent – kontor
Må rådgiver få tilsendt lister per mail?

Ja: Producentens underskrift:______________________________
Nej:

Der opkræves et registreringsgebyr pr. besætningsnummer. Gebyrets størrelse kan findes i Regler for Opformering, Appendiks 12, Brugerbetaling på www.vsp.lf.dk.
Indsendt af : Navn:________________________________________________
Konsulent/Forhandler____________________________________
Telefon:___________________ e-mail: _____________________

E-mailes til VSP (= Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer): support@danavl.dk

VEND 

Generelle forhold omkring Kernestyring
På denne blanket ansøges VSP om tilladelse til at gennemføre Kernestyring. En forudsætning er dog, at besætningen
allerede har indgået en aftale om Hjemmeavl med sin DanAvl-KS-station eller Forhandler. (For danske besætninger sker
det automatisk, hvis der indkøbes navnesæd).
Når besætningsejeren tilmelder sig Kernestyring, får besætningen tildelt et besætningsnummer i Databank for Svineavl.
Herefter er det muligt at indberette avlsdata fra besætningen og lave intern selektion i besætningen baseret på de indekser, der herefter kan hentes i Databanken.
Vi skal gøre opmærksom på følgende:
1. Information om ”Hjemmeavl”, ”Vejledning i Kernestyring” samt diverse afgifter mv. kan findes på www.vsp.lf.dk.
2. Det anbefales, at besætningen støtter sig til en Kernestyringskonsulent og eller en DanAvl-forhandler, som kan medvirke til, at registreringen fra besætningen bliver optimal.
3. Det er ikke VSP’s hensigt at yde konsulentbistand i forbindelse med denne ordning, men i enkeltstående spørgsmål
kan der ydes konsulenthjælp mod betaling.
4. Det anbefales kraftigt, at nedenstående generelle betingelser gennemlæses.

Generelle betingelser for Kernestyring
1.0 Ejerskab til data
1.1 VSP modtager, kontrollerer og registrerer al indrapporteret data og beregner avlsindeks, rangering, og andre avlsinformationer og tillader Konsulenten/DanAvl-forhandleren og besætningsejeren at anvende resultaterne heraf.
1.2 VSP træffer beslutninger om avlsprogrammet og behandler avlsindekset på baggrund heraf.
VSP kan til enhver tid ændre avlsprogrammet med den følge, at avlsindekset ændres tilsvarende.
VSP beslutter, om de avlsdata, som er indrapporteret og behandlet, skal indgå i beregningen af det officielle avlsindeks i DanAvl.
1.3 Modtaget og behandlet data tilhører VSP.
1.4 VSP har ret til at anvende og offentliggøre avlsdata vedrørende besætningen.
2.0 Betaling
2.1 Hvis besætningen er beliggende i Danmark, skal besætningsejeren direkte til VSP betale afgifter og brugerbetalinger
for ydelser leveret af VSP.
Hvis besætningen er placeret uden for Danmark, skal besætningsejeren til Forhandleren betale afgifter og brugerbetalinger for ydelser leveret af VSP.
2.2 Besætningsejeren har adgang til registrering af besætningsnummeret 1. januar året før oprettelsen. Ønskes adgang
til besætningsnummeret tidligere end dette, opkræves besætningsgebyret per yderligere påbegyndt år.
3.0 VSP – Kommunikation, risiko og ansvar
3.1 Alle meddelelser og al kommunikation mellem Parterne skal ske digitalt i form af elektronisk post, elektronisk indtastning og elektronisk dokumentudveksling, med mindre andet udtrykkeligt er angivet eller meddelt. VSP fastsætter regler om anvendelse af særlige metoder og formater for kommunikation, meddelelser og indtastninger, som skal sendes
til VSP.
3.2 Besætningsejeren bærer risikoen for fejl, opstået under digital kommunikation med VSP, medmindre det er klart eller
burde være klart for VSP, at meddelelser ikke er modtaget, eller at modtagne data er behæftet med fejl.
En kopi af VSP's datalog skal udgøre bevis for indholdet af de fra besætningsejeren modtagne data og meddelelser,
med mindre der føres bevis for det modsatte.
3.3 Besætningsejeren anerkender, at VSP alene er ansvarlig over for besætningsejeren for eventuelle følger af grov
uagtsomhed eller grov forsømmelighed.
3.4 Uanset ovenstående bestemmelse i pkt. 3.3 kan VSP aldrig blive ansvarlig for:
a) fejl i indeksberegninger eller andre avlsoplysninger.
b) unøjagtigheder i oplysninger om forældreskab.
c) økonomiske følger af tredjemands uretmæssige brug af de af Forhandler eller besætningsejeren indsendte
avlsdata eller de af VSP beregnede avlsdata.
3.5 VSP er ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.
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