Minimumskrav til Aftale om KS-Samarbejde

1.0

Baggrund

1.1

Forhandleren kan i medfør af Forhandleraftalen indgå en aftale om KS-Samarbejde med udenlandske KS-stationer.
Forhandlerens aftale med en udenlandsk KS-station skal medtage nedenstående minimumsvilkår.

1.2

Ord og betegnelser nedenfor skal - med mindre andet fremgår af sammenhængen - forstås
som defineret i Forhandleraftalen.

2.0

KS-stationen

2.1

Aftalen skal vedrøre KS-stationens ornestation(er), og de(n) til ornestationen hørende isolationsstald(e), jf. pkt. 12.1 a) hvor disse lokationer er oplistet (= KS-stationen).

2.2

Forhandlerne kan kun indgå en aftale med en udenlandsk KS-station, hvis KS-stationen ikke er
optaget på VSP´s liste over KS-stationer med købsforbud, og Forhandlernes aftale med KSstationen skal ophøre, hvis og når KS-stationen senere optages på VSP´s fortegnelse over KSstationer med købsforbud, jf. også pkt. 11.3.

2.3

Forhandler skal give meddelelse til VSP, hvis adressen på KS-stationen ændres eller nye ornestationer og/eller isolationsstalde tages i brug.

2.4

De orner, der er opstaldet på KS-stationen – herunder de af Forhandleren leverede DanAvlorner - betegnes under ét som Besætningen.

3.0

Ornerne

3.1

KS-Stationen må kun indsætte DanAvl-orner med Brugskode 100, der er født i en DanAvlbesætning tilhørende en Avler, som har indgået Aftale om Avl med VSP.

3.2

I det tilfælde, hvor KS-stationen er beliggende i Tyskland, Holland eller Belgien, skal
aktive DanAvl Landrace- og Yorkshire-orner til enhver tid have et Indeks på minimum 100 og
aktive DanAvl Duroc-orner skal have minimum et Indeks på 85 med virkning fra 1. april 2014.

4.0

Salg af sæd og betaling af Afgifter

4.1

KS-Stationen må kun sælge sæd fra renracede DanAvl-orner til
a)

DanAvl-besætninger.

b)

DanAvl-forhandlere.

c)

Produktionsbesætninger, hvis besætningens ejer inden leveringen har underskrevet
den til enhver tid af VSP fastsatte Købererklæring og accept af Salgsvilkår, jf. pkt. 12.1
b), der bl.a. indeholder forbud mod, at ejeren videresælger den købte renracede sæd
eller afkom heraf – herunder krydsningsafkom,

Vedrører salget renracet DanAvl Landrace- eller Yorkshire-sæd er det et yderligere vilkår, at besætningens ejer inden leveringen har indgået Aftale om Hjemmeavl med en
registeret DanAvl-forhandler,
Vedrører salget renracet DanAvl Duroc-sæd er det et yderligere vilkår, at sæden –
medmindre KS-stationens kunde har bestilt Navnesæd (= sæd fra én identificeret orne)
– der stammer fra to eller flere renracede DanAvl Duroc-orner (= Blandingssæd), hvis
dette er tilladt i henhold til den nationale veterinære lovgivning.
Fortegnelse over DanAvl-besætninger og DanAvl-forhandlere kan ses på www.danavl.dk.
4.2

Bortset fra levering af orner til slagtning er det KS-stationen forbudt at flytte Besætningen eller
enkelte DanAvl-orner fra KS-stationen uden forudgående samtykke fra VSP.

4.3

Forhandleren skal betale de til enhver tid fastsatte Afgifter på den sæd fra DanAvl-orner, KSstationen sælger eller udleverer, jf. pkt. 12.1 c).

5.0

Navngivning og mærkning af sæd

5.1

KS-orner skal ved første anvendelse øremærkes med et ornenavn.
Ved oprettelse af KS-stationen i Databanken for Svineavl tildeles KS-stationen et af VSP bestemt KS-orne prefix. Prefixet består af to bogstaver (A-Z), der skal anvendes som de to første
karakterer i ornenavnet.
Ornenavne må maksimalt bestå af seks karakterer. Prefixet kan suppleres med bogstaver eller
tal (1-9). Bogstaverne skal være placeret som de første karakterer i navnet.

5.2

Hver sædportion skal som minimum være mærket med race eller racekombination. Navnesæd
skal desuden være mærket med ornens navn eller ID-nr.
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6.0

Kontrol

6.1

VSP har ret til når som helst - men inden for normal arbejdstid - at besigtige og fotoregistrere
Besætningen, udtage blodprøver af dyr i Besætningen til DNA-test samt ret til at gennemgå og
få udleveret kopi af alle de registreringer og data, KS-stationen er forpligtet til at registrere og
opbevare i medfør af gældende EU-direktiver og nationale bekendtgørelser om ornesæd med
følgende tilføjelser
a)

KS-stationen er forpligtet til at destruere den sæd fra DanAvl-orner, der ikke sælges eller udleveres og registrere og opbevare alle oplysninger herom i minimum 2 år.

b)

DanAvl-orner kan kun afgå til slagtning fra KS-stationen, og KS-stationen skal være
forpligtet til at sørge for, at der udstedes slagteattest, og at denne opbevares i minimum 2 år.

6.2

Er KS-stationen ikke omfattet af gældende EU-direktiver og de i pkt. 6.1 nævnte regler, skal
gældende EU-direktiver og den gældende danske bekendtgørelse om ornesæd samt de i pkt.
6.1 nævnte tilføjelser anses som aftalt mellem Forhandleren og KS-stationen.

6.3

KS-stationen har pligt til at indsende de ovennævnte registreringer og data vedrørende produceret, udleveret og destrueret sæd fra DanAvl-orner samt slagtede DanAvl-orner til VSP til de
terminer og på den måde, VSP fastsætter.

7.0

Markedsføring
KS-stationen skal klart adskille markedsføring og salg af sæd fra DanAvl-orner fra egne og andre Avlsselskabers orner.

8.0

Varemærket

8.1

KS-stationen har ret men ikke pligt til at anvende DanAvl-varemærket ved markedsføring og
salg af sæd fra DanAvl-orner.

8.2

KS-stationen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende Konceptmanual, jf. pkt.
12.1 d), ved markedsføring og salg af sæd fra DanAvl-orner.

8.3

Det er KS-stationen forbudt at anvende DanAvl-varemærket, eller varemærker, der er forvekslelige hermed, ved markedsføring og salg af sæd fra orner, der ikke er DanAvl-orner.

9.0

Ansvar og risiko

9.1

Forhandleren og KS-stationen driver deres respektive virksomheder uafhængigt af VSP, og
VSP har intet ansvar og bærer ingen risiko for parternes mulige fejl og forsømmelser, og VSP
er uden ansvar og risiko for de af Forhandleren leverede orners og den af KS-stationen udleverede sæds kvaliteter og egenskaber.
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9.2

KS-stationens misligholdelse af denne Aftale eller de bilag og regelsæt, der indgår i aftalen,
skal i forhold til VSP tillige ses som Forhandlerens misligholdelse af sine forpligtelser over for
VSP.

10.0

Overdragelighed

10.1

KS-stationen kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Forhandleraftalen
uden VSP´s forudgående skriftlige samtykke, der vil være betinget af, at erhverver underskriver
en aftale om KS-Samarbejde.

10.2

Hvis KS-stationen er organiseret som selskab m.v. (juridisk person), anses overdragelse af kapitalandele som ejerskifte og overdragelse af rettigheder, jf. pkt. 10.1.

11.0

Ikrafttræden og ophør

11.1

Aftalen mellem Forhandleren og KS-stationen træder i kraft, når parterne har skrevet under og
VSP har modtaget kopi af den underskrevne aftale, men aftalen er til enhver tid betinget af, at
KS-stationen ikke er optaget på VSP´s fortegnelse over KS-stationer med købsforbud, jf. pkt.
11.3.

11.2

Forhandleren skal kunne ophæve aftalen uden varsel, hvis KS-stationen væsentlig misligholder
sine forpligtelser efter aftalen eller de bilag og regelsæt, der indgår i aftalen, jf. pkt. 12.0.

11.3

Aftalen skal ophøre uden varsel, hvis og når KS-stationen optages på VSP´s fortegnelse over
KS-stationer med købsforbud, eller hvis KS-stationen mister sin offentlige godkendelse som
KS-station.

11.4

Når aftalen ophører, skal alle DanAvl-orner på KS-stationens ornestationer slagtes, og al tappet
men ikke udleveret sæd fra DanAvl-orner skal destrueres.

11.5

Hvis aftalen ophører som følge af Forhandlerens misligholdelse, som ikke skyldes KSstationens forhold, kan KS-stationen fortsætte på i princippet uændrede vilkår, hvis KSstationen har indgået ny aftale med en ny DanAvl-forhandler senest 30 dage efter at have modtaget meddelelse om, at aftalen med Forhandleren er ophørt.

11.6

Aftalen mellem Forhandleren og KS-stationen skal ophøre, hvis og når VSP selv indtræder som
aftalepart i forhold til KS-stationen.

12.0

Regelsæt

12.1

Til aftalen skal høre følgende regelsæt (= bilag), der med de ændringer og tilføjelser, der senere måtte gøres i disse, indgår som integrerende del af aftalen:
a)

KS-stationens ornestationer og isolationsstalde, jf. pkt. 2.1,

b)

Købererklæring og accept af Salgsvilkår, jf. pkt. 4.1,
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c)

Afgifter ved produktion og omsætning af DanAvl-avlsmateriale, jf. pkt. 4.3,

d)

Konceptmanualen, jf. pkt. 8.3.

De enkelte regelsæt, jf. pkt. 12.1, kan ændres med 6 måneders forudgående varsel eller på
den måde og med det varsel, der fremgår af vedkommende regelsæt.
Ændringer i de enkelte regelsæt meddeles skriftligt af VSP til Forhandleren.
12.2

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

13.0

Tvister

13.1

Tvister mellem Forhandleren og VSP afgøres som bestemt i Forhandleraftalen.

13.2

VSP kan vælge at gøre krav gældende direkte mod KS-stationen, hvis KS-stationen ikke opfylder de pligter, den har påtaget sig i henhold til disse Minimumskrav eller de bilag, der indgår
heri jf. pkt. 12.0.

13.3

Tvister mellem KS-stationen og VSP skal afgøres ved VSP´s værneting i Danmark og efter
dansk ret.

14.0

Sprog
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekstversion af denne Aftale og enhver
oversættelse, er den danske version gældende, og kun den danske version vil blive forelagt i
tilfælde af en tvist, jf. pkt. 13.0.
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