PRRS-aftale
Mellem nedenstående Ejer, CVR-nummer 12345678 og Sundhedsstyringen indgås følgende aftale om
deklarering af PRRS-status:
1. Aftalen vedrører svinebesætningen på:
CHR-nr.:
Besætningens Ejer:
på adressen:
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Anders Christensen
SUNDGÅRDEN
Drejervej 7
Rask Overdrev
6600 Vejen
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Aftalen omfatter alle svin i den eller de besætninger, der opstaldes på ovennævnte CHR-nr.
2. Sundhedsstyringen påtager sig at deklarere besætningens PRRS-sundhedsstatus på grundlag af
betingelserne i denne aftale og det faglige grundlag, som Sundhedsstyringen til enhver tid har
fastlagt.
3. Ejer forpligter sig til at udtage 20 statusblodprøver mindst hver 12. måned til bekræftelse af status,
og blodprøver i øvrigt ved krav fra Sundhedsstyringen i forbindelse med afklaring af PRRS-status.
Sundhedsstyringen udsender advis om statusblodprøver til den dyrlæge, der er registreret som
besætningsdyrlæge, og til besætningsejeren. Advisen afsendes i begyndelsen af 11. måned efter
sidste blodprøveudtagningsmåned. Er statusblodprøverne ikke udtaget senest ved udgangen af
den 12. kalendermåned, indføres betinget status og Sundhedsstyringen opkræver et
administrationsgebyr.
4. Ejer forpligter sig til, straks at give Sundhedsstyringen besked, hvis der indsættes svin fra
besætninger med lavere PRRS-status, eller svin, som har været transporteret sammen med svin
med lavere PRRS-status.
5. Ejer forpligter sig til, straks at give Sundhedsstyringen besked, hvis der ses kliniske tegn på
uønsket PRRS-smitte i forhold til den deklarerede status. I disse tilfælde kan Sundhedsstyringen
indføre betinget status, indtil status er afklaret. Ejer skal samtidig oplyse, hvorfra der er modtaget
svin og hvortil der er leveret svin i en af Sundhedsstyringen nærmere angivet periode forud for
mistankens opståen. Disse handelspartnere orienteres om mistanken og kan pålægges en afledt
betinget status, hvis deres PRRS-status er deklareret hos Sundhedsstyringen.
6. Ejer accepterer, at Sundhedsstyringen kan oplyse besætningens CHR-nr, adresse, telefonnr.,
dyrlæge, PRRS-status, sidste blodprøvedato og en eventuel aktuel betinget status til omsættere af
svin, transportører af svin, slagterier, dyrlæger og svinekonsulenter. Disse kan få oplysningerne via
Internettet.
Ejer kan få egen personlig adgangskode, som ikke må udleveres til andre.
7. Ejer betaler et årligt gebyr til Sundhedsstyringen for PRRS-statusstyring, som skal være betalt
senest 14 dage efter fakturadato. Faktureringen sker i oktober kvartal.
8. Sker der skade i Ejers besætning som følge af Sundhedsstyringens ansvarspådragende fejl eller
forsømmelser, er Sundhedsstyringen erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige
erstatningsregler. Erstatningen kan dog højst udgøre kr. 1.000.000,00.
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Sker der skade i flere Ejeres besætninger, som følge af samme fejl eller forsømmelse som

Sundhedsstyringen er erstatningsansvarlig for, kan erstatningen til de skadelidte Ejere dog højst
udgøre kr. 2.000.000,00. Ved udmåling af erstatning lægges de skadelidtes tab sammen og
overstiger tabene kr. 2.000.000,00 fordeles erstatningen mellem de skadelidte i forhold til de
individuelle tab.
Mødes Sundhedsstyringen med erstatningskrav fra senere omsætningsled, er Ejer forpligtet til at
friholde Sundhedsstyringen for alle udlæg og omkostninger, Sundhedsstyringen forpligtes til at
betale til senere omsætningsled udover de erstatningsbeløb, Sundhedsstyringen har betalt i
medfør af denne Aftale.
Tilføjes Sundhedsstyringen tab som følge af Ejers ansvarspådragende fejl eller forsømmelser, er
Ejer erstatningsansvarlig med indtil kr. 1.000.000,00, hvis det kan påvises, at Ejer har handlet groft
uagtsomt – herunder groft uagtsomt tilsidesat de pligter, han er pålagt i Sundhedsstyringens
”PRRS-regler for konventionelle besætninger”.
Når der i tabet indgår skade i besætninger, skal der ved beregning af erstatningsbeløbet anvendes
nøgletal fra skadelidtes P-rapporter/E-kontrolrapporter, der er udfærdiget af ekstern
rådgivningsvirksomhed. Hvis sådanne rapporter ikke findes, anvendes i stedet SEGES
Svineproduktions nøgletal, der indgår i grundlaget for beregnet smågrisenotering på skadetidspunktet.
Et eventuelt erstatningsansvar skal være gjort gældende senest tre måneder fra det tidspunkt, hvor
Ejer eller Sundhedsstyringen var eller burde være klar over, at der var begået en
ansvarspådragende fejl eller forsømmelse.
9. Indgår værdi af avlssvin eller smågrise i erstatningen, jf. pkt. 8 skal følgende priser anvendes for
sammenlignelige dyr på tidspunktet for den ansvarspådragende fejl eller forsømmelse:
a) For avlssvin:
Aktuel markedspris for avlssvin fra det pågældende avlsselskab
b) For smågrise:
Beregnet smågrisenotering fra SEGES Svineproduktion
Hvis skaden er sket i forbindelse med køb/salg af svin anvendes dog den mellem sælger og køber
aftalte pris, såfremt denne er lavere end priser nævnt under a) og b).
10. Aftalen kan opsiges af begge parter med øjeblikkeligt varsel, hvorefter besætningen registreres
med ukendt status. Dog er Ejer forpligtet til at give de i pkt. 5 nævnte samhandelsoplysninger til
Sundhedsstyringen indtil 3 mdr. efter aftalens ophør.
11. Ved salg af besætningen kan Ejers rettigheder og pligter i henhold til denne aftale overdrages til
køber, hvis Sundhedsstyringen senest på overtagelsesdagen har modtaget en PRRS-aftale
underskrevet af køber.
12. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen og de til denne hørende PRRS-regler for
konventionelle besætninger, skal løses ved de danske domstole, med mindre parterne aftaler
andet.
13. Aftalen træder i kraft, når begge parter har underskrevet aftalen.

Vejen, den 22. august 2017

_________________________________
Ejer

Bjørn Lorenzen
Sundhedsstyringen

CHR-nr. 099999 Anders Christensen, SUNDGÅRDEN, Drejervej 7, Rask Overdrev, 6600 Vejen
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Denne Aftale kan ændres af Landbrug & Fødevarer med en måneds varsel. Ændringer meddeles ved
brev eller e-mail til Ejer.

