SPF-Ejeraftale
Mellem nedenstående Ejer, CVR-nummer 12345678 og Sundhedsstyringen, Landbrug & Fødevarer
indgås følgende SPF-Ejeraftale:
1.

Aftalen vedrører svinebesætningen på:
CHR-nr.:
Besætningens Ejer:
på adressen:
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099999

Anders Christensen
SUNDGÅRDEN
Drejervej 7
Rask Overdrev
6600 Vejen

S
K
E

Aftalen omfatter alle svin i den eller de besætninger, der nu eller senere opstaldes på ovennævnte
CHR-nr.
2.

Sundhedsstyringen påtager sig at deklarere sundhedsstatus i besætningen på grundlag af de til
enhver tid gældende SPF-Sundhedsregler, jf. pkt. 4 og at forestå styring og udvikling af Landbrug &
Fødevarers SPF-System som helhed.

3.

Ejer påtager sig at overholde de til enhver tid gældende SPF-Sundhedsregler, jf. pkt. 4, som ligger
på www.spf-sus.dk.

4.

SPF-Sundhedsreglerne fastlægges og ændres af Landbrug & Fødevarer, Svineproduktions
sektorbestyrelse. Efter ændring af SPF-Sundhedsreglerne modtager Ejer straks meddelelse fra
Sundhedsstyringen om, hvilke ændringer og tilføjelser, der er foretaget, jf. pkt. 11. Ændringer
træder i kraft dagen efter, at meddelelsen herom er udsendt, med mindre andet er meddelt.

5.

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.
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.

Side

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.

1

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 ”SPFSundhedsregler for SPF-besætninger”.

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.
6.

Indgår værdi af avlssvin eller smågrise i erstatningen, jf. pkt. 5 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).

7.

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 SPF-Ejeraftale
underskrevet af køber.

8.

Ejer betaler et årligt vederlag (= SPF-gebyr) til Sundhedsstyringen.
SPF-gebyret betales efter opkrævning i november eller december for det kommende kalenderår.
Hvis aftalen ophører i første halvår, refunderes det halve SPF-gebyr.

9.

Denne Aftale kan opsiges skriftligt af hver af parterne med en måneds varsel.
Aftalen kan opsiges til øjeblikkeligt ophør i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Til væsentlig
misligholdelse henregnes blandt andet:
a)
gentagne misligholdelser, efter at Ejer eller Sundhedsstyringen skriftligt har meddelt, at
gentagelser eller manglende afhjælpning vil medføre Aftalens ophævelse,
b)
Ejers undladelse af eller forsinket betaling af SPF-gebyret,
c)
Ejers konkurs eller situationer, hvor ejendommen tages i brugelig pant.

10.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen og de til denne hørende SPFSundhedsregler, skal løses ved de danske domstole, med mindre parterne aftaler andet.

11.

Som integrerende del af denne Aftale indgår:
a)
SPF-Sundhedsregler

Denne Aftale kan ændres af Landbrug & Fødevarer med en måneds varsel. Ændringer meddeles ved
brev eller e-mail til Ejer.

__________________ den _____/_______

___________________________________
Ejer

Vejen, den 22. august 2017

Bjørn Lorenzen
Sundhedsstyringen
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