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1.0

INDLEDNING

1.1

Disse indkøbsbetingelser finder anvendelse på samhandel mellem DanBred International
A/S og Sælger, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Indkøbsbetingelserne
fastlægger vilkårene for omsætning og transport af avlssvin indkøbt af DanBred International
A/S hos Sælger.

1.2

DanBred International A/S, CVR nr. 79 25 60 13, Lyskær 3 EF, 1, 2730 Herlev, benævnes
herefter ”DBI”.

1.3

Ved ”Sælger” forstås i det følgende enhver fysisk eller juridisk person, som leverer/sælger
avlssvin til DBI og dennes kunder. I det følgende benævnes Sælger og DBI samlet ”parterne”.

1.4

Ved ”Kunden” forstås i det følgende enhver fysisk eller juridisk person, til hvem DBI sælger
de af Sælger leverede avlssvin.

1.5

Øvrige ord og begreber anvendt i disse indkøbsbetingelser er defineret i bilag 1.

1.6

Sælger bekræfter ved sin underskrift på indkøbsaftalen at være indforstået med og acceptere indkøbsbetingelserne. Hvis der er uoverensstemmelser mellem disse indkøbsbetingelser
og Sælgers generelle leveringsvilkår eller forretningsbetingelser, har disse indkøbsbetingelser ubetinget forrang.

1.7

Aftalegrundlaget udgøres herefter af indkøbsaftalen, nærværende indkøbsbetingelser samt
eventuelle skriftlige tillægsaftaler mellem parterne, herunder ordrebekræftelse og følgebrev
til slutseddel. Hvor intet andet er aftalt, hviler aftalen på dansk rets almindelige regler.

2.0

ORDREBEKRÆFTELSE/IKRAFTTRÆDELSE

2.1

Indkøbsaftalen samt disse indkøbsbetingelser er bindende for Sælger fra tidspunktet for
Sælgers underskrivelse af indkøbsaftalen og for mundtlige indkøbsaftaler for tidspunktet for
aftalens indgåelse.

2.2

Disse indkøbsbetingelser og ordrebekræftelsen er ligeledes bindende for Sælger, såfremt
Sælger ikke senest 7 dage efter, at ordrebekræftelsen er afsendt pr. post eller mail til Sælger, har reklameret over indholdet overfor DBI, i hvilket tilfælde DBI uden erstatningsansvar
overfor Sælger er berettiget til at annullere ordrebekræftelsen.
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3.0

ÆNDRING OG ANNULLERING M.V.

3.1

Fra endelig underskrivelse af indkøbsaftalen kan DBI i en periode på op til 30 kalenderdage
fra datoen, hvor DBI modtager den underskrevne indkøbsaftale retur fra Sælger, annullere
indkøbsaftalen, hvis DBI ikke har en skriftlig aftale med en kunde.

3.2

Herudover kræver enhver ændring af indkøbskontakten parternes skriftlige accept.

3.3

DBI kan dog med øjeblikkelig virkning opsige en indkøbsaftale, såfremt der meddeles betinget status for mistanke om uønsket smitte i Sælgers eller Kundens besætning. Hvis DBI opnår Kundens skriftlige accept kan DBI vælge at fortsætte eller udsætte leverancen.
Tilsvarende gør sig gældende såfremt der i henhold til SPF-SuS-registrering konstateres
uønsket smitte og deraf afledt ændret SPF-SuS-sundhedsstatus i Sælgers besætning.

3.4

Såfremt Sælgers besætning med rød SPF-SuS-sundhedsstatus får registret salmonellainfektion sidestilles dette med betinget status, hvorfor DBI er berettiget til med øjeblikkelig virkning at opsige indkøbsaftalen, jf. pkt. 3.3.

3.5

Såfremt Sælgers besætning med rød SPF-SuS-sundhedsstatus bliver påbudt offentligt tilsyn, herunder zoonose tilsyn, sidestilles dette med betinget status, hvorfor DBI er berettiget
til med øjeblikkelig virkning at opsige indkøbsaftalen, jf. pkt. 3.3.

3.6

Hvis en eller flere leverancer bliver udsat mere en 2 ugenumre, som følge af mistanke om
uønsket smitte i Sælgers eller Kundens besætning, er parterne berettiget til skriftligt at opsige indkøbsaftalen med øjeblikkelig virkning uden erstatningsmæssige konsekvenser for parterne.

3.7

Sælger kan ikke i anledning af DBI’s annullering eller opsigelse, i henhold til pkt. 3, af en
indgået indkøbsaftale, fremsætte krav om erstatning eller anden kompensation mod DBI.

4.0

KVALITETSKRAV

4.1

Sælger indestår for, at de leverede avlssvin opfylder kravene i nærværende indkøbsbetingelser, den i branchen forventelige standard for det pågældende avlssvin samt Videncenter
for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarers (= VSP) omsætningsregler, herunder ”Regler
for Avl og Opformering” samt regler i medfør af krav fra DanAvl Marketingudvalget
(DMU)/DanAvl-Udvalget.
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4.2

De købte avlssvin såvel renracede som krydsninger, skal være oprettet i Databank for Svineavl (i regi af VSP) som godkendte avlssvin med følgende brugskoder:
4.2.1

Sælger må kun levere Duroc-, Landrace- og Yorkshire-orner med brugskode
100.

4.2.2

Sælger må kun levere Duroc-, Landrace- og Yorkshire-polte med brugskode
100.

4.2.3

Sælger må kun levere Duroc-orner samt Landrace- og Yorkshirepolte med
brugskode 200, hvis det er skriftligt aftalt med DBI i indkøbsaftalen og betinget
af, at Sælger betaler alle afgiftsbeløb, der overstiger afgiftsniveauet for tilsvarende dyr med brugskode 100.

4.2.4
4.3

Sælger må kun levere LY-polte med brugskode 100 og 200.

Såfremt Sælger ikke leverer godkendte avlssvin eller avlssvin, der ikke efterlever ovenstående brugskoder, jf. pkt. 4.2, afregnes disse til kr. 0,00. Herudover er DBI berettiget til at
kræve erstatning hos Sælger for det beløb, som Kunden måtte rette mod DBI som følge heraf. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge
af afvigelserne samt erstatte DBI’s eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance.

4.4

I det omfang VSP i henhold til ”Regler for Avl og Opformering” og/eller andre VSP-regelsæt
stiller specifikke krav til indsættelse og anvendelse af avlsdyr, der af DBI eller Kunden skal
indsættes på KS-station eller anvendes i opformeringsbesætninger eller i hjemmeavlsbesætning, er det Sælgers ansvar, at disse krav overholdes, herunder, men ikke begrænset til
-

VSP-krav vedrørende forekomst af halothan-, RN og F4-gener. I det omfang Sælger leverer
avlssvin med mangler i henhold til disse krav, afregnes de med kr. 0,00. Herudover er DBI
berettiget til at kræve erstatning for det beløb, som Kunden måtte rette mod DBI som følge
heraf. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som
følge af afvigelserne samt erstatte DBI’s eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance.
4.5

De købte avlssvin skal være i sædvanlig god stand uden handelsfejl og må på leveringstidspunktet blandt andet ikke have brok, bylder, pukkelryg, krøløre, saddelleje, være tvekønnede
eller have åbne sår efter halebid, halekupering, kastration, øresutning, flankesutning m.v.

4.6

De købte avlssvin skal herudover have følgende pattesæt:

side 6 af 34

4.6.1

Renracede Landrace-, Yorkshire og LY-polte skal efter faring have mindst 14
funktionsdygtige patter - talt forfra. Renracede Duroc-polte skal efter faring have
mindst 10 funktionsdygtige patter - talt forfra.

4.6.2

Landrace- og Yorkshire-orner skal mindst have 14 normale, velansatte patter –
med 7 patter i hver side talt forfra. Duroceorner skal mindst have 10 normale,
velansatte patter – med 5 patter i hver side talt forfra

4.7

Sælger er forpligtet til at levere dyr i den alder, angivet ved avlsdyrets alder i uger, som aftalegrundlaget foreskriver, og DBI accepterer ikke uden forudgående skriftlig accept Sælgers
brug af 2 ugers latitude i forhold til den aftalte alder.

4.8

I det omfang Sælger leverer avlssvin med mangler efter pkt. 4.5, 4.6 og 4.7, afregnes de
med kr. 0,00. Herudover er DBI berettiget til at kræve erstatning for det beløb, som Kunden
måtte rette mod DBI som følge heraf, jf. også pkt. 16 og 17. Desuden er Sælger forpligtet til
at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge af afvigelserne samt erstatte DBI’s
eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance.

4.9

Sælger er forud for aftalens indgåelse forpligtet til at oplyse om forekomst af halekuperede
avlssvin i den forventede leverance samt om nødvendigt kunne dokumentere, at Sælger har
foretaget halekupering af avlssvinene i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter og
lovgivning herom, jf. pkt. 16.7.

4.10

Avlssvinene skal opfylde de aftalte indeks-, alders-, vægt- og sundhedsmæssige krav, der
stilles af de veterinære myndigheder og/eller Kunden i det land, hvortil avlssvinene skal leveres af DBI, og som er oplyst til Sælger i følgebrev til slutseddel og/eller indkøbsaftalen. Såfremt Sælger leverer avlssvin, der ikke opfylder de aftalte indeks-, alders-, vægt og
sundhedsmæssige krav, afregnes disse til kr. 0,00. Herudover er DBI berettiget til at kræve
erstatning for det beløb, som Kunden måtte rette mod DBI som følge heraf, jf. også pkt. 16
og 17. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som
følge af afvigelserne samt erstatte DBI’s eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance.

4.11

Datoen for udvælgelse af dyr til levering efter indeks må højest finde sted 6 dage før levering, og/eller 6 dage før etablering af og indsættelse i karantæne i besætningen eller eksternt, og danner grundlag for det i indkøbsaftalen aftalte indeks på enkeltdyr. Såfremt indeksværdien i henhold til indkøbsaftalen danner grundlag for prisfastsættelsen mellem DBI
og Sælger, anvendes det indeks, der er gældende mandag i den uge, hvor afhentning finder
sted. I tvivlstilfælde er det VSP, der oplyser indeksværdien på leveringstidspunktet.

4.12

Sælger garanterer, at de leverede avlsdyr, på enkeltdyr-niveau for renracede dyr og på besætningsniveau for LY-polte, opfylder VSP-kravene omkring indeks i forhold til produktbeside 7 af 34

tegnelsen ”DanAvl Dania” i minimum 8 uger efter levering hos Kunden. Såfremt Sælger misligholder denne garanti skal Sælger erstatte DBI alle de dermed forbundne omkostninger og
dokumenterede tab, inklusive Kundens tab.
4.13

Sælger opnår ikke en merpris fra DBI, hvis avlsdyr bestilt og købt som ”DanAvl Basic” efter
aftaleindgåelsen, jf. aftalegrundlaget, men inden levering hos Kunden opnår et indeksniveau,
som berettiger til produktbetegnelsen ”DanAvl Dania”.

4.14

Når avlssvinene (både sopolte og orner) modtages af Kunden, skal de opfylde nedenstående minimumskrav til vægt:
Alder målt i uger

4.15

Vægt målt i kg

04

6

06

10

08

17

10

25

12

35

14

45

16

57

18

68

20

80

22

90

24

100

26

110

28

122

30

135

Vaccination foretages før levering og i henhold til aftale mellem DBI og Sælger via følgebrev
til slutseddel eller indkøbsaftalen. Hvor andet ikke er aftalt er Sælger forpligtet til at følge
DBI’s vaccinationsprogram ved omsætning af avlssvin, jf. bilag 2. Sælger skal oplyse om de
foretagne vaccinationer og anføre vaccinationstidspunktet på følgesedlen til DBI, jf. pkt. 8.4.

4.16

I det omfang Sælger leverer avlssvin med mangler efter pkt. 4.13 og 4.14, afregnes de med
kr. 0,00. Herudover er DBI berettiget til at kræve erstatning for det beløb, som Kunden måtte
rette mod DBI som følge heraf, jf. også pkt. 16 og 17. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge af afvigelserne samt erstatte DBI’s
eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance.

4.17

Alle udgifter til dyrlæge, analyser m.v., der foretages hos Sælger, betales af denne og er DBI
uvedkommende medmindre andet fremgår af indkøbsaftalen, jf. pkt. 7.15, 10.1.2 og 10.7.
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5.0

MÆRKNING

5.1

Senest ved levering skal de indkøbte avlssvin være mærkede med oprindelsesbesætningens CHR-nummer på godkendt øremærke samt efter gældende regler, herunder offentligretlige regler og VSPs/DanAvls mærkningsregler, jf. nedenfor.

5.2

Alle avlssvin skal før levering være mærket i henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 27. april
2012 med senere ændringer (vedrørende mærkning af svin m.m.).

5.3

Avlssvin fra DanAvls avls- og opformeringsbesætninger skal være mærkede i henhold til
VSP’s ”Regler for Avl og Opformering”.

5.4

Det er Sælgers ansvar at øremærkerne er synlige og læsbare og om nødvendigt rengjorte
ved udvalg og levering, jf. pkt. 16.21.

5.5

De købte avlssvin skal være angivet ved race, køn og ID-nummer på udvalgs- og følgesedler
og skal kunne findes som aktive og godkendte avlsdyr ved opslag i Databank for Svineavl
hos VSP, jf. pkt. 4.2.

5.6

I det omfang Sælger leverer avlssvin med mangler efter pkt. 5.1-5.4, afregnes de med kr.
0,00. Herudover er DBI berettiget til at kræve erstatning for det beløb, som Kunden måtte
rette mod DBI som følge heraf, jf. også pkt. 16 og 17. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge af afvigelserne samt erstatte DBI’s
eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance.

5.7

DBI køber avlssvin med angivelse af specifikt ID-nummer på enkeltdyrsniveau af Sælger, jf.
følgeseddelen. Har DBI købt avlssvin med angivelse af ID-nummer, er det Sælgers ansvar at
udlevere de valgte avlssvin, jf. følgeseddelen. Såfremt Sælger leverer andre avlssvin end de
med specifikt ID-nummer udvalgte, afregnes disse til kr. 0,00. Herudover er DBI berettiget til
at kræve erstatning for det beløb, som Kunden måtte rette mod DBI som følge heraf, jf. også
pkt. 16 og 17. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger
som følge af afvigelserne samt erstatte DBI’s eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance.

5.8

Har DBI undtagelsesvist købt avlssvin uden angivelse af specifikt ID-nummer på enkeltdyrsniveau, er det Sælgers ansvar at udvælge og udlevere avlssvin, der mindst svarer til den aftalte og forudsatte vægt/alder, race, kønsfordeling og kvalitet. DBI kan kræve erstatning, jf.
pkt. 4, 16 og 17, hos Sælger, hvis de udleverede avlssvin er af ringere kvalitet og beskaffenhed end aftalt, herunder konstitutionsmæssigt, sundhedsmæssigt og indeksmæssigt.
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6.0

SUNDSHEDSOPLYSNINGER
DBI’s køb af avlssvin fra Sælger er betinget af en given SPF-SuS-sundhedsstatus i besætningen, som vil fremgå af indkøbsaftalen/aftalegrundlaget.

6.1

Såfremt Sælgers besætning opnår/får betinget status eller afledet betinget status er leverancer herfra betinget af at DBI har opnået forudgående accept fra Kunden.

6.2

Sælger er derfor til enhver tid forpligtet til at oplyse den officielle SPF-SuS-sundhedsstatus i
besætningen, når der indgås en aftale med DBI.

6.3

Såfremt Sælgers besætning ikke har en SPF-SuS-sundhedsstatus, skal Sælger dokumentere besætningens sundhedsstatus ved indhentelse af blodprøver som dokumentation. Eventuelle omkostninger hertil er DBI uvedkommende.

6.4

Sælger er forpligtet til straks at orientere DBI om ændringer eller mistanke om enhver ændring af sundhedsstatus i Sælgers besætning.

6.5

Såfremt Sælgers besætning ændrer sundhedsstatus, er under mistanke for ændret sundhedsstatus, indtræder i betinget status eller der konstateres uønsket smitte, herunder
ødemsyge, PMWS/PCVD eller lignende kendte og ukendte sygdomme, er DBI berettiget til
at opsige indkøbsaftalen med øjeblikkelig virkning og uden erstatningsansvar, jf. pkt. 3.3.
DBI vil dog så vidt muligt forsøge at finde alternative afsætningsmuligheder for grisene.

7.0

TRANSPORT

7.1

Sælger indestår for, at de leveredes avlssvin opfylder den til enhver tid gældende lovgivning
for egnethed og transport af avlssvinene. Såfremt en myndighedskontrol konstaterer, at der
har været avlssvin på transportvognen, som ikke var egnet til transport ved udlevering, påhviler ansvaret og omkostningerne herfor Sælger. Dette gør sig gældende, selvom chaufføren burde have afvist avlssvinene ved udlevering.

7.2

Sælger er indforstået med, at transporten af avlssvinene foretages i ikke SPF-SuSgodkendte biler, og det er Sælgers ansvar, at SPF-SuS-sundhedsreglerne kan overholdes i
henhold til den valgte vogntype. Såfremt intet andet er aftalt i indkøbsaftalen, afhentes og leveres der i åben vogn.
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7.3

Sælger er forpligtet til at sørge for, at pålæsning kan finde sted i det tidsrum som DBI angiver
i aftalegrundlaget og/eller er aftalt mellem Sælger og DBI. Dette gælder ligeledes for lørdag
og søndag samt helligdage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

7.4

Vognmandens og/eller DBI’s medarbejders registrering af antal, art og eventuelt vægt af de
afhentede avlssvin kan udgøre grundlaget for afregningen.

7.5

Den aftalte afhentningsdag/leveringsdag fremgår af følgebrev til slutseddel, og de indkøbte
avlssvin skal være klar til pålæsning og afhentning på den aftalte leveringsdag og på det aftalte tidspunkt, og Sælger er forpligtet til at stille en egnet person til rådighed ved pålæsning.

7.6

Sælger skal sørge for, at tilkørsels- og afhentningsforhold er i orden, således at tilkørsel og
læsning kan ske uden hindringer. Som følge heraf er Sælger forpligtet til at sikre tilkørselsog afhentningsforhold med stabil og fast bund uafhængig af vejrforholdene, sikre transportvognen manøvrefrihed i forhold til bygninger, træer eller lignende samt sikre, at chaufføren i
forbindelse med pålæsning kan færdes rundt om transportvognen.

7.7

Såfremt Sælger har særlige krav til transporten, skal dette meddeles DBI senest på tidspunktet for transportbestillingen. Såfremt DBI ikke modtager rettidig meddelelse herom fra
Sælger, påhviler ansvaret for manglende opfyldelse af eventuelle særkrav til transporten
alene Sælger.

7.8

Sælger kan indtil 5 dage før den aftalte leveringsdag meddele afvigelser i antal, vægt og
alder betinget af skriftlig accept fra DBI. Sælger er forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge af afvigelserne samt erstatte DBI’s eventuelle tab i forhold til den
aftalte leverance.

7.9

DBI er underlagt de til enhver tid gældende offentlige regler for transport af levende dyr,
herunder regler om pladskrav og totalvægt, og disse kan ikke fraviges. DBI er som følge
heraf berettiget til at afvise det nødvendige antal avlssvin for at opfylde lovens krav. Såfremt
chaufførens afvisning af avlssvin til transport skyldes, at avlssvinenes antal, størrelse, vægt
og alder m.v. afviger fra det aftalte, skal Sælger godtgøre DBI eventuelle meromkostninger
som følge heraf.

7.10

Foreligger der ved afhentningen tegn på forekomst af uønskede svinesygdomme i Sælgers
besætning, kan DBI på baggrund en vurdering foretaget af vognmanden, DBI’s medarbejder,
eller en DBI-udpeget ekspert ansvarsfrit undlade at aftage de købte avlssvin og ansvarsfrit
træde tilbage fra købet.
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7.11

Såfremt offentlig dyrlæge, embedsdyrlæge m.v. eller DBI selv – i henhold til aftalegrundlagets kvalitetsnormer - afviser de købte og afhentede avlssvin; i) ved modtagelse eller under
ophold i den eksportisolationsstald, som DBI indsætter dem i, ii) ved omlæsning til eksportlastbil på omlæsseplads eller iii) ved pålæsning i fly i lufthavn, kan DBI ansvarsfrit træde tilbage fra købet og enten returnere de afhentede avlssvin til Sælger for Sælgers regning eller
alternativt afhænde avlssvinene bedst muligt på hjemmemarkedet, herunder som slagteværdi til slagteri i Danmark, eller kassationsværdi hvis dyrene er medicinerede, og afregne
salgsprisen til Sælger fratrukket DBI’s omkostninger. Dette gælder både enkeltsvin og hele
mængden.

7.12

Ved direkte transport er det Sælgers ansvar at foranledige FVST/Fødevareregionens godkendelse af pålæsningsfaciliteterne til den pågældende transport.

7.13

Ved eventuelle tvister om et avlssvins egnethed til transport m.v., er chaufføren af DBI bemyndiget til selv at afgøre, om han vil afvise avlssvinet.

7.14

Såfremt der skal ske eksport ud af EU, af Sælger leverede avlssvin, må der forventes en
karantænetid på 30 dage og krav om blodprøveudtagning med henblik på analyse for specifikke svinesygdomme. Det er Sælgers forpligtelse at opfylde det pågældende importlands
certifikationskrav til karantænefaciliteter.

7.15

I tilfælde hvor aftalegrundlaget foreskriver, at DBI skal afholde laboratorieudgifter og/eller
udgifter til blodprøveudtagning i karantæneperioden i overensstemmelse med kravene i importlandets veterinærcertifikat gør følgende sig gældende: DBI forbeholder sig ret til at anvende anden dyrlæge end Sælgers egen besætningsdyrlæge, men med overholdelse af pågældende besætnings sundhedsregler, hvis det ikke er muligt at opnå enighed om en markedskonform pris for veterinærydelsen.

8.0

NØDVENDIGE DOKUMENTER

8.1

Sælger er forpligtiget til uden beregning at levere samtlige nødvendige dokumenter til DBI
som defineret og beskrevet i leveringsmappen/samarbejdsmappen udleveret af DBI til Sælger samt i punkterne nedenfor.

8.2

Ved eksport inden for EU skal Sælger senest på leveringstidspunktet aflevere en korrekt
udfyldt, underskrevet og gyldig blå ejererklæring. Denne skal afleveres til chaufføren ved afsendelser, der skal i omlæssestald, og til embedsdyrlægen ved direkte forsendelser.
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8.3

Ved eksport til 3.-lande skal Sælger senest på leveringstidspunktet aflevere en korrekt udfyldt og underskrevet baggrundserklæring, som specificeret af DBI i aftalegrundlaget. Den
underskrevne baggrundserklæring skal afleveres til chaufføren ved afsendelser, der skal via
omlæssestald og/eller karantænestald og til embedsdyrlægen ved direkte afsendelser.

8.4

Sælger skal senest to hele arbejdsdage før levering/afhentning af avlsdyrene på elektronisk
form fremsende en følgeseddel til DBI. I henhold til VSP’s ”Regler for Avl og Opformering”
skal Sælger sørge for, at der følger en godkendt og korrekt udfyldt følgeseddel med ethvert
avlsdyr, der sælges til levebrug. Følgesedlen skal minimum indeholde nedenstående oplysninger, der kan fremsendes elektronisk via Agrosoft-fil:
8.4.1

Navn og CHR-nr. på Sælgers besætning.

8.4.2

Adresse på Sælgers besætning samt information om hvis leveringsadresse adskiller sig fra besætningens hovedadresse.

8.4.3

Leverandørbesætningens sundhedsstatus, supplerende sundhedsstatus, en
eventuel betinget status og salmonellaoplysninger.

8.4.4

Dyrets ID-nr. og køn.

8.4.5

Dyrets øreklip og sti-nr., hvor den går i Sælgers besætning.

8.4.6

Dyrets fødselsdato og – år.

8.4.7

Fars ID-nr. og navn.

8.4.8

Mors ID-nr. og navn.

8.4.9

Dyrets race og/eller krydsningskombination, herfra dog undtaget LY-/YL hundyr,
hvor racekombinationen fremgår af øremærket.

8.4.10

Det relevante indeks (handyr- eller hundyrindeks) skal være påført følgesedlen.

8.4.11

Leveringsdato.

8.4.12

Det enkelte dyrs brugskode. En følgeseddel må kun indeholde dyr med ens
brugskode.

8.4.13

Dyrets vaccinationskort for Glässers og rødsyge samt eventuelt parvovirus
(PPV).

8.5

Såfremt Sælger ikke overholder kravene i pkt. 7 og 8 er DBI berettiget til at opkræve Sælger
ekstrabetaling, herunder for direkte omkostninger forbundet med den manglende overholdelse af aftalegrundlaget samt for ekstraordinært tidsforbrug ved på- eller aflæsning eller manglende indtjening i forhold til hvis Sælger havde overholdt aftalen. Minimumsbeløbet herfor
udgør 2.500 kr. per afsendelse.
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9.0

LEVERING OG OVERGANG AF RISIKO

9.1

DBI sørger for afhentning af de indkøbte avlssvin hos Sælger. Levering og risikoens overgang sker Ex Works (Incoterms 2010) dog først, når avlssvinene er læsset, og transportkassen er lukket på lastbilen. DBI bærer således ansvaret for avlssvinene når dørene til transportkassen på lastbilen er lukket, jf. dog pkt. 9.2 og 9.3.

9.2

Efter pålæsning af avlssvinene, bærer Sælger fortsat ansvaret og risikoen, indtil avlssvinene
aflæsses på bestemmelsesstedet anvist af Kunden i følgende tilfælde:
9.2.1

Sælger bærer ansvaret for hændeligt dødsfald, værdiforringelse eller anden undergang, hvis det kan konstateres, at det skyldes omstændigheder, som var til
stede inden pålæsning, herunder mangler i form af uønsket og endnu ikke konstateret sygdom og andre skjulte mangler m.v.

9.2.2

Såfremt der efter pålæsning konstateres ændring i sundhedsstatus i Sælgers
besætning, herunder betinget status, bærer Sælger fortsat ansvaret og risikoen
for avlssvinene til aflæsning på bestemmelsesstedet anvist af Kunden.

9.2.3

Sælger bærer ansvaret og risikoen for kontrol og eventuel aflivning af pålæssede avlssvin foretaget af offentlige myndigheder, veterinærmyndigheder o.lign,
hvis forholdet skyldes Sælger. Samtlige omkostninger, herunder bøde, klip i retten til at transporterer dyr samt eventuelle sagsomkostninger afholdes af Sælger under hensyntagen til sagens omstændigheder i øvrigt.

9.2.4

Risikoen for hændelige dødsfald eller anden undergang overgår til DBI, når
avlssvinene er læsset, og transportkassen er lukket, mens risikoen for sygdomsrelaterede dødsfald forbliver hos Sælger.

9.3

Sælger bærer efter levering, jf. pkt. 9.1, fortsat ansvaret og risikoen for at avlsdyrene opfylder kravene i henhold til indkøbsaftalen, indkøbsbetingelserne samt VSP’s Regler for Avl og
Opformering og den i øvrigt gældende danske standard for avlssvin.

9.4

Sælger bærer efter levering endvidere fortsat ansvaret og risikoen for, at avlsdyrene er egnet
til transport i henhold til den enhver tid gældende lovgivning, jf. pkt. 7.1.

9.5

Sker afhentning efter den aftalte leveringsdag, bærer Sælger fortsat risikoen for de solgte
avlssvin, indtil afhentning er sket, og DBI vil ikke kunne gøres ansvarlig for Sælgers meromkostninger til foder og pasning eller andre afledte eller indirekte omkostninger. Sælger er li-

side 14 af 34

geledes ikke berettiget til at hæve handlen, medmindre afhentning ikke er sket senest 30 kalenderdage efter den aftalte leveringsdag.

10.0

PRIS OG BETALING

10.1

Den aftalte pris fremgår af indkøbsaftalen/aftalegrundlaget i danske kroner (DKK) eksklusiv
moms. Den aftalte pris omfatter:
10.1.1

Alle udgifter til foder og pasning indtil levering.

10.1.2

Alle udgifter til dyrlæge, analyser, vacciner og medicin m.v., der foretages hos
Sælger skal betales af Sælger medmindre andet fremgår af indkøbsaftalen.

10.1.3

Prisen omfatter den gældende produktionsafgift til Svineafgiftsfonden.

10.1.4

Prisen omfatter den gældende VSP-afgift (= Afgifter ved produktion og omsætning af DanAvl-materiale), der således indbetales af DBI til VSP.

10.1.5

Prisen modsvarer den kvalitet, som svarer til produktbetegnelsen ”DanAvl Dania” medmindre andet fremgår af indkøbsaftalen.

10.2

Udgifter til transport efter levering og efterfølgende karantæneophold betales særskilt af DBI
og er Sælger uvedkommende.

10.3

Betalingsbetingelserne er tidligst 2 uger og senest 4 uger efter levering, og ved brug af ekstern eksportkarantæne senest 1 uge efter, at eksporten har fundet sted. Betaling sker ved
bankoverførsel til en af Sælger anvist bankkonto. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er
Sælger alene berettiget til at beregne renter af det forfaldne beløb i henhold til Rentelovens
bestemmelser.

10.4

Svin, der afvises af embedsdyrlægen eller anden offentlig dyrlæge eller andre offentlige
myndigheder, afregnes ikke.

10.5

Sælger er forpligtet til at kontrollere og skriftligt reklamere senest 8 dage fra afregningsdatoen, såfremt Sælger ikke mener at afregningen er overensstemmende med det aftalte.

10.6

Såfremt DBI reklamerer over de leverede avlssvin, regnes betalingsfristen først fra endelig
ved opnåelse af dom eller indgåelse af forlig.

10.7

Omkostninger til ekstra blodprøvetagning og analyse i forbindelse med offentlige tilsyn, jf.
pkt. 7.14, deles mellem Sælger og DBI efter nærmere aftale.
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10.8

DBI kan til enhver tid udligne tilgodehavender hos Sælger ved modregning af krav, som
Sælger måtte have mod DBI.

11.0

EJENDOMSFORBEHOLD

11.1

Sælger garanterer, at de leverede avlssvin er frie og ubehæftede, herunder frie for ejendomsforbehold og lignende tredjemandsrettigheder.

12.0

FORSINKELSE

12.1

Sælger skal straks give DBI meddelelse om enhver forsinkelse eller forventet forsinkelse i
leverancer, der medfører at Sælger ikke kan opfylde leverancen til det aftalte tidspunkt; herunder konkretisere hvilken betydning forsinkelsen har ift. antal og/eller alders- og vægtfordeling for de avlsdyr, Sælger har solgt til DBI. Denne meddelelse fritager ikke Sælger for dennes forpligtelser i henhold til indkøbsaftalen samt disse indkøbsbetingelser.

12.2

Ved enhver forsinkelse eller forventet forsinkelse er DBI berettiget til enten at fastholde eller
ophæve aftalen. Såfremt DBI ønsker at ophæve aftalen, skal dette skriftligt meddeles Sælger.

12.3

Såfremt DBI ønsker at fastholde indkøbsaftalen trods forsinkelsen, er DBI berettiget til at få
dækket de derved opståede omkostninger hos Sælger, ligesom DBI er berettiget til at kræve
erstatning for det beløb, som Kunden måtte rette mod DBI som følge af forsinkelsen.

12.4

Uanset om DBI vælger at fastholde eller ophæve købet, er DBI berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

12.5

Hvis Kunden forsinker processen, f.eks. på grund af manglende importtilladelse eller problemer med at færdiggøre byggeri til tiden, meddeler DBI dette til sælger, straks DBI bliver
bekendt med forsinkelsen. Sælger er forpligtet til at acceptere forsinkelse op til 6 uger, i hvilken periode Sælger ikke er berettiget til at hæve aftalen med DBI. Hvis forsinkelsen strækker
sig længere end 6 uger, er både Sælger og DBI berettiget til at hæve aftalen, men Sælger
kan ikke gøre et erstatningskrav gældende mod DBI.

12.6

Uanset om levering forsinkes efter pkt. 12.5 er Sælger forpligtet til at levere avlssvin, der
opfylder betingelserne i aftalen mellem parterne samt disse indkøbsbetingelser. Dette kan
medføre, at Sælger kan blive nødt til at levere andre avlssvin end oprindeligt aftalt med DBI,
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f.eks. på grund af vægten af avlssvinene. Sælger er ikke berettiget til at kræve eventuelle
meromkostninger betalt af DBI.
12.7

Såfremt det er muligt på baggrund af de konkrete omstændigheder, er DBI i særlige tilfælde
indstillet på at aftage for store avlssvin, set ift. det i indkøbsaftalen angivne, som følge af pkt.
12.5. Sælgers levering af for store avlssvin er dog betinget af DBI’s forudgående accept,
samt af at Sælger afholder enhver ekstraordinær omkostning som følge heraf, uden at den
aftalte pris ændres.

13.0

MISLIGHOLDELSE

13.1

Udover hvad der følger af dansk rets almindelige regler, anses Sælgers tilsidesættelse af
disse indkøbsbetingelser som væsentlig misligholdelse.

14.0

REKLAMATIONER

14.1

Såfremt mangelfuld opfyldelse af indkøbsaftalen skyldes DBI’s forhold, skal Sælger straks
fremsende en skriftlig reklamation så snart manglen burde være opdaget. Reklamerer Sælger ikke inden fristen, fortabes retten til erstatning.

14.2

DBI har ingen undersøgelsespligt, men mangler, der konstateres, skal dog meddeles Sælger
uden ugrundet ophold.

14.3

Så vidt mulig skal DBI senest 24 timer efter modtagelsen af en reklamation fra Kunden videregive reklamationen til Sælger. DBI anses i alle tilfælde for at have foretaget rettidig reklamation overfor Sælger ved senest 3 dage efter modtagelsen af en reklamation fra Kunden at
videregive reklamationen til Sælger.

14.4

Såfremt avlsorner ikke har vist bedækningsvilje (potens og opspring), bedækningsevne (udskaftning og gennemført bedækning) eller ikke har befrugtningsdygtig sæd, når de er 9 måneder gamle, anses det som en væsentlig mangel, som Sælger er objektiv erstatningsansvarlig for. DBI skal fremsætte erstatningskravet skriftligt senest ved udløbet af den måned,
hvor ornen bliver 10 måneder gammel.
Såfremt sopolte efter løbning eller forsøg på løbning eller på baggrund af manglende brunst
ikke er eller bliver drægtige, når de er 45 uger gamle, anses det som en væsentlig mangel,
som Sælger er objektiv erstatningsansvarlig for. DBI skal fremsætte erstatningskravet skriftligt senest 7 hverdage efter udgangen af den uge, hvor sopolten bliver 45 uger gammel.
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15.0

SÆLGERS SÆRLIGE ANSVAR

15.1

Sælger er erstatningsansvarlig for forsinkelser og mangler efter dansk rets almindelige regler
med de ændringer og tilføjelser, der følger af disse indkøbsbetingelser.

15.2

Retter Kunden et erstatningskrav mod DBI, kan DBI gøre et regreskrav gældende hos Sælger, såfremt kravet kan begrundes i forhold hos Sælger. DBI kan overdrage sit eventuelle
krav mod Sælger til Kunden.

15.3

Sælger indestår for, at alle avlssvin leveret til DBI opfylder betingelserne i bekendtgørelse
nr. 780 af 24. juni 2010 (anvendelse af lægemidler til dyr) med eventuelle senere ændringer.
Såfremt DBI eller Kunden lider tab på baggrund af Sælgers overtrædelse af bekendtgørelsen er Sælger ansvarlig herfor.

15.4

Sælger indestår for, at Sælgers besætning på leveringstidspunktet er godkendt af VSP som
avls- og/eller opformeringsbesætning via Aftale om Avl og/eller Aftale om Opformering, og
efterlever de deraf afledte krav og godkendelser, herunder f.eks. ”DANISH Produktstandard”.

15.5

Sælger indestår for, at Sælgers besætning er omfattet af danske svineproducenters kvalitetsprogram ”DANISH Produktstandard” samt har opnået DANISH-godkendelsen. Såfremt
godkendelsen inddrages anses det som væsentlig misligholdelse og Sælger er forpligtet til
straks at meddele dette skriftligt til DBI. Dette gør sig ligeledes gældende såfremt Sælger har
flere besætningsenheder, jf. pkt. 15.6.

15.6

Såfremt Sælger har flere ”sites” (= besætningsenheder), der medfører, at avlssvinene ikke
bliver udleveret fra det samme CHR-nr., som hvor avlssvinene er født, er Sælger forpligtet til
skriftligt at orienteret DBI herom senest ved aftaleindgåelsen.

15.7

Sælger har ansvaret for, at renracede orner og sopolte, der af Kunden skal anvendes til KS,
hjemmeavls- eller opformeringsformål, har opnået korrekt og godkendt forældreskab (for orner via blodprøver forud for levering) hos VSP. Sælger skal betale DBI for de direkte omkostninger, der måtte opstå til afklaring af forældreskab samt erstatte DBI det tab, DBI måtte
få, inklusive Kundens tab, hvis der konstateres/opstår en forældreskabsfejl, som medfører,
at ornen og/eller dens afkom slettes i Databank for Svineavl, og at ornen og dens afkom som
følge heraf ikke kan anvendes af Kunden til avlsformål.

15.8

DBI køber avlssvin hos Sælger og sælger disse direkte videre til Kunden. Sælger er forpligtet til at holde DBI skadeløs og erstatte DBI alle direkte og indirekte tab, omkostninger, udgifter eller andre tab som følge af Sælgers tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til parternes aftale og disse indkøbsbetingelser. Tilsvarende er gældende, hvis Kunden eller tredjeside 18 af 34

mand fremsætter krav mod DBI som følge af produktansvar eller ansvar som følge af skade
på grund af sundhedsstatus ved levering.
Fremsætter Kunden eller tredjemand erstatningskrav for produktansvar eller ansvar som følge af, at avlssvin er inficeret med sygdom, og denne sygdom har spredt sig til Kundens øvrige besætning, og årsagen hertil kan henføres til avlssvin leveret af Sælger, har DBI fuld regres overfor Sælger.
15.9

Sælger skal holde DBI skadesløs for erstatningskrav o.lign. fra Kunden/tredjemand, der kan
henføres til de af Sælger leverede avlssvin. Hvis Kunden/tredjemand fremsætter krav mod
DBI, skal denne underrette Sælger herom.

15.10

Sælger tildeler DBI fuldmagt til at foretage indberetning til Fødevarestyrelsen om flytning af
dyr. Det er dog Sælgers eget ansvar at indberetning finder sted i henhold til den til den enhver tid værende lovgivning.

15.11

Ansvarsfraskrivelse:
15.11.1 Aftales der 4 % ansvarsfraskrivelse mellem DBI og Sælger, trækkes der ved afregningen 4 % fra den aftalte købspris.
15.11.2 Sælger er således udelukkende erstatningsansvarlig for synlige fejl og mangler
ved de leverede dyr i 24 timer efter aflæsning hos Kunden.

16.0

ERSTATNING OG BOD

16.1

Generelt:
Fejl ved leverede dyr betales altid af Sælger, med mindre fejlen skyldes forhold, som DBI er
selvstændigt ansvarlig for. Erstatningsbeløbet fastsættes bl.a. af de specifikke opgørelsesmetoder, jf. nedenfor.

16.2

Manglende godkendelse:
Såfremt Sælger leverer dyr til en besætning, der er godkendt/har søgt godkendelse som
avls- eller opformeringsbesætning i DanAvl, og de leverede dyr ikke kan godkendes til avl
henholdsvis opformering, skal Sælger refundere DBI dyrets fulde pris, alle de dermed forbundne omkostninger og dokumenterede tab, inklusive Kundens tab, under forudsætning af,
at den manglende godkendelse må antages at skyldes fejl, der har været til stede ved leveringen.
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16.3

Brok m.v.:
Avlssvin med åbne sår, brok eller andre synlige skavanker erstattes af Sælger med den fulde købspris, som Kunden har betalt.

16.4

Ben- og klovfejl:
Ved levering af avlsdyr under 18 uger med væsentlige ben- eller klovfejl, er Sælger forpligtet
til at erstatte Kundens købspris minus smågrisepris (beregnet notering).
Avlsdyr over 17 uger ved levering erstattes med Kundens købspris minus slagteværdi.
Orner leveret med væsentlige ben- eller klovfejl erstattes med Kundens købspris minus slagteværdi, dog maksimalt for 100 kg slagtevægt.

16.5

Dødsfald:
Såfremt der sker dødsfald inden for 24 timer efter modtagelse hos Kunden, er Sælger forpligtet til at erstatte Kundens købspris for dyret mod fremvisning af gyldig dødsattest underskrevet af autoriseret dyrlæge.
Ved dødsfald under transport erstatter Sælger ligeledes den fulde købspris, som Kunden
har betalt hos DBI.

16.6

Funktionsdygtige patter:
I tilfælde af ikke funktionsdygtige patter, jf. pkt. 4.5, skal Sælger erstatte dyret med Kundens
købspris minus slagteværdi på leveringsdagen, hvis Kunden ønsker dyret slagtet.
Hvis Kunden ønsker, at beholde dyret skal Sælger erstatte:
- 15 % af Kundens købspris i tilfælde af 12 funktionsdygtige patter,
- 25 % af Kundens købspris ved 11 funktionsdygtige patter og
- 35 % af Kundens købspris ved 10 funktionsdygtige patter.
Hvis dyret beholdes og har mindre end 10 funktionsdygtige patter, erstattes dyret med Kundens købspris minus slagteværdi for dyr over 16 uger ved levering.
Såfremt antallet af dyr, som erstattes for manglende pattesæt, overstiger 10 % af den samlede leverance/ordre, tillægges der en ekstraordinær erstatning, der beregnes som 30 % af
den opgjorte erstatning for antallet af dyr, der overstiger 10 % af den samlede leverance/ordre.

16.7

Halekupering:
Såfremt DBI har ekstraomkostninger som følge af manglende meddelelse fra Sælger om
kuperede haler hos svin, betaler Sælger erstatning til DBI herfor svarende til de påløbne
omkostninger.
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Leverer Sælger avlssvin, der er halekuperet med mere end halvdelen eller udover det eventuelt aftalte i indkøbsaftalen, skal Sælger godtgøre DBI/Kunden følgende beløb:

16.8

•

Eventuelt fradrag i slagteriafregningen.

•

Eventuel bod fra slagteriet.

•

Eventuelle bøder udstedt af offentlige myndigheder og eller pålagt af domstolene.

Vægt polte og orner:
Vælger Sælger at levere dyr, der er større/tungere end aftalt i aftalegrundlaget
afregnes disse kun til aftalt pris, og DBI forbeholder sig ret til at opkræve betaling
for de ekstraomkostninger som DBI påføres herved, herunder større transportomkostninger, tabt indtjening grundet færre dyr afsendt og erstatning for et krav
rejst af Kunden mod DBI.
Levering af undervægtige dyr medfører erstatning fra Sælger som følger:

•

Såfremt vægten for leverede orner og sopolte ligger under minimumsvægten aftalt i aftalegrundlaget, erstatter Sælger efter følgende satser:
Minimumsvægt indtil 50 kg: Kundens købspris – smågriseværdi på leveringsdagen.

•

Minimumsvægt fra 50 kg og derover: Kundens købspris – slagteværdi
på leveringdagen.

Der stilles ikke krav om, at erstattede dyr skal slagtes.
16.9

Alder ved levering:
I det tilfælde der leveres sopolte, som uden forudgående aftale er over 8 måneder ved levering, erstattes sopoltene af Sælger med Kundens købspris minus slagteværdi.

16.10

Rystesyge:
Såfremt der konstateres rystesyge ved avlsdyr leveret af Sælger erstattes Kundens købspris
minus slagteværdi på leveringsdagen.

16.11

Misdannelser:
Såfremt der foreligger arvelige misdannelser hos mere end 10 % af grisene i de første 10
kuld efter ornen, erstattes ornen som ved manglende bedækningsvilje, jf. pkt. 16.14. Det er
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dog Kunden, der skal kunne dokumentere, at kun den pågældende orne er anvendt til de respektive løbninger.
16.12

Orner/halvorner/tvekønnede:
Sælger erstatter orner/halvorner/tvekønnede med Kundens købspris ved fremvisning af
dokumentation fra Kundens slagteri eller anden form for dokumentation.

16.13

Drægtighed:
Erstatning for manglende drægtighed hos polte, jfr. pkt. 14.5, erstattes af Sælger med Kundens købspris minus slagteværdi på leveringsdagen. DBI kræver ikke dokumentation for
slagtning af dyret fra Kunden.
Ved reklamation over et antal dyr udover 4 % af en leverance ydes ikke erstatning for disse,
med mindre der ved laboratoriemæssig undersøgelse kan påvises anormalitet ved kønsorganerne. Fremgangsmåden for disse undersøgelser aftales med DBI.

16.14

Reproduktion og bedækningsvilje:
Manglende reproduktion, bedækningsvilje eller bedækningsevne hos orner, jf. pkt. 14.4,
erstattes med forskellen mellem Kundens købspris og ansat slagteværdi, dog maksimalt 100
kg slagtevægt. DBI kræver dokumentation for slagtning af dyret fra Kunden.
Var ornen under 18 uger ved modtagelsen, fastsættes slagteværdien som smågriseværdien
på modtagelsesdagen.

16.15

Sædundersøgelse:
Ved reklamation for sterilitet eller nedsat frugtbarhed kan DBI kræve løbeliste for hele besætningen samt sædprøve af ornen som dokumentation. Sædundersøgelse kan foretages
af en dyrlæge eller KS-rådgiver. Konstateret sterilitet eller stærkt nedsat frugtbarhed erstattes med forskellen mellem købspris og ansat slagteværdi på modtagelsesdagen.

16.16

Uberettiget ændring/opsigelse af indkøbsaftalen:
Hvis Sælger ændrer eller opsiger indkøbsaftalen, og det ikke er berettiget efter nærværende
indkøbsbetingelser eller aftalegrundlaget i øvrigt, betaler Sælger erstatning til DBI i henhold
til det nedenfor anførte, der er opgjort i forhold til tidspunktet for meddelelsen fra Sælger.
Konstateres der afvigelser (udsættelse og andet), i forhold til aftalegrundlaget, betaler Sælger erstatning til DBI i henhold til det nedenfor anførte, der er opgjort i
forhold til tidspunktet for meddelelsen fra Sælger.
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Erstatning ved

Erstatning ved afvigende

Erstatning ved opsigel-

udsættelse

antal *)

se af indkøbsaftalen

Meddelelse om æn-

Pr. svin i holdet

Pr. afvigende svin i holdet

Pr. hold betales:

dring meddelt til DBI før

betales pr. uge:

betales, når afvigelse udgør

holdets aftalte levering-

hhv.:

suge:
5-20 %

21-50 %

> 50 %

Af sælger

26.-13. ugenr. **)

0,5 %

0%

3%

5%

5%

12.-9. ugenr. **)

1%

0%

5%

10 %

10 %

8.-5. ugenr. **)

2%

5%

10 %

15 %

15 %

4.-1. ugenr.

5%

10 %

15 %

20 %

20 %

10 %

20 %

30 %

40 %

25 %

Senere/ingen meddelelse

De anførte procentsatser beregnes af den aktuelle pris, jf. indkøbsaftalen/aftalegrundlaget.
Anmærkning:
*: Ved afvigende antal kan forstås både for mange og for få leverede dyr i de enkelte
hold. Der tages udgangspunkt i de fødselsuger, der modsvarer de anførte minimums- og
maksimumsaldre i uger for holdet.
Hvis der er leveret for mange avlsdyr i et hold, beregnes erstatningen for disse alene med 50 % af
de i tabellen anførte satser. Hvis der er aftalt en udsættelse af levering, tages der fortsat udgangspunkt i den aftalte fødselsuge.
Dyr der efter levering værdiansættes til slagteværdi/smågriseværdi som følge af mangler, der er
konstateret senest 21 dage efter levering, betragtes som ikke leveret i henhold til indkøbsaftalen.

**: Leveringsaftaler for løbende leverancer og ordrebekræftelser kan frit ændres til og med 5.
ugenummer før leveringsugen.
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16.17

Glässers sygdom:
Hvis der sker udbrud af Glässers sygdom hos Kunden inden 24 timer efter levering til Kunden, erstatter Sælger forskellen mellem Kundens købspris og slagteværdi samt dokumenterede udgifter til dyrlæge og antibiotika.
En betingelse herfor er, at alle dyr i den pågældende leverance er blevet vaccineret regelret
eller dækket af en besætningsvaccination i henhold til DBI’s vaccinationsprogram ved omsætning af avlssvin, jf. bilag 2.
Det er endvidere en betingelse, at diagnose og behandlingsplan er iværksat rettidigt, hvilket
vil sige inden 8 timer efter første symptomer. Dyrlægeattest skal vedlægges reklamationer
og omfatte tidspunkt for første symptomer samt behandlingsplan.

16.18

Rødsyge:
Ved udbrud af rødsyge hos rødsyge-vaccinerede sopolte udbetaler Sælger en erstatning på
kr. 500,00 pr. angrebet dyr med tillæg af 60 % af den beregnede smågrisenotering i faringsugen for en 7 kg gris af samme sundhedsstatus (pr. manglende pattegris i forhold til 9 stk.
pr. kuld).
Ved orner betales alene kr. 500,00 pr. angrebet dyr.

16.19

Parvovirus:
Ved udbrud i første kuld hos indkøbte korrekt vaccinerede dyr, erstattes krydsningssopolte
med kr. 500,00 pr. angrebet dyr med tillæg af 60 % af den beregnede smågrisenotering i faringsugen for en 7 kg gris af samme sundhedsstatus pr. manglende pattegris (opgjort i forhold til 9,0 stk. pr. kuld).
For renracede sopolte betales en godtgørelse på kr. 500,00 pr. angrebet dyr med tillæg af
60 % af grundprisen for en 4 ugers krydsningssopolt i faringsugen af samme sundhedsstatus (opgjort pr. manglende sogris i forhold til 4,0 stk. pr. kuld).
En betingelse for at der kan kræves erstatning hos Sælger vedrørende udbrud af parvovirus
er, at parvovirusvaccinationer er gennemført i Sælgers besætning. Der skal gennemføres 2
vaccinationer, første gang i 26. leveuge. Dyrlægeattest skal være vedlagt reklamationen.
Der ydes ikke erstatning for parvovirusudbrud hos andre svin end de indkøbte til Kundens
besætning.
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16.20

Tarmbrand:
Ved udbrud af tarmbrand hos gylte og søer udbetales en godtgørelse på kr. 500,00 pr. angrebet gylt/so udover normalerstatning for manglende grise.
Manglende grise erstattes med 60 % af den beregnede smågrisenotering for en 7 kg gris
med samme sundhedsstatus.
En betingelse for udbetaling af godtgørelse/erstatning er, at begge vaccinationer er gennemført i Sælgers besætning, og at dyrlægeattest er vedlagt reklamation.

16.21

Mærkning:
I tilfælde hvor identifikation er usikker, men mulig at sandsynliggøre, f.eks. pga. manglende
eller ulæselige/beskidte øremærker eller uoverensstemmelse i mærkningen af dyr, yder
Sælger erstatning med 300 kr. per dyr. Såfremt det ikke er muligt at foretage identifikation
pga. manglende øremærkning eller uoverensstemmelse i mærkningen, skal Sælger yde en
erstatning svarende til Kundens købspris samt alle øvrige forbundne omkostninger og dokumenterede tab, inklusive Kundens tab.

16.22

Dokumenter m.v.:
Såfremt samtlige dokumenter som Sælger er forpligtet til at fremskaffe, herunder følgesedler, baggrundserklæringer m.v. ikke foreligger rettidig er Sælger forpligtet til at betales en
bod på kr. 2.500 pr. hverdag indtil dokumentet er udleveret til DBI eller dennes repræsentanter. DBI er berettiget til at opkræver særskilt bod for hvert enkelt dokument, der ikke foreligger rettidigt, jf. pkt. 8.5.

16.23

Øvrige omkostninger:
Omkostninger til ekstraordinært tidsforbrug kan DBI fakturere til Sælger.
Hvis købsprisen for avlssvin refunderes helt eller delvist som følge af mangler, stilles der ikke krav om slagtning af svinet.
DBI kan kræve dyrlæge- og/eller konsulentattest ved reklamation. Kræves sådan af DBI, refunderes udgiften af DBI med maksimumbeløb kr. 5.000,00 inkl. moms.
Andre omkostninger ved reklamation betales af Kunden, men kan af Kunden kræves refunderet af Sælger, hvis Kunden tilkendes erstatning.

16.24

Herudover kan DBI kræve erstatning hos Sælger i henhold til dansk rets almindelige regler.
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17.0

ANSVARSREGULERING OG FORCE MAJEURE

17.1

DBI kan alene pålægges erstatningsansvar overfor Sælger i samme omfang som DBI kan
holde Kunden erstatningsansvarlig. Sælger er således alene berettiget til at rette et erstatningskrav mod DBI, hvis DBI tilsvarende kan gøre et regreskrav gældende hos Kunden.

17.2

DBI kan overdrage sit eventuelle krav mod Kunden til Sælger, såfremt kravet kan begrundes
i forhold hos Kunden.

17.3

DBI forbeholder sig ret til at undlade betaling af erstatning til Sælger indtil der foreligger en
afgørelse fra domstolene.

17.4

DBI er uden ethvert ansvar, hvor Sælger og Kunden uden DBI’s’ viden har indgået eller påbegyndt afklaring af reklamation.

17.5

DBI kan maksimalt gøres erstatningsansvarlig for kr. 250.000, og i intet tilfælde er DBI ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte økonomiske tab hos Sælger.

17.6

DBI kan ikke gøres ansvarlig for fejl og forsømmelser begået af den af DBI anvendte vognmand eller for mulig smitte/infektion eller indføring af uønskede svinesygdomme i Sælgers
besætning som følge af fejl og forsømmelser begået af den anvendte vognmand.

17.7

DBI kan ikke gøres ansvarlig, såfremt sygdomme begrænser omsætningen af avlssvinene,
og Sælger er ikke på denne baggrund berettiget til erstatning.

17.8

Både DBI og Sælger er fritaget for at opfylde aftalens vilkår, uden at den anden part er berettiget til at kræve erstatning eller anden kompensation, hvis opfyldelsen hindres eller i urimelig grad vanskeliggøres som følge af forhold, der ligger uden for den pågældende parts kontrol, herunder men ikke begrænset til:
-

Strejke eller lockout.

-

Sygdomsinfektion i Sælgers eller Købers besætning.

-

Udbrud af svinepest, mund- og klovesyge og andre alvorlige husdyr- og svinesygdomme.

-

Import- og eksportrestriktioner i Danmark, transit- og modtagerlande.

-

Manglende eller ugyldig importtilladelse hos DBI's kunder.

-

Kundens misligholdelse af aftalen på grund af f.eks. aftalebrud, konkurs, betalingsstandsning, manglende betaling og andet, forsinkelser for fly og lastbiler, krig, naturkatastrofer m.v.
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17.9

Myndigheders indgriben, herunder grænselukning, begrænsninger fastsat af VSP m.v.

Godkendes avlsdyrene ikke til transport af den veterinære myndighed (grænsedyrlægen/kredsdyrlægen m.v.), eller forhindres eksporten af hvilken som helst anden grund, der
ikke kan tilregnes DBI, afregnes de alene med den pris, DBI kan opnå ved salg til tredjemand, herunder som slagteværdi ved salg til slagteri i Danmark eller kassationsværdi hvis
dyrene er medicinerede (fratrukket DBI’s omkostninger herved), medmindre Sælger senest 3
dage efter, at eksporten er blevet forhindret, skriftligt meddeler DBI, at Sælger ønsker at
overtage dyrene uden videre forpligtelser for DBI.

18.0

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

18.1

Direkte og indirekte overdragelse af Sælger rettigheder og forpligtelser i henhold til indkøbsaftalen og disse indkøbsbetingelser til tredjemand, herunder salg af ejendom, besætning eller lign. kan alene ske efter forudgående skriftlig accept fra DBI.

19.0

KUNDEKLAUSUL

19.1

I en periode på 2 år efter den sidste handel mellem Sælger og DBI er foretaget, er Sælger
ikke berettiget til direkte at indgå leveringsaftaler med Kunden eller andre af DBI’s kunder,
der har modtaget dyr fra Sælger.

19.2

Enhver overtrædelse af kundeklausulen berettiger DBI til at kræve en konventionalbod på kr.
1.000.000 pr. overtrædelse. Herunder er DBI berettiget til at kræve erstatning efter dansk
rets almindelige regler.

20.0

VÆRNETING

20.1

Enhver tvist mellem parterne vedrørende DBI’s køb af avlssvin hos Sælger skal afgøres efter
dansk ret og ved DBI’s værneting.
Såfremt DBI i anledning af avlssvin leveret af Sælger blive sagsøgt af tredjemand, kan DBI
uanset ovenstående værnetingsbestemmelse inddrage Sælger i sådan et søgsmål.
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21.0

BILAG

Bilag 1: Definitioner og ordforklaringer til indkøbsbetingelser for DanBred International A/S

Afgift:

De beløb som VSP og/eller DanAvl opkræver af DBI og/eller Sælger til
finansiering af DanAvl.

Afhentning:

Handling, hvor udlevering af avlssvin fra en Sælger til en Kunde påbegyndes og levering finder sted.

Afhentningstidspunkt:

Tidspunkt på dagen, hvor afhentning finder sted.

Autoriseret dyrlæge:

Dyrlæge, der besidder offentligt bemyndiget autorisation til at arbejde som
dyrlæge i det land Kundens besætning ligger.

Avlssvin:

Svin, der skal anvendes som forældredyr.

Betinget status:

Betegnelse, der midlertidigt oplyses sammen med SPF-SuSsundhedsstatus;
• når der er en midlertidig begrænsning for salget,
• når der er konstateret en afvigelse fra eller overtrædelse af sundhedsreglerne,
• når der er mistanke om forekomst af uønsket smitte i en besætning, der
er omfattet af SPS-SuS’ sundhedsregler.
Begrebet ”betinget status” dækker både over ”primær betinget status” og
”afledt betinget status”. Primær betinget status omhandler den besætning,
hvori mistanken er opstået, eller begrænsningen er indført for, medens
afledt betinget status vedhører handelsforbindelser til besætningen med
primær betinget status. Der kan sælges levedyr under en betinget status,
når Kunden har accepteret det.

Brugskode:

I DanAvl benyttes en række koder i VSP’s Databank for Svineavl, der muliggør styring af drift, kontrol og salg fra systemet.

DanAvl:

DanAvl (www.danavl.dk/www.danavl.com) er navnet på de danske svineproducenters avlssystem, som ejes og ledes af VSP.

side 28 af 34

DanAvl-avlssvin:

Avlssvin fra en besætning i DanAvl. Alle udtryk, hvori indgår ”DanAvl”, defineres som i DanAvls bilag: ”Definitioner under aftale om omsætning”, der
kan ses på VSP’s hjemmeside:
http://vsp.lf.dk/Om_os/DanAvl/Aftaler_regler_afgifter/Aftale_omsatning.aspx

Databank for Svineavl:

Elektronisk register over avlsdyr fra DanAvl, som ejes og styres af VSP.

Hold:

En del af en leverance og fastlagt i aftalegrundlaget.

Fødevareregionen/

Fødevarestyrelsen (www.fvst.dk), der er en del af Ministeriet for Fødevarer,

FVST:

Landbrug & Fiskeri, og ansvarlig for kontrol med veterinære forhold.

Følgebrev til

Dokument/e-mail, der beskriver særlige handlinger, tiltag og aftaler som

slutseddel:

Sælger skal foretage sig eller foranledige forud for eller i forbindelse med
salget af avlsdyr.

Følgeseddel:

Dokument der på individniveau, bl.a. med angivelse af ID-nummer, beskriver de avlsdyr som Sælger har solgt til DBI, og som Sælger er forpligtet til
at udlevere til DBI ved levering.

ID-nummer:

Det 9- eller 10-cifrede nummer som unikt identificerer et avlsdyr på individniveau i DanAvls Databank for Svineavl.

Indeksniveau:

Udtryk for den genetiske og produktionsøkonomiske kvalitet af et avlsdyr.

Indkøbsaftale

Skriftlig, eller undtagelsesvist mundtlig, aftale, der indeholder og beskriver

= slutseddel:

de individuelle vilkår, der gælder for Sælger og DBI i aftalen vedrørende
DBI’s køb af avlsdyr fra Sælger.

Indkøbt (uønsket)

En sygdomssmitte, der viderebringes fra sælgers besætning til Kundens

smitte:

besætning sammen med leverede svin. Kan være både SPF-SuSdeklarerede sygdomme og andre sygdomme.

Karantæne

Staldområde/-rum, der er afspærret fra selve besætningen, og som anven-

= karantænerum:

des til holdvis modtagelse af avlssvin forud for indsættelse i den faktiske
besætning, som led i den normale udskiftning af sobesætningen.
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Kundens købspris =

Den fakturerede pris fra DBI til Kunden.

købspris = købspris
som kunden har betalt:
Leverandør:

Ejer af den besætning, hvorfra avlsdyrene leveres (= Sælger).

Leverandørbesætning:

Den besætning/ejendom, hvor svinene pålæsses.

Levering:

Handling, hvor svinene overdrages fra Sælger til Kunden.

Leverance:

Den mængde avlssvin, som i aftalegrundlaget er bestemt til levering på
samme tidspunkt.

Leveringsdag:

Den dag levering af avlsdyrene har fundet sted fra Sælger.

LY-polt/polte:

I teksten er en LY-polt lig med en YL-polt, svarende til et førstegangskrydsningshundyr, der har en far, som er Landrace og en mor som er Yorkshire
eller vice versa.

Modtagelsesdag:

Den dag Kunden modtager avlsdyrene.

Omlæsseplads:

Et sted/en staldfacilitet, hvor dyr fra forskellige besætninger samles med
henblik på forsendelse til udlandet.

Ordrebekræftelse:

Skriftlig specificering og konfirmering af indkøbsaftale.

Orne:

Handyr til avlsbrug (= afkom benyttes som avlsdyr) eller kommercielt brug
(= afkom benyttes som slagtesvin).

Regler for Avl og

De regler som VSP foreskriver overholdt af avls- og opformeringsbesæt-

Opformering:

ningerne i DanAvl, herunder i forhold til salg af avlsdyr.

Infektion:

Ny smitte af en besætning med uønsket smitte.

Salgsstop:

VSP eller offentlig myndighed har forbudt salg af avlsdyr fra Sælgers besætning i en periode.
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Slagteværdi

Kendt, anslået eller beregnet slagtevægt x (Danish Crown’s kg-

= ansat slagteværdi:

afregningspris i ugen hvor dyret blev slagtet + restbetalingsbeløb for sidste
regnskabsår) på leveringsdagen.

Slutseddel =

Se under indkøbsaftale.

indkøbsaftale:
Smågrisepris

Prisen på en smågris (svin på ca. 7-40 kg til slagtesvineproduktion), der af

= beregnede

VSP beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for

smågrisenotering:

henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten, jf.: www.vsp.lf.dk.

Sopolt:

Ungt hundyr (ca. 2-8 mdr.) til avlsbrug – endnu ikke løbet.

SPF-sygdomme:

De syv specifikke sygdomme, som SPF-sundhedssystemet deklareres for.

SPF-SuS:

SPF-Sundhedsstyringen, Afdeling i Landbrug og Fødevarer, der kontrollerer og administrerer sundhedsstyringen i SPF-systemet, jf. www.spfsus.dk.

SPF-SuS-

Den af SPF-SuS’ registrerede og deklarerede sundhedsstatus i Sælgers

sundhedsstatus

besætning.

= sundhedsstatus:
SPF-SuS-

SPF-SuS’ regler for drift i en svinebesætning, der er godkendt af SPF-SuS.

sundhedsreglerne:

Transportkassen:

Den lukkede opbevaringskasse som avlsdyrene transporteres i under
transport med lastbil.

Uønsket smitte

Infektion med én af SPF-sygdommene, jf. SPF-SuS’ sundhedsstatusbeteg-

= uønskede

nelser, som det ifølge aftalegrundlaget er forventningen at dyrene er frie for

svinesygdomme:

eller infektion med anden uønsket sygdom, herunder f.eks. ødemsyge eller
andre svine- og husdyrsygdomme.

VSP:

Videncenter for Svineproduktion (www.vsp.lf.dk) under Landbrug & Fødevarer er en faglig organisation for de danske svineproducenter, der ejer,
styrer og kontrollerer det danske svineavlssystem, der benævnes DanAvl.

Åben vogn:

Ikke-smittebeskyttende vogn/lastbil.
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Bilag 2: DBI’s vaccinationsprogrammer ved omsætning af avlssvin
Omfang af vaccinationsprogrammerne:
Ved omsætning af avlssvin anvendes kun disse vaccinationsprogrammer, medmindre andet er aftalt
før levering:
Sygdom
Glässer

Parvovirus

Rødsyge

Tarmbrand

Orner

+

-

+

-

Sopolte

+

+

-

Dyregruppe

+
(> 25 uger gamle)

+:

Betyder, at vaccinen er obligatorisk ved salg til DBI og er inkluderet i købsprisen til Sælger.

-:

Betyder, at vaccinationen kun skal udføres, hvis Kunden bestiller den, og det er indføjet i indkøbsaftalen mellem Sælger og DBI.

Registrerede Vacciner:
Sygdom

Vaccine

Glässer

•

Porcillis Glässer

Parvovirus

•
•

Porcillis Parvo
Suvaxyn Parvo St.

Rødsyge

•
•

Porcillis Ery
Ruvax

Rødsyge & Parvovirus

•
•
•

Parvoruvax
Porcillis Ery Parvo
Hiprasuis PE

•

Suvaxyn M. Hyo-Parasuis (må kun
bruges i besætninger med sundhedsstatus + MYC)

Tarmbrand

•
•

Porcillis T-brand
Xento

Tarmbrand & Colidiarré

•
•
•

Toxicol
Porcillis Coli 6C
Suiseng

Gläser & Mycoplasma
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Vaccinationernes gennemførelse:
Alle vacciner indgives intramuskulært eller subkutant (subkutant =under fedtlaget, ikke i fedtlaget).
De nævnte intervaller mellem vaccinationer og seneste tidspunkt før leveringsdag skal tælles i dage.
Revaccination foretages tidligt 3 uger (21 dage) efter 1. vaccination, medmindre andet er nævnt.
Vaccinationsdatoer skal oplyses sammen med øvrige stamdata for det enkelte avlssvin, og på samme
måde.
Glässer-vaccination:
En fuldgyldig basis-vaccination omfatter mindst to vaccinationer med Porcillis Glässer eller Suvaxyn
M. Hyo–Parasuis.
Programmer for avlssvin på 9 uger og derover
Porcillis Glässer:
2 ml

Dosis/gang:
1. gang:

Senest 28 dage før levering (svin under 9 uger, se herunder)

2. gang:

Tidligst 14 dage efter 1. gang og senest 7 dage før levering

3. gang (revaccination): Hvis flere end otte uger mellem sidste vaccination og leveringsuge
Suvaxyn M. Hyo–Parasuis:
1. gang:

Tidligst ved 21 dage

2. gang:

14-21 dage efter første vaccination og senest 7 dage før levering

Revaccination:

Hvis flere end otte uger mellem sidste vaccination og leveringsuge

Program for avlssvin under 9 uger mod vaccination mod Porcillis Glässer:
Avlssvin der er yngre end 9 uger gamle ved levering, kan ikke effektivt vaccineres mod Glässer. I stedet skal søerne i stambesætningen være gennemvaccineret (ejererklæring). Vaccinationerne skal
gennemføres i henhold til regningslinjerne for den pågældende vaccine. Råmælk fra vaccinerede søer
giver en maternel immunitet hos afkommet indtil 6-8-ugers alderen.

Salgsalder

6 uger

7 uger

8 uger

5. uge

5. uge

5. uge

7. uge

8. uge

Vaccineres
1. gang i
2. gang i
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Parvovirus
En fuldgyldig vaccination mod Parvovirus omfatter 2 vaccinationer med 21 dages mellemrum, uanset
om der anvendes Paroruvax, Hiprasuis PE, Porcillis Ery Parvo, Porcillis Parvo eller Suvaxyn Parvo St.
og uanset at Porcillis Ery Parvo, Porcillis Parvo og Suvaxyn Parvo St. er officielt godkendt til at kunne
give fuld dækning ved kun én vaccination
Dosis/gang:

2 ml

1. vaccination:

Tidligst i 22. leveuge

2. vaccination:

21 dage efter 1. gang

Sopolte på 26, 27 og 28 uger ved levering, skal være vaccineret første gang og senest i 26. leveuge.
Sopolte på 29 uger og derover ved levering, skal være vaccineret 1. og 2. gang, jf. ovenstående. Vaccinationerne kan vente til sidste 3 uger før levering.
Pris for vaccinationen er indregnet i købsprisen fra og med 26. uge. Købsprisen dækker både 1. og 2.
gangs vaccination, uanset at sopolten kun er vaccineret 1. gang.

Rødsyge
En fuldgyldig vaccination mod rødsyge omfatter mindst to vaccinationer, uanset om der anvendes
Hprasuis PE, Porcilis Ery, Porcilis Ery Parvo, Parvoruvax eller Ruvax.

Dosis/gang:

2 ml

1. vaccination:

Fra 4. levemåned

2. vaccination:

21 dage efter 1. gang

Pris:

Er indregnet i købsprisen

Tarmbrand
Drægtige avlssvin, som skal omsættes efter 8. drægtighedsuge, skal være vaccineret. En fuldgyldig
vaccination mod Tarmbrand omfatter 2 vaccinationer med 21 dages mellemrum. Følgende vacciner
kan anvendes: Porcilis T-Brand, Xento, Suiseng, Toxicol, og Porcilis Coli 6 C.
Dosis/gang:

5 ml, dog 2 ml for Suiseng

1. vaccination:

Mellem løbning og 8. drægtighedsuge

2. vaccination:

Senest 21 dage før faring

Pris:

Er indregnet i købsprisen
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