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Betesavtal för får och nötkreatur
Avtalsparter
Lägenhetssignum/FO-nummer

Markägare
Kontaktuppgifter

Lägenhetssignum/FO-nummer

Boskapsägare
Kontaktuppgifter

Lägenhetssignum/FO-nummer

Annan samarbetspartner
Kontaktuppgifter

Objektsområde
Avtalstid

Areal

hektar

Avtal om betesgång
1. Markägaren överlåter objektsområdet till boskapsägaren för betesgång utan vederlag. Boskapsägarens djur,

cirka

, går på bete på området under betesperioden eller så länge som det finns

näring på betet. Djurantalet minskas eller ökas vid behov under sommaren.
2. Varje avtalspart ansvarar för eventuella skador inom sitt eget ansvarsområde enligt gällande rättspraxis.

Boskapsägaren tar hand om eventuella sjuka, skadade eller döda djur på betet samt svarar för kostnaderna som
föranleds av dessa.

□
□
□

3. Boskapsägaren har en ansvarsförsäkring

Markägaren har en ansvarsförsäkring
Boskapsägaren har försäkrat sina djur

4. Byggandet av stängsel sköts av

ja
ja
ja

□
□
□

nej
nej
nej

. För underhållet av stängslet ansvarar
. En eventuell rivning av stängslet är på byggarens ansvar.

5. För nödvändig information och informationsskyltar ansvarar

.

6. Transporten av djur till och från betet vid på förhand överenskomna tidpunkter sköts av

.
7. Djurens dricksvatten sköts av

. Boskapsägaren hämtar mineraler åt djuren.
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8. För den dagliga övervakningen av djuren ansvarar _______________________________. Till övervakningen

hör bl.a. att omedelbart underrätta boskapsägaren om försvunna eller trasiga öronmärken. Om det uppstår
problem med djuren ska boskapsägaren omedelbart kontaktas. Boskapsägaren ansvarar för att eventuella
förrymda djur förs tillbaka till inhägnaden.
9. Boskapsägaren och markägaren ansvarar vardera för att betesdjuren inte kommer i kontakt med djur som har

en annan resistensstatus, ifall betesdjuren eller en del av dem ska återvända till sin hemflock (dvs.
betesområdet används endast av den ovan nämnda boskapsägaren).
10. Objektsområdet ska registreras som djurhållningsplats innan djuren flyttas till betet. Registreringen som

djurhållningsplats sköts av ________________________. Djurhållningsplatsen och den aktuella djurhållningen
registreras via e-tjänsten på adressen epr.ruokavirasto.fi, eller med en blankett som lämnas in till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet. De djur som förs till betet ska vara märkta med officiella öronmärken och
förflyttningarna av djuren ska anmälas till djurregistret. När djurhållningen upphör på djurhållningsplatsen
anmäls förändringarna till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.
11. Den aktör som ansvarar för djurhållningsplatsen för bok över de djur som anländer till djurhållningsplatsen,

föds eller dör på djurhållningsplatsen eller lämnar djurhållningsplatsen enligt kraven för varje djurslag.
12. Markägaren betalar en ersättning på _______________ euro (inkl. moms 24 %) per betesperiod till

boskapsägaren för det landskapsvårdande arbete som djuren utför samt för övriga arrangemang.
13. Ifall den ena parten bryter mot avtalet eller säger upp/häver avtalet utan laglig grund, ska denne ersätta de

skador/det inkomstbortfall som detta förorsakat. I fråga om lantbruksstöden kan inkomstbortfallet gälla flera
år.
14. Övrig särskilda villkor:

Underskrifter
Detta avtal har uppgjorts i
Ort

Markägare

likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.
Datum

.

20

Boskapsägare

Bilagor
□ karta över betesområdet

□ skötselplan för betesområdet
□ arrendeavtal för betesområdet (rekommenderas för fleråriga avtal)
□ annat, vad?
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Ifyllning av betesavtalet
ProAgria Etelä-Suomi rf/Maa- ja kotitalousnaiset har tagit fram detta betesavtal, där man har strävat efter att beakta
olika aspekter på avtalsbaserad betesgång. Alla punkter i avtalet ska fyllas i omsorgsfullt.
Avtalsparter: Fyll i avtalsparternas kontaktuppgifter på blanketten. Avtalsparterna är, förutom markägaren och
boskapsägaren, alla som anges som ansvariga parter i avtalet.
Objektsområde: Namnge det område som betesavtalet gäller. Områdets läge framgår av kartbilagan.
Areal: Ange objektsområdets uppskattade areal, om den exakta arealen inte är känd.
Avtalstid: Avtalstiden kan omfatta en betesperiod eller t.ex. en femårsperiod. Tiden kan anges med exakta datum eller
mer allmänt, t.ex. betesperioden 2022. Start- och sluttiden för betesgången är svåra att komma överens om i förväg,
eftersom förhållandena varierar från år till år (jfr punkt 6).
Avtal om betesgång
PUNKT 1. Ange betesdjurens antal och slag, t.ex. 10–15 får.
PUNKT 3. En ansvarsförsäkring rekommenderas för alla avtalsparter som har ett ansvarsområde enligt betesavtalet.
Ansvarsförsäkringen täcker skador som orsakats utomstående. I oklara fall finns det skäl att kontrollera
försäkringssituationen med det egna försäkringsbolaget. I anslutning till detta bör djurägaren också överväga behovet
av en djurförsäkring.
PUNKT 4. Ange vilken avtalspart som ansvarar för byggandet och underhållet av stängsel.
PUNKT 5. Ange vilken avtalspart som ansvarar för information och informationsskyltar.
PUNKT 6. Ange vilken avtalspart som ansvarar för djurtransporten. I allmänhet är det boskapsägaren.
PUNKT 7. Ange vilken avtalspart som ansvarar för djurens dricksvatten.
PUNKT 8. Ange vilken avtalspart som ansvarar för den dagliga övervakningen av djuren.
PUNKT 10. Ange vilken avtalspart som ansvarar för registreringen av djurhållningsplatsen. Förflyttningarna av får och
nötkreatur ska dessutom anmälas till djurregistret.
PUNKT 12. Ange den ersättning som betalas i pengar.
PUNKT 14. Särskilda villkor kan bestämmas från fall till fall.
PUNKT 15. Ange i hur många exemplar avtalet uppgjorts.
Underskrifter
Alla avtalsparter undertecknar avtalet.
Bilagor
Karta över betesområdet:
En karta där betesområdet är avgränsat behövs alltid som bilaga till avtalet.
Skötselplan för betesområdet:
Det rekommenderas starkt att en skötselplan uppgörs för betesområdet. Genom en systematisk skötsel uppnås de
uppställda målen för betesgången, såsom landskaps- och naturvård, utan att det sker på bekostnad av djurens
välmående.
Arrendeavtal för betesområdet:
Ett markarrendeavtal rekommenderas för fleråriga betesavtal.
Annat, vad:
Annan eventuell bilaga, t.ex. ett separat avtal om övervakningen av djuren.
Betesavtalsmodellen med anvisningar baserar sig på de uppgifter som fanns tillgängliga i september 2021.
Upphovsmännen till avtalsmodellen ansvarar inte för eventuella fel eller brister i texten eller för direkta eller indirekta
skador som orsakas av dessa.
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