Betesavtal för får / nötkreatur
Avtalet gäller:
Markägaren
- kontaktuppgifter
Boskapsägaren

Gårdssignum

- kontaktuppgifter
Annan samarbetspartner
- kontaktuppgifter
Området som det gäller:

areal:

ha

Den avtalade tiden:
Avtal om betesgång:
1. Markägaren överlåter det avtalade området till betesgång utan ersättning åt boskapsägaren.
Boskapsägarens djur; ca ______ st ____________________________________ går på bete på
området under betesperioden eller så länge som det finns näring på betet. Vid behov minskar eller
ökar man på antalet djur under sommaren.
2. Varje avtalspart ansvarar för eventuella skador inom sitt eget ansvarsområde enligt gällande
rättspraxis. Boskapsägaren sköter om ifall djuren insjuknar eller skadar sig på betet eller ifall döda
djur påträffas samt kostnader föranledda av dem.
3. Boskapsägaren har ansvarsförsäkring

ja

nej

Markägaren har ansvarsförsäkring

ja

nej

Boskapsägaren har försäkrat sina djur

ja

nej

4. Byggandet av stängslet sköts av
För underhållet av stängslet ansvarar
En eventuell rivning av stängslet är på byggarens ansvar.
5. Vid behov för information och informationsskyltar ansvarar
6. Transporten av djur till och från betet enligt
tidigare överenskomna tidpunkter sköts av
7. Djurens dricksvatten sköts av
Boskapsägaren hämtar mineraler åt djuren.

8.

ansvarar för den dagliga övervakningen av
djuren. Till övervakningen hör bl a att omedelbart meddela djurägaren om försvunna eller söndriga
öronmärken. Om det uppstår problem med djuren tas omedelbart kontakt med djurägaren.
Djurägaren avsvarar för att eventuellt förrymda djur fås tillbaka inom stängslet.

9. Boskapsägaren och markägaren ansvarar var för sin del att betesdjuren inte kommer i kontakt med
djur som har olika sjukdomsmotstånds –status, ifall betesdjuren eller en del av dem kommer tillbaka
till sin hemflock (dvs. betesområdet används endast av en, den tidigare nämnda boskapsägaren).
10. Djurägaren anmäler betet som djurhållningsplats. Djurhållningsplatsens registrering görs genom
att lämna in blanketten ”Djurhållningsplatser” till kommunens landsbygdsmyndighet. De djur som
förs till betet bör ha officiell öronmärkning och om djurens förflyttning bör göras meddelande till
registret.
11. Åt boskapsägaren/markägaren ersätts ______ euro (inkl. MOMS 22 %) för det landskapsvårdande
arbetet som djuren utfört och övriga arrangemang under betesperioden.
12. Ifall den ena parten säger upp eller upplöser avtalet utan laglig grund bör den ersätta de förorsakade
skadorna/inkomstförlusterna. Vad lantbruksstöden beträffar kan inkomstförlusterna gälla flera år.
13.Övriga specialvillkor:

14.Detta avtal har uppgjorts i ________ likadana exemplar, ett åt varje avtalspart.

Ort

Datum

Boskapsägare

Markägare

Annan samarbetspart
Bilagor:
karta över betesområdet
skötselplan över betesområdet
arrendeavtal över betesområdet (rekommenderas för fleråriga avtal)
övrigt, vad..
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