
Avtalsmall för överlåtelse av stallgödsel mellan landsbygdsföretagare
 

Avtalsparter:

Överlåtare av gödsel 

Namn: 

Adress:

Telefonnummer:

E-post: 

Lägenhetssignum:

Ekologisk  Konventionell

 
Mottagare av gödsel 

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Lägenhetssignum:

Ekologisk  Konventionell

 
Föremålet för avtalet

Stallgödsel från (nöt, svin, broiler, höna, annat vad?): 

Typ av gödsel (djupströgödsel, fastgödsel, flytgödsel, urin, annat vad?): 

Strö (sågspån, torv, halm, annat vad?):

Hantering (luftning, kompostering, separering, rötning, annat vad?):

Mängd gödsel som ska överlåtas m³/år: 

 
Gödselns omfattning (förutsättning för ekogranskning): 

Mottagande gårdens antal djurenheter (de), om djur på gården

Mottagande gårdens totala åkerareal (ha)

Överlåtande gårdens antal djurenheter (de)

Överlåtande gårdens totala åkerareal (egna och arrenderade) (ha)

Gödselns spridningsområde med gödselavtal inräknat (ha)

Antal djurenheter sammanlagt (de/ha)
 



Ansvarsfördelning

Lagring av gödseln  överlåtare mottagare  

Tilläggsuppgifter:

Lastning av gödseln för transport  överlåtare mottagare 

Tilläggsuppgifter:

Transport av gödseln  överlåtare mottagare

Tilläggsuppgifter:

Spridning av gödseln  överlåtare mottagare  

Tilläggsuppgifter:

 
Tidpunkt för överlåtelsen:

Kostnadsbestämning 

 Helhetskostnadernas (gödsel, lagring, transport, spridning) uppdelning  
 ___ % (överlåtare) –  ___ % (mottagare) 

 Enligt näringsvärde, N värde  ___ x ___€/m³ 

 Enligt hanterade mängden, ___ €/m³ 

 Annat, vad? 

  Överlåtaren låter göra gödselanalys med minst fem års intervall.

          Övriga villkor:
Avtalets giltighetstid 

 Tidsbunden, för tiden     –         

 Avtalet gäller tillsvidare från och med datum för underteckning 

Hävning av avtalet

 
Datum och underskrift

Tid och ort: 

Överlåtare av gödsel     Mottagare av gödsel

 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

Bilagor: 

 Gödselanalys

Maveka-projekt 2020

Hankesarjan numero tms.

Varsinais-Suomi  MTK 
Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke 


	Namn: 
	Adress: 
	Telefonnummer: 
	Epost: 
	Lägenhetssignum: 
	Ekologisk: Off
	Konventionell: Off
	Namn_2: 
	Adress_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Epost_2: 
	Lägenhetssignum_2: 
	Ekologisk_2: Off
	Konventionell_2: Off
	Stallgödsel från nöt svin broiler höna annat vad: 
	Typ av gödsel djupströgödsel fastgödsel flytgödsel urin annat vad: 
	Strö sågspån torv halm annat vad: 
	Hantering luftning kompostering separering rötning annat vad: 
	Mängd gödsel som ska överlåtas m³år: 
	Mottagande gårdens antal djurenheter de om djur på gården: 
	Mottagande gårdens totala åkerareal ha: 
	Överlåtande gårdens antal djurenheter de: 
	Överlåtande gårdens totala åkerareal egna och arrenderade ha: 
	Gödselns spridningsområde med gödselavtal inräknat ha: 
	Antal djurenheter sammanlagt deha: 
	överlåtare: Off
	överlåtare_2: Off
	överlåtare_3: Off
	överlåtare_4: Off
	mottagare: Off
	mottagare_2: Off
	mottagare_3: Off
	mottagare_4: Off
	Tidpunkt för överlåtelsen: 
	Helhetskostnadernas gödsel lagring transport spridning uppdelning: Off
	Enligt näringsvärde N värde: Off
	Enligt hanterade mängden: Off
	Annat vad: Off
	Överlåtaren låter göra gödselanalys med minst fem års intervall: Off
	Tidsbunden för tiden: 
	undefined: 
	Avtalets giltighetstid: Off
	Avtalet gäller tillsvidare från och med datum för underteckning: Off
	Datum och underskrift: 
	Övriga villkor: 
	Tid och ort: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Gödselanalys: Off
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 


