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Vedlegg 1 til Hovedavtalen om inseminering av storfe 

 

Avtale om inseminasjon av storfe og disponering av sædbeholder 

(“Beholderavtalen”) 

   

  

A.  Generelle bestemmelser:  

  

1. Partene i Beholderavtalen er Geno og undertegnende veterinær. Den til enhver tid 

gjeldende Hovedavtale om inseminering av storfe mellom Den norske veterinærforening 

og Geno («Hovedavtalen») er imidlertid en forutsetning for, og ligger til grunn for, 

Beholderavtalen. Beholderavtalen utgjør vedlegg 1 til Hovedavtalen. 

2. Beholder for sæd og flytende nitrogen stilles til disposisjon uten leieavgift. Dersom 

veterinæren skifter praksisområde eller Beholderavtalen sies opp skal beholderen 

leveres inn til Geno med mindre annet er avtalt med Geno.    

3. Veterinærer har ikke adgang til å ha annen sæd i Genos beholdere enn den som blir 

utlevert av Geno.   

4. Hvis inseminasjonsmengden rapportert pr. beholder reduseres og Geno vurderer 

inndragning av beholder, skal dette diskuteres med Veterinærforeningen.  

5. Beholderavtalen opphører hvis veterinæren slutter i ordinær stordyrpraksis eller mister 

autorisasjon. Etter fylte 70 år inngås avtale for ett år om gangen.  

6. Ved omorganisering av semintjenesten i området, må Geno kontaktes angående 

vurdering av beholderavtaler. 

7. Partene forplikter seg til å omtale hverandre og samarbeidet om semintjenestene på en 

god måte. Veterinærene skal bidra til å formidle informasjon fra Geno om 

semintjenestene på sine oppdrag for Geno. 

 

B. Genos plikter:   

  

1. Å sørge for at sæd, flytende nitrogen og sædbeholder utleveres i henhold til oppsatt 

kjørerute. Blir det gjort forandringer i avtalt kjørerute, skal Geno varsle de berørte 

inseminerende veterinærer så tidlig som mulig. Geno er ikke ansvarlig for forsinkelser 

o.l. som skyldes forhold Geno ikke råder over.  

2. Å dekke alle utgifter til ordinær forsendelse samt spesielle suppleringsbeholdere med 

kollektive transportmidler. Godtgjøre for frammøte til fastsatt møteplass etter gjeldende 

satser.   

3. Å følge opp inseminerende personell med dårlige drektighetsresultater, i henhold til 

hovedavtalen. 
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C. Veterinærens plikter:   

  

1. Å holde kontroll med nitrogennivået i beholderen. Feil ved beholderen varsles til Geno 

så raskt som mulig. Hvis beholderen med innhold ved uaktsomhet påføres skade, kan 

veterinæren bli erstatningspliktig for dette. Se takst i vedlegg 2. 

2. Å møte på avtalt sted og tidspunkt for supplering av sæd og nitrogen mv. Dersom 

veterinæren pga. egen sjukdom, ferieavvikling eller andre forhold ikke kan møte på 

avtalt sted, skal Genos sjåfør på sædruta kontaktes og ny avtale gjøres.  

3. Å erstatte sæd som går tapt hvis veterinæren ikke møter til supplering. Sæden erstattes 

etter en fastsatt sum pr. beholder (se Vedlegg 2 satser i Hovedavtalen). Utgifter til 

ekstrasendinger inkludert retur av tilsendt suppleringsbeholder som følge av slike 

forhold, belastes veterinæren.   

4. Å varsle om ønsket sædsupplering slik at det kan sendes med ordinær sending (Sædrute, 

se pkt 1 Genos plikter). Dette gjelder også for veterinær som blir supplert ved sending 

med kollektive transportmidler.  

5. Å varsle Geno om bruk av annen veterinær til å utføre avtalte oppdrag. Dersom 

veterinæren som benyttes som vikar ikke har beholderavtale med Geno, er 

undertegnende veterinær ansvarlig for at vikar får informasjon om lagerstatus og hvor 

de ulike rasene finnes i beholderen.  

Geno kan i særskilte tilfeller pålegge den som har inngått beholderavtalen å ikke 

avhende sædbeholderen til veterinærer som av Geno er uønsket til å utføre 

semintjenester. 

6. Å sørge for at lagerbeholdning i beholder er oppdatert til enhver tid. 

 

D.  Varighet og oppsigelse  

  

1. Enhver av partene kan si opp Beholderavtalen med 3 måneders varsel. Oppsigelse skal 

være skriftlig og oppsigelsesfristen løper fra oppsigelsen er mottatt.  

2. Veterinærer som sier opp plikter å inseminere ut oppsigelsestiden med mindre noe annet 

er uttrykkelig avtalt med Geno. 

3. Det er mulig å søke om fritak fra beholderansvar en periode hvis særskilte grunner 

skulle tilsi at det er behov for dette. 

4. Ved oppsagt og utløpt hovedavtale bortfaller Beholderavtalen til samme tid. 

Veterinæren kan om ønskelig inngå en individuell avtale med Geno.  

 

E. Heving 

 

Ved vesentlig mislighold av pliktene i Beholderavtalen kan den annen part heve avtalen 

med øyeblikkelig virkning.  

 

F. Tvisteløsning og verneting 

 

Konflikter med utspring i denne avtale skal søkes løst i minnelighet. Ved mangel av 

løsning er Østre Innlandet Tingrett tingrett avtalt verneting. 
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Sted/dato ___________________________________ 

 

 

 

           __________________________________ __________________________________ 

   

                          Veterinær                                                                  Geno 

 

 

Dunk nr.: _____________________ 

 

Vedlegg:  

1. Hovedavtalen om inseminering av storfe av (dato). 

2. Satser  


