
 
 

 

FORPAGTNINGSKONTRAKT 

Del 2. 

Øvrige bestemmelser af juridisk karakter 

I det følgende betyder ”part” enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt ”Parterne” 

 

§ 9 

LØN- OG ARBEJDSVILKÅR FOR ANSATTE 

Forpagter skal sikre, at ansatte hos Forpagter og dennes underleverandører, som medvirker til at opfylde 
kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre 
gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af 
de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og 
som gælder på hele det danske område, jf. cirkulære nr. 9471 af 30/6 2014 om arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter.  

Forpagter skal sikre, at de ansatte hos Forpagter og eventuelle underleverandører er orienteret om de 
gældende arbejdsvilkår iht. ovenstående bestemmelse. 

Forpagter er forpligtet til inden for 5 arbejdsdage efter skriftlig anmodning fra Bortforpagter at udlevere 
relevant dokumentation som fx ansættelsesbeviser, opholds- og arbejdstilladelser, løn- og timesedler, 
udtræk fra E-indkomst m.v. for, at løn- og arbejdsvilkår for Forpagters og dennes underleverandørers 
ansatte lever op til de forpligtelser, arbejdsklausulen fastsætter. 

Hvis Forpagter ikke inden udløbet af fristen på de 5 arbejdsdage har dokumenteret at overholde 
arbejdsklausulen, vil det blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og Bortforpagter kan da ophæve 
kontrakten i henhold til kontraktens misligholdelsesbestemmelser, jf. § 13. 

    

§ 10 

JAGT, FISKERI OG RÅSTOFINDVINDING 

Retten til jagt, fiskeri og regulering af skadevoldende vildt tilkommer Bortforpagter og kan af denne, til 
enhver tid udlejes til tredjemand. Retten til råstofindvinding er Forpagter uvedkommende. 

 

§ 11 

OPLYSNINGSPLIGT 

Bortforpagter, eller en af bortforpagter dertil bemyndiget person, har til enhver tid ret til fri og uhindret 
adgang til det bortforpagtede areal med henblik på at foretage tilsyn, vedligeholdelse, undersøgelser eller 
tilsvarende. Til brug for bedømmelse af, om forpagteren overholder sine forpligtelser, er bortforpagter til 
enhver tid berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser og til at kræve fremlagt 
relevant dokumentation herfor.  Dokumentationen skal være Bortforpagter i hænde senest fem 
arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 

 



 
 

 

§ 12 

MISLIGHOLDELSE 

Forpagter skal udover bestemmelserne i nærværende forpagtningskontrakt respektere de begrænsninger i 
benyttelsen af arealet, der følger af lovgivningen. Overtrædelse af lovgivningen og bestemmelserne knyttet 
til kontrakten betragtes som misligholdelse. 

 

§ 13 

OPHÆVELSE 

Hvis der sker væsentlig misligholdelse fra en af Parternes side, er den anden Part berettiget til at ophæve 
kontrakten. 

Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse: 

• Manglende rettidig betaling af forpagtningsafgiften 

• Overtrædelse af bestemmelser i dyreværnsloven. Hvis dyrene ikke passes/tilses på betryggende vis, jf. 

dyreværnslovens bestemmelser herom, foreligger der væsentlig misligholdelse som kan medføre 

ophævelse af kontrakten med øjeblikkelig virkning 

• Hvis forpagtningsaftalens bestemmelser omkring arealets benyttelse jf. § 5 groft tilsidesættes 

• Hvis der sker overtrædelser og/eller bevist snyd med bestemmelserne i arbejdsklausulen jf. § 9 

• Forpagters konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Bortforpagter 

inden 10 arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende kontrakt 

• Hvis Forpagter i øvrigt misligholder sine forpligtelser væsentligt 

Foreligger der væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt fra Forpagters side, eller overtrædes 
kontrakten gentagne gange, uden at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse, kan Bortforpagter 
ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, når Forpagter har fået et skriftligt påkrav om at bringe 
misligholdelsen til ophør inden en af Bortforpagter skriftligt fastsat passende kort frist, og denne frist ikke 
er overholdt.   

 

§ 14 

SKADER OG ERSTATNINGSANSVAR 

Forpagter må fra ikrafttrædelsestidspunktet, jf. § 2, selv sørge for at tegne de forsikringer, som Forpagter 
måtte anse for formålstjenelige eller nødvendige i driften og som i øvrigt måtte være påkrævet i henhold til 
lovgivningen og andre regler, herunder forsikring for driftstab som følge af eventuel skade på løsøre, 
besætning m.v. 

Bortforpagter er uden ansvar for skader som følge af publikums brug af arealet og ej heller for skader på 
publikum som følge af forpagters brug af arealet.  

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. 

 

 



 
 
 

§ 15 

FORCE MAJEURE 

Parternes forpligtelser i henhold til kontrakten suspenderes i tilfælde af force majeure.  

Ved force majeure forstås udefrakommende omstændigheder af usædvanlig art, som parterne ikke er 
herre over, og som de ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet, herunder 
naturkatastrofer, sygdomsepidemier såsom udbrud af mund- og klovsyge o. lign. og som medfører, at 
opfyldelsen af kontrakten ikke er mulig eller vil påføre en af parterne en efter dennes forhold urimelig 
byrde.  

Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden 
part om force majeure-begivenhedens opståen og forventede varighed.  Årsagen til force majeure skal 
dokumenteres skriftligt.  

Når force majeure-begivenheden er ophørt, genoptages parternes forpligtelser i henhold til kontrakten.  

 

§ 16 

GENFORHANDLING 

I tilfælde af, at ændringer i Danmarks og EU's regelsæt for landbruget får den effekt, at det økonomiske 
forhold mellem parterne forrykkes væsentligt, eller at dele af aftalens bestemmelser i øvrigt taber mening 
eller bliver særligt byrdefulde for den ene part, kan hver af parterne kræve genforhandling af 
forpagtningskontrakten. 

Forpagter kan endvidere kræve genforhandling af kontrakten, hvis bortforpagters krav til græsningstryk 
og/eller udbindingsperiode i forbindelse med naturplejen bliver særligt byrdefulde for forpagter og ligger 
udenfor hvad man med rimelighed vil forstå som fleksibilitet i driften.  

Anmodning om genforhandling af aftalen skal fremsættes skriftligt med 2 måneders varsel. Såfremt der 
ikke kan opnås enighed, ophører aftalen til førstkommende 1. april. Sagen skal dog forinden forelægges 
Naturstyrelsens centrale administration. Ændringer i aftalen som følge af genforhandling får tidligst virkning 
fra førstkommende 1. april. 

§ 17 

OPHØR 

Ved kontraktens ophør tilfalder enhver jord-, mur- og nagelfast inventar, herunder læskure, hegn o.l. som 
Forpagter har foretaget, Bortforpagter vederlagsfrit, med mindre andet er aftalt skriftligt forinden. 

Ved Forpagters bortgang og hvis Forpagter efterlader sig ægtefælle eller samlever, er denne dog berettiget 
til at fortsætte forpagtningen i kontraktperioden på uændrede vilkår, medmindre Bortforpagter har 
vægtige grunde til at modsætte sig dette, herunder at efterladte ikke har det fornødne kendskab til at drive 
forpagtningen videre. 

Såfremt Forpagters efterlevende ægtefælle eller samlever ønsker at indtræde i forpagtningskontrakten, 
skal dette meddeles Bortforpagter skriftligt senest 6 uger efter, at dødsboets behandlingsmåde er valgt. 

Har Bortforpagter, i tilfælde af Forpagters død, ikke rettidigt modtaget meddelelse jf. ovenstående, kan 
Bortforpagter opsige kontrakten med 1 måneds varsel.    



 
 
 

§ 18 

TVISTER 

Kontrakten er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med 
nærværende kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede 
forhandlinger med henblik på at løse tvisten. 

Såfremt Parterne ikke selv er i stand til at løse en eventuel uoverensstemmelse, er Parterne enige om at 
søge uoverensstemmelsen løst ved mellemkomst af en syns- og skønsmand udpeget af Parterne i 
fællesskab. 

Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem Parterne eller ved mellemkomst af en syns- og 
skønsmand, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det 
Danske Voldgiftsinstitut". 

Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje 
voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af instituttet. Har en Part ikke udpeget 
en voldgiftsdommer inden 30 dage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den 
pågældende voldgiftsdommer af instituttet. 

 

§ 19 

ØVRIGE BESTEMMELSER 

Alle ændringer i og tilføjelser til nærværende forpagtningskontrakt skal aftales skriftligt mellem Parterne 
for at være gyldige. 

 

§ 20 

UNDERSKRIFT 

Denne kontrakt er først gyldig, når den er forsynet med Parternes underskrift. 

 

Bortforpagter:    

 

                                                          

Landskabsforvalter Martin Brink 

 

Lindetskovgård  d.  ______________ 

 

 

Forpagter:   

 

 

Dato:          
____________________________________  

 

 

Underskrift:                      
____________________________________
  


