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AFTALE OM OPSTILLING AF BISTADER 
 

§1 AFTALENS PARTER 
 

Lejer: 

CVR/CPR: 

Navn: 

Adresse 

Tlf.: 

E-mail: 

Udlejer: 

Naturstyrelsen Thy 

Søholtvej 6, Vester Vandet 

7700 Thisted 

Tlf.: 7254 3000 

E-mail: thy@nst.dk 

 
 
 
I det følgende betyder ”Part” enten Lejer eller Udlejer, samlet benævnt ”Parterne”. 

 
Mellem ovennævnte lejer og udlejer indgås følgende aftale om opstilling af max. 30 bistader i Lodbjerg 

plantage, afdeling 21c, på følgende vilkår: 

 

Stadepladsen og adgangsvejen hertil fremgår af vedhæftede kortbilag. Der vedlægges kørselstilladelse, som 

skal være synlig i bilens forrude ved kørsel i plantagen. 

 

§2 AFTALEPERIODE 

 

Aftalen gælder i en femårig periode fra den 1. januar 2019 og indtil den 31. december 2023, på hvilket 

tidspunkt aftalen bortfalder uden opsigelse. Kontrakten kan, hvis begge parter ønsker det, forlænges én 

gang for en 5 årig periode.  Dette skal ske senest 1. oktober i året, hvori kontakten udløber. Kontrakten kan 

kun forlænges én gang. 

 

Aftalen kan opsiges af begge parter med mindst 3 måneders varsel til d. 1. januar.  

 
Intet af, hvad der omfattes af denne aftale, må hverken helt eller delvist fremlejes, da lejemålet er personligt 

mellem lejer og udlejer.  

 

§3 AREALETS BENYTTELSE I AFTALEPERIODEN 
 

Bistaderne skal hjemtages inden 15. oktober, med mindre andet er aftalt med udlejer.  

 

Biavleren er ansvarlig for, at bestemmelserne i lovgivningen vedr. biavl overholdes, herunder at der ikke 

udsættes bier, som har bipest, stenyngel eller andre smitsomme sygdomme. 

 

Kun bier med gyldig sundhedsattest må udsættes på Naturstyrelsens arealer. Sundhedsattesten skal på 

forlangende kunne fremvises for udlejer.  
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Hvis udlejer vurderer, at bigården er uhensigtsmæssigt placeret evt. i forhold til lokalområdets vilde bier, 

kan staderne kræves flyttet til en anden stadeplads som anvises af udlejer så tæt på lokaliteten som muligt.  

 

Biavlerens navn, adresse og telefonnummer skal fremgå tydeligt af en mærkning på eller ved staderne. 

 
Der kan tillige opstilles et trugstade på størrelse og udseende som et bistade, som kan benyttes til at oplagre 

nødvendige redskaber for drift af bistaderne. Øvrige installationer og materialer må ikke opstilles uden 

forudgående skriftelig tilladelse fra udlejer. 

 
§4 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER 

 
Lejeren kan for egen regning, og efter aftale med udlejer, holde opvækst af vegetationen i umiddelbar 

nærhed af bistaderne slået eller ryddet, i det omfang og på den måde som det er aftalt med udlejer. 

 

Røgpustning er forbudt i perioder med brandfare og i øvrigt skal brandmyndighedernes henstillinger og 

forbudsperioder for åben ild overholdes. 

 

Skønner Naturstyrelsen, at tilstedeværelsen af bistaderne medfører alvorlige ulemper for udlejers personale 

eller skovens besøgende, kan tilladelsen tilbagekaldes og bistaderne kræves fjernet omgående, uden at 

biavleren kan kræve erstatning eller tilbagebetaling af betalt afgift. 

 
Opstillede bistader må ikke være synlige fra offentlig vej/sti og skal placeres mindst 20 m herfra. Desuden 

skal staderne være ensfarvede i farverne hvid, grøn eller jordfarver. 

 
De gældende regler om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig på Naturstyrelsens arealer skal 

overholdes, ligesom Naturstyrelsens anvisninger vedrørende orden i bigården og eventuel tilladelse til 

motorkørsel skal følges. 

 

Til bekæmpelse af varroamider må der kun anvendes organiske syrer (myresyre, oxalsyre og mælkesyre). 

Der må ikke benyttes andre kemiske bekæmpelsesmidler på arealet.  

§5 MOTORKØRSEL OG ADGANGSFORHOLD 
 

Naturstyrelsens anvisninger, herunder om motorkørsel, vejadgang m.v. skal følges. Aftalen giver ikke ret til 

kørsel på arealerne. 

 

Motorkørsel på skovens veje er kun tilladt for lejer, hvis der kan fremvises gyldig køretilladelse. 

Køretilladelse kan kun udstedes til lejeren, og denne skal være synlig i bilens forrude ved kørsel på 

Naturstyrelsens arealer.  

 

Motorkørsel ad skovvej til stadepladsen skal begrænses mest muligt. Kørespor vedligeholdes ikke og lejer 

må tåle de gener som dette måtte afstedkomme. 
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§6 SKADER, MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR 
 

Lejeren er bekendt med, at udlejer er selvforsikrede. 

 

Bistaderne henstår i enhver henseende på biavlerens egen risiko, og Naturstyrelsen er ikke ansvarlig for 

hændelige skader, samt for skader, der tilføjes bistader eller bifamilier af 3. mand, eller som henføres til 

forsvarlige handlinger foretaget som led i driften af Naturstyrelsens arealer. 

 

Naturstyrelsen påtager sig intet ansvar for personskader eller anden skade, som kan henføres til 

bistadernes tilstedeværelse på arealet.  

 

Alle skader på Naturstyrelsens ejendom som følge af bistadernes tilstedeværelse skal udbedres eller 

erstattes af biavleren efter nærmere aftale med udlejer. 

 

Det anses for misligholdelse, hvis lovgivningen og aftalens bestemmelser ikke overholdes, herunder at 

afgiften ikke betales rettidigt. 

 

§7 LEJEAFGIFT 
 

Den samlede årlige afgift udgør i alt kr. 1.750 pr. år svarende til nettoprisindeks januar 2019, og reguleres 

årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.  

 

Afgiften forfalder forud for den 1. januar og opkræves medio december. Afgiften indbetales til: 

Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl via indbetalingskort, som fremsendes til lejer efter 

kontraktens underskrift eller ved tilmelding til PBS. 

 

Afgiften er også forfalden, selvom der ikke udsendes indbetalingskort – i så fald kan beløbet indbetales til 

Naturstyrelsens konto i Danske Bank: 0216 4069 163580 med angivelse af navn og lejemålsnummer.  

 
Ved manglende rettidig betaling tilskrives der renter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler. 

 

§8 OPHØR 
 

Udlejeren kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftale, hvis lejeren har fået et skriftligt krav om at bringe 

misligholdelse ud af verden inden en vis frist, og denne frist ikke overholdes. Lejeren kan i så fald ikke 

kræve erstatning eller tilbagebetaling af betalt afgift. 

 

Ved aftalens ophør, herunder udløb i overensstemmelse med § 2, er lejer forpligtiget til at fjerne bistader 

mv., inden for 30 dage. 

 

Biavleren skal underrette Naturstyrelsen Thy, såfremt der i øvrigt sker ændringer, som har betydning for 

aftalen, herunder adresseændring og ændring i e-mail-adresse. 

 

§9 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER  

De af Forpagter afgivne personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med indgåelse af 

forpagtningskontrakten, og er en forudsætning herfor. Bortforpagters behandling af personoplysningerne 

fremgår af nærværende kontrakts bilag 1.  
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§10 UNDERSKRIFT 
 

Denne kontrakt er stempelfri. 

 

Underskrifter 
 

Vester Vandet, den 6. marts 2019  _________________ den __________  

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Underskrift Naturstyrelsen Thy  Underskrift biavler 
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Bilag 1 – Naturstyrelsens behandling af personoplysninger 

Oplysning om databehandling af dine personoplysninger 

Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til at indgå en forpagtningskontrakt med Naturstyrelsen, som er 

dataansvarlig. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og tlf.nr.: 7254 3000. 
Afgivelsen af oplysningerne er en forudsætning for, at vi kan indgå en forpagtningskontrakt, da vi har pligt 

at udøve forsvarlig økonomisk forvaltning og fx hvidvaskreglerne kræver, at vi ved, hvem vi laver kontrakter 

med og også har journaliseringspligt. Det vil ikke være muligt at indgå en forpagtningskontrakt uden at 

have disse oplysninger. 

 

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger  

Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom 

du kan anmode om begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.   

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail: DPO@nst.dk, tlf.nr.: 9359 7011. Du har 

mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 

Kbh. K, tlf.nr.:3319 3200, mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

Naturstyrelsen anvender fuldt automatiserede afgørelser/gør brug af profilering i disse situationer: 

Midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder via Tast-selv, Producentskifteerklæringer og 

forpagtningsafgifterne indgår i det overordnede regnskab. 

 

Hvordan bruger vi oplysningerne? 

De oplysninger, du afleverer/indsender bruges til følgende/flere formål: 

 Statistik og analyser af bistader på Naturstyrelsens arealer. 

 

Vi offentliggør og videregiver følgende oplysninger  

Der sker ikke offentliggørelse, men der kan ske anmodning om aktindsigt fra andre end dig selv og din 

eventuelle repræsentant (konsulent, advokat eller lignende) og i de tilfælde tilrettes den konkrete sag så 

anmodningen bliver behandlet efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Det betyder, at der 

normalt vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger. 

 

Så længe beholder vi oplysningerne 

Alle øvrige oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er 

tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens 

anvisninger for arkivalier.  

 

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: 

- Persondatalov, persondataforordning og Budgetvejledningen samt delegationsbekendtgørelsen for 

Naturstyrelsen 

mailto:nst@nst.dk
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