ARRENDEAVTAL

ARRENDEGIVARE
Namn................................................................................ Personsignum.................................
Adress ..................................................................................................................................…
Lägenhetssignum............................................................

ARRENDETAGARE
Namn....................................................................…… Personsignum .......................................
Adress ...................................................................................................................................……
Lägenhetssignum.........................................................

Arrendegivare och arrendetagaren har kommit överens om följande arrendeavtal:

ARRENDEOMRÅDET
Arrendegivaren överlåter för bedrivande av lantbruk i ………………………………………
by i …………………………… kommun belägna lägenhet…………………………………
Rnr………………… ett ca ……………………..ha stort område.
Basskiftets signum

Areal

Basskiftets signum

Areal

………………………………………

………………………………………….

……………………………………….

…………...…………………………….

……………………………….………

….……………………………………….

………………………………….……

………………………………………….

…………………………………..……

………………………………………….

(Signum och areal obligatorisk)

ARRENDEVILLKOR
1. Arrendetiden löper från den_____/____ 20______till den _____/_____ 20_____
2. Arrendeavgiften är_______ €/ha eller sammanlagt _______ € och den erlägges årligen senast den
_____/____ till konto nr __________________________________
3. Arrenderätten får inte överföras på tredje person utan arrendegivarens samtycke.
4. Flyghavre bör bekämpas enligt gällande flyghavrelag.
5. Åkern bör knytas till LFA och basmiljöstödet och odlingen bör i övrigt ske enligt god
jordbrukshävd.
VÄND!

6. Arrendegivaren svarar för att besittningsrätten för följande stödrätter överförs på arrendatorn för
arrendetiden:
_______ ha stödrättigheter på stödområde ______ till ett värde av _________€/ha

7. När avtalet upphör förbinder sig arrendatorn att utan vederlag återlämna besittningen till de
stödrättigheter som överförts på honom enligt punkt 6 till arrendegivaren eller av honom anvisad
person.
8. Om ett ikraftvarande arrendekontrakt förlängs och arrendetagaren har tilldelats basstödrättigheter
med tilläggsdelar och arrendeförhållandet upphör under den tid då gårdsspecifika tilläggsdelar
utbetalas (sannolikt högst till 31.12.2018), och om avtalsparterna inte kommer överens om annat,
skall arrendegivaren årligen betala ersättning åt arrendetagaren för de förlorade tilläggsdelarna.
Ersättningen skall betalas senast 31.12 varje år och den utgörs av skillnaden i värdet per hektar
mellan arrendatorns regionala stödrättighet med tilläggsdel och den regionala stödrättigheten för
enhetligt stöd. Denna skyldighet kvarstår fastän arrendegivaren inte själv skulle ansöka / mottaga
ifrågavarande stöd för den jordbruksmark som omfattas av detta kontrakt.

9. Övriga villkor: (t.ex. vägavgifter, torrläggningskostnader o.dyl.)
________________
_______________________________________________________________
________________
_______________________________________________________________
________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________

Detta arrendekontrakt är uppgjort i tre likalydande exemplar, ett för arrendegivaren, ett för
arrendetagaren och ett för kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
............................................................... ......./....... 20........
....................................................……..…. …......................................................................
Arrendegivare

Arrendetagare

Bevittnar:........................................….. .................................................................................

