
Hovedavtale om inseminering av storfe

Mellom Geno og Den norske veterinærforening

Form ål:
Ilovedavtalen har som formål å trekke opp rammer og retningslinjer for samarbeidet mellom
Geno og DNV om inseminasjonsarbeidet. Geno og sarnarbeidspartene i området skal arbeide
for en rasjonell og effektiv inseminasjonstjeneste og tilfredsstillende veterinærdekning med
høyt servicenivå og tilgjengelighet 365 dager i året for Genos medlemmer. Avtalen skal sikre
god tilrettelegging for utføring av inseminasjonsarbeidet.

Plikter:
Geno plikter:
At veterinærer omfattet av avtalen får adgang til Geno sitt distribusjonsnett og kompetansen
som organisasjonen besitter.

Ved endringer i inseminasjonsmønster skal det legges vekt på brukernes ønsker,
veterinærbetjening, økonomiske forhold og lokalt ansatte seminteknikere.

Geno plikter å informere DNV i forkant av planlagte endringer i inseminasjonsmønster,
videre utredning skjer i samråd med lokale veterinærer og DNV’s representanter i
Sarnarheidsrådet,

Geno plikter å innkalle L)NV til felles kontaktrnøter to ganger pr år. Disse møtene kalles
Samarbeidsrdet i Hovedavtalen og Avtale om inseminasjon av storfe og disponering av
sædbeholder. Samarbeidsrådet består av to representanter fra Geno og to representanter fra
DNV, hvis ikke annet er avtalt.

Geno er forpliktet til å følge opp inseminerende personell med dårlige drektighetsresultater, i
henhold til Samarbeidsrådets omforente retningslinjer.

Rutinebeskrivelser og retningslinjer som angår veterinærer skal drøftes mellom
Veterinærforeningen og Geno.
Ved søknad om eierinseminering informeres de berørte veterinærer før kurset arrangeres.

Ved inseminasjon skal nødvendig hjelp være tilstede hvis ikke annet er avtalt på forhånd. For
at dette skal kunne giennomføres, skal omtrentlig besøkstid være avtalt. Hvis inseminasjon må
utføres uten at eier/røkter er til stede, skal det være sørget for nødvendige opplysninger og
identifikasjon av dyr. Dyret skal være adskilt fra andre dyr såfremt ikke alle dyr kan fikseres
samtidig ved inseminasjon. Storfe skal alltid være oppbundetlfiksert ved inseminasjon.
Dersom dyret ikke er adskilt fra andre dyr eller alle dyr kan fikseres samtidig, kan
inseminering likevel utføres, da mot et gebyr for medgått ekstra tid. Et slikt gebyr skal avtales
på forhånd.

DN Vplikter:
Veterinær må delta på kurs i inserninering før vedkommende kan foreta inseminering for
Geno.
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Veterinærer som inseminerer for Geno i henhold til Hovedavtalen representerer Geno i sitt
virke som inseminor, og forplikter seg til å følge opp semintilsluttning og
fruktbarhetsrådgiving i sitt seminområde. I områder med lav semintilsiutning vil de ansvarlige
veterinærer i dialog med Geno fastsette konkrete mål og tiltak for å bedre situasjonen.
Veterinæren må kunne gi råd og ha nødvendig kjennskap til Geno sitt avisopplegg og
produkter.

Utførte insernineringer og drektighetskontroller skal innrapporteres elektronisk til
Genodaglig. Blir veterinær tilkalt for inseminasjon av dyr som ikke blir inserninert rapporteres
dette som bomtur.
Veterinærer plikter å inserninere hos alle Genos medlemmer. Honorering skjer etter Genos
takster for inseminering som avtales etter årlige takstforhandlinger (Satser for inserninasjon av
storfe utført av veterinær). Veterinærer forplikter seg til å delta på de tiltak som Geno krever
til forbedring av egne drektighetsresultater og servicenivå. Dette kan innebære deltagelse fra
Geno under utførelse av inserninasjon, trening på slakteri eller andre tiltak. Veterinærens
kostnader knyttet til dette må dekkes av den enkelte veterinær. Dersom forbedring uteblir
forbeholder Geno seg retten til å frata veterinæren retten til å foreta inseminering for Geno.
I)ette etter forutgående dialog med DNV.

Besetningens smittevernutstyr skal alltid brukes ved fjøsbesøk der det er tilgjengelig.
Veterinæren skal alltid ha rent overtrekkstøy eller engangsutstyr i bilen for bruk i besetninger
der smittevernsutstyr ikke finnes eller ikke er tilfredsstillende reint og i orden.
Veterinæren er ansvarlig for renhold og desinfeksjon av eget utstyr.
Veterinærer kan utføre inseminering med sæd fra andre leverandører.

Godtgjørin g:
Godtgjøring for inseminering, kjøring og andre godtgjørelser i tilknytning til
inserninasjonsarbeidet fastsettes på grunnlag av forhandlinger mellom Geno og DNV. Frem
til elektronisk registrering av semin og kjørte km for inseminering er på plass i
Dyrehelseportalen, vil plassering i kjøresoner skjer på grunnlag av registeringer fra siste års
in sem inasj onsbesøk.

Inserninering på lørdag, søndag og helligdager utføres mot ekstra godtgjørelse. Insemineringer
på

1. nyttårsdag, 1. påskedag, 17. mai og 1. juledag utføres mot særskilt godtgjørelse.

Veterinærer fastsetter selv egen innringningstid som skal være tilgjengelig for brukerne. Alle
inseminasjoner som ønskes utført samme dag, skal være innmeldt innen utløpet av
veterinærens ordinære innringingstid hvis ikke annet avtales spesielt. Veterinæren har rett til å
belaste den enkelte produsent med merkostnader ved inseminasjon ved for sen innringing,
som medfører ekstra kjøring.

Gyldighet
Avta/ens gyldighet:
Denne avtalen gjelder fra 20. februar 2020 til og med 31. juli 2020, og løper videre for ett år
av gangen.

Oppsigelse
Avtalen kan sies opp av minst en av partene, med minst seks måneders varsel.
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Endringer.
Endringer kan gjøres i avtalens gyldighetsperiode men forutsetter enighet mellom partene.

Tvis ter:
Alle tvister med utgangspunkt i denne avtalen søkes løst ved forhandlinger.
Tvister vedrørende forståelse av denne avtalen søkes løst ved forhandlinger mellom partene.
Oppnås ikke enighet forelegges tvisten til avgjørelse for en voldgiftsnemd. Voldgiftsnernda
skal bestå av tre medlemmer der DNV oppnevner ett medlem og Geno ett medlem. I
fellesskap oppnevner partene det tredje medlem som skal være medlem. Dersom partene ikke
blir enige om valget av leder oppnevnes denne av justitiarius i Oslo byrett.

Hamar, OOQ. 2020

Geno DNV
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