
Sopimus maaseutuyrittäjien välisestä lannanluovutuksesta
 

Sopijaosapuolet:

Lannan luovuttaja 

Nimi: 

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköposti: 

Tilatunnus:

Luomu  Tavanomainen 

 
Lannan vastaanottaja 

Nimi:

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Tilatunnus:

Luomu  Tavanomainen

 
Sopimuksen kohde 

Lannan alkuperä (nauta, sika, broileri, kana, muu, mikä?): 

Lantalaji (kuivikelanta, kuivalanta, lietelanta, virtsa, muu, mikä?): 

Kuivikemateriaali (sahanpuru, turve, olki, muu, mikä?):

Käsittely (ilmastus, kompostointi, separointi, mädätys, muu, mikä?):

Luovutettava määrä m³/vuosi: 

 
Lannan laajaperäisyys (luomuvalvonnan edellytys): 

Vastaanottavan tilan eläinyksikkömäärä (ey), jos tilalla eläimiä:
 
Vastaanottavan tilan kokonaispeltoala (ha): 

Luovuttavan tilan eläinyksikkömäärä (ey):

Luovuttavan tilan kokonaispeltoala (omat ja vuokrapellot) (ha):

Lannan kokonaislevitysala mukaan lukien lannanluovutussopimukset (ha): 

Eläinyksikkömäärä yhteensä (ey/ha): 

 



Vastuunjako 

Lannan varastointi  luovuttaja vastaanottaja  

Lisätiedot: 

Lannan kuormaus kuljetukseen luovuttaja vastaanottaja 

Lisätiedot: 

Lannan kuljetus   luovuttaja vastaanottaja  

Lisätiedot: 

Lannan levitys   luovuttaja vastaanottaja   

Lisätiedot: 

 
Luovutusajankohta: 

Kustannusten määräytyminen 

 Kokonaiskustannusten (lanta, varastointi, kuljetus, levitys) jako suhteessa 
 ___ % (luovuttaja) –  ___ % (vastaanottaja) 

 Ravinteen arvon mukaan, N arvo ___ x ___€/m³ 

 Käsiteltävän määrän mukaan, ___ €/m³ 

 Muu, mikä? 

  Luovuttaja teettää lanta-analyysin väh. viiden vuoden välein. 

          Muuta sovittua: 
Sopimuksen voimassaolo 

 Määräaikainen      –               välisen ajan. 

 Toistaiseksi voimassa oleva allekirjoituspäivästä lukien 

Sopimuksen purkaminen

 
Päiväys ja allekirjoitukset 

Aika ja paikka: 

Lannan luovuttaja     Lannan vastaanottaja 

 

Nimenselvennys     Nimenselvennys 

Liitteet: 

 Lanta-analyysi
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