Udbud af landbrugsareal til forpagtning
ved Viborgvej 43, Tørring.
Matr. nr. 12a, 12fs, 12ft, 13k Tørring by, Tørring og 9i Plovstrup by, Tørring
Forpagtningsperioden er 3 år med betalingsrettigheder.
Forpagtningsperioden er 01.01.2020 til 31.12.2022.
____________________________________________________________

Udbud af landbrugsareal til forpagtning:

Hedensted Kommune udbyder forpagtning af ovennævnte landbrugsareal til pesticidfri drift.
Arealet, er i alt på ca. 32 ha, er beliggende ved Viborgvej 43, Tørring.
Heraf er de ca. 26 ha landbrugsjord, hvor der har været dyrket korn. De resterende
6 ha er med permanent græs.
I alt har de 30 ha været støtteberettiget.
Tidligere forpagter oplyser, der langs med A13 hovedvejen til tider kan være lidt
vådt pga. våde grøfter, som det påhviler Vejdirektoratet at oprense.
Det er oplyst til ca. 1 ha der er berørt.
Forpagtningen, der løber over 3 år, er med start 1. januar 2020.
Bilag til udbuddet er:
Udkast til forpagtningsaftale af 03.10.2019
kortbilag 01
tilbudsblanket
Tilbudsblanketten kan sendes/afleveres/mailes til:
Hedensted Kommune, Fritid & Fællesskab,
Tjørnevej 6,
7171 Uldum
Att. Mette Rygaard
Mrk. Tilbud på forpagtning
Mail: mette.rygaard@hedensted.dk
Tilbuddet skal være fremme senest torsdag den 24. oktober 2019 kl. 12.00.
Tilbud der kommer efter tilbudsfristens udløb, vil ikke tages i betragtning.
Tildelingskriterie.
Hedensted Kommune vil tildele forpagtningen til den, der byder den højeste pris
pr. ha. Er der sammenfaldende priser, forbeholder Hedensted kommune sig retten
til frit at vælge mellem de bydende, der har bud samme pris.
Hedensted Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud og evt. undlade bortforpagtning.
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Tidsplan:
03.10.2019:
24.10.2019:
28.10.2019.
01.11.2019:
01.01.2020:

Offentliggørelse af udbudsmaterialet
Frist for modtagelse af tilbud
Forventet udpegning af forpagter
Forventet kontraktindgåelse
Kontrakten træder i kraft.

Spørgsmål vedr. forpagtningsaftalen kan rettes til Mette Rygaard, på mail eller
tlf. 7975 5553.
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