23.04.2018

AVTALE
Oppdal kommune som grunneier av gnr. 329 bnr. 1 (nedenfor benevnt OK), og Opdal Jæger& Fiskarlag (nedenfor benevnt OJFL), har inngått følgende avtale om leie av kommunens rett
til småviltjakt på kommunens eiendom gnr. 329 bnr. 1 i Grytdalen på følgende vilkår:
1. Denne avtalen gjelder leie av småviltjakt på del av OK sin eiendom gnr. 329 bnr. 1 i
Grytdalen. Arealet som omfattes av denne avtale fremgår av kart med rød skravur på
vedlegg 1.
2. Denne avtalen gjelder i 10 år regnet fra den er undertegnet av Oppdal kommune og
deretter med 1 års gjensidig oppsigelsesfrist. OK kan heve avtalen når OJFL eller noen
som utleder sin rett fra OJFL, på noen vesentlig måte bryter denne avtales ordlyd, eller
noen bestemmelse i til enhver tid gjeldende viltlovgivning, samt forskrift om utøvelse av
jakt, felling og fangst.
3. OJFL er gjort kjent med at deler av OK sin eiendom inngår i hjorteviltvaldet Grytdalen.
På denne delen er småviltjakt kun tillatt etter 1. november.
4. I leie betaler OJFL kr 1.000,- pr. år til OK. Leiebeløpet faktureres fra Oppdal kommune
med forfall 20.4 hvert år.
5. OJFL skal utøve jakt på en måte som opprettholder viltbestanden på en god måte i tråd
med bestemmelser i til enhver tid gjeldende viltlovgivning, samt forskrift om utøvelse av
jakt, felling og fangst. OJFL skal organisere et effektivt oppsyn. OK skal om nødvendig
yte assistanse ved anmeldelse av overtredelse.
6. Jakten utnyttes gjennom utstedelse av jaktkort. Antall kort skal tilpasses småviltbestanden.
I tilfelle det melder seg flere interesserte enn det utstedes kort, skal OJFL fordele kortene
etter loddtrekning.
7. OJFL plikter å forvisse seg om, og er selv ansvarlig for, at den som utløser jaktkort har
betalt jegeravgift.
8. Forbehold.
Denne avtalen er inngått med Oppdal kommune som grunneier av eiendommen gnr. 329
bnr. 1. OJFL som leier er ansvarlig for at alle til enhver tid nødvendige offentlige
tillatelser/godkjenninger etc. foreligger før eiendommen tas i bruk til formål som er
definert i avtalen.
Denne avtale er først gyldig etter at den er godkjent av Oppdal Formannskap.

9. Denne avtale erstatter eksisterende avtale mellom OK og OJFL undertegnet av OJFL den
3.7.1986, jfr. vedlegg 2.
10. Som vedlegg til denne avtale gjelder:
Vedlegg 1: Kart datert 27.03.2018.
Vedlegg 2: Avtale undertegnet den 3.7.1986.
11. Denne avtale er opprettet i 2 originale eksemplarer, ett til hver av partene.
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