25.04.2018
AVTALE

Oppdal kommune, nedenfor kalt OK, og Opdal Jæger og fiskarlag, nedenfor kalt OJFL, har
inngått følgende avtale om bruk av kommunens eiendom i Grytdalen, gnr. 329 bnr. 1, i
forbindelse med trening av fuglehunder.
1. Areal
Arealet som er omfattet av denne avtale er avgrenset i henhold til vedlagt kart datert
27.03.2018. Arealet er vist med rød skravur.
2. Avtaletid
Avtalen gjelder i tidsrommet 21.08. – 09.09 i perioden 2018 -2023. Avtalen opphører den
31.12.2023.
3. Leiepris
I leie betaler OJFL kr 500,- hvert år pr. 1.1., som faktureres av OK. Beløpet skal ikke
indeksreguleres i leieperioden.
4. Vilkår for bruk av terrenget
 Terrenget kan benyttes til trening av fuglehunder i perioden 21.8 til 9.9.
 OJFL selger kort som kan kjøpes av alle med fast bostedsadresse i Oppdal, dog slik at
medlemmer i OJFL har prioritet foran personer som ikke er medlemmer. Det kan
selges ett kort pr. dag. Det kan slippes 2 hunder pr. kort. Alle beitelag i området skal
informeres om når det vil foregå trening, og hvem som har kjøpt kort.
 Kortkjøper skal framvise erklæring om at hunden har bestått prøve og er sauerein.
 Ved bruk av terrenget skal det tas særlige hensyn slik at det ikke oppstår konflikter
med beitende bufe/tamrein. OJFL skal påse at dette følges opp. Eventuelle skader på
bufe/tamrein er OJFL sitt ansvar.
 Enhver eventuell skade eller risiko som følge av denne avtale påhviler OJFL og er OK
uvedkommende.
5. Oppsigelse av avtalen.
Hver av partene kan, uten at det foreligger særlige grunner, si opp avtalen. Oppsigelse skal
skje skriftlig innen 31.12., og får da virkning f.o.m. påfølgende år. Dersom det i forbindelse
med trening oppstår dokumenterte konflikter med beitende bufe eller tamrein, eller OJFL ikke
følger opp avtalens forpliktelse, kan OK si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. OK kan
også pålegge OJFL midlertidig stans i treningsaktiviteten dersom dette er nødvendig for å få
klarhet i mangelfullt dokumenterte konflikter med beitende bufe og tamrein.

6. Myndighet/forbehold
Denne avtale er inngått med OK som grunneier av eiendommen gnr. 329 bnr. 1. OJFL er
ansvarlig for at alle 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.
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