
 AVTALE OM STORVILTJAKT. 
 
Det er inngått avtale mellom __________ jaktfelt som utleier, og _____________ som 
leietaker. 
 
Tidsrom for avtalen: Fra dato_______ til dato__________ 
 
1. Avtalen gjelder for jakt med inntil __ geværer i ________ 
   Jaktfelt sitt område, Gardsnr. __ bruks nr. _______ 
   i Vestnes kommune. Se også vedlagte kart. 
   Det er ikke tillatt å benytte hund i forbindelse med jakta. 
 
2. For denne perioden betales et fast beløp kr. ________ . 
 
   Leiebeløpet innbetales innen 1. august i leieåret til 
   Bankkonto nr. ____________. Dersom avtalen blir oppsagt 
   tidligere enn 6 uker før leiedato beholder  
   Jaktfelt 1/2 parten av beløpet, resten utbetales til 
   leietaker. Dersom avtalen sies opp senere enn 6 uker før 
   Leiedato beholdes hele beløpet av grunneigarlaget. 
 
   Beløpet refunderes heller ikke dersom leietaker uteblir fra 
   jakten på grunn av uhell, sykdom, dårlig vær, misnøye med 
   terreng e.t.c. 
 
3. Formelle krav til leietaker og jegere: 
   Betalt jegeravgift ja/ nei 
   Foretatt oppskyting dato:______  
 
4. Grunneiere i jaktfeltet har rett til å jakte med ett gevær hver i samme periode, 
   Men kan ikke leie sin rett bort til andre. Grunneiere og 
   leietaker plikter å oppgi sine navn til hverandre samt og 
   Forevise jaktkort på forespørsel. 
 
5. Jaktregler. 
  Jeger/ jaktlag må følge de regler som gjelder for jakt i Tresfjord Storviltvald, Jaktfelt,  
  Jaktlov. 
 
  Jeger /jaktlag skal fylle ut sett hjort skjema som skal leveres inn til jaktfeltleder senest  
  10 dager etter endt jakt. Unnlatelse av å levere skjema eller brudd på jaktreglene kan 
  medføre straffereaksjoner, utestegning av jakt. 
 
6. Avtalen kan ikke overdras til andre uten at jaktfeltleder har godkjent dette. 
 
7. Leietaker kan ta ut følgende dyr 
___stk eldre bukk 
___ stk yngre bukk 
___ stk eldre kolle 
___ stk yngre kolle 
___ stk kalv 



 
Felte dyr skal meldes inn til jaktfeltleder straks, og senest innen 12 timer. 
Alle løste skudd skal meldes til jaktfeltleder. 
 
 
 
Denne avtalen er skrevet i 2 eksemplarer. 
 
Tresfjord __. ___ 2011. 
 
 
 
For  jaktfelt _______________________ For jeger/ jaktlag_________________________ 
 
 
 
 
 


