
Kontrakt for storviltjakt jaktfelt 43 Ålmo Vest, Ertvågsøya i Aure kommune 

Dalen Gård, Org. Nr. 976 928 636 

Kontrakten er utstedt i 2 – to eksemplarer. Utleier og leietaker beholder et hver 

 

Avtaleparter  

Utleier: Dalen Gård     

Adresse: Bårdsetvegen 50      

Postnr. og poststed: 6694 Foldfjorden   

Mobil: 926 67 042     

Mail: janeinar68@gmail.com    

 

 

Leietaker:  

Adresse:  

Postnr. og poststed:  

Mobil:  

Mail: 

 

Leieobjekt  

Kontrakten omfatter leie av storviltjakt på jaktfelt 43 Ålmo Vest, Ertvågsøya i Aure 

kommune. Terrengets areal er på ca 5 400 daa og gjelder eiendommene Gnr 85 Bnr 6 & 7. 

Avgrensingen fremgår av kart på Dalen Gård hjemmeside.   

 

Periode:  

xxxx Kl 00.00 – xxxx Kl 24.00 (uke xx). I den avtalte perioden har leietaker eksklusiv tilgang til 

jaktfeltet. Ingen andre jegere vil være i terrenget.  

 

På Dalen Gård er hjortejakten en del av næringsgrunnlaget for driften og vi beregner derfor 

moms (mva) på all utleie av jakt. 

 

Pris:  

• Kr xx,- inkl. mva. per dyr uavhengig av type og størrelse.  

• Leietaker er kjent med prinsippet for tagg-avgift som beskrevet på Dalen Gård 

hjemmeside 

• Ved inngåelse avtale om jakt betales 50% av kjøpesummen. Faktura sendes av utleier 

• De siste 50% betales 1 september (offisiell jaktstart). Faktura sendes av utleier 

• Om ikke de siste 50% av kjøpesum ikke er kommet på konto innen 10 september 

sendes purring på mail. Er ikke pengene kommet på konto innen 15 september 

termineres kontrakten med leietaker. Leietaker får ikke refundert forskuddet som 

ble betalt ved signering kontrakt 

• Fellingsavgift til Aure kommune kommer i tillegg. Avgifter og generell informasjon fra 

Aure kommune finner du her. Utleier fakturerer fellingsavgift for det antall dyr som 

er skutt i etterkant av jakten 

• Ettersøk. Om leietaker ikke har egen godkjent hund så skal avtale om ettersøk gjøres 

med Aure ettersøksring. Se Evilt.net for informasjon. Koster 100 kr per dyr og 

avtales/betales direkte til ettersøksringen før jaktstart (1 september) 

 

 

 

 

https://www.dalengaard.com/
mailto:janeinar68@gmail.com
https://www.dalengaard.com/444261863
https://www.dalengaard.com/444261863
https://www.dalengaard.com/444261863
https://www.evilt.net/43335196
https://www.evilt.net/43335182
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Hjort: 

• Avtalen omfatter rett til å felle x stk hjortekalv, x stk hjortekolle, x stk Spissbukk, x stk 

hjortebukk.  

• Sum: Kr xx,- ink mva 

• Kr xx,- betales ved inngåelse av avtale  

• Kr xx,- betales 1 september  

 

Om leietaker ikke feller dyrene innenfor jaktperioden så går dyrene tilbake til utleier. 

 

 

Elg: 

Ertvågsøya viltforvaltningslag har normalt en tildeling på 1 okse og 2 kalver, og da er 

prinsippet for hele Ertvågsøya at det er først til mølla.  

Skulle elgene ikke være skutt når leietaker utøver jakt på jaktfelt 43 Ålmo Vest, så har 

leietaker (om han ønsker det) mulighet til også å skyte elgene. Pris vil da bli samme 

som for hjort. Kr xx,- inkl. mva. per. dyr som betales når dyret eventuelt er skutt. 
Prinsippet for tagg-avgift gjelder også for elgokse. 

 

Rådyr: 
Det er også noen rådyr i jaktfeltet. Ønsker leietaker å skyte rådyr så er pris Kr xx,- inkl. mva. 

per. dyr som betales når dyret eventuelt er skutt.  Det kan skytes så mange rådyr 

leietaker ønsker.  

 

Bruk av hund: 

Bruk av løs hund er ikke lov. 

Bruk av hund i bånd er lov 

 

Slakting: 

All slakting skal utføres i garasje til utleier. Dyr skutt i utmark kan vommes ut på skuddplass, 

men dyr skutt på innmark eller i utmark nært gården vommes ut i garasje (ikke på marken). 

Utleier handterer alt slakteavfall. Utleier kan være behjelpelig med kjølerom (leies av 

slektning). Utleier kontrollerer og godkjenner alle dyr som skytes. 

 

Rapportering hjorteviltregistret (settogskutt): 

Leietaker forplikter seg til hver dag etter endt jakt å rapportere jakt i settogskutt. Også om 

det ikke observeres dyr. 

 

Andre forhold: 

Sikkerhet og hensyn til andre brukere av utmarka er veldig viktig og det oppfordres til god 

jaktmoral. Jaktfeltet er en del av en felles havnegang for beitende dyr (sau). 

Leietaker forplikter seg til å gjøre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder for 

jakt på Ertvågsøya. På Evilt.net er det en fane som heter tildelinger og i tildelingsbrevet er de 

overordnede reglene for jaktutøvelsen beskrevet. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/no077c/OneDrive%20-%20Linde%20Group/Jan-Einar/Jakta/Jakta%20Jan-Einar/Jakta%202022/evilt.net
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Forbehold:  

Årsmøtet i Ertvågsøya viltforvaltningslag (Evilt) kan i sitt årsmøte gjøre vedtak som påvirker 

forventet tildeling. Da må eventuelt kontrakt reforhandles. Evilt er pålagt å avholde sitt 

årsmøte innen utgangen av mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne avtalen er gyldig nå forskudd er betalt (kommet på konto til utleier)  

 

 

 

   ---------------------------------------------------------- 

Sted og dato 

 

 

     ---------------------------------------- 

Sign. utleier       Sign. leietaker 


