
 
 

 

Avtale om viltvakt i viltvaktordning for Ås 

1. Parter 
Denne avtalen inngås mellom oppdragstaker Per Hansen og Ås kommune v/Follo landbrukskontor. 

Oppdragsgiver:  Ås kommune v/ Follo landbrukskontor,  

kontaktperson: Kristine Skaiaa Born  

Skoleveien 3 

1430 Ås 

Oppdragstaker:  Per Hansen 

Elgveien 4 

1407 Vinterbro 

epost: _________________ 

2. Beskrivelse av oppdraget og oppdragets omfang 
Oppdragstaker skal sammen med fem andre oppdragstakere bidra til å sikre at viltlovens forskrift om 

jakt, felling og fangst §§ 27 og 29 og bestemmelsene i Lov om dyrevelferd blir ivaretatt i Ås 

kommune. Det geografiske oppdragsområdet kan utvides om Ås kommune trer inn i 

samarbeidsavtaler, oppdragstaker skal da få skriftlig beskjed.  

Oppdragstaker har vakt hver 6.uke i henhold til avtalt liste. I vaktuken skal oppdragstaker ha 

døgnkontinuerlig telefonvakt og være tilgjengelig for oppdrag fra politi, oppdragsgiver og publikum 

hele døgnet. Oppdragstaker kan innkalle ekstra personell når det er behov for mer personell eller 

personell med andre ferdigheter. Aktuelle personer som kan tilkalles følger av egen liste. 

Når det er nødvendig for å sikre sikker, rask og effektiv avlivning av dyrevelferdshensyn, har 

oppdragstaker fullmakt til å benytte kunstig lys og andre nødvendige hjelpemidler i offentlig ettersøk 

jf. Dyrevelferdsloven §§ 3 og 4 og Forskrift om jakt, felling og fangst § 29. Videre gis oppdragstakere 

tilknyttet viltvaktordningen fullmakt til å bruke løs hund også i båndtvangstid (jf. hundeloven § 9, 

bokstav d). 

Viltvakta kan utføre oppdrag utover viltlovens forskrift om jakt, felling og fangst § 29 om det vurderes 

som nødvendig for å ivareta dyrevelferden jf. Dyrevelferdsloven §§ 3 og 4 og instruks for viltvakt. 

Oppdragstaker skal håndtere sykt og/eller skadet hjortevilt og bever på vegne av kommunene etter 

Forskrift om jakt, felling og fangst. For vilt som er skadeskutt ved lovlig jakt, gjelder avtalen kun der 

hvor kommunen overtar ansvaret for ettersøk jf. Forskrift om jakt, felling og fangst § 27.  

Skadefelling etter naturmangfoldlovens § 18 vil også inngå i arbeidsoppgavene.   

Det vises til vedlagte instruks for viltvakt for Ås (Viltvaktinstruks) for utdypende informasjon. 



 
 

 

3. Pris  - godtgjøring  
Pris for oppdraget er avtalt til:  

- Kr 4000 per vaktuke 

- Kr 300 per time for faktisk utført oppdrag 

Godtgjørelse utbetales hver 2. måned etter innleverte timelister til kontonummer 

       

Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser og utbetales etter innlevert skjema. 

Oppdragstaker omfattes av kommunens ulykkes- og ansvarsforsikring. Andre forsikringer som 

oppdragstaker finner nødvendige (egen eiendom, hund, våpen m.m) må oppdragstaker holde selv. 

4. Oppdragstaker skal: 
• Utføre oppdraget innenfor rammen av punkt 2. 

• Oppfylle kravene til offentlig ettersøkspersonell jf. Forskrift om jakt, felling og fangst og 

disponere ettersøkshund i vaktukene.  

• Ha jegerprøve og dokumentere bestått årlig storviltprøve. 

• Kjenne innholdet i og følge den til enhver tid gjeldende ”Instruks for viltvakt for Ås ”. 

• Ha oversikt over, kjenne innholdet i og følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter 

og regler for utøvelse av jakt og fangst og arbeid som fallviltjeger, inkludert regler for 

kjøttkontroll. 

5. Oppdragsgiver skal:  
• Informere om ordningen til politi, jernbaneverket og vegtrafikksentralen og andre 

aktuelle instanser. 

• Rapportere videre til Fylkeskommunen eller Fylkesmannen ved oppdrag som angår disse. 

• Utarbeide skjema for timelister, reiseregninger og rapportering. Skaffe oppdragstaker 

nødvendig tilgang for rapportering i fallviltregisteret.  

• Utarbeide og oppdatere ”Instruks for viltvakt for Ås ”.  

• Informere oppdragstaker ved endring av lover, forskrifter og instruks som har betydning 

for arbeidet. 

6. Andre bestemmelser 
Oppdragstaker har generell taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. 

Taushetserklæring følger vedlagt for underskrift og retur. 

7. Avtalens varighet og oppsigelse 
Avtalen gjelder fra 1.3.2020 til 31.12.2022. Ved ikrafttreden av denne avtalen oppheves tidligere 

inngåtte avtaler om ettersøk. 

Begge parter kan si opp avtalen med 3 måneders varsel regnet fra den første i påfølgende måned.  



 
 

 

Partene kan heve avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold. Partenes forpliktelser 

etter avtalen vil da bortfalle. 

Denne avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer. Partene beholder 1 eksemplar hver. 

 

Ås,     .20     Sted……………, dato………… 

 

 

_____________________    __________________________ 

For Ås kommune     Per Hansen 

Lars Martin Julseth     Oppdragstaker 

Landbrukssjef       

 

       

      

 


