
 
 

Avtale om deltagelse i viltvakt for Ås og Frogn 

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

Oppdragsgiver 

Ås kommune  

v/ Follo landbrukskontor 

Skoleveien 3 

1430 Ås 

Oppdragstaker: 

Navn:……………………………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

epost:……………………………………………………………..

2. Beskrivelse av oppdraget og oppdragets omfang 
Oppdragstaker skal sammen med de øvrige som utgjør viltvakta ha det praktiske ansvaret for 

ettersøk av skadet elg, hjort og rådyr utenom ordinær jakt, samt håndtering av fallvilt etter det 

ansvar som kommunen har etter viltloven med forskrifter.  

Viltvakta har ansvar for døgnkontinuerlig bemanning av vakttelefon etter avtalt vaktliste. 

Oppdragstaker kan bli fritatt fra deltakelse i vaktturnus etter nærmere avtale med Follo 

landbrukskontor. 

Når oppdragstaker har vakt skal oppdragstaker ha døgnkontinuerlig telefonvakt og være tilgjengelig 

for oppdrag fra politi, oppdragsgiver og publikum. Oppdragstaker på vakt kan innkalle andre 

oppdragstakere når det er behov for mer personell eller personell med andre ferdigheter. 

Oppdragstakere som ikke har vakt kan tilkalles av vakthavende eller oppdragsgiver.  

For utdypende informasjon om oppdraget vises det til gjeldene «Instruks for viltvakt». 

3. Godtgjørelse 
Pris for oppdraget er avtalt til kr 4750 per vaktuke, kr 375 per time for faktisk utført oppdrag og kr 

375 for oppmøte ved tilkalling utenom egen vakt.  

Godtgjørelse utbetales 6 ganger i året (hver 2. måned) etter innleverte timelister til  

kontonummer:                                                                                                  . 

Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser og utbetales etter innlevert skjema. 

4. Forsikring 
Kommunen har oppdragsgiveransvar for oppdragstaker slik at denne er dekket av en 

ulykkesforsikring (15 x grunnbeløpet ved ulykke/ invaliditet og ulykke/død). Gjennom 

forsikringsordningen dekkes behandlingsutgifter inntil kr. 50.000,- Egenandelen er på kr. 500,-



 
 
Oppdragstagers bruk av eget utstyr/hund er ikke forsikret eller kompensert av oppdragsgiver. Skade 

på 3. person er dekket av kommunens ansvarsforsikring. Eventuell skade meldes til kommunens 

forsikringsselskap, Protector: https://claims-reporting.protectorforsikring.no/claims/forms 

5. Oppdragstaker skal: 
• Ha ansvar for å ivareta skadet vilt av elg, hjort og rådyr samt annet fallvilt.  

• Kjenne innholdet i og følge den til enhver tid gjeldende «Instruks for viltvakt». 

• 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. 

• Rapportere fra hendelser i henhold til gjeldene instruks.  

• Henvise presse til Follo landbrukskontor som er pressekontakt. 

6. Oppdragsgiver skal:  
• Informere om ordningen til politi/lensmann, jernbaneverket og vegtrafikksentralen samt 

andre aktuelle instanser. 

• Fungere som pressekontakt. 

• 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.  

• Holde «Instruks for viltvakt» oppdatert.  

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

for arbeidet. 

7. Andre bestemmelser 
Oppdragstaker omfattes av forvaltningslovens bestemmelse om taushetsplikt i alminnelig 

forvaltningsrett (§ 13).  

8. Avtalens varighet og oppsigelse 
Avtalen gjelder fra 1.8.2021 til 31.12.2023. 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, ………………………     Sted……………, dato………… 

_____________________    __________________________ 

For Ås kommune        

Landbrukssjef      Oppdragstaker      

https://claims-reporting.protectorforsikring.no/claims/forms

