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Saksopplysninger:
Det vises til sak 5/14 i utmarksnemnda der det ble satt av 134 000 kr til plotthundprosjekt. En
forutsetning var at det ble skrevet en avtale mellom partene som legges fram for nemnda. Slik
avtale er nå utformet, og det er enighet om innholdet i avtalen etter avklaring med partene i
prosjektet.
Avtaleteksten gjengis i sin helhet her:
Avtale mellom Innherred samkommune (heretter kalt ISK)
og ……………………………………………jeger/hundefører i fellingslag for rovvilt

A. Hovedfinansiering
Verdal kommune ved formannskapet har avsatt 250 000 kr til rovvilttiltak. Iht vedtak utmarksnemnd i
sak 5/14 (skadefelling av bjørn)er Kjell Johan Hermann og Oddleiv Aksnes tildelt 134 000 kr .
Forutsetningen er at det skrives en avtale mellom partene. Denne avtale er en oppfølging av dette.
Både Aknes og Hermann har kjøpt inn en plotthund hver slik at tildeling av midler i stor grad vil fordeles
likt mellom de to.
Fordeling av tilskudd av over år til to ekvipasjer (Aksnes og Hermann):

2014 : Inntil 90 000 kr 2015: Inntil 30 000 kr 2016: Inntil 14 000 kr
Ved spesielle behov som gagner formålet, som kostnader til eksterne kurs og treningsopplegg, kan
bevilgede tilskudd omfordeles. Ikke utbetalt midler etter 2016, kan utbetales senere. Utbetalinger skal
dekke dokumenterte kostnader, herunder f.eks innkjøp av hunder, vaksiner, forsikring, kurs,
treningsutstyr og kjøring etter statens satser til relevante kurs/treninger. I 2014 kan også inntil 40 000
kr dvs 20 000 kr for hver hundefører utbetales til valpepreging/sportrening (150 kr/t etter timeregning).
Det er aktuelt for kommunen å søke andre finansieringskilder og kurstilbud for vedlikeholdstrening av
hunder, kurs og kompetanseheving innen fellingslaget.
B. Avtalen innebærer følgende plikter for hundefører/hundeeier:
1. Hundefører skal holde hund til bruk for fellingslaget ved uttak av bjørn, innen de rammer
som til enhver tid angis av gjeldende lovverk.
2. Hundefører skal holde hunden forsikret og vaksinert.
3. Hundefører skal trene hunden i et faglig opplegg i samråd med Midt Norsk Hundesenter.
4. Det skal føres dagbok som dokumenterer all sportrening. Denne skal leveres kommunen
gang hvert halvår (1.april og 1.oktober) fram t.o.m. 2016.
5. Ekvipasjene Aksnes og Hermann skal forsøke å avtale sommerferie og fravær slik at stort
sett en er tilgjengelig hele tiden. Det utbetales ikke beredskapstillegg. Dersom behovet
utvikler seg slik at beredskap vurderes nødvendig så ivaretas det i en egen avtale.
6. Hvis hundefører ikke har anledning til å føre hunden i forbindelse med fellingsforsøk så kan
hundefører vurdere om andre kan føre hunden hvis dette anses som hensiktsmessig.
7. Aktuell hund (plotthund) skal ikke benyttes til hjorteviltjakt.
8. Hundefører innretter seg etter gjeldende bestemmelser for fellingslag for rovvilt i ISK.
9. Hundefører stiller seg, med forbehold om kapasitet, positiv til så benytte hunden i andre
kommuners fellingsforsøk når det er ønsket. ISK kan informere nabokommuner om denne
muligheten. Ved samtidige fellingsforsøk skal jakt i regi av ISK prioriteres.
10. Hunden bør oppnå saurenhetsbevis, og ekvipasjen skal følge slikt treningsopplegg.
11. Anmodning om utbetalinger skjer inntil 2 ganger i året og leveres samlet for både Aksnes og
Hermann samtidig. Utgifter dokumenteres med bilag. Dersom man har/vurderer utlegg
som man er usikker på om hjemles av pkt A så kontaktes kommunen i forkant.
12. Dersom hunden etter offentlige tillatelser slippes under fellingsforsøk så holdes hundefører
skadesløs for skade på beitedyr, så lenge hundefører har opptrådt aktsomt.
C. Avtalen innebærer følgende plikter for kommunen
1. Finansiering iht punkt A.
2. Jakt lønnes iht statens satser for kompensasjon av fellingsforsøk inkl. reisegodtgjøring. Ved
deltagelse i andre kommuners fellingsforsøk så skjer avlønning fra disse kommuner.

3. Kommunen skal i nødvendig grad bidra til et godt kurs- og treningsopplegg for ekvipasjen.
Ekvipasjen skal om ønskelig prioriteres når kommunen søker på kursstøtte.
4. Kommunen godkjenner at hunden kan bli benyttet under bjørnejakt i Norge og Sverige.
D. Evaluering av ekvipasjen
Det forventes at ekvipasjen klatrer 1 nivå hvert år iht sertifisering gjennom Scandinavian
Working Dog Institute (SWDI) fram til og med nivå 3. Om forventet utvikling ikke oppnås skal
kommunen og hundefører sammen med SWDI vurdere om ekvipasjen likevel har kvaliteter som
gjør den egnet til formålet. Dersom ekvipasjen vurderes som uegnet for formålet så løses den
fra avtalen. For hunder på nivå 3 og 4 gjøres en konkret vurdering hvert år.
E. Tvisteløsning
Eventuelle avtaletvister mellom partene avklares av enten et tvisteutvalg partene blir enige om
eller av kommunens forliksråd.
F. Oppsigelse av avtalen.
Avtalen gjelder inntil hunden er 10 år med forbehold om hundens helse/levetid. Avtalen kan
sies opp av begge parter innen 1.november hvert år med virkning fra 1.januar påfølgende år.
Dersom den sies opp av hundefører før hunden er 5 år, av grunner som ikke er relatert til
hundens helse eller pkt E, så skal det vurderes om andre i fellingslaget kan overta hunden.
Alternativt kan inntil 50 % av utbetalt timegodtgjørelse kreves tilbakebetalt av kommunen.
Avtalen kan evalueres og reforhandles av partene ved behov.
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