
   
 

   
 

 

                    Gratangen kommune  

                   Forvaltning og utvikling 

  

 

  

Avtale om ettersøk av skadet vilt i Gratangen kommune 

  

Avtalens formål og lovverk  

Kommunen har en lovpålagt oppgave med ettersøk og håndtering av skadet og sykt vilt i 

henhold til §48 i Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og i forskrift om utøvelse av jakt, 

felling og fangst §27 og §29. Gratangen kommune inngår denne avtalen med 

ettersøksjegere og ettersøksekvipasjer for å ivareta disse oppgavene.  

  

1.Avtaleparter 

Oppdragsgiver: 

Foretak Gratangen kommune 

Organisasjonsnr. 959469415 

Adresse Postboks 23 

Postnr. Og sted 9470 Gratangen 

Tlf. sentralbord 77021800 

E-postadresse Postmottak@gratangen.kommune.no 

  

Oppdragstaker:  

Foretak Gratangen jakt- og ettersøksgruppe 

Adresse Øverelvveien 7 

Postnr. og sted 9470  Gratangen 

E-postadresse arildidar@hotmail.com 

Org.nr. 999223311 
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2. Avtalens omfang  

Gratangen jakt- og ettersøksgruppe skal sammen med kommunens viltforvaltning ha det 

praktiske ansvaret for ettersøk av skadet hjortevilt, samt håndtering av fallvilt i samsvar med 

kommunens ansvar etter viltlovens §48. For nærmere detaljer vedrørende oppdragets 

innhold vises det til «Instruks for utføring av offentlig ettersøk i Gratangen kommune».  

3. Avtalens varighet  

Avtalen erstatter midlertidig avtale og varer til 01.01.23 og fornyes med et år av gangen.  

Partene har i avtalen en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig 

og være undertegnet. Ved alvorlige brudd på denne avtalen og/eller tilhørende instruks kan 

begge parter si opp avtalen med øyeblikkelig virkning uten forutgående varsel.  

Kommunen skal:  

a) Sørge for at fallviltskjema/app og oppgjørsskjema utgifter/Visma er tilgjengelig.  

b) Sørge for utbetaling for utført oppdrag.  

c) Informere om ordningen til berørte, herunder politiet. Videreformidle    

     vakttelefonnummer til politiet.  

  

4. Godtgjøring  

Betaling for medgått tid til ettersøk, avliving og ivaretakelse av skadet vilt og fallvilt på 

oppdrag fra kommunen godtgjøres etter en timesats: 

 - Offentlig godkjent ekvipasje, fører og hund kr 550.-/time. 

- Offentlig godkjent ettersøksjeger uten hund kr 350,-/time  

- Kilometer og kostgodtgjørelse etter kommunale sats -  

- Ved utrykning stilles det med 2 ettersøksjegere 

- Vaktgodtgjørelse -vaktsats godtgjørelse med kr 600.- pr. uke. 

- i tillegg gis det et driftstilskudd til jakt- og ettersøksgruppa på kr 15000.- pr. År.  

Denne satsen skal dekke oppdragstakers utgifter til bruk av eget utstyr (telefon, våpen, 

oppskyting, ammunisjons, annet forbruksmateriell mv.) og andre forsikringer enn 

ulykkesforsikring.  

Utbetaling skjer gjennom kommunens lønnssystem hver måned. For timelister innlevert til 

og med den 16. i en mnd. utbetales dette den 12. i mnd. etter 

Ettersøksjeger er ikke å betrakte som arbeidstaker i Gratangen kommune, og har derfor ikke 

rett til feriepenger og/eller sykepenger.  



   
 

   
 

Rapportering fra ettersøksjeger: Medgått tid og reiseutgifter skal registreres elektronisk i 

kommunens lønnssystem Visma. Registrering av fallvilt skal fortrinnsvis registreres med 

fallviltapp fra Hjorteviltregisteret.  

  

5. Forsikring  

Kommunen sjekker muligheten for å tegne en særskilt kollektiv ulykkesforsikring for 

ettersøkspersonell etter skadet vilt som skal gjelde når ettersøkspersonell er på oppdrag, 

samt på reise til/fra oppdraget. Dersom dette lar seg gjøre vil forsikring bli tegnet gjennom 

kommunen. 

Forsikringen dekker ikke skade på personlig utstyr og/eller ettersøkshund.  

  

7. Fullmakter  

Ettersøksjegere i kommunens tjeneste har fullmakt til å benytte kunstig lys (§29 i Forskrift     

om utøvelse av jakt og fangst). 

Ettersøksjegere i kommunens tjeneste har fullmakt til å bruke løs hund også i båndtvangstid 

(§ 9 i Hundeloven, bokstav d). Dette skal holdes innenfor de rammer som er gitt i «Instruks    

for utføring av offentlig ettersøk i Gratangen kommune».  

Bruk av motorkjøretøy i utmark iht. «Instruks for utføring av offentlig ettersøk i Gratangen 

kommune».  

  

8. Andre oppdrag  

Oppdragstaker kan engasjeres til å utføre oppgaver for Gratangen kommune som faller 

utenom kommunens ansvar etter Viltlovens §48. Dette kan for eksempel være 

arbeidsoppgaver i forbindelse med søkerpliktig vilt/fredet vilt, vekkjaging av ikke-påkjørt vilt 

m.m.  

  

9. Oppsigelse  

Ved mislighold kan begge parter si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Oppsigelse skal 

være skriftlig. Oppdragsgiver kan også si opp avtalen med kortere virkningstid enn 6 

måneder dersom endringer av lover/forskrifter gjør dette nødvendig.  

  

 

 

 



   
 

   
 

Sted og dato: 

  

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

Gratangen kommune                                                              Gratangen jakt- og ettersøksgruppe 

  

  

  

 

   - liste over godkjent ettersøkshund  

  - liste over ettersøksjegere som deltar delta i vakttelefonordninga 

  

Listene oppdateres hvert år innen 31.12. 

Avtale godkjent av Formannskapet 30.06.2022  i sak 41/22 

 


