
 

 

AVTALE OM LEIE AV SMÅVILTJAKT OG HYTTE PÅ  

AS MERAKER BRUGS EIENDOMMER  

 

AS Meraker Brug, Stasjonsveien 10, N-7530 Meråker, Tlf. +47 74 81 49 00,  

Org.nr. 930 151 602 

 
Undertegnede parter har i dag inngått følgende avtale om leie av småviltjakt og hytte på  

AS Meraker Brugs eiendommer: 

 

Leietaker:   

Terreng:   NAVN  

Tidsrom:  f.o.m. t.o.m. Leietaker kan komme inn på hytta om ettermiddagen den sept – 

definer årene 

 

1. Avtalt pris for jakt er:  kr. XXXXX,- eks. 25% mva  

Avtalt pris for leie av hytte er: kr. XXXXX,- eks. 12% mva 

 

2. Avtalt leiebeløp skal være innbetalt til AS Meraker Brug i.h.h.t tilsendte faktura før 01.07. i 

leieåret hvis ikke annet er avtalt. 

 

Avtalen gjelder definert tidsrom i 3 år, 2019, 2020 og 2021.  

Leiebeløpet for de to siste årene indeksreguleres med 100% av økningen i 

konsumprisindeksen fra 15/3 året før til 15/3 i utleieåret. 

 

Leietaker kan avslutte leieforholdet for de 2 siste årene / ev. for det siste året på følgende 

betingelser:  

 Oppsigelse skal skje skriftlig. 

 Ved oppsigelse før 1. november annulleres kontrakten uten kostnad for leietaker.  

 Ved oppsigelse før 1. mars annulleres kontrakten mot betaling av 50% av avtalt 

leiebeløp.  

 Etter 1. mars skal leiebeløpet betales i sin helhet. 

 

Det tas forbehold om at det ved innføring/endring av moms eller andre statlige avgifter som 

får virkning for leiebeløpet i løpet av leieperioden så vil dette bli belastet leietaker. 

 

Leietaker bærer selv risiko for varierende viltbestand, sykdom, uhell, dårlig vær og/eller andre 

forhold som forhindrer utøvelse av jakten/fisket/opphold på hytten. Underskrift av avtalen 

innebærer plikt til å betale også dersom leietaker uteblir fra jakten, er misfornøyd med terreng, 

hytte, viltbestand mm . 

 

3. I leien inngår en inntransport og en uttransport av bagasje til/fra hytta. Inn- og uttransport av 

bagasje samkjøres med leietakere ev. før og etter deres leieperiode. Ev. tilleggstransport 

faktureres med kr. 750,- + mva pr. medgått time. 

 

4. Leietakeren plikter å påse at alle som deltar sammen med seg på jakt/fiske har betalt de 

statlige avgiftene før ankomst, samt sørge for overholdelse av de offentlige bestemmelser for 

utøvelse av jakt. 

 

5. Det følger kart med denne avtalen som angir jaktterrengets yttergrenser. Disse må ikke 

overskrides under jakt. På en del av AS Meraker Brugs terreng har innenbygdsboende i 

Meråker rett til å jakte uten hund når de bærer et spesielt registreringsbevis utstedt av 

kommunen. 



 

 

Denne retten gjelder hele/deler/ikke av det leide terreng. Leietaker har ved først å legitimere 

seg, full anledning til å drive oppsyn på det leide område, herunder rapportere 

uregelmessigheter til utleier. 

 

6. AS Meraker Brug kan innføre bestandsregulerende tiltak, herunder tiltak som 

kvotebestemmelser, begrensninger på antall jegere, hunder mv. på terrenget.  

 

På det leide terreng er det anledning til å jakte med maksimalt X jegere.  

 

Kvotebestemmelser fastsettes med grunnlag i bestandssituasjonen senest 01.09 i jaktåret. 

Fastsettelse av bestandsregulerende tiltak gir ikke leietaker rett til avkorting av leiebeløp 

i.h.h.t. til denne avtalen.  

 

7. Leietaker er forpliktet til å føre jaktrapport på AS Meraker Brugs egne skjema til dette 

formålet, hvor det framgår opplysninger over antall jaktdager, antall skutt vilt mm. Disse 

skjemaene skal returneres utleier snarest mulig etter jaktens avslutning, senest innen 14 dager, 

som underlag for selskapets viltforvaltning. 

 

8. Leietaker som leier hytte må selv ta med personlige rekvisitter som lakenpose/sovepose, 

håndklær m.v. Leietaker gjør rent etter seg på bostedet dersom ikke annet er avtalt med utleier 

på forhånd. Bosted, utstyr, eventuelle båter/båtmotorer m.v. og alt annet som leieforholdet for 

øvrig har omfattet skal forlates ryddig, forsvarlig og i samme stand som ved ankomst. Uhell 

eller andre hendelser som har innvirket på dette, skal meldes utleier umiddelbart etter 

leietidens utløp. 

 

Leietaker er forpliktet til å erstatte eventuelle skader som forvoldes på eiendommen, bosted 

med inventar, kjøretøy, båter, motorer, redskap m.v. Leietaker har et tilsvarende ansvar for 

slike skader forvoldt av personer som jakter eller for øvrig deltar under nærværende avtale 

eller som leietaker på annen måte gir adgang til eiendommene. 

 

Hytteregler for AS Meraker Brugs hytter finnes på den enkelte hytte og reglene anses som en 

del av denne avtalen. 

 

9. Denne avtalen kan ikke overdras til andre uten at AS Meraker Brug har gitt sin tilslutning til 

dette. AS Meraker Brug skal i god tid før ankomst (senest 14 dager før ) ha beskjed om hvem 

som deltar i jakten. Samtlige av de som deltar får utstedt eget jaktkort som skal medbringes 

under utøvelsen av jakten som bevis for de rettigheter som er ervervet i.h.h.t. denne avtale. 

 

10. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader leietakeren og hans selskap og/eller 

eiendeler måtte bli påført ved opphold på eiendommene og bostedet. Det samme gjelder også 

for bruk av utleiers private veier, kjøretøy, båter, utstyr m.v. 

 

11. Dersom leietaker misligholder avtalen (eks brudd på jaktbestemmelsene) kan utleier avslutte 

leieleieavtalen umiddelbart. 

 

12. Avtalen er underskrevet i 2 – to – eksemplarer hvorav partene har hvert sitt.  

 

 

Meråker, den 08.03.2019 ………...………….., den……… 

 

 

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

A/S Meraker Brug      leietaker 


