
LEIEAVTALE FOR ELEKTRONISK SPORINGSUTSTYR

Formål
Avtalen skal bidra til enkel og kostnadseffektiv bruk av elektroniske sporingsenheter i Møre 
og Romsdal, og skal bidra til at samarbeidet mellom partene fungerer godt. Avtalen omfatter
de enheter som Møre og Romsdal Sau og Geit til enhver tid disponerer.

Avtaleparter
Avtalen regulerer forholdet mellom tre parter:

• Møre og Romsdal Sau og Geit (MRSG) som utleier av utstyret
• Beitelag (leietaker) / Ikke medlem av beitelag (leietaker)
• Medlem av beitelag (bruker)

Bruker må være hovedmedlem av NSG for å oppnå laveste leiepris.

Leveringsomfang
MRGS leier ut radiobjeller (Telespor) med batteri og sesongabonnement (5mnd), (eller 
årsabonnement (12mnd)). Nye batterier leveres fra MRSG hvert år. Sprukne baklokk 
erstattes ved behov.
MRSG leier ut e-bjeller (Findmy) med abonnement (200 mld). Bruker har selv ansvar for å 
ha tilgang til ladebrett.
Fraktgebyr på kr. 100,- til leietaker.
Beitelaget besørger utlevering til den enkelte bruker. Bruker starter opp enhetene i god tid 
(minst 1 døgn) før de blir satt på sauene, for å teste at de virker.

Reklamasjoner/support
MRSG har 1.linje support for radiobjellene, og kontaktperson er Ragnhild Tokle.
Support og brukerstøtte på e-bjellene skal gå direkte til Findmy.
Eventuelle feil på enheter skal meldes MRSG før beiteslipp og senest 15.juni. Terminalene 
på defekte radiobjeller tas av klaven og returneres til MRSG v/ R. Tokle i løpet av juni. 
Defekte e-bjeller sendes direkte til Findmy, etter avtale.
Om ønskelig kan defekte enheter erstattes med nye fra MRSG om lagerbeholdningen tillater
det. Hvis ikke, blir de ikke belastet bruker med leie. Returfrakt betales av bruker.
Feil på enheter på dyr som er sluppet på beite, eller der terminalen ikke er innsendt innen 
30.juni vil ikke bli erstattet av MRSG.
Defekte radiobjeller etter endt beitesesong, testes, tas av klaven, rengjøres og sendes til R. 
Tokle innen 1.desember.

Priser, fakturering og betaling
MRSG leier ut radiobjeller/e-bjeller til lavest mulig pris. Det dekker abonnement, batteri, 
oppdateringer, servicehjelp, lønn til ansatt, samt et påslag for å få midler til å kjøpe nye 
enheter. Første året faktureres et depositum til leietaker. Beitelaget faktureres det antall 
enheter som står på enhetslisten i brukerportalen 1.juli. Beitelagsleder har ansvar for at 
listen er oppdatert. Beitelag som vil ha faktura oppdelt på hver enkelt bruker, må sende inn 
liste med: bruker, adresse og antall radiobjeller/e-bjeller, til R. Tokle innen 1.juli.

• Depositum v/leie av mindre enn 50 enheter kr. 3000,-
• Depositum v/leie av 51 eller flere enheter kr. 5000,-
• Leiepris pr. Radiobjelle m/sesongabonnement kr.  200,- eks.mva



• Leiepris pr. Radiobjelle m/årsabonnement kr.  260,- eks.mva
• Leiepris pr. E-bjelle m/abonnement 200 mld kr.  280,- eks.mva

Leiepris pr enhet for ikke medlem NSG er kr. 50,- i tillegg til prisene over.
Bruker av e-bjeller blir fakturert for meldinger som er brukt over de 200 som er inkludert i 
abonnementet.
Enheter som fortsatt sender 1.desember, blir fakturert med kr. 500,- i tillegg til leiepris.

Bruk og lagring av radiobjeller/e-bjeller
Bruker er ansvarlig for riktig bruk og lagring av utstyret i samsvar med manual fra 
Telespor/Findmy. Utstyret skal lagres tørt, frostfritt, avslått og uten batterier (Telespor). 
Skader på grunn av feil bruk eller lagring, erstattes av bruker.

Tap av radiobjeller/e-bjeller
Ved tap av enheter vil MRSG kreve en erstatning fra bruker på kr. 500,-

Avtalens varighet, fornying og oppsigelse
Avtalen skal være lest av leier, og mottak/bruk av utstyret er ensbetydende som underskrift 
av avtalen. Avtalen gjelder for en sesong av gangen. Avtalen blir automatisk fornyet for en 
sesong, for det antall bjeller som leies, dersom den ikke blir oppsagt av en av partene innen 
1.desember. Ved feil bruk av utstyret eller manglende rapportering eller betaling, kan MRSG
eller beitelaget avslå fornying av avtalen.
Hvis avtalen sies opp av en av partene, er leietaker/bruker ansvarlig for at enhetene 
returneres til MRSG innen 1.desember, slik at andre brukere kan leie utstyret. Utstyret skal 
være rengjort. Returfrakten betales av den part som avslår fornying.

Rettigheter
MRSG kan bruke data, som sporlogg, stress og uro anonymt til f.eks beitekartlegging.

Kontaktperson for Møre og Romsdal Sau og Geit:
Ragnhild Tokle, Kavliveien 53, 6320 Isfjorden, tlf. 412 58 047  
e-mail: ragnhild.tokle@hotmail.no

Signaturer:
Beitelagets navn Ant leide radiobj. Ant leide e-bj. Dato/år og signatur beitelagsleder

Brukers navn Ant leide radiobj. Ant leide e-bj. Dato/år og signatur bruker

Møre og Romsdal Sau og Geit Dato/år Signatur


