
 

KONTRAKT OM AVTALT VERTSKAPSANSVAR FOR DET 

INTERKOMMUNALE SKADEFELLINGSLAGET I VEST-AGDER 
 

 

Per 3. juli 2012 

 

 

Åseral kommune påtar seg vertskapsansvar for det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder fra den 

dato avtale er underskrevet og fram til 1. juni 2013. Ordningen vil bli undergitt en evaluering av alle parter 

innen 1. april 2013. 

 

Vertskapsrollen Åseral kommune påtar seg innebærer følgende forpliktelser: 

1. Åseral kommune betaler ut godtgjørelser til medlemmer av skadefellingslaget i etterkant av 

gjennomførte fellingsaksjoner. Det benyttes standard rapporteringsskjemaer, som enten leder eller 

nestleder i skadefellingslaget signerer før oversendelse til kommunen. Når kommunen har oversikt 

over det økonomiske behov meldes dette til fylkesmannen som umiddelbart overfører tiltrengte 

midler til kommune. 

2. Fylkesmannen i Vest-Agder setter økonomisk ramme for utbetaling av godtgjørelser knyttet til den 

enkelte skadefellingstillatelse som gis. Ved behov søker fylkesmannen rovviltnemnda om ytterligere 

tilføring av midler. 

3. Det nyttes en timesats på kr. 140,- per time under fellingsaksjon, med minimuminnsats på 2 timer. 

Skadefellingslagets ledelse har ansvar for at aksjonen ikke overskrider de økonomiske rammevilkår 

for godtgjørelser som er satt. Reiseutgifter dekkes utenfor den fastsatte ramme. 

4. Åseral kommune sørger for å inngå forsikringsavtale for inntil 10 personer som dekker eventuelle 

personskade under fellingsaksjon. Forsikringsbeløpet dekkes innen rammen av fylkets tildelte FKT-

midler fra rovviltnemnda. Forsikringer knyttet til privat utstyr (våpen, bil m.m.) som brukes under 

fellingsaksjoner må dekkes av den enkelte deltaker med mindre annet er særskilt avtalt. 

5. Åseral kommune skal ikke ha økonomiske merbelastninger ved å påta seg vertskapsansvar for 

skadefellingslaget, og beregner en stykkpris for hvert fellingslagsmedlem som behandles. 

Kommunens timesats er avtalt til kr. 500,- per time. Dersom beløpet skulle overskride kr. 5 000,- må 

dette avklares med fylkesmannen av hensyn til totalrammen for FKT-midler.  

6. Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning har det formelle eierskap for skadefellingslaget, 

herunder fellesutstyr som er investert gjennom offentlige midler. 

7. Åseral kommune besørger oppbevaring av skadefellingslagets fellesutstyr, på brannstasjonen.  
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