
LEIEKONTRAKT ELEKTRONISK OVERVÅKINGSUTSTYR – 

RADIOBJELLER/FINDMYSHEEP/LAMMENODER/MERKEAVLESERE 

 

Denne kontrakten regulerer forholdet mellom leier av radiobjeller, lammenoder, POI, 

findmysheep og merkeavlesere i 2014 og eier av disse, Oppland Radiobjøllelag. 

Kontrakten skal være underskrevet av leier før utlevering av utstyret. Utstyret kan 

bestå av: a) Radiobjeller m/nye batteri og batterilokk 2013/14 inkludert 

sesongabonnement, og /eller b) Lammenoder fra 2013 m/klaver inkludert 

sesongabonnement og/eller c) Findmysheep-enheter fra 2013/14 inkludert 

sesongabonnement, og/eller d) Merkeavlesere inkludert oppgradering og nye batterier. 

Mht klaver/lodd etc. til radiobjellene og findmysheep-enheter er det leier som koster 

dette med unntak av radiobjeller fra 2010. Radiobjellene oppdateres av Oppland 

Radiobjølllag via nettet. Oppdateringer og servicehjelp er gratis og kan bestilles på mob. 

99034406 eller mail: pkjorstad@outlook.com. 

 

1. Undertegnede leier er hovedmedlem i lokallag av NSG i Oppland og har i dag 

fått utlevert og leid utstyr iht. regneark under. 

 

2. Leieprisen for 2014 er kr 215, + mva pr. radiobjelle/findmysheep-enhet, kr. 25,- + 

mva pr. lammenode og kr. 2.500,- pr. merkeavleser. Beløpet skal være betalt av 

undertegnete før denne kontrakten inngås. Eventuelle andre krav i henhold til 

andre punkter i denne kontrakten blir krevd betalt senest ved innbetaling av leie 

for 2015. 

 

3. Leier forplikter seg til å behandle utstyret riktig og forsvarlig. I tillegg må leier 

følge eier og de ulike produksjonsfirma sine råd og anbefalinger. Det må brukes 

skrujern posidrive PZ2 til klavefestet, 20-kroning eller spesialdings til 

batterilokka og strips for å sikre røde klaver fra 2010. 

  

4. Ved tap av elektronisk utstyr uten rapportering eller der ikke regelverket har 

blitt fulgt, vil det bli krevd en egenandel på kr. 1500,- pr. radiobjelle/findmysheep 

og kr. 500 pr. lammenode. Tap av radiobjeller/findmysheep-enheter og 

lammenoder utover dette erstattes med en egenandel på henholdsvis kr. 600,- og 

kr. 200,- pr. enhet. Tap av merkeavlesere vil bli tatt opp som egen sak. 

 

5. Defekt utstyr eller utstyr fra deltakere som ikke vil forlenga kontrakten skal 

være returnert av leietager til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad innen 15. 

november 2014. Leietager har rett til å leie minst samme antall enheter i 2015 

som de har i 2014. Leietager må da: a) lagre utstyret forsvarlig selv, d.v.s. at 

enhetene lagres tørt og frostfritt uten batterier i og b) innen 15. november 2014 

sende rapport til prosjektsleder. Rapportskjema blir lagt ut på hjemmesida. 

 

6. Utstyret vil bli kontrollert ved innlevering, og hvis det er mangler i forhold til 

regelverket for bruk, vil merarbeid og defekter bli fakturert leietaker. 

 

7. Deltakere som ikke rapporterer eller på annen måte ikke følger denne 

kontrakten, vil miste retten til å leie i 2015 og må i tilfelle søke på nytt. 

                                                    

Sør-Fron, 27/02 2014. 

For Oppland Radiobjøllelag: Pål Kjorstad (sign) 

mailto:pkjorstad@outlook.com

