
Avtale 
 

Dette er en avtale mellom (navn)………………………………, org.nr………………………. som 

grunneier/forvalter av gnr/bnr …. / …. og ………………………………. kommune. 
 

Hensikten med avtalen er å bevare den sterkt truede åkerriksa som hekkefugl på/i 

(kommunenavn)…………………………………….. og i Norge. 

 
Følgende er avtalt mellom partene: 
· Grunneier  (navn)………………………………………… skal ikke slå eller beite områdene markert 

på kart datert …/…/20…, målestokk 1:….000 før 15. august 20…. Kartet er vedlagt som bilag 1.  

· Grunneier skal ikke sette i gang tiltak i områdene som kan være til hinder for en vellykket 

åkerriksehekking. Hvis det er tvil om dette skal (tittel)……..........…,  (navn)……………..….. i 

………………………… kommune kontaktes før grunneier foretar seg noe. Dennes vurdering skal 

meddeles skriftlig, og skal være konferert med fylkesmannens miljøvernavdeling, (eller i visse 

fylker landbruksavd.) 

· Arealene anslås til å være ……. daa beitemark og ....... daa fulldyrket mark.  

· Når arealet skal høstes, skal dette skje på åkerriksevennlig metode i henhold til 

informasjonsmateriell fra handlingsplan for åkerrikse. Grunneiers spørsmål om dette skal besvares 

skriftlig fra den person som er nevnt under kulepunkt 2 foran. 

· Som kompensasjon for dette gir ……………………………. kommune en pengesum ut fra 

anbefalinger laget i forbindelse med handlingsplan for åkerrikse. Her anbefales 

kompensasjonssatser på ………… kr pr. daa fulldyrket mark og ……….. kr pr. daa beitemark. 

Dette gir at grunneier tildeles kr (sum)……….…. for 20..... Beløpet reguleres i samsvar med 

endringer i satsene. (Jf. skriv om tilskuddssatser på www.akerrikse.no ) 
· Pengene utbetales til kontonummer ………………………………….i august, etter at avtalen er 

utgått. Utbetalingen fordeles mellom kommunen med 60% (SMIL), og Fylkesmannen med 40% 

(Handlingsplan for åkerrikse). 

· I etterkant av avtaleperioden ønsker partene å evaluere ordningen, slik at begge sider kan vurdere 

om den skal videreføres. Partene kan også diskutere og planlegge lignende avtaler for 

kommende/flere år. I den forbindelse kan også fylkesmannen trekkes inn i samarbeidet, med tanke 

på en mer langsiktig ordning.  

 

Dato: ____________      Dato: ____________ 

For …………………… kommune:    Grunneiger av Gnr/Bnr …. /…. 

____________________________   _______________________________ 

(navn)……………………………….   (navn grunneier)…………………………… 

(tittel)………………………………. 
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