
AVTALE OM TILRETTELEGGING AV HEKKEPLASS FOR SANDSVALE 
  

 

Mellom _____________________________ (grunneieren) som grunneier av eiendommen 

 

__________________________ gnr. ____ bnr. ____ i ____________________kommune 

 

og _______________________________________________________ (tilretteleggeren) 

 

1. Avtalens omfang 

Avtalen er primært beregnet brukt mellom grunneiere og frivillige organisasjoner, 

privatpersoner og kommuner ved tilrettelegging for hekkeplasser for sandsvaler 

Dersom prosjektet berører innmark, avtales dette i punkt 11. 

 

2. Definisjon 

Med hekkeplass menes her det område og areal som er nødvendig for å etablere og/eller 

vedlikeholde en velegnet hekkeplass for sandsvaler. Dette innebærer alle de områder hvor det 

er eller blir behov for skogrydding og/eller justering av sandfasade. 

Områder som omfattes av avtalen er markert på vedlagte kart 

 

3. Rydding og graving 

Tilretteleggeren gis rett til og har ansvar for rydding, graving og andre tiltak ved hekkeplassen 

slik det framgår av vedlagte kart (jf pkt 2), samt vedlikehold av denne (jfr. pkt. 4). Dette 

omfatter blant annet: 

 

● Rydding av vegetasjon. Skog kan ryddes for å åpne opp området tilstrekkelig i forkant 

av sandfasaden, samt inntil 3m i bakkant av sandfasaden for å trygge hekkeplassen 

mot skader fra bl.a. vindfall. 

● Rydding av vegetasjon langs etablerte kjørespor for nødvendig ferdsel/tilkomst med 

gravemaskin.  

● Gravearbeider i sandfasaden for å tilpasse hekkeplassen etter sandsvalenes behov. 

● Mindre tiltak i grunnen for å lede vannsig bort fra sandfasaden. 

 

Hvis ikke annet avtales, tilfaller alt felt trevirke grunneier. Tilrettelegger skal samle kvist i 

dunger på avtalt sted. Ved og større trevirke skal legges tilgjengelig for henting av grunneier. 

Flyttede sandmasser deponeres/ lagres etter muntlig avtale med grunneier. 

 

4. Vedlikehold 

Tilretteleggeren gis rett til og har ansvar for å vedlikeholde hekkeplassen, og de innretninger 

som er anlagt som ledd i denne. Tilretteleggeren skal da følge samme regler som i pkt.3. 

Tilrettelegger har ansvar for rydding etter egen aktivitet. 

 

Tilrettelegger påtar seg ansvaret for et visst oppsyn med hekkeplassen, og skal unngå tiltak 

som kan skade grunneiers interesser eller naturgrunnlaget. Eventuelt grovt skadeverk skal 

meddeles grunneier umiddelbart for videre oppfølging. 

 

5. Skogsdrift og annen næringsutøvelse. 

Grunneierens næringsutøvelse begrenses ikke av avtalen. Før igangsetting av arbeid som 

vil kunne gjøre skade på hekkeplassen, skal grunneier varsle tilrettelegger, som om nødvendig 

sørger for faglige vurderinger. Om nødvendig blir partene enige om en midlertidig alternativ 



løsning. Det vises for øvrig til Skogbruksloven og eventuell skogsertifisering for 

eiendommen. 

 

6. Tilpassing av hekkeplassen 

I avtaleperioden kan både grunneieren og tilretteleggeren kreve tilpassing av hekkeplassen når 

det er nødvendig av hensyn til grunneier eller sandsvalene. Slik omlegging krever enighet 

mellom partene, men samtykke skal ikke kunne nektes uten saklig grunn.  

Det vises for øvrig til naturmangfoldloven og dens begrensninger ved masseuttak i hekketida. 

 

7.  Erstatning 

Det ytes ikke erstatning til grunneieren for de tiltak avtalen omfatter. Der skogrydding og 

annen tilrettelegging medfører dokumentert økonomisk tap for grunneieren, kan det ytes 

erstatning etter særskilt overenskomst, som skal framgå av punkt 11. 

 

8. Varighet 

Denne avtalen gjelder i 10 år og fornyes automatisk for 10 år ad gangen dersom ingen av 

partene har sagt den opp ett år før avtaletidens utløp. Avtalen utløper uten automatisk 

fornyelse hvis tilrettelegger avslutter sitt vedlikehold på hekkeplassen slik at denne gror igjen 

eller forfaller på annet vis, og av fagfolk kan anses som uegnet for sandsvalehekking. 

 

9. Opphør 

Ved opphør av avtalen plikter tilretteleggeren å fjerne eventuelle innretninger, med mindre 

annet avtales. 

 

10. Tvister 

Eventuelle tvister om forståelsen av denne avtalen skal avgjøres ihht Lov om tvistemål. 

 

11. Spesielle forhold 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

__________________, ____/____ 20____ 

     Sted, dato 

  

_____________________________               __________________________ 

Grunneier       For tilretteleggeren 

 

Kontaktinformasjon grunneier (navn, adresse, tlf, e-post): 

 

 

Kontaktinformasjon tilrettelegger (navn, adresse, tlf, e-post): 


