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etukäteen maksettava. Sopimuksesta on voimassa seuraavat ehdot.

Vuokramies on velvollinen alueella harjoittamaan iärkiperäistä riistanhoitoa, ennen kaikkea huo-
lehtimalla alueen vartioimisestå luvattomalta metsästykseltä, kaatamalla riiståa enintään siinä määrin
kuin riistakanta kulloinkin sallii sekä tarpeen vaatiessa huolehtimalla sen lisäämisestä.

Vuokramies ei. saa siirtää vuokraoikeuttåan oikeus- tai yksityisirenkiiölle ilman vuokranantaian
suostumusta.

Vuokramies on metsästysiain 22 $:n mukaan velvollinen korvaamaan kaiken vahingon, mink;
hän itse tai se, jolle hän on antanut metsästysluvan, taikka metsästettäessä käytetyt apulaiset tai
koirat ovat aiheuttaneet viljelyksille, metsäl1e, aidoille, kotieläimille, poroille tai muuile sellaiselle
omaisuudelle.

Vuokranantajan oikeudesta metsästää vuokratulla alueella sovitaan seuraåyåa:

Vuokranantaja sitoutuu olemaan myöntämättä muita metsästyslupia vuokratulla alueella ja huo-
lehtimaan siitä, ettei hänen talonväkensä ioukkaa metsästysoikeutta, sekä esrämään myrkytettyjen
syöttien tai muitten pyydysten asettamisen ilman vuokramiehen suostumusta vuokratulle alueelie.

Metsästyslrrokrasopimuksen purkamisestå on voimassa mitä metsästyslain 8 $:ssä säädetään.
Samalla valtuuttaa vuokranantaja vuokramiehen tai hänen määräämänsä henkilön hakemaan

kiinnityksen tämän sopimuksen vakuudeksi niinkuin voimassa oieva asetus kiinnityksestä kiinteään
omaisuuteen edellyttaä.
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