NYNORSK

SØKNAD OM GODKJENNING/ENDRING
AV BESTANDSPLANOMRÅDE

Søknadsfrist: 1. mai

Til administrativ kommune:
Fylke:
Kommune/-ar:
Eitt skjema for kvar art (berre eitt kryss):
Elg

Namn på bestandsplanområdet/ev. nr.:

Hjort

Les informasjon om utfyllinga på baksida
Namn på valdet

Valdnr.

Teljande areal

a)

Underskrift av valdansvarleg

b)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Snu arket for å få ei forklaring på a) og b)

Sum dekar teljande areal :

Dato

Underskrift av kontaktperson
for bestandsplanområdet

Kommunen godkjenner at bestandsplanområdet tilfredsstiller krava
i forskrift om forvalting av hjortevilt § 15.

Adresse:
Postnr./-stad:
Telefon:
E-post:
2016

Dato

Kommunen si underskrift

Skjemaet skal sendast til kommunen.

INFORMASJON
Bestandsplanområdet skal ha ei utforming som gjer at det er ei formålstenleg eining for
bestandsforvalting av vedkommande art. Bestandsplanområdet kan innehalde areal som
gjer at det ikkje er samanhengande.
Saman med skjemaet skal det følgje eit kart kor yttergrensene til bestandsplanområdet er
teikna inn, og som viser eventuelle eigedomar som ikkje er med i bestandsplanområdet.
a) Teljande areal: Her må det teljande arealet for kvart vald verte gjeve opp.
b) Det er tilstrekkeleg at valdansvarleg representant skriv under søknaden på vegne av valdet.
Dette føreset at valdansvarleg representant har fullmakt eller samtykkje frå jaktrettshavarane
til dette. Dersom anna ikkje er bestemt i valdet sine vedtekter eller på anna måte, avgjer
fleirtalet av jaktrettshavarane om valdet skal meldast inn i eit bestandsplanområde. Skriftleg
dokumentasjon på fullmakta eller avgjerda bør leggjast ved.
Søknad om godkjenning av bestandsplanområdet som rører ved fleire kommunar, skal
sendast den kommunen der den største delen av det teljande arealet ligg (administrativ
kommune), om ikkje anna er bestemt.
Godkjenninga av bestandsplanområdet gjeld inntil eit eller fleire vald utgår av samarbeidet,
og så lenge alle valda er godkjente av kommunen.
Sjå rettleiar til forskrift om forvalting av hjortevilt frå januar 2016 for meir informasjon.
Sjå www.hjorteviltregisteret.no for oversikt over bestandsplanområde i området ditt.

