SØKNAD OM GODKJENNING/ENDRING
AV BESTANDSPLANOMRÅDE

BOKMÅL

Søknadsfrist: 1. mai

Til administrativ kommune:
Fylke/-r:
Kommune/-r:
Ett skjema for hver art (kun ett kryss):
Elg

Bestandsplanområdets navn/ev. nr.:

Hjort

Les informasjon om utfylling på baksiden
Valdets navn

Valdnr.

Tellende areal

a)

Underskrift av valdansvarlig

b)

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

Sum dekar tellende areal :

Dato

Underskrift av kontaktperson
for bestandsplanområdet

Kommunen godkjenner at bestandsplanområdet tilfredsstiller kravene
i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 15.

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

Dato

Kommunens underskrift

Skjemaet skal sendes til kommunen.

INFORMASJON
Bestandsplanområdet skal ha en utforming som gjør det hensiktsmessig for
bestandsforvaltning av vedkommende art. Bestandsplanområdet kan inneholde areal som
gjør at det ikke er sammenhengende.
Sammen med skjemaet skal det følge et kart hvor yttergrensene til bestandsplanområdet
er tegnet inn, og som vise eventuelle eiendommer som ikke er med i bestandsplanområdet.
a) Tellende areal: Her oppgis det tellende arealet som er godkjent for hvert vald.
b) Det er tilstrekkelig at valdansvarlig representant skriver under søknaden på vegne av
valdet. Dette forutsetter at valdansvarlig representant har fullmakt eller samtykke fra
jaktrettshaverne til dette. Dersom annet ikke er bestemt i valdets vedtekter eller på annet
måte, avgjør flertallet av jaktrettshaverne om valdet skal meldes inn i et bestandsplanområde. Skriftlig dokumentasjon på fullmakten eller avgjørelsen bør vedlegges.
Søknad om godkjenning av bestandsplanområder som berører flere kommuner skal sendes
den kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger (administrativ
kommune), dersom ikke annet er bestemt.
Godkjenningen av bestandsplanområdet gjelder inntil et eller flere vald utgår av
samarbeidet, og så lenge alle valdene er godkjente av kommunen.
Se forøvrig veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt fra januar 2016 for ytterligere
veiledning.
Se www.hjorteviltregisteret.no for oversikt over bestandsplanområder i ditt område.

