
Bestandsplan:  år 1        år 2        år 3        år 4        år 5

Elg
  
Voksne hanndyr:
(1 1/2 år og eldre)
  

Voksne hunndyr:
(1 1/2 år og eldre)
  

Kalv (1/2 år):

  
Voksne hanndyr:
(2 1/2 år og eldre)
  
Voksne hunndyr:
(1 1/2 år og eldre)

Spissbukk:  

Kalv (1/2 år):

Hjort Villrein

Rådyr:
Tillatelsen gjelder inntil: ________   dyr                Kvotefri jakt, jf. § 23

Valgfrie dyr:

     

Hanndyr

Sted Dato

Hunndyr

I alt

Elg, hjort, villrein, rådyr (stryk det som ikke passer)

Underskrift fra valdansvarlig representant

/ 20

Kalv 1 1/2 år 2 1/2 år 
og eldre

I alt

For alle artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.

Tildeling etter bestandsplan, jf. § 19: 

Startår: 20 __ __              Varighet: ______ år             Antall dyr i år 20__ __: ______   Totalt antall dyr:_______

Dato og underskrift av kommunen/villreinnemnda:   

 1 1/2 år gamle rådyr rapporteres som eldre

Valdansvarlig representant skal rapportere fellingsresultat for elg, hjort, rådyr og villrein på dette skjemaet til 
kommunen/villreinnemnda innen 14 dager etter at jakta er slutt, jf. § 25.

Det skal sendes ett skjema for hver viltart. Skjemaet gjelder som fellingstillatelse for nevnte hjorteviltarter og når det er 
underskrevet av kommunen/villreinnemnda. Vedtak om fellingstillatelse kan påklages i samsvar med reglene i 
forvaltningsloven. Fellingsavgift for elg, hjort og villrein betales etterskuddsvis. Betalingen for elg og hjort foregår på den 
måten kommunen bestemmer. Fellingsavgift for villrein innkreves av villreinnemnda til den kontoen Direktoratet for 
naturforvaltning bestemmer.

Fellingstillatelse og fellingsrapport 20__ __

Kalv (1/2 år):

 Fellingsresultat for vald:

Skjemaet skal sendes tilbake til kommunen/villreinnemnda!

Tildeling etter målrettet avskyting, jf. § 21:

(simle 1 1/2 
år og eldre eller bukk 1 1/2 år)

Simle: 
(1 1/2 år og eldre):

Simle/ungdyr:

Navn:

Adresse:

Postnr. og sted:

DN 2012
Dato for utskrift:

Sum: Sum: Sum:

Kommune/villreinnemnd:___________________________       Art:_______________        

Valdnavn:

Valdnummer:

Tellende areal:

Inngår i bestandsplanområde:


