Smøla kommune
Bygg og Forvaltning

Saksnummer

SØKNADSSKJEMA FOR
FELLING AV SKADEGÅS
Grunneier i Smøla kommune søker med dette om tillatelse til å felle skadegås på egen aktiv drevet
innmark.
I henhold til forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon etter forskriftens pkt. II B, gis det herved tillatelse til å felle gås som gjør skade på
deres avling og eiendom. Viltet skal felles på skadestedet, eller i dets umiddelbare nærhet.
En gjør oppmerksom på at bestemmelse for våpen og ammunisjon til felling av skadevilt er den
samme som for ordinær jakt. Den som forestår fellingen skal ha betalt gyldig jegeravgiftskort.
Søkeren kan bemyndige andre til å foreta fellingen, såfremt disse tilfredsstiller kravene til å drive
jakt.
Søker kan ikke reise krav om økonomisk godtgjørelse for arbeid med fellingen, eller ivaretakelse av
viltet. Felte fugler skal henges opp eller legges på bakken på skadestedet for om mulig å begrense
skaden mest mulig.
Krav til rapportering:
Baksiden av denne tillatelsen skal fylles ut og returneres til Smøla kommune innen en uke etter
utløpt gyldighetstid. Også null-rapporter skal leveres. Manglende og feilaktig rapportering kan få
konsekvenser for senere fellingsløyver.
Løyvet:
• Dette løyvet gir rett til å felle 5 stk. skadegås på grunneier sin egen drevne innmark med
varighet på 14. dager fra utstedt dato.
• Bare flyvedyktig gås kan felles.
• I yngletida skal det ikke felles hekkende gås.
• Bruk av kunstig lys og motorisert kjøretøy/fartøy er ikke tillatt.
• Nytt løyve kan innvilges når fangstrapport for gjeldende løvye er levert til viltforvalter.
• Tillatelsen skal medbringes under jaktøvelsen.

Tillatelsen gjelder fra og med:

Tillatelsen gjelder for:

Jegers signatur

Dato og år

Felling utføres på:

Navn (blokkbokstaver)

Gårdsnr.

Bruksnr.

Telefon

Kommunens signatur og stempel
(Kopi til: Lensmann)
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Fellingsrapport
Gås nr.
1
2
3
4
5

Navn og jaktnummer på jeger

Felt dato:

Gås nr.
1
2
3
4
5

Hva er gjort med fuglen/kommentar

Evt. andre merknader fra jeger, knyttet til fellingen:

Jegers signatur

Mottatt dato

Kommunens signatur

