Farsund kommune
Postboks 100
4552 Farsund

Søknad om fellingstillatelse for
skadegjørende rådyr

Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 38 20 01
E-post: post@farsund.kommune.no

Søkers navn:
Adresse:
Ansvarlig skytter:
Eiendommens gnr./bnr.:
Merk:

Dersom fellingstillatelse innvilges fakturerer kommunen søker med kr. 500,- pr felt dyr for slakteverdien

Skadeomfang (påført av rådyr):
1. Antall:

Unge frukttrær _______

Bærbusker ________

2. Skadeareal i dekar:

Annen beplantning ________

Annen skade _______

Ervervsmessig grønnsaksdyrking _________
3. Forekommer skadene:

Ofte:

Jevnlig:

4. Skjønnsmessig verdi av skadene:

Prydbusker ________

Kornareal ________

Sporadisk:

Kr. ________________

5. Forekommer skadebeiting/gevirfeiing også på naboeiendommene? Ja/Nei: _________
6. Er det bestemte individ som gjør skade?

Bukk:

Geit:

7. Merknader om skadene: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Er det forsøkt å avverge skadene ved bruk av repellanter (luktstoff eller lignende)?
I tilfelle, hva er brukt? __________________________________

Jeg bekrefter at opplysningene over er riktig og jeg har gjort meg kjent med informasjonen på side 2 av
denne søknaden.
Sted: __________________________________

Dato: _________________________

Underskrift: ________________________________________
Se side 2 for viktig informasjon!

Informasjon om plikter og regler som gjelder for å få fellingstillatelse på
skadegjørende rådyr.
Tildeling av fellingstillatelse for skadegjørende hjortevilt er hjemlet i § 13 i Viltloven av 1981, og tillatelsen
medfører at Viltlovens bestemmelser gjelder, herunder også Forskrift om utøvelse av jakt og fangst, av
2002.

1. Skytters ansvar.
Dersom fellingstillatelse for skadegjørende rådyr blir gitt, er det ansvarlig skytter som har det hele og fulle
ansvar for sikker våpenbruk, rett våpen og ammunisjon og hensynet til mennesker og dyr i nærheten.

2. Krav om avtale om ettersøkshund.
Viltnemnda minner også om plikten til å gjøre avtale om bruk av ettersøkshund, og at alle regler for
forsvarlig og human jaktutøvelse også gjelder for skadegjørende hjortevilt.

3. Tillatelsen gjelder kun skadedyr i området der skaden gjøres.
Nemnda finner grunn for å minne om at det er det/de bestemte dyrene som gjøre skade det kan gis
fellingstillatelse for - ikke et hvilket som helst rådyr.
Dyret/dyrene som er tillatt felt skal felles på egen eiendom- den eiendommen der skade oppstår. Felling
av dyr på naboeiendom, uten grunneiers samtykke, stilles likt med ulovlig jakt.

4. Viltnemndas myndighet.
Viltnemnda kan, om den finner grunn for det, foreta en konkret vurdering på stedet av skadens omfang, før
fellingstillatelse for skadegjørende hjortevilt blir gitt. Fellingstillatelsen gis for en avgrenset tidsperiode. Det
felte dyret er det kommunale viltfondets eiendom, men kommunen vil i allminnelighet ikke gjøre krav på å
få det felte dyret utlevert. Søker har plikt til å ta vare på felte dyr.

5. Rapporteringsplikt.
Rapport om fellingen sendes viltnemnda straks etter at fellingen har funnet sted, senest 10. januar, året etter.
Rapporten skal også sendes om det ikke er felt noen dyr.

Kommunens behandling:
FELLINGSTILLATELSE FOR SKADEGJØRENDE RÅDYR.
Iflg. søknaden, og med hjemmel i Viltlovens § 13, gir Viltnemnda i Farsund kommune samtykke til
felling av ... stk. råbukk/... stk. geit på eiendommen; Gardsnr. ....., bruksnr........ i Farsund kommune.
Tillatelsen er gyldig i tidsrommet fra ........................... til ............................
Fellingstillatelsen gjøres betinget av at bestemmelsen i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst blir
overholdt, og at bruk av våpen ved fellingen skjer lovlig.
Farsund kommune, den .....................................
………………………..
Viltnemnda i Farsund.

23.06.2011

