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Grunneiers tillatelse til å awikle jaktprøver og sporprøver på elg på Statskog
SF's eiendommer i Yefsn, Grane, Hatt{ielldal, Rana og Hemnss kommuner
Helgeland Elghundklubb gis tillatelse til å arrangere sporprøver og jakprøver for band og løshund på
Statskog SFs grunn pA føIeend,e vilhår:

Bandhund:

r

Tillatelse gjelder atl Statskog SFs eiendommer i Vef'sn, (irane, Hatt{elldai, Flemnes og Rana

kommuner.
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Tillatelsen gielder følgende jaktfelt på ståtsgrurul i Vefsn, Grane, Hattfielldal og Rana kommuner:
Stupforsmoin, Svartvassheillangfiell, Eifiå/Hauan, Eitrådal Sør, Eitådal Nord, Forshaugen,
Jerpåsen, Svartvafir Øst, Gåsvatn/Holmvassdal, Kvalfors, Hjortskarmoen og Vefsnmoen'
Løshundprøver kan awikles i perioden fra og med 2l .august til og med 15. desember,

Generelle vilkår for alle prøv€r på Statskog SFs eiendommer:
r Tillatelsen til å arrangere prøver på Statskog SFs grunn kan helt oller delvis trekkes tilbake eller
endres dersom grunneier finner det nødvendig på kort varsel'
r på deler av Statskog SFs grunn er det verneorråder som bla har forbud motjaktprøver/organiserte
aktiviteter og/eller restriksjoner på løs hund. Foretaket forutsetter at deres medlemmer/prøveleder er
orientert ang vemeforskrifter og regelverk før prøve anangeres/iverksettes. Det er HEHKs ansvar å
innhente en eventuell tillatelse fra vernemyndigheter i de områder dette er påkrevd.
. Helgeland Elghundklubb har ansvaret for å fordele bruk av terrenget slik at det enkelte jaktfelt ikke
blir benyttet til mer enn 2 prøver pr uke.
r Enhver skade, på person, husdyr, vilt eller annet er klubbens fulle ansvar.
r Det er klubbens ansvar å avklare prøver med eieme av beitedyr i områdene
r Statskog forutsetter at offentlige lover, forskrifter og eventuelle kommunale bestemmelser følges.
r Denne tillatelse gielder kun organiserte jakt- og sporprøver arragert i HEHKs regi og gjelder ikke

r

hundetrening.

Av hensym til elgf akta skal det ikke foregåprøver av noen art i perioden fra og med li.septembø
os med Sl.oHober.
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Postadresse

Telefon

Bankkonto

E-post

Statskog SF
Postboks 63 Sentrum
7801 Narnsos

+47 07800

8200.06.58800

post@statskog.no

Org,nr,

Internctt

NO 966 0s6 2s8

rvww.statskog.no

til

Der det foregår utvidet elgiakt, før eller etter ordinær jakttid, tilløtes dø ikke prøver i de områder
det er utvidetjakttid.
a
a

Tillatelsen gielder i4 Ar,tuaO1.01.2015 til 31.12.2018.
Tillatelsen gielder kun på Statskog SFs gnrnn. I mange jaktfelt inngår også privat grunn og
eventuell bruk av privåt grutrn må awales med den enkelæ grunneier.
Statskog forutsetter at Helgeland ElghundHubb viser ansvarlighet og at det ikke awikles prøver
ved vanskelige forhold for elgen som f.eks mye snø, isete underlag, svært høyellave temperaturer
og lignende.

Etter avsluttet prøvesesong skal Søtskog ha tilsendt en oversikt over antall awiklede prøver og hvor
prøvene var awiklet. tmHK skal levere et samles$ema som viser klubbens samlede aktiviteter på Statskog
SFs grunn innen 3l januar hvert år i avtaleperioden. Denne oversikten skal inneholde dato for gjennomført
prøye, område brukt og sett elg i det aktuelle området samt hvem somhar deltatt på prøvene.

Det understrekes at hele arrangementet oq enhver skadelulemue som arrangementet eventuelt måffe
forårrake. er foreningens fulle anrvar. D€fte er kun en grunneiertillatelse os at forholdet til annet
lowerk yernemvndigheter. kommuner. reindriften. andre srunneiere os brukere er foreninsens fulle
ansvar å klarere.
Statskog ønsker

tmHK lykke til med deres prøver!

Med hilsen

Gustsv Busch Amtsen
Jakt- og fiskekonsulent

Dette dolatmentet er elektranisk signert
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