UMSÓKN UM LOYVI AT SKJÓTA GRÁGÆS Í VELTUM LENDI
Vísandi til galdandi ásetingar í § 17 a í løgtingslóg nr. 27 frá 9. september 1954 um fuglaveiðu
(Fuglaveiðulógin), søkir undirritaði eigari/festari/leigari við hesum skjali BÚNAÐARSTOVUNA um loyvi at
skjóta grágæs í veltum lendi.
Umsøkjari:
Fornavn:

Bústaður:
Postnr.:
Tlf. nr.:

Millumnavn:

Eftirnavn:

Bygd/Býur:
Teldupostur:

P-tal:
Vápnaprógv nr.:
Avrit av vápnaprógvi skal leggjast við umsóknini.
Lendi, ið søkt verður um loyvi at skjóta grágæs á:
Matrikulnr.: Markatals Vídd (uml.) Kortskjal hjálagt Stuttorðað lýsing av velta lendinum, t.d. við
bygd:
í ha:
(ja/nei):
slag av grøði:

Lýsing av trupulleikanum:
1. Greið nærri frá um, hvat slag av lendi (t.d. grønmetisvelta, nýveltur, nýsáddur ella friðaður bøur ella
akur), ið søkt verður um loyvi at skjóta grágæs á:
2. Greið nærri frá, hvussu trupulleikin av grágás í velta lendinum ávirkar tíni landbúnaðarviðurskifti (t.d.
ávikavist fíggjarliga og rakstrarliga):
3. Hvat verður avgrøðin av nevnda lendi í høvuðsheitum nýtt til?:
4. Í tann mun til ber, lýs tá trupulleikan við tali av fuglum, títtleika og longd á tíðarskeiði, har grágæs
seta seg á velta lendið.
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Onnur viðkomandi viðurskifti:
Her kann t.d. verða greitt nærri frá serstøkum viðurskiftum, sum umsøkjarin metir hava týdning fyri
umsóknina:
Eg eri kunnað/-ur um galdandi treytir fyri loyvi at skjóta grágæs í veltum lendi, ið eru nærri lýstar í skjalinum
hjá Búnaðarstovuni “LEIÐBEINING UM LOYVI AT SKJÓTA GRÁGÁS Í VELTUM LENDI”.
Somuleiðis vátti eg at hava lisið kunningartilfar Búnaðarstovunnar ”KUNNINGARTILFAR UM GÆS Í
FØROYUM”.
Eg vátti við míni undirskrift, at allar upplýsingar í umsóknini eru rættar, og at eg góðtaki treytirnar, sum fylgja
við loyvinum.
Tal av fylgiskjølum løgd við umsóknini:
(avrit av vápnaprógvi, kortúrdrag av viðkomandi lendi, frágreiðingar, leigusáttmálar o.tíl.)
Staður og dagfesting:
___________________________________
Fult navn og undirskrift umsøkjarans
Vísandi til galdandi ásetingar í § 17 a í løgtingslóg nr. 27 frá 9. september 1954 um fuglaveiðu
(Fuglaveiðulógin), søkir undirritaði eigari/festari/leigari BÚNAÐARSTOVUNA um loyvi at veita niðanfyri
nevnda persóni heimild at skjóta grágæs mína vegna sambært hesi umsókn.
Umsøkjari til heimildarloyvi at skjóta grágæs eigarans/festarans/leigarans vegna:
Fornavn:

Bústaður:
Postnr.:
Tlf. nr.:

Millumnavn:

Eftirnavn:

Bygd/Býur:
Teldupostur:

P-tal:
Vápnaprógv nr.:
Avrit av vápnaprógvi skal leggjast við umsóknini.
Staður og dagfesting:

Staður og dagfesting:

___________________________________
Fult navn og undirskrift umsøkjarans

___________________________________
Fult navn og undirskrift hjá tí heimilaða
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