Elektronisk versjon av notisbok for beitetilsyn
I forbindelse med revisjon av notisbok for beitetilsyn i 2018 (den lille grønne boka), bestemte
utmarksrådet i NSG at det skulle lages en elektronisk versjon i Excel som et supplement til den
grønne notisboka.
Innhold
Excel dokumentet inneholder totalt 7. ark. disse ser du nederst på siden når du åpner fila. Hvert ark
er nummerert og har fått navnene:
1. Beiteslipp i utmark
2. Tilsynslogg
3. Tapsårsaker – kadaverfunn
4. Oppsum. tap av dyr
5. Oppsum. arbeidsinnsats
6. Sanking
7. Annet arbeid i laget
Veiledning
Excel skjemaet er låst, slik at det bare er mulig å legge inn opplysninger i de hvite rutene som ikke
inneholder formler. Ruter som er farget gule, blå og grå inneholder formler og er derfor låst. Noen
ruter har små røde trekanter i høyre hjørne, holder du pila over disse får du mer veiledning om
hvordan du skal fylle ut skjemaet. Rutene der det skal skrives inn tekst er laget slik at de utvider seg
etter hvert som du skriver.
Skjemaet skal være forhåndstilpasset i forhold til utskrift i bredden (både liggende og stående).
Enkelte skjemaer vil det utvide seg nedover etter hvert som du fyller inn opplysninger. Da vil
utskriften kommer over flere sider.
Hvorfor bruke skjemaet
Skjemaene i dokumentet skal brukes til å notere ulike opplysninger gjennom hele beitesesongen.
Etter avslutta beitesesong, vil du og beitelaget sitte med mange nyttige opplysninger om hva som har
skjedd, samt din egen arbeidsinnsats. Dette vil være et godt grunnlag:
• Når beitelaget skal dokumentere sitt tilsyn slik det er krav om ved søknad om drift av
beitelaget.
• I forbindelse med søknad om erstatning for rovviltskader.
• For planlegging av neste beitesesong, både i din egen buskap og innad i beitelaget, med
tanke på tapsforebyggende tiltak, vedlikehold av gjerder m.m. (Er det behov for
investeringsmidler OBB, eller FKT-midler)?
Gjør det til en regel at du noterer alle opplysninger om tilsynsturer og annet som skjer gjennom
beitesesongen hver gang du har vært ute. På denne måten blir alt tilsyn og kjøring dokumentert, som
kan bli nyttig i etterkant. Du kan få igjen mye for de minuttene du setter av til å notere informasjon
etter tilsynsturene dine. For de som blir ramma av store rovviltskader eller andre spesielle forhold vil
notatene i denne boka i tillegg til observasjoner av rovvilt være viktig ved søknad om erstatning.
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