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19.06.2017 Vilt og fiskeutvalget i Sauherad
Behandling i møtet:
Det ble fremmet forslag om å følge Kvinesdal kommune sin målsetting og forskrift. Dette
sendes ut på høring i 6 uker.
Forslag i forskriften om at skadebever skal unntaksvis gis tillatelse til uttak. Bever skal
hovedsaklig tas ut i jaktiden.

VISA- 010/17Vedtak:
Vilt og fiskeutvalget gikk enstemmig inn for forslagene. Det lages målsetting og forskrift
som Kvinesdal kommune. Dette sendes ut på høring i 6 uker.
Skadebever skal unntaksvis gis tillatelse til uttak. Bever skal hovedsaklig tas ut i jaktiden.

Sammendrag

Bakgrunn
*
Vurdering

Miljødirektoratet har den 26. april 2017 fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever.
Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017, og er kunngjort på lovdata:
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519>
Beverjakt høsten 2017 forutsetter at kommunen fastsetter ny forskrift i samsvar med
denne forskriften.
På www.miljøkommune.no <http://www.miljøkommune.no/> er det lagt ut to
rutinebeskrivelser, som gir kommunen råd om hvordan man kartlegger forekomsten av
bever og kan benytte ulike virkemidler i beverforvaltningen.
<http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Jakt/Kartlegge-ogovervake-kommunens-beverkolonier/>
<http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Jakt/Fastsettebestandsmal-og-regulere-beverkolonier/>
Felte bever skal nå kun rapporteres fra den enkelte jeger til SSB ved avslutningen av
jaktåret. Muligheten til å tildele og rapportere fellingsresultat i Hjorteviltregisteret vil
derfor opphøre, og bevermodulen i Hjorteviltregisteret stenges ca. 15. september 2017.
Det er rapportert inn 14 felte bever og 23 aktive kolonier i Sauherad kommune i sesongen
2016/17. Det er mest sannsynlig et høyere antall aktive kolonier i kommunen og alt tyder
på at det er en god bestand med bever.

Konklusjon
Det må utarbeides kommunale målsettinger og en forskrift for kommunen.
Det må gjøres en vurdering av hva en skal gjøre for å kartlegge beverbestanden. Åpning av
jakt på bever i kommunen, jakttider og hva slags fellingskvote en skal legge opp til.

Åse Egeland
rådmann

Trykte vedlegg:
Dok.dato
02.06.2017
02.06.2017
02.06.2017

Tittel
Forskrift om forvaltning av bever - Lovdata
Kartlegge og overvåke kommunens beverkolonier
Fastsette bestandsmål og regulere beverkolonier

Dok.ID
185441
185442
185443

