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Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 18.12.2017
sak 53/17
Møtebehandling
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig som innstilling.
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling
Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for
forvaltning av bever 2018-2020 legges ut på høring. Høringsfrist settes til 7. januar 2018.
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Rådmannens innstilling
Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for
forvaltning av bever 2018-2020 legges ut på høring. Høringsfrist settes til 7. januar 2018.
Vedlegg:
1. Forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune
2. Mål for forvaltning av bever 2018-2020
Referanser i saken
Forskrift om forvaltning av bever - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519
Naturmangfoldloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
Bakgrunn
Det har kommet en ny forskrift om forvaltning av bever. Administrasjon av beverjakta
forenkles gjennom den nye forskriften, men kommunene må åpne for beverjakt på nytt
gjennom en ny lokal forskrift.
Krav til fellingstillatelse og opprettelse av vald for å jakte bever, faller bort. Kommuner som
åpner for jakt skal fastsette et mål for bærekraftig forvaltning av bever. Kommunen kan
deretter åpne for jakt i hele eller deler av kommunen i et bestemt tidsrom, innenfor den
jakttiden som er fastsatt av Miljødirektoratet.

Rådmannens vurdering
På bakgrunn av den nye forskriften om forvaltning av bever, har rådmannen utarbeidet
forslag til ny forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål
for forvaltning av bever 2018-2020. Forvaltning av bever skal skje etter Forskrift om
forvaltning av bever og i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.
I den nye beverforskriften fremgår det at kommunen han åpne for jakt i hele eller deler av
kommunen. I Drangedal har det vært åpnet for beverjakt i hele kommunen i en årrekke og
rådmannen ser ingen grunn til å endre på dette da beveren synes å være utbredt i hele
kommunen. Videre kan kommunene fastsette kvoter for uttak av bever, men på bakgrunn av
tidligere fellingsrapporter og anslått beverbestand, ser ikke rådmannen behov for å regulere
uttaket ved bruk av kvoter. Beverbestanden er anslått til å være på rundt 460 individ fordelt
på 115 kolonier, jf. mål for forvaltning av bever 2018-2020. I forvaltningssammenheng regnes
et uttak på 10 – 20 % som bærekraftig for bever. Når vi da har lagt til grunn at vi har ca. 460
bevere, vil en felling på mellom 46 og 92 regnes som bærekraftig. Vi vet fra tidligere
fellingsrapporter at det felles ca. 50 bevere pr. år i kommunen. Beverjakta i Drangedal kan
derfor karakteriseres som bærekraftig. Tidligere kvoter synes i liten grad å ha vært
begrensende for uttak av bever.
Prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfoldet. I denne saken vurderes
prinsippene slik:
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
Bever er en vanlig art i kommunen og er karakterisert som livskraftig nasjonalt, jf. norsk
rødliste. Lokalt har vi en solid og reproduserende bestand. Bestanden må betraktes som
bærekraftig og levedyktig på lengre sikt, både lokalt og regionalt. Kunnskapsgrunnlaget er
tilfredsstillende når det gjelder bever i vårt område. Målene for forvaltning av bever 2018 –
2020 skal bidra til at risikoen for bestanden i området er liten på kort eller lang sikt.
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§9 (føre-var-prinsippet)
Det anses ikke å foreligge mangel på kunnskap om artens status i området(kommunen og
nabokommuner). Bestanden er sterk og tåler et uttak i den størrelsesorden det er grunn til å
tro at vi snakk om. Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse i dette tilfellet
§10(økosystemtilnærming og samlet belastning)
Føringene i mål for forvaltning av bever 2018 – 2020 skal hindre at beverjakten/fangsten vil
være av en slik belastning på bestanden at det har negative konsekvenser for økosystemet
beveren er en del av eller naturmangfoldet. Tilnærmingen er lite relevant i dette tilfellet.
§11(kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og §12 (miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder)
Anses som irrelevant i denne saken.
Konklusjon
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø legger forslag til forskrift om adgang til jakt og
fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018-2020 ut på
høring.

RETT UTSKRIFT
DATO 18.desember.2017

Dokumentnr.: Doknr

side 3 av 3

