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2 S Forvaltning av bever
Vedlegg:

Dovre fjellstyre

Vedtak til:
Saksutredning:
Dovre fjellstyre ber Dovre kommune om å innføre egen forskrift for beverjakt i Dovre.
Fjellstyret begrunner henvendelsen slik:
Dovre fjellstyre har i møte 27.11.19 sak 2712019 behandlet sak vedrørende åpning for jakt på
bever i kommunen.
Det er i dag åpnet for jakt på bever i bl.a. Lesja og Sel kommuner. Bever er registrert i vassdrag
i hele Dovre kommune og det er ingen ting som tilsier at ikke det kan fastsettes forskrift som
åpner for jakt på bever.
Gjeldende nasjonal forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai 2017. Forskriftene
endret forvaltningsprinsipper for bever ved at tidligere kvotetildeling ble tatt bort og bever
forvaltes i dag som annet småvilt, basert på rettighetshavers/grunneiers målsetninger. Det
forutsettes i forskriften at kommunen ved forskrift åpner for jakt på bever før jakt kan utøves.
Kommunen kan innenfor områdene som åpnes for jakt fastsette en kvote.
Bever forekommer i store deler av Dovre kommune knyttet til vassdrag. For statsallmenningenes
del er beverlokaliteter registrert på Fokstugu-Vålåsjøområdet, i Grimse og i Svone.
Forskrift om forvaltning av bever åpner for en rettighetshaver/grunneierstyrt forvaltning av
bestanden. Bever er en art som lever i kolonier/familiegrupper. Det er relativt lett å
overbeskatte
eller feilbeskatte bever slik at kolonier går ut eller at resterende individer søker nye
leveområder.
Bever representerer en ressurs knyttet til pels og kjøtt. Bever vil også kunne oppleves som
skadegjører i forhold til skogbruk, landskapsendringer gjennom neddemming og utgraving i
jordbruksområder med tilliggende vassdrag. Som jaktobjekt er bever attraktivt for nye jegere.
Jakta skjer lokalt, den er normalt ikke særlig kostbar, krever lite utstyr og gir rolige og
kontrollerte skuddsituasjoner.

Etablering av bever skjer naturlig, og så lenge mattilgangen er god vil bestanden etter all
sannsynlighet øke. Bever har få eller ingen naturlige fiender i dag. Manglende vedtak om
forskrift som åpner jakt og fangst på bever gjør at bever vil måtte felles som skadevolder dersom
bestanden skulle være ønsket tatt ned.
For å sikre en aktiv forvaltning av bever og legge til rette for lokalt å bygge opp tradisjon og
kompetanse for jakt og fangst på arten anmodes kommunen med dette å iverksette
forskriftsutarbeidelse for jakt og fangst av bever.
Dovre fjellstyre ser det som tjenlig at det parallelt med forskriftsarbeidet utarbeides en
kommunal forvaltningsplan for bever basert på registreringer av aktive lokaliteter i dag,
beverens potensiale som skadegjører i ulike deler av kommunen og med hensyn til en langsiktig
målsetning om bestandsutvikling og hvor man ønsker etableringer av bever. Dette vil bidra i
rettighetshavernes forvaltning av ressursen. Ev bestemmelse om kvotefastsettelse i forskriften
øar skje på bakgrunn av registreringer og forvaltningsplan. Vi vil videre peke på at deler av
utbredelsesområdet for bever vil vare aktuelt for forlengelse av jakttiden i år med sen vår og
isløsing, jf. forskrift om jakttider. Dette bør vurderes og omtales i en ev forvaltningsplan, særlig
for å skjerme viktige områder for villreinen inn mot kalvingsperioden når det gjelder vassdrag
som kan medføre økt ferdsel om jakttidsforlengelse blir aktuelt.
Dovre fjellstyre vil med dette be Dovre kommune iverksette arbeidet med forskrift om jakt på
bever i kommunen.
Vurdering:
Rådmannen er enig i Dovre fjellstyre sin vurdering omkring bever og beverjakt i kommunen. En
forvaltning av beverbestanden må være tuftet på registreringer av bever i kommunen.
Registreringene er grunnlaget for en forvaltningsplan/driftsplan.
Elgutvalget i Dovre har laget driftsplan for rådyr, elg og hjort. Utvalget består av representanter
for alle grunneierne i kommunen. Dette innebærer at lokalkunnskapen allerede finnes i et
etablert organ. Rådmannen foreslår derfor at elgutvalget/grunneierne lager et utkast til driftsplan
for bever og at Dovre kommune fatter eget vedtak for denne når et omforent forslag foreligger.
En anbefaler derfor at forslag til ny forskrift legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget til forskrift
er basert på forskrifter som gjelder sammenlignbare kommuner.
Forslag til forskrift:
§ 1.Åpning av jakt og fangst av bever
Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele kommune. Jakten skal utøves med grunneiers
tillatelse, som ved annen småviltjakt.
§ 2.Mål for forvaltning av bever
Forvaltning av bever skal skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende målsetting for
beverbestand i Dovre kommune, fastsatt i en egen forvaltningsplan.
§ 3.Jakttid
Jakten på bever skal utøves innenfor myndighetenes fastsatte jakttider.
§ 4.Kvoteregulering
Beverjakta er kvotefri. Kommunen kan fastsette kvoter for uttaket.
§ 5.Rapportering
Felt bever skal rapporteres fra den enkelte jeger til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kommunen kan
pålegge jeger og jaktrettshaver å gi opplysninger om felte dyr, herunder innlevere hele eller
deler av viltet til statistiske eller vitenskapelige formål.

§ 6.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks

Rådmannens innstilling:
PNU-utvalget vedtar:
Forslag til forskrift om beverjakt i Dovre legges ut til offentlig ettersyn.
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Plan-, nærings- og utviklingsstyrets vedtak:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

