Forvaltningsmål for bever i Nordre Follo kommune
Vedtatt av Utvalg for klima, teknikk og miljø 29. september 2021 med hjemmel i Lov av 19. juni 2009
nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 5 og 18, Forskrift av 26. april
2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 2.
1. Hovedmål:
Forvaltning av bever skal skje i samsvar med forvaltningsmålet for arter i lov av 19. juni 2009 nr. 100
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 5:
-

-

Beverbestanden i kommunen skal ivaretas på lang sikt og forekomme i levedyktige bestander i
sine naturlige utbredelsesområder.
Beverbestanden i kommunen skal være på et nivå som tilrettelegger for naturopplevelser og jakt/fangstutøvelse. Det skal vektlegges at beverens bolig bidrar som «vassdragsregulant» med stor
betydning for biologisk mangfold.
Forvaltningen skal bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

2. Uttak av bever og rapportering:
Beverbestanden skal være bærekraftig og i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær jakt. Jakt og
fangst bør derfor fokuseres mot områder hvor bever forårsaker skader eller ulemper på andre
interesser.
Jaktrettshaver skal sikre at jegerne er informert om målsettingen og jakt- og fangstrapportering.
Rapport skal sendes til kommunen innen 10 dager etter endt jaktsesong. Rapporten skal minimum
inneholde navn, adresse og kontaktinformasjon til jeger, fellingssted og dato for hver bever som er
felt.
3. Alternativer for innskrenkinger i jaktuttak
Dersom målsettingene for forvaltning av bever ikke blir oppnådd kan kommunen fastsette kvoter for
uttaket, innskrenke jakttiden eller frede hele eller deler av kommunen, gjennom endring av forskrift
om jakt og fangst av bever.
4. Skader
Forvaltningen skal bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.
Skadefelling utenom jakttiden og i yngletiden bør unngås og begrenses til de mest nødvendige
tilfellene. Skadefelling av bever, neddimensjonering eller fjerning av bever bolig er søknadspliktig og
krever tillatelse etter naturmangfoldloven. Skadefelling av bever skal gjennomføres av kommunens
viltvakt personell eller annen jeger som velges av kommunen.
5. Bestandskartlegging
Grunneiere og brukere av marka oppfordres til å informere viltforvaltningen i kommunen om
bebodde beverboliger for å bidra til økt kunnskap om beverbestanden i kommunen. For å få oversikt
over reell bestandsstørrelse og hindre overbeskatning, er det viktig at det gjennomføres kartlegging
av antall beverkolonier innen 2023. Tellingen bør skje i samarbeid med nabokommuner, og
ajourholdes jevnlig.

