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HØRING - ÅPNING FOR JAKT OG FANGST AV BEVER OG
KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR BEVER I BØ KOMMUNE
Den 15. mai i år så kom det en ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften forenkler
forvaltningen en del og det åpnes for at bever forvaltes mer likt småvilt. Det vil derfor ikke
lengre være behov for for at kommunen skal godkjenne vald for bever eller tildele fellingskvote.
Den nye forskriften om forvaltning av bever innebærer at kommunen må vedta mål for
forvaltningen av bever og en forskrift om åpning av jakt etter bever. Kommunen sender derfor
dette ut på høring og har valgt å sende dette i et og samme brev.
Frist for innspill til høringen i forbindelse med forskrift om åpning av jakt og fangst av
bever og kommunale målsettinger for forvalting av bever i Bø er 11. august 2017.
Eventuelt svar på høringen sendes til Midt-Telemark landbrukskontor, Bøvegen 271, 3810 Gvarv
eller landbruk@midt-telemark.no

Med hilsen

Øystein Saga
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.
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HØRING - ÅPNING FOR JAKT OG FANGST AV BEVER OG
KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR BEVER I BØ KOMMUNE

Rådmannens innstilling:
Vilt og fiskeutvalget i Bø går inn for å sende på høring til elgvald, bevervald med flere, forslag
til forskrift og kommunal målsetting på bever.
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Sammendrag

Bakgrunn
Saken har vært behandlet før og innstillingen til Vilt og fiskeutvalget gikk på å utsette saken til
neste jaktsesong 2018/19.
Ny informasjon sier at skal en få jaktet bever i kommende sesong 2017, så må det lages en
forskrift som åpner for jakt i kommunen og kommunal målsetting.
Vest-Agder Fylkeskommune har utarbeidet en veileder. Nome og Sauherad kommuner med flere
sender forskrift og kommunal målsetting for bever på høring.
Vurdering
Det er laget en forvaltningsplan for bever i Bø kommune i 2000 av Howard parker, Høgskolen i
Telemark. Det har vært gjort en taksering av beverbestanden i Bø kommune fra 1996 fram til
1998/99 i denne forvaltningsplanen. Det var i 1999 31 bebodde kolonier. Dette vil tilsvare ca 124
bever. I den samme rapporten så er det beregnet tellende vannlengde i meter for kommunen
samlet på 128749 meter, som bever benytter. Ved godkjenning av bevervald i Bø så har 750
meter vannlengde gitt fellingskvote på en bever. Tar en 128749 m dividert på 750 m så får en
171 som er antall bevere en i utgangspunktet kan gi kvote på. Tar en 171 dividert på 4 som er
antall individer i en koloni i følge undersøkelser, da får en 42 bever kolonier.
Basert på tellende vannlengde benyttet av bever i kommunen så får en ca 42 bever kolonier som
tilsvarer ca 171 bevere i Bø kommune.
Tildelte og felte bevere i Bø 2011- 16. Et av valdene har fri kvote.
År
Tildelt Felt
Felt
Felt
Felt
Felt
totalt
hannkalv hunnkalv hanndyr hunndyr totalt
eldre
eldre
2012
12
0
0
0
1
1
2013
12
0
0
0
1
1
2014
12
1
0
1
3
5
2015
12
1
0
2
1
4
2016
12
1
0
2
2
5

Fellingsprosent

8,33
8,33
41,67
33,33
41,67

Areal til elgvaldene i Bø er på 169953 dekar. Det tilsvarer 170 km2.
I henhold til forskning så er det ca 1 beverkoloni bestående av 4 bevere per 4 km2.
170km2 dividert på 4 gir 42 beverkolonier.
En kan konkludere med at Bø kommune har en god bestand av bever. Det er på nåværende
tidspunkt ikke behov for å fastsette fellingskvoter når en ser på beregninger av bestanden og hva
som blir felt hvert år. En kan følge opp fellingstall i kommende år via SSB da alle jegere må
rapportere der.

Konklusjon
Det ble gjennomført et telefon og epostmøte den 29.06.17.
Vilt og fiskeutvalget i Bø går enstemmig inn for rådmannens innstilling.
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Åse Egeland
rådmann

Dokumentliste fra saken:

Trykte vedlegg:

Forslag til mål for utvikling av beverbestanden i Bø kommune
Vedtatt av xxxx xx.xx.2017.
1. Hovedmål
Bø kommune skal ha en levedyktig beverbestand som er til berikelse for naturen og friluftslivet,
samtidig som ulemper for landbruksnæring og andre samfunnsinteresser skal holdes på et
akseptabelt nivå.
2. Bestandsutviklingen
Kommunen ønsker å holde bestanden på dagens nivå.
3. Skader
Det skal unntaksvis gis tillatelse til skadefelling på bever. Bever skal hovedsakelig tas ut i
jakttiden.

Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Bø
kommune
Fastsatt av Bø kommunestyre xx.xx 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst
av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 om forvaltning av bever § 3.
§ 1. Åpning for jakt og fangst
Det åpnes for jakt og fangst av bever i Bø kommune.
§ 2. Jakttid
Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider
vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.
§ 3. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift 11.05.2015 nr. 479
om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bø kommune, Telemark.
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