Møteinnkalling
Utvalg:

Viltnemd

Møtested:

Spiserommet, Rådhuset

Dato:

29.08.2017

Tidspunkt: 18:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Nils Erik Aanonsen
Leder

Ann Kristin Halvorsrud
Utvalgssekretær
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Unntatt
offentlighet

PS 19/17

Godkjenning av innkalling

PS 20/17

Godkjenning av saksliste

PS 21/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 22/17

Referatsaker

RS 4/17

Høring - Ny forskrift om jakt og fangst av bever i Halden
kommune og kommunal målsetting for forvaltning av bever i
Halden kommune

RS 5/17

Høring - Ny forskrift om jakt og fangst av bever i Halden
kommune og kommunal målsetting for forvaltning av bever i
Halden kommune

RS 6/17

Delegering etter viltlovens § 35, 1. ledd

PS 23/17

Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune og
kommunale målsetninger for forvaltning av bever.

PS 24/17

Orienteringer
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Arkiv:

K45

Arkivsaksnr:

2017/602-6

Saksbehandler:

Ann Kristin Halvorsrud

Saksframlegg

Utvalg
Viltnemd

Utvalgssak
23/17

Møtedato
29.08.2017

Kommunestyret

Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune og kommunale
målsetninger for forvaltning av bever.

Vedlegg
1 Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune
2 Kommunal målsetning for forvaltning av bever i Aremark kommune

Saksopplysninger
Den 15. mai 2017 trådte ny forskrift om forvaltning av bever i kraft. Forskriften stiller krav om
at kommunen skal utarbeide lokal forskrift, samt kommunale mål for forvaltning av bever.
Viltnemnda vedtok i sak 17/17 å sende forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark
kommune, med kommunale målsetninger ut på høring med høringsfrist 14. august.
Fram til jaktåret 2016/2017 var det krav om godkjente bevervald for å få tildelt fellingstillatelse
på bever. Minste tellende vannlengde for en fellingstillatelse var i Aremark 2000 meter. Valdene
hadde plikt til å rapportere inn fellingsresultatet til kommunen i etterkant av jakta.
For å forenkle forvaltningen av bever ble beverjakt gjennom den nye nasjonale forskriften
tilnærmet som småviltjakt, da det ikke er krav om noe vald, tellende vannlengde eller
fellingstillatelse for å jakt bever. Jaktretten tilligger jaktrettshaver.
Den lokale forskriften skal legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med næringsog rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen. Forskriften skal samtidig bidra til å hindre
unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Ved behov kan det foretas endringer av
både forskrift og målsetninger. Dette krever ny høringsrunde og nytt vedtak i kommunestyret.
Bever jaktes mest og lettest om våren. De aller fleste bevre felles de to siste ukene av april. I
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2015/2016 ble det felt 150 bevere i Østfold (kilde: SSB). Et årlig uttak på inntil 10-20 % av
bestanden regnes som bærekraftig. Ut fra det rådmannen kjenner til er det en livskraftig
beverstamme i Aremark. Estimat på bestandsstørrelse i Aremark kommune er på 80 kolonier.
Det er kun Østfold fylkeskommune som har gitt tilbakemelding på høringen der de meddeler at
forskriften og målsetningene er i tråd med den nasjonale forskriften.
Rådmannen har en tilføyelse i forskriftens § 2 der det også skal refereres til de kommunale
målsetningene. § 2 blir lydende: «Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Aremark
kommune, i samsvar med kommunale målsetninger for forvaltning av bever i Aremark
kommune.»
Vurdering
Ettersom det tidligere har vært åpnet for jakt på bever i Aremark kommune, ønsker rådmannen
at det igjen åpnes opp for ordinær jakt på bever i Aremark kommune i tråd med de nasjonale
føringene. På grunn av kommunens terreng og store vann- og skogareal er det relativt store
områder som er egnede beverhabitat. Samtidig er potensialet for skade på produksjonsskog og
dyrkamark stort i de fleste av disse områdene. Åpning for ordinær jakt vil kunne gi en enklere
bestandsregulering enn å behandle enkeltsaker om skadefelling. I tillegg vil det kunne forebygge
ulovlig uttak og rivning av beverdemninger/hytter.
Kommunen kan fastsette kvoter for hele eller deler av kommunen, men skal ikke tildele til
godkjente bevervald. Rådmannen ser ikke hvordan kvotejakten skal håndheves og mener derfor
at kvotefri jakt er det mest hensiktsmessige. Jaktrettshaverne bør imidlertid ta utgangspunkt i de
kommunale målsetningene ved tildeling/salg av jaktkort på bever. Målsetningene omtaler ønsket
uttak og bestandsutvikling. Rådmannen legger ikke opp til et rapporteringssystem til kommunen
ettersom dette vil være en stor oppgave, men jaktrettshaverne bør kreve en rapporteringsplikt fra
sine jegere. Dette vil være grunnlaget for evaluering av bestandens utvikling, i tillegg til
jegernes rapportering til SSB.
Ut fra en bærekraftig forvaltning av beverbestanden i kommunen i forhold til friluftlivsinteresser
og næringsinteresser videreføres jakt på bever i Aremark kommune.
Etter naturmangfoldloven § 7 skal §§ 8 – 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet, og vurderingen skal framgå av beslutningen
- § 8 Kunnskapsgrunnlaget: Bestanden av bever har vært i vekst i regionen de seneste
årene. Kunnskapen om bestandssituasjonen for denne arten vurderes som
tilfredsstillende til å konkludere med at kvotefri jakt på bever innenfor de ordinære
jakttidsbestemmelsene ikke vil påvirke bestanden i vesentlig grad.
- § 9 -Føre-var-prinsippet: Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget vurderes føre-varprinsippet til ikke å komme til anvendelse i denne saken.
- § 10 – Økosystemtilnærmingen og samlet belastning: Med bakgrunn i
kunnskapsgrunnlaget vurderes ikke kvotefri jakt å utgjøre en nevneverdig samlet
belastning på økosystemet i regionen når dette skjer innenfor de nasjonale rammene for
beverjakt og beverforvaltning.
- § 11 – Kostnadene ved miljøforringelse: Dette hensynet vurderes å ikke komme til
anvendelse her.
- § 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Dette hensynet vurderes å ikke
komme til anvendelse her. Jakt på bever skal foregå i tråd med nasjonale bestemmelser
for etisk jakt og bestemmelser om dyrevelferdsmessige hensyn under jaktutøvelsen.
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Rådmannens innstilling
Kommunale målsetninger for forvaltning av bever i Aremark kommune vedtas med hjemmel i
forskrift om forvaltning av bever § 2.
Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune vedtas med hjemmel i § 3 i forskrift
om forvaltning av bever.
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Forskrift om jakt og fangst av bever i Aremark kommune
Fastsatt av Aremark kommune xx.yy 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og §
5.

§1. Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas
hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og
rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser.

§2. Åpning for jakt og fangst av bever
Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Aremark kommune, i samsvar med kommunale
målsetninger for forvaltning av bever i Aremark kommune.

§3. Jakt- og fangsttid
Jakt- og fangsttid for bever i Aremark kommune er 1.oktober – 30.april.

§ 4. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift av 11.
februar 2016 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Aremark kommune.
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