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Høring - Kommunal målsetting for bever og lokal forskrift, Holtålen kommune 

For å åpne opp jakt på bever i Holtålen kommune må kommunen vedta kommunale målsettinger og 
lage lokal forskrift om jakt på bever, jmf. forskrift om forvaltning av bever. Formålet med forskriften 
er å bidra til at forvaltningen av bever skjer i samsvar med forvaltningsmålet i naturmangfoldlovens § 
5. (forvaltningsmål for arten): Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og 
at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det det er 
nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige 
økologiske betingelsene som de er avhengig av.  

Forskriften om forvaltning av bever skal legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med 
nærings- og rekreasjonsmessig nyttegjøring av viltressursen. Forskriften skal samtidig bidra til å 
hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.   

Forskrift om forvaltning av bever ble vedtatt i 2017, men Holtålen kommune har ikke utarbeidet 
kommunale målsettinger og lokal forskrift før nå. Holtålen kommune sender vedlagt forslag til 
målsetting og lokal forskrift på høring med frist 10.02.23. 

Forslag til overordnede kommunale mål: 

1. Holtålen kommune skal ha en forvaltning av bever som sikrer en lokal og bærekraftig 
forvaltning med nærings- og rekreasjonsmessig utnyttelse av viltressursen, samtidig som 
en skal sørge for å holde bestandene på et nivå der en unngår unødige skader og ulemper 
på andre samfunnsinteresser.   

2. Kommunen ønsker å innhente nødvendige opplysninger for å drive en kunnskapsbasert 
forvaltning på bever.   

3. Det skal unntaksvis gis tillatelse til skadefelling av bever. Bever skal i hovedsak tas ut i 
jakttiden.   
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Med hilsen 

Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen kommuner 

 

Tommy Vestøl       Charlotte Ryen 
Skogbruksrådgiver      Landbrukskonsulent 
 

Dokumentet er elektronisk og sendes derfor uten signatur.  
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