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MÅL FOR FORVALTNING AV BEVER I MELHUS

Vedtatt av Melhus kommunestyre xx.xx.xxxx



Bakgrunn:
15. mai 2017 kom ny beverforskrift. Forskriften legger opp til at kommunene skal vedta målsettinger for
utviklingen av beverbestanden og evtåpne for jakt i hele eller deler av kommunen. Forvaltningen av bever
skal skje i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Dagens situasjon:
Det er grunn til å tro at vi har en underbeskatning av bever i Melhus. Fellingsrapportene fra de 8 siste årene
(2010 –2017), viser at det har blitt felt 21 bever til sammen i disse årene under ordinær jakt. Det blir i
gjennomsnitt 2,6 dyr pr år eller 3,3 %. Nyere forskning har vist at et jaktuttak på under 15 % av bestanden
pr. år, ikke fører til reduksjon av bestanden.

Det har blitt foretatt kartlegging av beverbestanden i Melhus to ganger, 2001 og 2011. Dette for å skaffe en
oppdatert bestandsstatus av bever i kommunen. I 2011 ble det registrert til sammen 23 bebodde
beverlokaliteter, deravni jordhuler med små matlager, tre jordhuler med middels store matlager og fire
jordhuler med store matlager. I tillegg ble det registrert to jordhytter med middels store matlager og fem
jordhytter med store matlager. Fem familiegrupper hadde bygd en eller flere demninger i tilknytning til de
bebodde hyttene.

Forutsatt et gjennomsnitt på fire dyr pr. familiegruppe, utgjorde de 23 registrerte beverfamiliene en
bestand på 92 dyr. Med utgangspunkt i spormengde og størrelse på hytte og matlager ved hver lokalitet,
ble det vurdert til å være 14 store familiegrupper (par med unger) og 9 små familiegrupper (par/enkeltdyr).
Registreringene i Melhus indikerte at beveren fremdeles var i en etableringsfase i deler av kommunen, med
unntak for de østre delene. I følge rapporten Ideelt sett bør det for en femårsperiode være et årlig uttak
som ligger i underkant av 25% av høstbestanden for kommunen samlet. Et årlig uttak på 25% i Melhus
kommune vil tilsvare 23 dyr. Dersom det viser seg at kvotene fylles hvert år, bør uttaket reduseres til 20%
etter noen år.

Mål for utvikling av beverbestanden:

Hovedmål:
Melhus kommune skal ha en livskraftig beverbestand i sine naturlige utbredelsesområder.
Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med nærings- og rekreasjonsmessig
nyttiggjøring av viltressursen.
Forvaltningen skal bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Bestandsstørrelse:
Melhus kommune har som målsetting å opprettholde dagens bestand. For å skaffe en oppdatert
bestandsstaus, tar kommunen sikte på ny kartlegging av beverbestanden høsten 2019.

Årlig uttak:
Årlig uttak skal ikke overstige 25 % av anslått bestandsstørrelse.

Skader:
Jaktrettshaver bør sørge for at den årlige jakta rettes inn mot de beverkolonier som vurderes til å gjøre
skade. Skadefelling og riving av beverdam skal begrenses til et minimum.

Rapportering:
Jaktrettshaver skal rapportere antall dyr og fellingssted til kommunen innen 15. mai.


