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PS 3/19 Orienteringer

Saksprotokoll i Utmarksnemnda - 27.03.2019
BEHANDLING:
Orienteringene flyttes til neste møte.
VEDTAK:
Orienteringene flyttes til neste møte.

PS 4/19 Lokal forskrift om forvaltning av bever i Verdal kommune

Saksprotokoll i Utmarksnemnda - 27.03.2019
BEHANDLING:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune.
Fastsatt av Verdal kommune xx.xx. 2019 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. 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. Det er adgang til å jakte bever i Verdal kommune. Sentral jakttidsramme følges.
§ 3. Beskatningen av bever skal være bærekraftig.
§ 4. Alle felte bever skal innrapporteres til Statistisk sentralbyrå. Fellingstall og sett bever
skjema skal leveres kommunen innen 14 dager etter avsluttet jakt.
§ 5. Kommunen tildeler jaktrettighetshavere kvote etter søknad.
§ 6. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves FOR-2008-12-18-1646 Forskrift om
beverjakt, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
2. Lokal forskrift vil gjelde fra det tidspunktet den er kunngjort i Lovtidende, jfr.
Forvaltningsloven §§ 38 og 39.
3. Kvotetildeling for jaktsesongen 2019 skal være på samme nivå som tidligere år.
4. Det skal brukes «sett bever skjema» til styrking av framtidig beverforvaltning i Verdal
kommune.
5. Kartlegging av beverbestanden i Verdal skal gjennomføres i løpet av oktober/november 2019.

