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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. § 5 Rapportering; ".....kjønn på felte dyr og vekt. Ved felling av hunkjønn;
bes om en vurdering om hunnen er drektig eller ei."
2. Punkt 6, siste setning …., "og første kartlegging utføres innen utgangen av
år 2024."
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Endring av forskriften:
1. §3 endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober
og 31. desember.
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag:
Stryke hovedmål b
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Følgende innarbeides: landbrukskontoret skal gi individuelle
fellingstillatelser i forkant av at bever felles.
Votering:
 Vs forslag punkt:
1. ble enstemmig vedtatt
2. ble enstemmig vedtatt
 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt
 Rødts forslag ble vedtatt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP)
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt
 Kommunedirektørens innstilling punkt 1. og 2. ble vedtatt 8-1 (1MDG).
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021:
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever sendes ut på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever sendes ut på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
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3. Tillegg under § 5 Rapportering; ".....kjønn på felte dyr og vekt. Ved felling av
hunkjønn; bes om en vurdering om hunnen er drektig eller ei."
4. Tillegg under punkt 6, siste setning …., "og første kartlegging utføres innen
utgangen av år 2024."
5. Endring av forskriften: §3 endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden
mellom 1. oktober og 31. desember.
6. Stryke hovedmål b
7. Følgende innarbeides: landbrukskontoret skal gi individuelle fellingstillatelser i
forkant av at bever felles.
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