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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Det åpnes ikke for beverjakt i Ås, § 4 endres til 0.
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag:
1. Det åpnes ikke for jakt på bever i Ås før beverbestanden i hele kommunen
er kartlagt, i tråd med anbefaling i rapport bestilt av Follo Landbrukskontor
i 2018.
2. Det legges til grunn et maksimalt jakttrykk på 15 %, i tråd med anbefaling
i rapport bestilt av Follo Landbrukskontor i 2018.
3. HNMs enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes: "§3
endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og
31. desember."
Votering:
 SVs forslag ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV)
 MDGs forslag punkt:
1. ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV)
2. ble nedstemt 5-4 (2AP, 1MDG, 1SV)
3. ble vedtatt 8-1 (1H)
 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (1MDG)
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 28.09.2021:
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever legges ut på
høring med 6 ukers høringsfrist.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever legges ut på høring med seks ukers
høringsfrist.
3. HNMs enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes: "§3
endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og
31. desember."
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