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Gnr. 75, bnr. 5 - Kollevoll, behandling av klage fra Naturvernforbundet i
Vest-Agder på innvilget fellingstillatelse for bever som gjør skade - Hans
Lohnaas
Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 22.06.2016
Klagen tas til følge. Vedtak i sak 278/16 oppheves.
Det gis ikke fellingstillatelse for to bevere.
Hovedutvalg for miljø, plan og drift kan ikke se at det i søknaden er vist tilstrekkelige grunner som
kan forsvare utvidet jakttid.
Vedlagt følger særutskrift fra utvalgets behandling av ovennevnte sak.
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og
de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du
også oppgi når denne melding kommer frem.

For Plankontor
Ingebjørg Kamstrup
saksbehandler
Kopi: Naturvernforbundet i Vest-Agder

Besøksadresse:
Prost Birkelandsgt 4
4580 Lyngdal
Postadresse:
Postboks 353
4577 Lyngdal

Bankgiro: 3085 07 00202
Org. nr: 946 485 764
Tel: +47 38 33 40 00
Fax: +47 38 33 40 01
E-post:
post@lyngdal.kommune.no

Arkiv: 75/5/K40
Saksmappe: 2016/848 - 9719/2016
Saksbehandler: Ingebjørg Kamstrup
Dato: 13.06.2016
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Gnr. 75, bnr. 5 - Kollevoll, behandling av klage fra Naturvernforbundet i
Vest-Agder på innvilget fellingstillatelse for bever som gjør skade - Hans
Lohnaas
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for miljø, plan og drift

22.06.2016

55/16

Endelig vedtak fattes av hovedutvalget for miljø, plan og drift
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalget for miljø, plan og drift gir med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18, 4.ledd gis Hans
Lohnaas tillatelse til felling av 2 stk. bevere på gnr. 75 bnr. 5 i perioden 1.07 – 1.10.
Det settes som vilkår for fellingstillatelsen at:
jakten utøves på en dyrevelferdsmessig måte, jfr. Lov av 19.06.19, Lov om dyrevelferd.
Dersom dyret som felles har diende unger bør ungene også avlives.
fellingsresultatet rapporteres til Lyngdal kommune”

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 22.06.2016:
Felles endringsforslag:
Klagen tas til følge. Vedtak i sak 278/16 oppheves.
Det gis ikke fellingstillatelse for to bevere.
Hovedutvalg for miljø, plan og drift kan ikke se at det i søknaden er vist tilstrekkelige grunner som
kan forsvare utvidet jakttid.
Avstemming:
Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til vedtak og felles endringsforslag, ble
felles endringsforslag enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 22.06.2016:
Klagen tas til følge. Vedtak i sak 278/16 oppheves.
Det gis ikke fellingstillatelse for to bevere.
Hovedutvalg for miljø, plan og drift kan ikke se at det i søknaden er vist tilstrekkelige grunner som
kan forsvare utvidet jakttid.

SAKSORIENTERING
Vurdert i saksfremstillingen
Økonomi
Likestilling

Ikke relevant
X
X

Hans Lohnaas ble i delegert vedtak i sak 278/16 den 13.05.2016 gitt fellingstillatelse på bever som
gjør skade utenom ordinær jakttid. Tillatelsen ble gitt med bakgrunn i at beveren gjør skade på
bjørkeskogen på gnr.75 bnr.5.
Vedtaket lyder:
“Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18, 4.ledd gis Hans Lohnaas tillatelse til felling av
bever på gnr. 75 bnr. 5 fra dags dato og fram til ordinær jakttid for bever 2015.
Det settes som vilkår for fellingstillatelsen at:
tillatelsen gjelder til 1.10.2016
jakten utøves på en dyrevelferdsmessig måte, jfr. Lov av 19.06.19, Lov om dyrevelferd og
dersom dyret som felles har diende unger bør ungene også avlives.
fellingsresultatet rapporteres til Lyngdal kommune”
Vedtaket er påklaget av naturvernforbundet i Vest-Agder i klage datert 28.04.2016, arkivert hos
Lyngdal kommune 28.04.2016. Klagen vedlegges i sin helhet.
Naturvernforbundet i Vest-Agder legger følgende til grunn for sin klage:
 lov om dyrevelferd:
§ 14 – det er forbudt å hensette dyr i hjelpesløs tilstand
 forskrift om skadefelling:
Generelt 1 – 2 Plikt til å forsøke andre tiltak. Skadefelling bør unngås dersom andre tiltak kan redusere eller
eliminere skadeproblemet
 yngeltidsfredning – i viltloven § 3 og St.prop 54 (1992-93) er yngeltidsprinsippet sterkt understreket
 naturmangfoldloven – kunnskapsgrunnlaget

Som følge av klagen besluttet kommunen at fellingstillatelsen ikke skal iverksettes før klagen er
avgjort, jfr. forvaltningslovens § 42. Søkeren ble orientert om dette i brev av 3.06.2016 og ble i samme
brev tilsendt klagen for uttalelse. Kommunen har pr. 13.06.2016 ikke mottatt uttalelse.
Området er befart og viser tydelige spor etter aktivitet fra et ubestemt antall bevere i 2016 og også i
tidligere sessonger. Det er tydelige stier og også hytter. På flere felter med bjørkeskog er nesten alle
bjørketrær felt. Osp, bjørk ,selje, rogn og hassel er de mest ettertraktede treslagene for bever. Or får
som regel stå i fred. Sommerføden består for en stor del av vannplanter
I tillegg har kommunen mottatt bilder av feltene fra grunneier.
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VURDERING
Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr.
forvaltnngslovens § 28, 1.ledd. Naturvernforbundet arbeider med et bredt spekter av saker innen
miljø- og naturvern, spesielt innen områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.
Naturvernforbundet i Vest-Agder er et lokallag og må betraktes å ha så store interesser at de vurderes
som part i saken.
Klagen er rettidig framsatt.
Klagen bør tas under behandling.
Kommentarer til klagen:
Beverbestanden i Lyngdal er god.
Beveren er etablert på stedet og skaden må forventes å fortsette når matseddelen til beveren igjen
omfatter lauvtrær. For å lykkes med uttak av skadedyr vil utvidet jakttid være en fordel for alle
viltarter som gjør skade.
Vedtaket om skadefelling burde ha inneholdt antall bevere som kunne felles. Vedtaket burde også
inneholdt avlivningsmetode. Jaktmetoder kan være med våpen eller feller. Avlivingen må skje på en
human måte.
Grunneieren har pr. tlf. opplyst at felling av bever ikke vil skje før ynglingstiden er over. Vedtaket bør
gis en utsatt dato for tillatt skadefelling.
For ytterligere reduksjon av bever i området bør jakt på bever foregå innenfor ordinær jakttid, 1.10.30.04.

KONKLUSJON
Vedtaket bør korrigerres for tidsrom, antall bevere, avlivingsmetode.

Norman Udland
Rådmann

