Farsund kommune
Postboks 100
4552 Farsund

Søknad om fellingstillatelse på
skadegjørende bever.

Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 38 20 01
E-post: post@farsund.kommune.no

Søkers navn: ...........................................

Adresse: ......................................................

Ansvarlig skytter/fangstmann: ...............................................................................................
Eiendommen(e)s Gards-/Bruksnr.: ....................................................................................
SKADEOMFANG/OPPLYSNINGER OM BEVERBESTAND:
1. Areal som er neddemt i dekar
2. Type areal

Dyrka mark:

Produktiv skog:

Utmarksbeite:

Annet areal:

3. Skade på produktiv skog:

Ja:

Type skog (lauv/bar-slag): …………….

4. Skjønnsmessig verdi av skadene: Kr.
5. Forekommer skadene også på naboeiendommene?

Ja/Nei

6. Antall beverhytter i området:
7. Demningsmønster:

En stor:

Flere:

8. Antall år det er registrert beveraktivitet i området:

Det søkes her om:

Fellingstillatelse for
Tillatelse til å rive demning:
Tillatelse til å fjerne beverhytte:

stk. bever.

Jeg bekrefter at overnevnte opplysninger er riktig og jeg har gjort meg kjent med
informasjonen på baksiden av denne søknaden.

Sted: ..............................................

Dato: ....../....../......

Søkers underskrift: ......................................................................

Kart med avmerket beverhytte/demning og skadeomfang følger vedlagt.

Snu arket for viktig informasjon!
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Farsund kommune informerer:
Om plikter og regler som gjelder for å få tillatelse til tiltak mot skadegjørende bever.

Tildeling av fellingstillatelse for skadegjørende bever, samt tillatelse til fjerning av bever-hytte og –
demning er hjemlet i § 18, 4. ledd i Lov om forvaltning av naturens mangfold
(Naturmangfoldloven).

1. Tillatelsen gjelder kun skadedyr i området der skaden gjøres.
Det er kun det/de bestemte dyr som gjøre skade det kan gis fellingstillatelse for. Dyret/dyrene
som er tillatt felt skal felles på egen eiendom eller på eiendom der grunneier skriftlig har
samtykket og der skaden oppstår. Felling av dyr på naboeiendom, uten grunneiers
samtykke, stilles likt med tjuvjakt.

2. Viltnemndas myndighet.
Viltnemnda kan, om den finner grunn for det, foreta en konkret vurdering på stedet av skadens
omfang, før fellingstillatelse for skadegjørende bever blir gitt. Fellingstillatelsen gis for en
avgrenset tidsperiode. Viltnemnda vil i allminnelighet ikke gjøre krav på å få det felte dyret utlevert,
men minner om plikten til å ta vare på felte dyr.

3. Rapporteringsplikt.
Rapport om fellingen sendes viltnemnda straks etter at fellingen har funnet sted, senest 10.
januar, året etter. Rapporten skal også sendes om det ikke er felt noen dyr.

FELLINGSTILLATELSE FOR SKADEGJØRENDE BEVER.
Iflg. søknaden, og med hjemmel i § 18, 4.ledd i Naturmngfoldloven, gir Viltnemnda i Farsund
kommune samtykke til:
 Felling av ..... stk. bever på gards-/bruksnr. …..../..….., i Farsund kommune.
 Fjerning av beverhytte/demning som avmerket på kart i søknaden.
Tillatelsen er gyldig i tidsrommet fra ........................... til ............................
Fellingstillatelsen gjøres betinget av at vilkårene over blir overholdt, og at bruk av våpen/feller ved
fellingen skjer lovlig.
Vedtaket kan påklages etter Forvaltningslovens regler i kap. VI om klage på enkeltvedtak. Klagen
må være begrunnet skriftlig og må sendes kommunen innen 3 uker etter mottatt vedtak.

Farsund kommune, den .....................................
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