
 

 

Til: Knutepunktet 

Fra: ML 

Dato:19.08.22. 

BEVER I LANGSUA IGJEN 

Vi har ved flere anledninger snakket om å jobbe for få beveren inn i Langsua igjen.  

Jeg tok en telefon til nytilsatt fjelloppsyn i Fåberg vestside utmarkslag Tore Grønlien i dag for 

å orientere meg om status der.  Notatet her er et referat fra denne samtalen pluss litt til, 

veldig raskt sammenfattet.  

 

Mål  

Bever i Langsua om 15 år (?) – forbedre biologisk mangfold og 

økologisk produksjon 

 

Hytta på Vollen i Saksumdalen 

 

 

 



Lokaliteter  

Se kartet 

Godåsdammen 

- Hytte ca. 1 km nord for Godåsdammen. 

- Skal dokumenteres i høst mer nøyaktig. 

Fløyttjernet 

- Aktivitet i de siste årene nord og sør for fylkesveien 

Båntjernet 

- Aktivitet over flere år.  

Vollen i Saksumdalen 

- Hytte der i flere år.  

- Sjekka hytta i 2020 (aktiv), 2021 (ikke aktiv), 2022 (aktiv).  

- Beveren bruker elva derfra og sørover 

Ladderud 

- Første kjente lokalitet i Saksumdalen i 1999. 

 



 

Andre områder/lokaliteter som vi bare var overfladisk var innom i dag: 

Augga 

- Kjent at det er aktivitet der bla. ved miljøstasjon Ringabrua i 2020, har ikke obs. av 

hytte 

- Se artskart nedenfor, grønne sirkler 

Gausa 

- Nedover elva fra Segalstad bru bla. ved Follebu bruk, Follebu, grønn sirkel 

Dokkaområdet og nord for Dokka 

- Se utsnitt fra artskart nedenfor, grønne sirkler 

Artskart i dag 

 

 



 

Forvaltning 

Vassdragsvis forvaltning med driftsopplegg godkjent av det regionale landbrukskontoret (jfr. 

forskrift: Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 26. april 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og 

fangst av vilt (viltloven) § 9, § 16, § 26 nr. 10 og § 50, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592)  

Utdrag forskrift: 

§ 1.Formål 
- Formålet med denne forskriften er å bidra til at forvaltningen av bever skjer i samsvar med 

forvaltningsmålet for arter i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 5. Forskriften skal legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning 
med nærings- og rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen. Forskriften skal samtidig bidra 
til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

§ 2.Mål for forvaltningen av bever 
- Kommunen skal vedta målsetting for utvikling av bestandene av bever i samsvar med formålet i § 

1. 
- Nabokommuner med felles vassdrag med bever bør samarbeide og koordinere sin forvaltning. 

Hva sier naturmangfoldloven §5, jfr. henvisningen til denne i §1 i forskriften ovenfor?: 

NML § 5.(forvaltningsmål for arter) 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette 
målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som 
de er avhengige av. 

Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. 

Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre 
ressursgrunnlaget for fremtiden. 

 

Nå og framover 

- Forvaltes nå i hovedsak ut fra skadehensyn 

- Gis 5 tillatelser pr. år fordelt på 3 i Gausa og 2 i Saksumdalen/Fåberg vestside  

o Felling gjort i Saksumdalen/Gausa 

- Mulig spredningsvei fra Godåsdammen og nordover. 

o Fra Saksumdalen/Auggedalen  - bratt, men kan ikke utelukkes 

- Aktuell oppfølging framover:  

o Styret i Fåberg vestside – vedr. forvaltingsregimet framover 

o Det interkommunal landbrukskontoret – felles mål ohg bevisst 

forvaltningsregime 

▪ Også tatt opp i vårt møte med dem på ettervinteren 2022 vedr. deres 

igangsatte kommunedelplan for biologisk mangfold.  

- Systematisk jobbing fra vår side?  

https://lovdata.no/lov/1981-05-29-38
https://lovdata.no/lov/1981-05-29-38/%C2%A79
https://lovdata.no/lov/1981-05-29-38/%C2%A716
https://lovdata.no/lov/1981-05-29-38/%C2%A726
https://lovdata.no/lov/1981-05-29-38/%C2%A750
https://lovdata.no/forskrift/1982-04-02-592
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A75
https://lovdata.no/forskrift/2017-04-26-519/%C2%A71
https://lovdata.no/forskrift/2017-04-26-519/%C2%A71

