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Opphevelse av vedtak om ekstraordinær båndtvang Ilavassdraget  

 

I vedtak av 25.10.2017 innførte Trondheim kommune ekstraordinær båndtvang i området mellom 

Baklidammen i vest og Sverresborg Alle i øst, Fjellseterveien i sør og Tømmerdalsveien i nord for å 

beskytte beveren, som har tilhold i dette området, i forbindelse med nedtapping av flere vann i 

Bymarka. Vedtaket gjelder inntil vannstanden i dammene er normalisert. 

 

Bever er en art som lever i og nært vann, og den bruker vannet for å søke tilflukt fra ulike rovdyr. 

Høsten 2017 var Theisendammen nedtappet grunnet vedlikehold, og beverhyttene som normalt 

ligger med inngangen dekket av vann var tørrlagte. Dette førte til at beverkolonien som har tilhold i 

denne dammen var ekstra sårbare for forstyrrelser fra rovdyr, inkludert løse hunder. I perioden fram 

til vannstanden var tilbake i Theisendammen hadde den aktuelle beverkolonien flyttet til 

Stokkedammen, en liten dam øst for Theisendammen, hvor den nå har etablert seg for overvintring. 

 

I og med at beverkolonien har etablert seg i en ny dam, og at vannstanden er tilbake i 

Theisendammen har grunnlaget for den ekstraordinære båndtvangen i området falt bort.  

 

Det er i vedtaket bemerket at Miljøenheten kan oppheve båndtvangen når forholdene ikke lenger er 

tilstede. Trondheim kommune finner derfor å oppheve vedtak om ekstraordinær båndtvang med 

hjemmel i ovennevnte, samt forvaltningsloven § 35. 

 

Opphevelse av vedtak om ekstraordinær båndtvang kunngjøres i de medier som Trondheim 

kommune finner tjenlig.  
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