Forskrift om jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune
Hjemmel: Fastsatt av Lørenskog kommunestyre xx.xx.2018, med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38
om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 om forvaltning av bever § 3.

§1 Formål
Formålet med denne forskriften er å legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning av bever,
med en nærings- og rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen. Forskriften skal sikre at jakt på
bever skjer i samsvar med forvaltningsmålet i lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 5.

§ 2 Åpning for jakt og fangst av bever
Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele kommunen. Jakten skal utøves med grunneiers tillatelse,
som ved annen småviltjakt.

§ 3 Mål for forvaltning av bever
Jakt på bever skal skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende målsetning for beverbestand i
Lørenskog kommune.

§ 4 Jakttid
Forvaltning av bever skal som hovedregel utøves etter offentlige fastsatte lover og forskrifter, og
innenfor myndighetenes fastsatte jakttider.
Kommunen kan innføre vårjakt i samsvar med jakttidsforskriften § 3, nr. 3 som et tiltak for å bremse
en økende bestand.

§ 5 Kvoteregulering
Kommunen kan fastsette en kvote for uttaket.

§ 6 Skadefelling
Tillatelse til skadefelling bør kun gis unntaksvis, og bare når felling gjennom ordinær jakt og eventuell
vårjakt, ikke er tilstrekkelig for å begrense skadeomfanget.
Skadefelling skal gjennomføres av kommunens fallviltgruppe/naturoppsyn

§ 7 Rapportering
Felt bever skal rapporteres fra den enkelte jeger til Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Kommunen kan pålegge jeger og jaktrettshaver å gi opplysninger om felte dyr, herunder innlevere
hele eller deler av viltet til statistiske eller vitenskapelige formål.

§ 8 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever for Lørenskog kommune i
forskrift 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og
Akershus.

