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Høring om bestandsmål for bever, og forskrifter om jakt på bever og hjortevilt i
Lørenskog
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune sendes ut på høring.
3. Forlag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lørenskog
kommune sendes ut på høring.
Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene sendes på høring.
Sammendrag:
Den 15. mai 2017 trådte ny forskrift om forvaltning av bever i kraft. Den nye nasjonale
forskriften opphevet forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Endringen medførte at
kommunen må vedta en lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune og
endre lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lørenskog kommune.
Forskriften om forvaltning av bever stiller krav om at kommunen skal utarbeide mål for
forvaltning av bever. Ny lokal forskrift om jakt og fangst av bever må vedtas før det igjen kan
åpnes for beverjakt i Lørenskog.
Vedlegg:
Forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune
Forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter hjortedyr (L)(739764)
Forslag til forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
·
·

Forskrift om forvaltning av bever FOR-2017-04-26-519
Forskrift 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. FOR-2001-05-15-532

Tidligere behandlinger
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Klima-, økologi- og samferdselsutvalget i møte 24. august 2016, sak 63/16 Fellingstillatelse
for bever for jaktsesongen 2016-2017.
Saksopplysninger:
Ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai 2017 og opphevet fra samme
tidspunkt forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever. Endringen
medførte at det må vedtas en ny lokal forskrift om bever, og en endret lokal forskrift om jakt
etter elg, hjort og rådyr. Det er ikke anledning til å jakte bever i kommunen, før ny lokal
forskrift er vedtatt. Videre er det et krav at kommunen har vedtatte målsetninger for
beverforvaltningen.
I følge forskrift om forvaltning av bever, skal den lokale forskriften om jakt og fangst av bever
legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med nærings- og rekreasjonsmessig
nyttiggjøring av viltressursen. Forskriften skal samtidig bidra til å hindre unødvendige skader
og ulemper på andre samfunnsinteresser. Ved behov kan det foretas endringer av både
forskrift og målsettinger. Dette krever ny høring og nytt vedtak.
Dersom bestandsutviklingen ikke er i henhold til kommunale målsetninger, kan kommunen til
enhver tid fastsette kvoter eller endre/stenge adgangen til jakt og fangst. Endring eller
stengning skjer ved forskrift.
Vurdering:
Ny lokal forskrift for bever med målsetting
For å kunne jakte bever må bestanden være levedyktig og produsere et høstingsverdig
overskudd, jf. naturmangfoldloven §§ 5 og 16. Lørenskog kommune har ikke utført
vitenskapelige kartlegginger av beverbestanden, men dette er heller ikke et absolutt krav
etter naturmangfoldloven § 8.
I 2017 registrerte naturoppsynet i Lørenskog med sikkerhet beveraktivitet i Fjellhamarelva,
Finstadbekken, Losbyelva, Mønevann, Fløyta/Geitsjøen/Røyrivann, Halssjøen og
Fiskelausa/Drettvann. I de senere år, med unntak av 2017, er det også observert bever i
området Biritjern/Nordre Krokvannet.
Forskning viser at uttak på inntil 10 – 20 % av vårbestanden regnes som bærekraftig. Flere
kommuner i Akershus har brukt dette målet ved fastsetting av årlig uttak av bever.
Selv om statlige sektormyndigheter ønsker at det foretas kartlegginger og digitaliseringer av
beverkolonier, så kan ikke rådmannen anbefale at det brukes omfattende ressurser på dette.
Det anbefales derfor at kartleggingen av beverbestanden gjennomføres i samarbeid med
nabokommuner, og innen 5 år.
Ifølge den nasjonale forskriften, kan kommunen åpne for kvotefri jakt i hele eller deler av
kommunen. Alternativt kan kommunen sette kvoter for årlig uttak i ulike områder. Kommunen
skal ikke som tidligere tildele kvote til godkjente bevervald, da disse opphører. Det finnes
ikke noe nasjonalt system for oppfølging av beverkvoter. Det er heller ikke etablert
varslingsordning for å følge med på uttaket av bever. Rådmannen ser ikke hvordan
kvotejakten skal håndheves, og mener derfor at kvotefri jakt er mest hensiktsmessig. Hvis
kommunen velger å innføre kvoter, med tilhørende områder og rapportering til kommunen, vil
dette utløse et større ressursbehov innen den kommunale viltforvaltningen.
Rådmannen anser at kunnskapsgrunnlaget knyttet til bever står i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldlovens § 8. Det er lite
sannsynlig at den samlede belastningen på økosystemet vil øke som følge av en
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videreføring av kvotefri beverjakt i Lørenskog, jf. naturmangfoldlovens § 10. Det anses derfor
ikke som nødvendig å ta i bruk føre – var prinsippet, jf. naturmangfoldlovens § 9.
På bakgrunn av vurderingen er det utarbeidet forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i
Lørenskog kommune, med tilsvarende forslag til forvaltningsmål for bever, som sendes ut på
høring.
Endring av forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever
Siden 2001 har Lørenskog kommune hatt felles lokal forskrift for jakt på elg, hjort, rådyr og
bever (FOR-2001-05-15-532), med Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet,
Rælingen, Enebakk, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner. Fastsetting av en ny forskrift for bever
medfører at eksisterende forskrift må endres til å gjelde kun for hjortedyrene elg, hjort og
rådyr. Forskriftsendringen medfører ingen endringer vedrørende adgang til jakt på elg og
rådyr, men åpner for at det kan gis fellingstillatelse for hjort i Lørenskog med minsteareal på
15 000 daa.
Endringene er vist under.
Tittelen endres:
·
·

Fra: Forskrift 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.
Til: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Lørenskog kommune,
Akershus.

Del 1 endres:
·
·

Fra: Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor
minsteareal eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse:
Til: Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lørenskog kommune.

Del 2 endres:
·
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Fra:

Kommune/
del av
kommune
Vestby
Ski

Elg:
Minsteareal
i daa
2000
2000

Hjort:
Minsteareal
i daa

Rådyr:
Minsteareal
i daa
300
300

Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Fet

2000
1500
2000
2500
2000

300
300
300
500
500

Rælingen

2000

400

Enebakk

2000

500

Lørenskog

1500

300

Nes

2000

800

Beverjakt/
fordelingsgrunnlag

Åpnet/minste
vannlengde

Åpnet/minste
vannlengde
Åpnet/minste
vannlengde
Åpnet/minste
vannlengde
Åpnet/minste
vannlengde

Eidsvoll

3500

Oslo

2000

·

12000

500

Åpnet/minste
vannlengde

250

Til: Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag
for fellingskvote er som angitt i tabellen:

Elg: minsteareal i daa
1 500

Hjort: minsteareal i daa
15 000

Rådyr: minsteareal i daa
300

Del 3 endres:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

· Fra: Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter:
forskrift av 8. oktober 1990 nr. 824 om adgang til jakt og fangst av bever, AurskogHøland kommune, Akershus,
forskrift av 15. oktober 1991 nr. 659 om adgang til jakt og fangst av bever i AurskogHøland kommune, Akershus,
forskrift av 20. september 1994 nr. 950 om adgang til jakt og fangst av bever, Ski
kommune, Akershus,
forskrift av 21. mars 1996 nr. 334 om adgang til jakt og fangst av bever, Ullensaker,
Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus,
forskrift av 16. februar 1995 nr. 155 om adgang til jakt og fangst av bever i deler av Nes
kommune, Akershus,
forskrift av 5. august 1997 nr. 879 om jaktåpning for hjort og minsteareal for hjortejakt,
Eidsvoll kommune, Akershus,
forskrift av 3. mai 1985 nr. 1029 om minsteareal for elgjakt, Aurskog-Høland kommune,
Akershus,
forskrift av 4. mai 1983 nr. 1450 om minsteareal for rådyrjakt, Sørum kommune,
Akershus,
forskrift av 29. november 1983 nr. 1856 om minsteareal for rådyrjakt, Ullensaker
kommune, Akershus,
forskrift av 19. mai 1998 nr. 526 om åpning for jakt og fangst etter bever, Enebakk
kommune, Akershus,
forskrift av 20. mai 1998 nr. 529 om åpning for jakt og fangst etter bever, Nannestad
kommune, Akershus,
forskrift av 14. april 1999 nr. 457 om åpning for jakt og fangst etter bever, Fet
kommune, Akershus,
forskrift av 25. mai 2000 nr. 521 om åpning for jakt og fangst etter bever, Lørenskog
kommune, Akershus og
alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av elg,
hjort, rådyr og bever i Oslo og Akershus fylker.

Til: Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. mai
2001 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.

08.05.2018 Klima-, økologi- og samferdselsutvalget
Forslag fremsatt i møte:
Ingen.
MDG fremmet følgende oversendelsesforslag:
"Går mot kvotefri jakt og ber om å se på muligheter for å opprettholde en kvote på jakt av
bever."
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Votering:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av MDG ble enstemmig vedtatt.
KØS-036/18 Vedtak:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune sendes ut på høring.
3. Forlag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lørenskog
kommune sendes ut på høring.
Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene sendes på høring.
Oversendelsesforslag:
Går mot kvotefri jakt og ber om å se på muligheter for å opprettholde en kvote på jakt av
bever.
15.05.2018 Formannskapets behandling av kommunestyresaker
Forslag fremsatt i møte:
Ingen.
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
FSBKS-047/18 Vedtak:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune sendes ut på høring.
3. Forlag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lørenskog
kommune sendes ut på høring.
Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene sendes på høring.
23.05.2018 Kommunestyret
Forslag fremsatt i møte:
Lisa Kara Fröyland (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag:
"Man ser på ulike alternativer for å opprettholde en kvoteordning på jakt på bever."
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedatt.
Forlsag fremmet av Lisa Kara Fröyland ble enstemmig vedatt.
KS-047/18 Vedtak:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune sendes ut på høring.
3. Forlag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lørenskog
kommune sendes ut på høring.
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Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene sendes på høring.
Følgende oversendes administrasjonen:
Man ser på ulike alternativer for å opprettholde en kvoteordning på jakt på bever.

Lørenskog, 29.05.2018
Ragnar Christoffersen
rådmann

6

