Forvaltningsmål for bever i Ås kommune
Vedtatt av Ås kommunestyre xx.xx.xxxx(dato)
1. Hovedmål
a. Beverbestanden i kommunen skal ivaretas på lang sikt, og
levedyktige bestander skal opprettholdes i sine naturlige
utbredelsesområder.
b. Forvaltningen skal bidra til å hindre unødige skader og ulemper på
andre samfunnsinteresser.
c. Ås kommune skal bidra til å øke kunnskap og forståelse for
beverens rolle i naturen og dens betydning for det biologiske
mangfoldet i de områdene den forekommer.
2. Uttak
Beverbestanden skal i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær jakt
og fangst. Det bør være hardest jakttrykk i områder hvor beveren kan føre
til store økonomiske skader for grunneier eller bruker. I områder der
skadepotensialet er mindre bør beveren kunne holde til i levedyktige
kolonier, med et forsiktig jaktuttak. Et for høyt jakttrykk i disse områdene
kan føre til at gjenlevende bever sprer seg til områder med større
skadepotensial.
3. Rapportering
Jaktrettshaverne skal sende inn jakt- og fangstrapport for bever til
kommunen innen 1 dag etter skutt bever. Rapporten skal minimum
inneholde navn, adresse og kontaktinfo på jeger samt fellingssted, dato,
kjønn og vekt for hver bever som er felt. Ved felling av hunkjønn; bes om
en vurdering om hunnen er drektig eller ikke.
4. Mulighet for endring av forskrift
Dersom forvaltningsmålene for bever ikke oppnås skal kommunen
iverksette tiltak som anses som nødvendige for å oppnå målene, for
eksempel justere kvoten, innskrenke jakttiden, frede hele eller deler av
kommunen, gjennom endring av kommunens forskrift om jakt og fangst
av bever.
5. Skader
Forvaltningen av beverbestanden skal bidra til å hindre unødige skader og
ulemper på andre interesser (jord, skog, eiendom ol.) gjennom ordinær
jakt og fangst. Kommunen er restriktiv i tildeling av
skadefellingstillatelser. Skadefelling av bever, redusering eller fjerning av
beverdemninger eller beverboliger er søknadspliktig og krever tillatelse
etter viltforskriften og naturmangfoldloven.
6. Bestandskartlegging
Grunneiere og andre oppfordres til å informere viltforvaltningen i
kommunen om bebodde beverhytter for å bidra til økt kunnskap om
beverbestanden i kommunen. Det bør også gjennomføres jevnlig

kartlegging av beverbestanden i kommunen i samarbeid med
nabokommuner og jaktrettshaverne. Første kartlegging utføres innen
utgangen av år 2024.

