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Åpning av jakt på bever. 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Forslag til bestandsplan 
 
Bakgrunn: 
Fjellstyret vedtok i sak 6/16 å søke om åpning av jakt på bever.  I søknaden viste fjellstyret til 
bestandsregistrering foretatt i 2014 og 2015.  Registreringene viser at beveren er godt etablert 
over det meste av allmenningen, og bestanden er voksende. 
 
Kommunestyret vedtok slik forskrift i møte 25.08.2016: 
 

Fastsatt av Øyer kommunestyre xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt  
og fangst 
av vilt (Viltloven) §§ 9 og 16, forskrift av 22. mars 2002 om forvaltning av hjortevilt  
og bever  
§ 4 og lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16. 

I 
Det åpnes for jakt på bever i Øyer kommune 

II 
Godkjenning av område for jakt og tildeling av kvote på bever foretas etter de til en hver tid  
gjeldene bestemmelser om forvaltning av bever. 

III 
Denne forskrift trer i kraft straks. 

 
Det står igjen å få godkjent Øyer statsallmenning som vald.  Under forutsetning av at dette er 
nært forestående, ligger det til rette for beverjakt i Øyerfjellet. 
 
Siden jakt på bever foregår om høsten og om våren, er tilgjengeligheten til jaktområdene av 
stor betydning.  For å fordele jakttrykket, foreslås det derfor å dele allmenningen inn i 4 
jaktsoner med egne kvoter. 
 
Forslag til vedtak: 
Det defineres 4 jaktsoner på bever, slik: 
 

1. Alt areal sør for Lie-Hornsjøvegen/Allmenningsvegen 
2. Alt areal mellom Lie-Hornsjøvegen og Aksjøsetervegen/Allmenningsvegen. 
3. Alt areal nord for Aksjøsetervegen og vest for Rondanestien 
4. Alt areal øst for Rondanestien/allmenningsvegen 

 
 
 
Det lyses ut følgende antall fellingstillatelser: 
 
Sone 1: 2 stk 
Sone 2: 3 stk 
Sone 3: 2 stk 
Sone 4: 3 stk 
 
Fellingstillatelsene gjelder for kalenderåret. 
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Fellingstillatelsene fordeles ved loddtrekning etter prinsippet om 60 % innenbygds og 40 % 
utenbygds. 
 
Prisen pr fellingstillatelse er kr 500.   
 
Det er anledning til å søke som lag, med inntil 3 deltakere.  Prisen er da kr 500 pluss kr 100 pr 
ekstra deltaker.  Hver jeger kan kun delta på ett jaktlag. 
 
Det stilles krav om rapportering etter jakta. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 


