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Administrasjonens forslag 

 
I medhold av forskrift om forvaltning av bever, FOR-2017-04-26-519, vedtas forskrift om åpning av 
jakt og fangst av bever i hele eller deler av Horten kommune og forskrift om forvaltning av bever i 
Horten kommune. 
 

 
 
04.11.2020 Kommunestyret 
 
KOM-160/20 Vedtak: 
 
I medhold av forskrift om forvaltning av bever, FOR-2017-04-26-519, vedtas forskrift om åpning av 
jakt og fangst av bever i hele eller deler av Horten kommune og forskrift om forvaltning av bever i 
Horten kommune. 
 

 



Møtebehandling: 
Primært forslag, foreslått av Figved, Svein Erik, MDG 
 
Det er ikke behov for en lokal forskrift for regulering av bever i Horten. 
 

 
Sekundært forslag, foreslått av Figved, Svein Erik, MDG 
 
1. Formålet med en lokal forskrift om forvaltning av bever skal være å sikre levedyktige bestander av 
bever i kommunen, hvor bestandene er store nok til å tåle at det foretas uttak av bever. 
2. Det åpnes ikke for nærings- og rekreasjonsjakt på bever i Horten kommune. 
3. Uttak av bever kan skje etter at alle relevante forebyggende og avbøtende tiltak er prøvd ut og 
omfanget av skader er vesentlige. 
4. Skader og ulemper på andre samfunnsinteresser skal i hovedsak avverges gjennom forebyggende 
og avvergende tiltak fra alle parters side. 
 

 
Forvaltning av bever, foreslått av Andreassen, Henriette Sørbøe, SP 
 
Som administrasjonens forslag med følgende endring i forskriftens paragraf 3, fjerde setning: stryke 
«10 dyr eller» 

 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling vedtatt 32 mot 9 stemmer avgitt for Figveds primær forslag. 
Figveds forslag punkt 1 falt 33 mot 8 stemmer 
Figveds forslag punkt 2 falt 33 mot 8 stemmer 
Figveds forslag punkt 3 falt 33 mot 8 stemmer 
Figveds forslag punkt 4 falt 33 mot 8 stemmer 
Andreassens endringsforslag falt 27 mot mot 14 stemmer 
 
 
19.10.2020 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
 
HKMK-089/20 Vedtak: 
 
I medhold av forskrift om forvaltning av bever, FOR-2017-04-26-519, vedtas forskrift om åpning av 
jakt og fangst av bever i hele eller deler av Horten kommune og forskrift om forvaltning av bever i 
Horten kommune. 
 
 
 
Møtebehandling: 
Erstatter innstillingen, foreslått av Figved, Svein Erik, MDG 
1. Det åpnes ikke for nærings- og rekreasjonsjakt på bever i Horten kommune. 
2. Uttak av bever kan skje etter at alle relevante forebyggende og avbøtende tiltak er prøvd ut og 
omfanget av skader er vesentlige. 
3. Formålet med en lokal forskrift om forvaltning av bever bør være å sikre levedyktige bestander av 
bever i kommunen, hvor bestandene er store nok til å tåle at det foretas uttak av bever. 
4. Skader og ulemper på andre samfunnsinteresser skal i hovedsak avverges gjennom forebyggende 



og avvergende tiltak fra alle parters side. 
 
 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag vedtatt 8 mot 1 stemme (MDG) avgitt for Figveds forslag. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
 
20.11.2017 ble det fattet følgende vedtak i hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
i saken HKMK-058/17: 

Det gis tillatelse med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 fjerde ledd til uttak av 4 
bever for å avverge skade på avling på eiendommene gbnr 35/6 og gbnr 42/1 i Horten 
kommune. Tillatelsen gjelder beverkoloni i området nordøst for Vikveien til punkt i kart 
i saksutredningen markert som nordre grense for riving av beverdemning X. Tillatelsen 
gjelder til 30.04.2018. Fellingsresultat skal fortløpende rapporteres til Horten 
kommune. 

Med utgangspunkt i naturmangfoldloven og den nye forskriften om "forvaltning av 
bever" , - utarbeider administrasjonen lokale forskrifter som skal sørge for en god 
forvaltning og regulering av beverbestanden i Horten kommune. 

Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
Kartlegging av beverforekomster i Horten kommune i perioden 2018 – 2019, med utarbeiding av 
rapport. 

Høring av forslag til åpning av jakt og fangst av bever i hele eller deler av kommunen samt forskrift 
om forvaltning av bever i Horten kommune ble forhåndsvarslet 18 februar 2020 med høringsfrist 
11.03.2020. Det var ønskelig med innspill til - mål for forvaltning av bever i Horten kommune – 
bestandsstørrelse- åpning for jakt og fangst i hele eller deler av kommunen - andre merknader. Det 
kom inn to kommentarer til forhåndsvarselet. Disse er besvart i høringsbrevet. 
 
07.07.2020  ble det sendt på høring med frist 07.09.2020 forslag til åpning av jakt og fangst av bever i 
hele eller deler av kommunen samt forskrift om forvaltning av bever i Horten kommune. 
 
 Det har kommet inn høringsinnspill fra Tønsberg kommune, Borre og Undrumsdal Bondelag, 
Miljøpartiet De Grønne Horten og Borre Grunneierlag. Høringsinnspillene er vedlagt saken.  
 
Ansvar for forvaltning av høstbare viltressurser ble flyttet fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til 
Landbruks -og matdepartementet (LMD) i 2018. Utviklingspotensial i aktiv og bærekraftig 
utmarksforvaltning, og forvaltningen av høstbare viltressurser skal ses i sammenheng med øvrige 
oppgaver i landbruksforvaltningen. 
 
Jakttid bever; i de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt: 01.10 - 30.04. 
 
Kommunene har, gjennom forskrift 26. april 2017, nr. 519 om forvaltning av bever, myndighet til å 
åpne eller stenge for jakt i hele eller deler av kommunen (Lovdata 2017). 



Drektighetstid for bever: parring januar-februar/mars, drektighetstid ca. 105 dager 

 

Lover og forskrifter 
Lov om viltet 
Naturmangfoldloven 
Forskrift om forvaltning av bever, FOR-2017-04-26-519 
 
Vurderinger 
Bever er en vanlig forekommende art i Norge og bestandsutviklingen er økende på 
landsbasis. I 2017 trådte det i kraft ny nasjonal forskrift om forvaltning av bever. Etter denne 
forskriften skal bever forvaltes som småvilt der det er åpnet for jakt på arten. I Horten er det 
ikke åpnet for jakt på bever. Bever bestanden i Horten har vært økende de siste 20 årene. De 
fleste vannveiene i kommunen er tatt i bruk av bever. Dette gjelder både bekker i 
skogsområder og verdifulle områder med dyrket mark. Av disse er skogsområder de minst 
konflikt fylte mens de høyproduktive flate jordbruksområdene hvor beveren demmer opp 
slik at dyrket mark oversvømmes og dreneringsrør tettes til er en stor belastning for 
jordbruket. I disse jordbruksområdene er det lagt ned store grunnlagsinvesteringer for å 
kunne dyrke mat. Det er i disse områdene konfliktene mellom landbruksnæring og bever er 
størst og det har kommet søknader om felling av bever som gjør skade. Der hvor 
beverbestanden er stor nok til å forvaltes gjennom jakt er dette en bedre forvaltning av 
beverstammen enn gjennom forvaltning av enkeltsaker hvor det må søkes om felling av 
bever som gjør skade. Ved en eventuell åpning av jakt på bever i Horten kommune vil 
forvaltningen av bever dermed bli mindre ressurskrevende da disse sakene ikke lenger vil 
være prinsippielle og dermed  kan tas på delegasjon.  

I det etterfølgende vil de to høringsforslagene bli gjennomgått slik: 

· Administrasjonens forslag med understrekning,  
· administrasjonens kommentarer med vanlig skrift 
· høringsparters kommentarer med kursiv  

 

Forslag til forskrift om åpning av jakt på bever i hele eller deler av Horten kommune.  

§ 1.Formål ( Administrasjonens forslag med understrekning, administrasjonens 
kommentarer med vanlig skrift og høringsparters kommentarer med kursiv) 

Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas 
hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og 
rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre 
samfunnsinteresser. 

Høringssvarene har med unntak av  Miljøpartiet De Grønne Horten (MDG)  ikke innvendinger til 
formålet. MDG mener at  det ikke bør åpnes for jakt på bever som nærings- rekreasjonskilde. Det kan 
åpnes for nødvendig uttak av bever etter at alle relevante forebyggende og avbøtende tiltak er prøvd 
ut og omfanget av skader er betydelig. MDG sitt forslag til formål er Formålet med forskriften bør 
være å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av 

bever og beverens leveområder, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre 



samfunnsinteresser, avbøtende tiltak ved skader og dersom ingen andre tiltak nytter og 
skadeomfanget er betydelig nødvendig uttak av bever. 

Administrasjonens kommentar: Registrering og etterfølgende meldinger om observasjon av 
bever og beverlokaliteter viser at det er en levedyktig beverbestand i kommunen. 
Beverbestanden i Horten er stor nok til å kunne forvaltes gjennom jakt. En 
forvaltningsordning ved bruk av uttak av bever eller søknad om skadefelling innebærer et 
større ressursmessig apparat gjennom enkeltsaksbehandling foran hvert uttak.  
Administrasjonen finner ikke grunnlag for å endre § 1 formål.  
 

 § 2. Åpning for jakt og fangst av bever 

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele eller deler av Horten kommune.  

Borre og Undrumsdal Bondelag er positive til åpning av jakt på bever i hele kommunen også i 
naturreservat. Dette for å kunne begrense skade og ulemper på tilgrensende 
samfunnsinteresser. 

Borre Grunneierlag ønsker at det åpnes for jakt i hele kommunen, med unntak av 
naturreservatene. 

MDG mener at Uttak av bever kan bare skje etter at alle relevante forebyggende og 
avbøtende tiltak er prøvd ut og omfanget av skader er betydelig. Uttak kan bare skje etter 
vedtak i Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk i kommunen. 

Administrasjonens kommentar: Det vises til kommentarer under § 1 for at det er grunnlag 
for å åpne for jakt på bever i Horten kommune. Eventuell innsnevring av jaktomåde blir 
foretatt i forslag til forskrift om forvaltning av bever. For uttak vises det til kommentarer 
under § 1. Administrasjonen legger til grunn at dersom det åpnes for jakt av bever i Horten 
kommune, vil saker vedrørende bever ikke være prinsippielle og etter kommunens 
delegasjonsreglement kunne tas på delegasjon. Administrasjonen finner ikke grunnlag for å 
endre § 2 Åpning for jakt og fangst av bever.  
 
§ 3. Jakt- og fangsttid  

Jakt- og fangsttid følger den til enhver tid gjeldende nasjonale fangsttid slik at jaktstart er 
likt, men tid for jaktslutt settes 14 dager tidligere enn nasjonal tid.  

Høringssvarene har med unntak av  Tønsberg kommune ikke kommentarer. Tønsberg kommune 

oppgir at I Tønsberg kommune følges den nasjonale jakt- og fangsttiden, men avslutning 14 
dager tidligere er interessant sett i lys av at våren kommer stadig tidligere til vårt område. 

Administrasjonens kommentar: Avslutning av jakt 14 dager tidligere enn nasjonal tid (01.10 – 
30.04) begrunnes ut fra at fødselstidspunktet for bever er i mai. De klimatiske forholdene i 
Horten kommune er slik at det vanligvis ikke er langvarig kulde med tilfrosset vannveier som 
gjør at det er nødvendig med lang jakttid utover våren for å kunne forvalte beverbestanden 
gjennom jakt. Administrasjonen finner ikke grunnlag for å endre § 3 jakt og fangsttid.  
 



Forslag til forskrift om forvaltning av bever i Horten kommune 

§ 1.Formål  

Formålet med forskriften er å sikre levedyktige bestander av bever i kommunen. Bestandene 
skal være store nok til å tåle at det drives jakt- og fangst. Skader og ulemper på andre 
samfunnsinteresser skal i hovedsak avverges gjennom jakt og fangst.  

Borre Grunneierlag støtter forslaget og oppgir Våre nabokommuner har hatt beverjakt i flere 
år og greier å beskatte populasjonen, redusere tap og ulempe for landbruket, redusere 
påkjørsler av bever samt unngå stadige søknader om skadefelling av bever i utsatte områder. 

MDG foreslår Formålet med forskriften bør være å sikre levedyktige bestander av bever i 
kommunen. Bestandene skal være store nok til å tåle at det foretas uttak av bever. Skader og 
ulemper på andre samfunnsinteresser skal i hovedsak avverges gjennom forebyggende og 
avvergende tiltak.  

Administrasjonens kommentar: Registrering og etterfølgende meldinger om observasjon av 
bever og beverlokaliteter viser at det er en levedyktig beverbestand i kommunen. 
Beverbestanden i Horten er stor nok til å kunne forvaltes gjennom jakt. En 
forvaltningsordning ved bruk av jakt fremfor uttak/skadefelling av bever er det som gir best 
forvaltning av bestanden sett i forhold til involvering og ressursbruk. Forebyggende og 
avbøtende tiltak vil fortsatt være en del av veiledningen til kommunen når det gjelder 
beverforvaltning. Administrasjonen finner ikke grunnlag for å endre § 1 formål.  
 
§ 2.Mål for forvaltningen av bever  

Forvaltningen skal differensieres slik at det største uttaket skjer der beveren volder mest 
skade på landbruk, bygninger og infrastruktur, mens jakttrykket skal være lite der 
skadevirkningene er små og de økologiske fordelene av bever er store.  

Tønsberg kommune støtter forslaget. 

Borre Grunneierlag støtter forslaget og oppgir Horten kommune ser ut til å være alene om 
ikke å beskatte bever på samme måte som annet vilt. Å ta ut et overskudd av dyr via jakt vil 
gi et målrettet uttak av dyr der hvor de skaper størst problemer for næringsutøvelse. Dette vil 
være forvaltningsmessig riktig. Grunneierlaget har god oversikt over medlemmenes arealer 
og vi ser at kommunen som helhet har egnede områder hvor beveren naturlig blir fredet 
(Falkenstensdammen, Borrevannet og Adalstjern som er naturreservater) I tillegg har vi 
dammer og mindre tjern hvor bever har etablert seg og hvor de ikke kommer i konflikt med 
næring og landbruk (eks bekker som går i skogsområder). 

MDG foreslår Målet for forvaltningen av bever er at det skal minimum være 20 beverkolonier 
i Horten kommune og at bever og landbruk har en bærekraftig sameksistens. Uttak av bever 
gjennom jakt og fangst kan bare skje når alle avbøtende tiltak er prøvd ut og når skadene er 
av betydelig omfang. Fangst og flytting skal primært skje framfor felling og uttak. 
Kommunen gjennom vedtak i Hovedutvalg for klima. miljø og kommunalteknikk beslutter 
eventuelt uttak av bever. 



Administrasjonens kommentar:  Det er vanskeligere å sette et mål for antall beverkolonier 
enn å se hvor bever etablerer seg og skadepotensialet er størst. For at landbruk og bever 
skal kunne sameksistere må beverbestanden reguleres. Kommunen kan oppmuntre til 
forebyggende og avbøtende tiltak så langt det lar seg gjøre, men administrasjonen er likevel 
av den oppfatning at bestanden bør reguleres gjennom jakt. 
Fangst og deretter flytting av ville dyr er ikke ønskelig noe som knytter seg til 
dyrevelferdsmesige forhold samt at dette har preg av å flytte et problem siden det er veier 
og dyrket mark i store deler av kommunen. Politisk behandling av uttak av bever eller 
skadefelling er ressurs og tidkrevende. Administrasjonen finner ikke grunnlag for å endre § 2 
mål for forvaltning av bever.  
 

§ 3. Åpning for jakt og fangst av bever  

Det åpnes for jakt og fangst av bever i tråd med forvaltningsmålene. Det åpnes ikke for jakt i 
naturreservat og verneområder. Kvote for jakt fastsettes årlig av kommunen. Kvoten skal 
ikke overstige 10 dyr eller 20 % av stammen. Det skal etter hver beverfelling rapporteres 
straks på SMS til jaktansvarlig i grunneierlaget og eller kommunen. Jakten stoppes når 
kvoten er full. Alle jegere må registrere seg med SMS før jakt starter.  

Borre og Undrumsdal Bondelag er positive til åpning av jakt på bever i hele kommunen også i 
naturreservat. Dette for å kunne begrense skade og ulemper på tilgrensende 
samfunnsinteresser. Setter spørsmålstegn ved paragraf 3. øvre grense på 10 dyr, da vi mener 
dette ikke kan være tilstrekkelig for en fornuftig forvaltning av bestanden. 

Borre Grunneierlag støtter forslaget og ønsker et samarbeid med Horten kommune slik at en 
eventuell jakt kan rettes mot bever i områder hvor ulempene og konfliktene er størst. På den 
måten kan man ta ut et overskudd av dyr ved jakt i problemområdene istedenfor at tilfeldige 
dyr bukker under pga av trafikkulykker eller at Horten kommune må behandle en strøm av 
søknader om skadefellinger. 

Tønsberg kommune oppgir at Dette (kvoten red.anm) skiller seg fra Tønsberg kommune hvor 
jakta er fri på betingelse av detaljert rapportering  og at jakta utøves innenfor prinsippene i 
forskriften og forvaltningsplanen. 

MDG foreslår Det åpnes ikke for jakt og fangst av bever utover det som fremkommer i pkt 2. 
Det åpnes ikke for uttak i naturreservat og verneområder. Det åpnes ikke for uttak av bever i 
drektighets- og ynglingstid, fra 1.januar til 25.mai. Uttak skal skje ved kun å felle unger og 
ungdyr. Drektige hunndyr kan ikke felles. Årlig uttak av bever skal uansett ikke overstige fem 
dyr eller maks 10 % av bestanden. Det skal etter hver beverfelling rapporteres straks på SMS 
til jaktansvarlig i grunneierlaget og kommunen. 

Administrasjonens kommentar:  Det er valgt å ikke åpne for jakt i naturreservat og 
verneområder da disse er naturlige leveområder for bever hvor landbruksinteressene ikke er 
fremtredende. For uttak av bever vises det til foregående kommentarer under §§ 1 og 2. 
Borre og Undrumsdal Bondelag og MDG har ulikt syn på kvotestørrelse. Et jaktuttak på 10-20 
prosent av vårbestanden er ansett som bærekraftig. Det er valgt å legge seg opptil 20 % da 
beverbestanden i Horten både er i sterk vekst og områdene har gode habitatkvaliteter. For 
jakttidspunkt vises det til kommentarer under § 4. For bever er differensiert jakt på kjønn og alder 



vanskelig. For rapportering foreslår MDG at etter hver beverfelling rapporteres straks på SMS til 
jaktansvarlig i grunneierlaget og eller kommunen. 
 
Administrasjonen finner grunnlag for å endre § 3 mål for forvaltning av bever i samsvar med 
siste retting, slik at endret versjon for § 3 blir: 
Det åpnes for jakt og fangst av bever i tråd med forvaltningsmålene. Det åpnes ikke for jakt i 
naturreservat og verneområder. Kvote for jakt fastsettes årlig av kommunen. Kvoten skal 
ikke overstige 10 dyr eller 20 % av stammen. Det skal etter hver beverfelling rapporteres 
straks på SMS til jaktansvarlig i grunneierlaget og eller kommunen. Jakten stoppes når 
kvoten er full. Alle jegere må registrere seg med SMS før jakt starter.  

§ 4.Jakt- og fangsttid  

Jakt- og fangsttid følger den til enhver tid gjeldende nasjonale jakttid slik at jaktstart er likt 
mens tid for jaktslutt settes 14 dager tidligere enn nasjonal jakttid.  

MDG foreslår Det åpnes ikke for uttak av bever i drektighets- og ynglingstid, fra 1.januar til 
25.mai.  

Administrasjonens kommentar:  avslutning av jakt 14 dager tidligere enn nasjonal tid (01.10 
– 30.04) begrunnes ut fra at fødselstidspunktet for bever er i mai. De klimatiske forholdene i 
Horten kommune er slik at det vanligvis ikke er langvarig kulde med tilfrosset vannveier som 
gjør at det er nødvendig med lang jakttid utover våren for å kunne forvalte beverbestanden 
gjennom jakt. Administrasjonen finner ikke grunnlag for å endre § 4 jakt og fangsttid.  
 
§ 5.Rapportering Jaktansvarlig i grunneierlaget, eller grunneier ikke tilsluttet grunneierlag, er 
ansvarlig for at rapport om felt bever og sett bever rapporteres til kommunen innen 14 
dager etter avsluttet jakt. Det skal rapporteres på voksen hann, voksen hunn, ungdyr hann, 
ungdyr hunn.  

Administrasjonens kommentar:  Det har ikke kommet inn merknader til dette punkt og § 5 
blir uendret. 

Økonomiske konsekvenser 
Beverkartlegging hvert fjerde år – anslag kr 40 000,-. 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Naturmangfoldlovens § 7 innebærer at offentlig beslutningstaking skal legge til grunn 
prinsippene i §§ 8 til 12 ved utøving av myndighet. Etter naturmangfoldlovens § 8 skal det 
være et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å fatte en beslutning i saken. 
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på kartlegging av beverforekomster i Horten kommune i 
perioden 2018 – 2019. Rapporten er vedlagt saken. Kunnskapsgrunnlaget anses tilstrekkelig 
belyst for å fatte vedtak. Naturmangfoldlovens § 9 (føre-var-prinsippet) anses ikke å komme 
til anvendelse da kunskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og bever er en vanlig forekommende 
art. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 10 til 12 vurderes ikke å komme til anvendelse i 
saken. 
 
Konklusjoner/anbefaling 
Det anbefales at beverforvaltningen i Horten kommune endres fra politisk behandling av søknader 
om bever som gjør skade til åpning av jakt på bever i samsvar med vedlagte forslag til forskrift om 



jakt på bever i hele eller deler av Horten kommune og justert forslag til forskrift om forvaltning av 
bever i Horten kommune. 
 
 

 
 
 



Forskrift om forvaltning av bever i Horten kommune 
 

Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre 04.11.2020 med hjemmel i forskrift 26. april 2017 nr. 519 om 
forvaltning av bever § 2 og § 3, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9. 

§ 1.Formål 

Formålet med forskriften er å sikre levedyktige bestander av bever i kommunen. 
Bestandene skal være store nok til å tåle at det drives jakt- og fangst. Skader og ulemper 
på andre samfunnsinteresser skal i hovedsak avverges gjennom jakt og fangst. 

§ 2.Mål for forvaltningen av bever 

Forvaltningen skal differensieres slik at det største uttaket skjer der beveren volder 
mest skade på landbruk, bygninger og infrastruktur, mens jakttrykket skal være lite der 
skadevirkningene er små og de økologiske fordelene av bever er store. 

§ 3.Åpning for jakt og fangst av bever 

Det åpnes for jakt og fangst av bever i tråd med forvaltningsmålene. Det åpnes ikke 
for jakt i naturreservat og verneområder. 

Kvote for jakt fastsettes årlig av kommunen. Kvoten skal ikke overstige 10 dyr eller 
20 % av stammen. Det skal etter hver beverfelling rapporteres straks på SMS til 
jaktansvarlig i grunneierlaget og kommunen. Jakten stoppes når kvoten er full. Alle 
jegere må registrere seg med SMS før jakt starter. 

§ 4.Jakt- og fangsttid 

Jakt- og fangsttid følger den til enhver tid gjeldende nasjonale jakttid slik at jaktstart 
er likt mens tid for jaktslutt settes 14 dager tidligere enn nasjonal jakttid.  

§ 5.Rapportering 

Jaktansvarlig i grunneierlaget, eller grunneier ikke tilsluttet grunneierlag, er ansvarlig 
for at rapport om felt bever og sett bever rapporteres til kommunen innen 14 dager etter 
avsluttet jakt. Det skal rapporteres på voksen hann, voksen hunn, ungdyr hann, ungdyr 
hunn.  
 
§ 6.Ikrafttreden og oppheving 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring. 
 

 



Forskrift om åpning av jakt på bever i hele eller deler av Horten kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre 04.11.2020 med hjemmel i forskrift 26. april 2017 
nr. 519 om forvaltning av bever § 2 og § 3, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt 
(viltloven). 

 

§ 1.Formål 
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas 
hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og 

rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

 
§ 2. Åpning for jakt og fangst av bever 

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele eller deler av Horten kommune. 

 
§ 3. Jakt- og fangsttid 

Jakt- og fangsttid følger den til enhver tid gjeldende nasjonale fangsttid slik at jaktstart er likt, 
men tid for jaktslutt settes 14 dager tidligere enn nasjonal tid.  

 
§ 4. Ikrafttreden og oppheving 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring. 
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