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Forskrift om jakt og fangst i Evje og Hornnes kommune, høring  
 
 
Nye regler for beverforvaltningen  
Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519) . Beveren skal nå forvaltes mer 
som småvilt. Kommunen skal ikke lenger godkjenne vald, det er ikke lenger krav om 
minsteareal. Vi skal ikke sende ut fellingstillatelser, og jegerne skal rapportere rett til 
Statistisk sentralbyrå sammen med småviltrapporteringen.  
 
Samtidig skal kommunen lage målsetting for utvikling av bestanden. Så sant det er i tråd 
med målsettingene så kan kommunen åpne for jakt i hele eller deler av kommunen i en egen 
forskrift. Vi kan også sette en kvote for årlig uttak, og vi kan bestemme at jegerne skal 
rapportere fangsten til kommunen.  
 
De nye reglene trådte i kraft 15. mai i år og gjelder fra og med årets jaktsesong. Kommunen 
sender derfor på høring et forslag til forskrift som inneholder mål for bestandsutvikling og 
åpning for kvotefri jakt i hele kommunen. 
 
Evje og Hornnes kommune hadde beverjakt fram til i vår, jf. forskrift om adgang til jakt etter 
elg, hjort, rådyr og bever, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder. På grunn av den nye 
beverforskriften gjelder ikke lenger det som står om beverjakt i vår lokale forskrift. Hvis vi 
ikke lager ny forskrift så kan vi ikke lenger jakte bever i Evje og Hornnes.  
 
Kommunen foreslår å åpne for jakt og sette mål om å holde beverbestanden på 
dagens nivå  
For å kunne jakte bever må bestanden gi et høstingsverdig overskudd, jf. 
naturmangfoldloven (NML) §§ 5 og 16. Kunnskapen om bestanden bygger dels på jegernes 
egne erfaringer, dels på estimater av tettheten, og dels på skadesituasjonen, jf. NML § 8.  
 
Erfaringer  
Inntrykket er at bestandsnivået har vært rimelig stabilt i lang tid. Beverjakta fungerer langt på 
vei slik at når det er mye bever blir den jaktet på, mens når det er lite bever synker 
jakttrykket. Erfaringen viser at bestanden klarer seg godt med dagens jakttrykk. Siden 2007 
har hjorteviltvaldene hatt kvotefri beverjakt. 

«MottakerNavn»  
«Adresse» 
«Postnr» «Poststed» 
«Kontakt»                                                                  
 
                                                                

 

2017/650 -2 Lars Johan Skjeggedal 
Lars.Johan.Skjeggedal@e-h.kommune.no 

27.06.2017 
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Fig: Tall hentet fra hjorteviltregisteret 
 
Estimert bestand  
På www.miljøkommune.no er det gitt veiledning til hvordan vi kan estimere bestanden. Ulike 
undersøkelser har vist at tettheten av beverkolonier om høsten ligger på 0,25 kolonier pr. 
km2 i gjennomsnitt. Da kan vi regne alle typer av landskap bortsett fra bebygde områder, 
fjell, sjø og eventuelle andre uaktuelle landskapstyper. I forvaltningssammenheng regner 
man med at det er 4 bever i gjennomsnitt pr. aktiv koloni. Videre regnes et uttak på inntil 10 – 
20 % som bærekraftig. I Evje og Hornnes har vi om lag 350 km2 med landskap som er egnet 
for bever. Det vil si ca 90 beverkolonier, som tilsvarer 360 dyr. I hjorteviltregisteret er det fra 
2001 til 2016 registrert mellom 5 og 25 felte bever pr år.Dette tilsvarer et uttak på under 7 % 
av totalbestanden. Dette er kun et estimert tall, men det viser likevel at uttaket er godt 
innenfor det som regnes for bærekraftig.  
 
Skadefellinger  
Antallet skadefellinger er et tegn på om bestanden ligger innenfor et akseptabelt nivå. Det 
har kun vært noen få søknader om skadefelling de siste åra.  
 
Konklusjon  
Kommunen mener at beverbestanden produserer et høstingsverdig overskudd, jf. NML § 16, 
og at nivået på dagens uttak ligger langt under grensen for når det er fare på ferde for at 
forvaltningsmålet for arter ikke vil bli nådd, jf. NML § 5. Den samlede belastningen på 
økosystemet vil ikke øke, jf. NML § 10. Det er derfor ikke nødvendig å ta i bruk føre-var 
prinsippet, jf. NML § 9. Konklusjonen vår er at vi kan åpne for jakt, og vi mener også at det 
ikke er nødvendig å sette kvote.  
 
Bør beveren fredes i noen områder?  
Beveren er en nøkkelart som er viktig for en rekke andre arter. Samtidig er den en art som 
gir naturopplevelser gjennom byggverk og spor den etterlater seg i naturen. Det kan tenkes 
at det finnes områder hvor det er spesielt ønskelig å ha bever. Dette kan være områder som 
brukes til undervisning (vassdrag nær skoler), forskning, kanopadlingsområder eller andre 
friluftslivsområder.  
Så langt kommunen kjenner til er det ikke noen områder som blir brukt spesielt til 
undervisning eller der beveren bør bevares. Det er grunneier som har jaktretten og skoler 
eller andre kan gjøre avtaler direkte med grunneier om jaktfrie områder hvis det skulle være 
aktuelt.  
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Høring  
Dette brevet går til kommuner, institusjoner og organisasjoner som vi påregner har interesse 
av beverforvaltning. Dersom noen skulle oppdage berørte parter som ikke er hørt, men som 
burde hatt brevet, ber vi om at dere formidler det videre.  
Høringen blir også kunngjort på nettsidene til kommunen.  
 
Fristen er 25. august  
Innspill sendes på e-post eller med vanlig post:  
Lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no 
Evje og Hornnes kommune, Kaserneveien 19, 4735 EVJE  
 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
 
Lars Johan Skjeggedal 
skogbrukssjef 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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HØRINGSUTKAST 

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Evje og Hornnes kommune 

Fastsatt av kommunestyret i Evje og Hornnes xx/xx 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 

38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av 

bever § 3 og § 5. 

 

§1. Formål 

Formålet med denne forskrift 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. Det skal tillegges vekt at beveren med sin bygging av demninger er en 

«vassdragsregulant» med stor betydning for det biologiske mangfoldet. Det er et mål at 

beverbestanden i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær jakt/fangst slik at 

skadefellingsforskriften i minst mulig grad kommer til anvendelse.  

 

§2. Åpning for jakt og fangst av bever 

Det åpnes for kvotefri jakt i hele Evje og Hornnes kommune. 

 

§3. Jakt- og fangsttid 

Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og 

fangsttider vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9. 

 

§4. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift av 6. 

april 2006 nr. 420 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Evje og Hornnes 

kommune, Aust-Agder. 
 
 
 
 
 


