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Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og 
Forvaltningsmål for bever, Ås kommune 

 
Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 21/02380-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for næring og miljø            

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever sendes ut på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

2. Forslag til forvaltningsmål for bever sendes ut på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn.   
 

Ås, 07.07.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 

 
Vedlegg: 
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune 

Forvaltningsmål for bever 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
FOR-2017-04-26-519 Forskrift om forvaltning av bever - 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Saksbehandler Kristine Skaiaa Born – Follo landbrukskontor 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune har i dag ingen forvaltningsmål for beverbestanden i kommunen og 
dette ønskes vedtatt. Disse målene skal ivareta levedyktig beverbestand over tid, 

samtidig som unødige skader og ulemper forhindres. For å nå disse målene 
ønskes det å åpne for ordinær jakt- og fangst av bever i kommunen, som må 

gjøres gjennom en lokal forskrift.   
 
Fakta i saken: 

Forvaltning av bever (Castor fiber) ble i 2017 skilt fra hjortevilt med ny forskrift 
om forvaltning av bever (FOR-2017-04-26-519). Dette på bakgrunn av et ønske 

om å forenkle forvaltning av bever for jaktsrettshaverne. Endringen går i 
hovedsak ut på fjerne krav om vald, tellende vann-lengde og fellingstillatelse for 

jakt på bever. Disse trekkene gjør at forvaltning og jakt på bever nå minner mer 
om småviltforvaltning.  
 

Kommuner som ønsker beverjakt må åpne for jakt og fangst av bever gjennom 
lokal forskrift. Det stilles også krav om at det utarbeides lokale målsettinger for 

forvaltning av bever. Ås kommune har ikke tidligere vedtatt lokale mål for 
forvaltning av bever, men det er utført delvis kartlegging av bestanden i 
kommunen.  

 
Vurdering: 

Bever har i dag en livskraftig bestand i Norge og er i Ås mest utbredt i 
grensesonene mot Nordre Follo (Østensjøvann og Dalsbekken) og i bekker og 
elver sør for Ås sentrum. Det er også spredte observasjoner andre steder i 

kommunen.  
 

Bever er en naturlig del av kommunens fauna og har trolig innvandret fra 
beverstammen i Nordre Follo, som historisk stammer fra utsetting i Østmarka 
rundt 1975. Beveren er å anse som en nøkkelart med stor betydning for det 

biologiske mangfoldet. Dette fordi den endrer sitt eget bomiljø med demninger 
som kan magasinere store mengder vann. Dette kan ha positiv effekt for 

flomdemping og gir nye miljøer for andre arter i området.  
 
Demningene kan være problematiske for landbruk og infrastruktur, da endrede 

vannveier og oppdemming kan gi skader på innmark, skog, fast eiendom, veier 
ol. Da beveren har få naturlige fiender, er det ofte nødvendig med 

bestandsregulerende tiltak som jakt og fangst, for å forhindre unødig skade. 
Klimaeffekten av bever er på samme måte todelt; den kan lokalt gi god 
flomdemping, men også øke erosjon om vannet velger nye veier.   

 
Den foreslåtte forskriften vil ha marginalt å si for folkehelsen, utover at 

jegerinteressene i kommunen får muligheter for jakt på bever. Det er siden 2008 
ikke registret felling av bever i Ås kommune, men en bever ble drept i trafikken i 
2014. Det er også kommet inn en søknad om skadefelling av bever i 2020 

(behandles etter vedtak i denne sak). Dette tyder på lav interesse for bever jakt 
med unntak av i skadetilfeller. Den foreslåtte lokale forskriften vil gi kommunen 

bedre oversikt over jaktaktiviteten og bestanden av bever, da det stilles krav om 
rapportering.    
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Økonomiske konsekvenser: 

Ingen for kommunen. For grunneier som får etablerte kolonier kan beverskader 
gi negative økonomiske konsekvenser. 
 

Alternativer: 
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever sendes ut på 

høring med følgende endringer…...  
 

2. Forslag til forvaltningsmål for bever sendes ut på høring med følgende 

endringer…....   
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Forvaltningsmål for bever vil gi kommunen mulighet til å behandle saker om 
bever på en mer forutsigbar måte. Etter den nye forskriften er forvaltningen 
effektivisert slik at det for kommunen kun gjenstår administrative oppgaver som 

kartlegging. For grunneier som får etablerte kolonier kan beverskader gi negative 
økonomiske konsekvenser. Kommunedirektøren anbefaler at forslag om 

forvaltningsmål for bever og forslag om forskrift adgang til jakt og fangst av 
bever i Ås kommune sendes på høring i seks uker. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 


