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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Hovedutvalg for næring og miljø behandlet den 17. august HNM-Sak 20/21
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås
kommune.
Kommunedirektøren har ved gjennomgang av vedtaket sett at det er enkelte
juridiske utfordringer med utvalgets vedtak og velger derfor å legge saken frem
for ny behandling.
Fakta i saken:
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 nasjonalt og lokalt. Som en naturlig del av
Ås kommunes fauna ligger det et forvaltningsansvar for bever på kommune og
jaktrettshavere.
Det reviderte forslaget til forvaltningsmål for bever og forskrift om adgang jakt
og fangst av bever er lagt så nære vedtak i HTM den 17. august som mulig
innenfor kommunens forvaltningsrom (lov og nasjonal forskrift).

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021:
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.
3. Tillegg under § 5 Rapportering; ".....kjønn på felte dyr og vekt. Ved felling av
hunkjønn; bes om en vurdering om hunnen er drektig eller ei."
4. Tillegg under punkt 6, siste setning …., "og første kartlegging utføres innen
utgangen av år 2024."
5. Endring av forskriften: §3 endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden
mellom 1. oktober og 31. desember.
6. Stryke hovedmål b
7. Følgende innarbeides: landbrukskontoret skal gi individuelle
fellingstillatelser i forkant av at bever felles.
Kommunedirektøren foreslår at forvaltningsmålene endres i hht. vedtakets punkt
3, 4 og 6 og foreslås sendt på høring som vedlagt.
I forskrift om adgang til jakt og fangst av bever for Ås kommune endres jakt- og
fangsttid og det etableres en kvote for uttak av bever i kommunen.
Punkt 7 i HNM’s vedtak kan ikke innarbeides i forskrift da forskriftshjemmelen i
h.h.t. forskrift om forvaltning av bever ikke åpner for at kommunen kan innføre
søknadsplikt i hvert fellingstilfelle. Dette vil være innføring av en mer tyngende
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restriksjon enn det landbruks- og matdepartementet har gitt kommunen åpning
for.
Kommunedirektøren tar punkt 7 som et signal om ønske om kvote for beverjakt i
kommunen og legger dermed dette inn i forskriften. Vurdering av innføring av
kvote følger under.
Kvote for beverjakt i Ås kommune
Det er gjennomført kartlegging av bever i Ås i 2018. Det er da kartlagt søndre
del av Ås kommune, 7 bekker totalt. Her er det funnet en bestand på 3 kolonier.
Det resterende arealet av kommunen er ikke kartlagt i felt, men det er
dokumentert kolonier i Østensjøvannet og Årungen. Det er ikke rapportert om
felt bever i Ås de siste 13 årene. Dette gir oss en minstebestand på 5 kolonier i
kommunen med anslagsvis 20 individer. Dette er et svært beskjedent estimat og
bestanden er trolig noe større. Et uttak på 20 % av vårbestanden er anbefalt for
å holde en stabil bestand og vil i Ås gi en normal kvote på 4 dyr for hele
kommunen. Kvoten fastsettes i forskrift og gjelder dermed inntil ny vurdering av
bestand og eventuell endring av forskrift gjennomføres.
Punkt 5 i HNM’s vedtak er ubegrunnet og etter en ny juridisk og faglig vurdering
av jakttidsbestemmelsene for bever foreslås jakttid mellom 1. oktober og 31.
mars. I dag gir den sentrale forskriften «Forskrift om jakt- og fangsttider samt
sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31.
mars 2022» nasjonal jakttid på bever mellom 1. oktober og 30. april. I nytt
forslag til jakttider for 2022-2028 beholdes den sentrale jakttiden på bever.
Forskrift om forvaltning av bever åpner for at kommunen kan åpne for jakt i en
nærmere fastsatt periode innenfor den nasjonale jakttiden etter en konkret
vurdering. Denne vurderingen skal baseres på vedtatte forvaltningsmål og
naturmangfoldlovens § 16:
«Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten
produserer et høstingsverdig overskudd.
Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det
videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen
kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens
betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område
og på skade som arten gjør.»
Bever i Ås kommune har lokalt et stort skadepotensial og med en beskjeden årlig
fastsatt kvote vil uttak ikke være til skade for bestanden eller øvrig biologisk
mangfold. Høstingstradisjon tilsier at bever bør jaktes på vinterstid da jakten
stammer fra pelsjegerlivet, selv om enkelte i dag også utnytter kjøttressurser på
bever.
Bever har paringstid i jan – februar og drektighetstid på 105 dager. Det vil da
normalt fødes unger i mai – juni. Det er en diskusjon om jakt på bever, særlig
utvidet vårjakt frem til 15. mai, kan medføre at mordyr skytes med unger i hi.
Dette er selvfølgelig ikke ønskelig. Jakttid i brunst og drektighetstid er normalt
for flere arter som for eksempel rådyr. Utvidet vårjakt på bever (til 15. mai) er
ikke vurdert i Ås komme. En jakttid til 31. mars vil sikre at man ikke skyter
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mordyr med unger i hi og samtidig gi mulighet for utøvelse av normal jakt på
bever.
Økonomiske konsekvenser:
Forvaltningsmål for bever vil gi kommunedirektøren mulighet til å behandle saker
om jakt på bever, og etter den nye forskriften er forvaltningen effektivisert slik
at det for kommunen kun gjenstår administrative oppgaver som kartlegging. Ved
innføring av kvote kreves det administrativ oppfølgning og dette vil trolig utgjøre
3 dagsverk årlig. For grunneier som får etablerte kolonier kan beverskader gi
negative økonomiske konsekvenser.
Alternativer:
Konsekvensene av å ikke vedta forvaltningsmål for bever i Ås kommune vil være
at det vanskeliggjør kommunens håndtering av forvaltning av bever særlig i
skadesituasjoner.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren anbefaler at forskrift om adgang til jakt og fangst av bever
og forvaltningsmål for bever legges ut på høring.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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