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Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever 
og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring. 
 
Saksbehandler: Anette Bjerke Saksnr.: 21/02380-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for næring og miljø            

Kommunestyret             

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  
2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 

vedtas 
 

 

Ås, 02.05.2022 
 

 
Tom Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Samfunnsutvikling 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Forvaltningsmål for bever i Ås kommune, datert 2.05.2022 
2. Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune, Viken, datert 

2.05.2022 
3. Samlet - Høringsinnspill - Forvaltningsmål og forskrift om forvaltning av bever 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Saksprotokoll fra HNM møte 17.08.2021 og 28.09.2021 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follo landbrukskontor v/ Landbrukssjef Arne Ivar Sletnes 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hovedutvalg for næring og miljø behandlet høringsutkast til forvaltningsmål og 
forskrift 17. august og 28. september 2021. Saken har vært på høring og det kom 

inn 6 høringsinnspill som er lagt ved saken. Kommunedirektøren foreslår at 
enkelte innspill tas til følge og legger fram forslag til justerte forvaltningsmål og 

forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 

I møtet i Hovedutvalg for næring og miljø 28.9.2021 ble det fattet følgende 
vedtak: 

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

med 6 ukers høringsfrist. 
2. Forslag til forvaltningsmål for bever legges ut på høring med 6 ukers 

høringsfrist. 

3. HNM’s enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes:  
§3 endres til å lyde: Jakt og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og 31. 

desember. 
 
I tråd med vedtaket er forslag til forskrift og forvaltningsmål sendt på høring til 

landbruks- og grunneierorganisasjoner, Ås jeger- og fiskeforening, natur- og 
miljøorganisasjoner, nabokommuner og Viken fylkeskommune med høringsfrist 

30.11.2021. Det kom 5 innspill innen fristen, fra Viken fylkeskommune, Ås 
landbrukslag, NOAH for dyrs rettigheter, Ås grunneierlag og Naturvernforbundet i 
Ås. Senere har det kommet et innspill fra en privatperson, Even Ålerud.  

 
Viken fylkeskommune  

Viken fylkeskommune mener at målsettingene er gode. De har tillit til at 
kommunen informerer jegere og rettighetshavere tilstrekkelig om punkt 2 i 
forvaltningsmål, om tilpasset jakttrykk. Videre foreslås det at kommunen kan 

vurdere å formulere punkt 4 i målsettingene slik at det også tas høyde for økende 
bestand og skadeomfang, f.eks. endre formuleringen «fastsette kvoter, 

innskrenke jakttiden,…» til «justere kvoter, endre jakttiden,…» 
 
Når det gjelder forslaget til forskrift kommenterer fylkeskommunen at Ås 

kommune velger å innskrenke jakttiden samtidig som det fastsettes en kvote for 
hele kommunen: «Fastsettelse av en totalkvote for kommunen vil alene effektivt 

sette et tak på uttaket, og det framkommer ikke i oversendte dokumenter hvorfor 
man samtidig finner det påkrevet å innskrenke jakttida i forhold til nasjonalt 
fastsatt jakttid.» 

 
Videre ber fylkeskommunen kommunen se nærmere på den lokale forskriftens §5 

om skadefelling. Skadefelling av bever vil måtte skje med hjemmel i 
naturmangfoldloven §18. Den lokale beverforskriften utarbeides med hjemmel i 
forskrift om forvaltning av bever. Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen har 

hjemmel for å sette rammer for behandling av skadefellingssøknader i den lokale 
beverforskriften, og anbefaler at §5 fjernes. 

 
Ås landbrukslag  

Ås landbrukslag har ingen innvendinger til hovedmålet for forvaltning av bever i 
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Ås og har heller ingen merknader til punktene 2-5. Landbrukslaget peker på at det 
for landbruket er viktig at det tas hensyn til at forvaltningen av beverbestanden 

ikke skal føre til unødige skader på jordbruksjord, produktivt skogareal og veier. 
Dersom dette ikke kan oppnås gjennom ordinær jakt, må kommunen raskt kunne 
gi tillatelse til skadefelling, innen dager, ikke uker, for å redusere skadeomfanget. 

 
Landbrukslaget ser at det av dyreetiske årsaker er ønskelig at det ikke utføres jakt 

etter nyttår og støtter forslaget om redusert jakttid, men forutsetter at det kan 
innvilges skadefelling også etter nyttår. 
 

NOAH for dyrs rettigheter  
NOAH for dyrs rettigheter skriver at forslaget om å begrense jakttiden i Ås 

sammenlignet med de nasjonale jakttidene er svært positivt. NOAH støtter også 
hovedmål a om at bestanden skal ivaretas på lang sikt etc. De støtter også 

hovedmål c om at Ås kommune skal bidra til å øke kunnskap og forståelse for 
beverens rolle i naturen etc. For øvrig mener NOAH at det er tungtveiende 
grunner til ikke å tillate jakt i det hele tatt. 

 
Ås grunneierlag 

Ås grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. De mener det derfor 
vil være naturlig at Ås grunneierlag administrerer hvilket geografisk område hvor 
kvoten skal tas ut. Grunneierlaget har følgende forslag til §4 i lokal forskrift: 

 
§4 Kvote 

Årlig kvote for uttak av bever i kommunen er 4 dyr.  
Ås Grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. Ås Grunneierlag 
administrerer hvilket geografisk område hvor kvoten skal tas ut i samråd med 

grunneiere som har eiendom i områder med bever. Kvoten fordeles etter 
prinsippet hvor skadeomfanget er størst og bestandsreguleringen får optimal 

effekt 
 
Naturvernforbundet i Ås 

Naturvernforbundet i Ås (NiÅ) støtter hovedmålet om å ivareta beverbestanden og 
er positiv til ønsket om å bidra til økt kunnskap og forståelse for beverens rolle i 

naturen. NiÅ foreslår følgende endringer til § 1 i forskriften: 
 
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 
rekreasjonskilde, beveren som kilde til naturopplevelser (f.eks. beversafari), samt 

forebygging av unødige skader og ulemper for jordbruksnæring og andre 
samfunnsinteresser. 
 

NiÅ ønsker å bytte ut «landbruksnæring» med «jordbruksnæring» for å markere 
at skogbrukshensyn ikke bør telle sterkt i forhold til forvaltning av bever. 

 
NiÅ mener det er viktig at jakten avsluttes 23.12. for å unngå å skyte drektige 
hunndyr. De etterlyser videre kartlegging av bestanden, og støtter krav om 

rapportering innen 1 dag etter felt bever. 
 

Even Ålerud  
Even Ålerud har lenge etter høringsfristen kommet med et innspill. Han 

kommenterer nedsatt jakttid slik: 
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«Jeg vil påstå at i Norge så blir 90% av all felte bever felt i perioden 1.3.-30.4. 
Dette skyldes at beveren ikke kommer ut av hytta og eksponerer seg i dagslys. På 

våren når natten har blitt kortere må beveren ut av hytta mens det ennå er lyst 
og dette fører til at skuddmulighetene øker og man kan skille de forskjellige 
individene fra hverandre. Og skal man forvalte beveren på en fornuftig måte så er 

man 100% avhengig av å se hvilket individ man tar ut. Klart man kan sette ut 
feller og på den måten klare å ta ut 4 bever i den perioden det her er snakk om, 

men det er ingen forvaltning. Det er redusering uten noen kontroll….» 
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren foreslår å endre punkt 4 i målsettingene i tråd med Viken 
fylkeskommunes forslag. Videre tas fylkeskommunens kommentar om manglende 

hjemmel for å sette rammer for skadefelling i beverforskriften til følge og § 5 
foreslås strøket i forskriften. Punkt 5 i målsettingene kan imidlertid beholdes selv 

om skadefelling ikke omtales i forskriften.  
 
Siden jakttiden er avsluttet før paringstiden begynner kan siste setning i 

forvaltningsmål 3 (drektighetsvurdering) strykes. 
 

Ås grunneierlags forslag om at grunneierlaget skal kunne fordele kvoter til 
områder vil etter kommunedirektørens vurdering ikke være juridisk holdbart og 
bør ikke tas til følge. 

 
Åleruds vurderinger rundt jakttid viser noe av problemet med å begrense jakttiden 

til høsten og fylkeskommunen stiller også spørsmål rundt nedsatt jakttid. Utvalget 
har enstemmig vedtatt at jakttiden bør reduseres og kommunedirektøren ser ikke 
at dette nødvendigvis må endres av faglige grunner, selv om forvaltning på 

individbasis blir begrenset ved kun høstjakt. Imidlertid har utvalget satt jakttidens 
slutt til 31.12. Dette foreslås endret til 23.12. på grunn av generell 

fredningsbestemmelse i julen. Siste setning i forslag til forskrift §6 om felling av 
hunkjønn strykes siden jakttiden avsluttes før paringstiden. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Forvaltningsmål for bever vil gi administrasjonen 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.  Dette betyr imidlertid ikke at det er behov for å øke de 
økonomiske rammene til landbrukskontoret.   

 
Alternativer: 
Det er ikke kommet høringsuttalelser som tilsier andre vedtak enn foreslått. Et 

alternativ er å sette jakttiden lik nasjonal bestemmelse (1.10. – 30.4.) dersom 
utvalget vil endre dette etter høringsinnspill. 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at forskrift om adgang til jakt og fangst av bever 
og forvaltningsmål for bever vedtas med endringer som foreslått. Med dette får Ås 

kommune en langsiktig strategi for bærekraftig forvaltning av bever og en klar 
forskrift.  
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


