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Høringsinnspill - Forvaltningsmål og forskrift om forvaltning av bever (Ås 
kommune, Viken) 
 

Vi viser til brev datert 11.10.2021 hvor det høres på forslag til Forskrift om adgang til jakt og 
fangst av bever i Ås kommune, Viken og kommunale målsetninger for beverforvaltningen. 

Bakgrunn 
For at det skal kunne jaktes bever, stiller forskrift om forvaltning av bever krav om at 
kommunen åpner for slik jakt gjennom en lokal forskrift (§3), samt at kommunen utarbeider 
kommunale målsetninger for forvaltning av arten (§2).  

Ås kommune hører her parallelt på en lokal forskrift om åpning for jakt på bever og 
kommunale forvaltningsmål.  

Kommunale målsetninger 
Fylkeskommunen mener de fremlagte målsetningene synes gode, og vi har tillitt til at 
kommunen informerer jegere og rettighetshavere tilstrekkelig om punkt 2 (om tilpasset 
jakttrykk) til at disse blir fulgt opp i felt. Det legges opp til kartlegging av beverkolonier innen 
2024, og at kunnskapen skal ajourholdes jevnlig i samarbeid med rettighetshavere og 
nabokommuner. Dette er bra. Den løpende oppdateringen kommunen ønsker seg fra 
rettighetshavere vil nok riktignok erfaringsmessig kreve periodisk initiativ fra kommunens 
side, men fylkeskommunen er godt fornøyd med at man har fokus på overvåkning av 
bestanden.   

I punkt 4 beskrives ulike forvaltningsgrep som kan tas hvis målsetningene ikke nåes med 
dagens forvaltning. Disse tiltakene («fastsette kvoter, innskrenke jakttiden, frede hele eller 
deler av kommunen…») er begrensende og vil primært være aktuelle hvis uttaket skulle vise 
seg å bli for høyt. Det må påpekes at flere av disse begrensende forvaltningsgrepene allerede 
er tatt i bruk i forskriften, og hvis det skulle oppstå skader lokalt vil forskriften, slik den er 
formulert, kunne være til hinder for å nå målsetningenes punkt 1 b) om å forhindre skader og 
ulemper på andre samfunnsinteresser. Kommunen kan vurdere å formulere punkt 4 i 
målsetningene slik at det også tas høyde for økende bestand og skadeomfang (f.eks. endre 
formuleringen «fastsette kvoter, innskrenke jakttiden,…» til «justere kvoter, endre 
jakttiden,…»).  
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Om lokal forskrift
Fremlagte forslag til lokal beverforskrift for Ås kommune gjenspeiler naturmangfoldloven §5,
og vurderes å i all hovedsak tilfredsstille formelle krav knyttet til en slik forskrift.

Det konstateres at Ås kommune velger å innskrenke jakttiden (jfr. §3 i lokal forskrift) samtidig
som det fastsettes en kvote for hele kommunen (§4 i lokal forskrift). Fastsettelse av en
totalkvote for kommunen vil aleine effektivt sette et tak på uttaket, og det fremkommer ikke i
oversendte dokumenter hvorfor man samtidig finner det påkrevet å innskrenke jakttida i
forhold til nasjonalt fastsatt jakttid. Fylkeskommunen velger bare å konstatere at innskrenking
av jakttid og fastsettelse av kvote er forvaltningsgrep kommunen kan velge å benytte, jfr.
forskrift om forvaltning av bever §3. Fylkeskommunen har ingen forutsetninger for å vurdere
størrelsen på fastsatt kvote, og har tillit til at kommunen vurderer uttaket opp mot
bestandssituasjonen og egne målsetninger.

Fylkeskommunen ber derimot 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. Den
nasjonale forskriften omhandler kun ordinær jakt og fangst av bever, hvilket betyr at også
lokale forskrifter utarbeidet med hjemmel i denne må begrense seg til bestemmelser knyttet
til ordinær jakt. Vi kan ikke se at kommunen har hjemmel for å sette rammer for behandling
av skadefellingssøknader i den lokale beverforskriften, og §5 anbefales fjernet.

Det erkjennes at kommunen kan ha behov for å formidle hvilken linje man ønsker å legge seg
på ved behandling av skadefellingssøknader etter naturmangfoldloven §18. Fylkeskommunen
legger til grunn at man bør kunne henvise til kommunens forvaltningsmål for bever ved slike
henvendelser, hvor det i punkt 5 tydelig fremkommer at kommunen ønsker å legge seg på en
restriktiv linje.

Utover dette har Viken fylkeskommune ingen innspill til lokal beverforskrift for Ås kommune
eller tilhørende kommunale mål.

Vennlig hilsen

Elin Tangen Skeide Håkon Bergø

Avdelingsleder Rådgiver



Ås Landbrukslag 
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Høring – Forvaltningsmål og forskrift om forvaltning av bever 

Innspill fra Ås Landbrukslag 

 

 

 Vi har mottatt kommunens forvaltningsmål og forskrift om forvaltning av bever til høring. 

I dokumentet «Forvaltningsmål for bever i Ås kommune» har vi ingen innvendinger til 

hovedmålet som tar sikte på at bestanden av bever skal opprettholdes i sine naturlige 

utbredelsesområder. 

Vi har heller ikke merknader til hvordan dette skal oppnås, vist i punktene 2 - 6.  

For landbruket er det viktig at det tas hensyn til at forvaltningen av beverbestanden ikke skal 

føre til unødige skader på jordbruksjord, produktiv skogsareal og veier Dersom dette ikke kan 

oppnås gjennom ordinær jakt, må kommunen raskt kunne gi tillatelse til skadefelling. Raskt 

betyr her dager, ikke uker, for å redusere skadeomfanget. 

I høringsforslaget om «Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune», er det 

foreslått at jakttiden settes til fra 1. oktober til 23. desember. I det nasjonale regelverket er 

jakttida fra 1. oktober til 30. april. Landbrukslaget ser at det av dyreetiske årsaker er ønskelig at 

det ikke utføres jakt etter nyttår. Derfor støtter vi forslaget om å avslutte jakta 23. desember, 

men vi vil da peke på som omtalt ovenfor, at dersom det skulle bli skade på jord eller eiendom 

av bever etter nyttår, at det da kan innvilges skadefelling av bever. 

 

Med hilsen 

For Ås Landbrukslag 

Anders Heen 



Til

Follo landbrukskontor

PB 183, 1431 Ås

follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Fra

NOAH – for dyrs rettigheter

Dronningens gate 13

0152 Oslo

post@dyrsrettigheter.no

Dato: 25.11.2021

Høringssvar til forvaltningsmål for bever og forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås

kommune

NOAH – for dyrs rettigheter ønsker herved å komme med innspill til høring for forvaltningsmål for

bever og forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune med høringsfrist 30.

november 2021.

Forslaget om å begrense jakttiden i Ås sammenlignet med de nasjonale jakttidene er svært

positivt. På denne måten unngås jakt og forstyrrelser i den svært sårbare yngletiden. NOAH

støtter også hovedmål a om at beverbestanden skal ivaretas på lang sikt og at levedyktige

bestander skal opprettholdes i sine naturlige utbredelsesområder. NOAH støtter også hovedmål c

om at Ås kommune skal bidra til å øke kunnskap og forståelse for beverens rolle i naturen og dens

betydning for det biologiske mangfoldet i områdene den forekommer. Forøvrig mener NOAH at

det er tungtveiende grunner til å ikke tillate jakt i det hele tatt.

NOAH oppfordrer til å ikke åpne for beverjakt i Ås kommune

I lys av økt kunnskap om belastningen på dyrs velferd i forbindelse med jakt, samt naturkrisen

hvor stadig flere arter trues, mener NOAH behovet er stort for å innskrenke jakt som aktivitet. FN

rapporterer at den nest største årsaken til krisen er direkte utnytting gjennom jakt og fangst.1

Artsdatabanken la nylig frem ny rødliste for arter i Norge og kunne rapportere at 38% av de

vurderte pattedyrartene er rødlistet. Pattedyrene er blant de artsgruppene som har størst andel

truede eller nær truede arter. I en verden hvor de ville pattedyrene til sammen utgjør 4% av2

biomassen, og vi selv bidrar med 36% og våre husdyr i kjøttindustrien med 60%, er det trolig på

tide å spørre hvor stort behov det er for at vi regulerer dem. Tallene kommer fra en studie fra

Weizmann Institute of Science i 2018, og viser også at mennesker er ansvarlige for tap av 83% av

2 https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
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alle ville dyr. Ville dyr står mindre rustet til å møte klimaendringene på grunn av jakt, påpeker en3

studie fra Queen Mary University i London fra 2017. Gjennomgående jakter jegere på de sterkeste

dyrene, og utarmer dermed den genetiske variasjonen og stiller artene i en svakere posisjon til å

takle nye utfordringer. Hovedforsker Robert Knell uttaler: «Den negative effekten kan forekomme

med en årlig jaktrate så lav som 5% av de best tilpassede hanndyrene.” Knell uttaler at til og med

dyrepopulasjoner som er utsatt for relativt lavt jakttrykk er mer sårbare for utrydding enn det

man hittil har trodd. En nyere samlestudie (2019) i «Nature Research» som undersøkte over 104

000 vanlige arters tilpasningsevne til klimaendringene, fant at ingen av artene kunne klassifiseres

som trygge. Selv arter som skjære, spurv og rådyr vil kunne trues av klimaendringene fordi

dyrenes tilpasningsmekanismer ikke er raske nok for endringene som nå skjer i miljøet. 15 0005

forskere publiserte i 2017 en appell i vitenskapsmagasinet Bioscience, hvor de uttrykker

bekymring for “defaunation“ – den drastiske reduksjonen i antall ville dyr generelt, ikke bare

truede arter. I 2019 ble enda en studie publisert om at verdens fugler trues av en rekke6

sammenfallende faktorer. Dette bakteppet fordrer en drastisk reduksjon i antall arter og individer

som utsettes for jakt, og i tiden de er belastet med denne tilleggspåkjenningen.7

På bakgrunn av dette oppfordrer NOAH Ås kommune om å benytte seg av sjansen til å gå foran

som et godt eksempel og ikke tillate jakt på bever.

Sterke faginstanser mener beverjakt fører til dårlig dyrevelferd

Beverjakt er sterkt problematisk fordi dyrene som skytes i vann kan dø av drukning. I

Veterinærinstituttets rapport “Konsekvenser av menneskelig aktivitet på dyrevelferd hos viltlevende

dyr” fra 2004 uttaler: «På samme måte som andre semiakvatiske pattedyr som kan oppholde seg

lenge under vann, klarer beveren seg relativt lenge med lite oksygen til hjernen. Ved skudd i

lunge/hjerteregionen med påfølgende forblødning, vil hjernen kunne fungere og bevisstheten

beholdes lenger enn hos dyr uten denne tilpasningen.» Dyrevernhensyn tilsier dermed at beverjakt

bør stoppes.

Man må også huske på at jakt også forstyrrer andre arter som lever i samme miljø. Det er en

kjensgjerning at jakt endrer dyrs adferd. Jakt bidrar til at tiden dyr kan bruke til å skaffe seg føde

reduseres, og tiden de må bruke på å gjemme seg økes. Videre er det en hevet over tvil at dyr blir

utsatt for stadig større press - inkludert klimaendringer som de ikke nødvendigvis er i stand til å

tilpasse seg til. Disse faktorene tilsier at man må senke presset på ville dyr ved å ikke tillate jakt.

Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav til kunnskapsgrunnlag:

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,

7

https://forskning.no/biologisk-mangfold-fugler-okologi/3-milliarder-fugler-har-forsvunnet-i-usa-og-canada/1565435

6 https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229
5 https://www.nature.com/articles/s41467-019-10924-4
4 https://news.nationalgeographic.com/2017/11/wildlife-watch-trophy-hunting-extinctions-evolution/

3 "Humans just 0.01% of all life but have destroyed 83% of wild mammals – study", The Guardian, 21.05.18
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-8
0-of-wild-mammals-stud
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samt effekten av påvirkninger. Kravet tilkunnskapsgrunnlaget skalstå iet rimelig forhold tilsakens
karakterog risiko forskade på naturmangfoldet.

NOAH kan ikke se at at hittil har vært gjort noen kartlegging av bestanden i området. NOAH mener
det vil være svært uansvarlig å tillate jakt uten å ha kartlagt bestanden og kunnskapsgrunnlaget. Som
nevnt kan til og med et lavt jaktuttak medføre risiko for utryddelse, også av arter som ikke anses som
truede per dags dato.

Fokus bør være på forebyggende tiltak
NOAH mener at kommunen bør sette fokus på de praktiske løsningene som eksisterer for å unngå
konflikt med bevere og forebyggende metoder bør vektlegges fremfor jakt. NINAs rapport nr. 21:
“Bever - forvaltning av en jakt-, frilufts- og miljøressurs” fra 2005 beskriver en lang rekke
skadebegrensende tiltak som er effektive. Et eksempel er en såkalt for-dam: “For-dammerelleren
ellerannen form forrørfrontgitter, erden enkleste måten å forebygge at beverblokkererstikkrenner
underveierellerstier. Slike for-dammerkan etableresetterat problemet eroppstått, men iområder
med storbeveraktivitet erdet ofte verdt å vurdere installasjon av for-dam som standard på alle
stikkrenner. For-dammerhindrerogså effektivt av vanlig søppel, kvisterog annet som kommer
drivende ibekken blokkererstikkrennen”. NINAs rapport legger stor vekt på at man bør benytte seg
av tilgjengelige, forebyggende tiltak for å få en effektiv forvaltning: “Den forvaltningen som ermest
effektiv taribrukflere aspekterog erfleksibelog basert på bred kunnskap». Videre står det:
“Metodersom fokusererpå den spesifikke atferden som skaperkonflikten og ikke beveren iseg selv
kan derforofte blimereffektive og billigere idet lengre løp, enn om forgjengeren forgjevesforsøkerå
fjerne individerfra enkelt område med voksende beverbestand.” Det er en feilslutning at8

beverbestanden har behov for “regulering” i form av jakt fra mennesker side. Siden bever er en art
som har spesifikke krav til biotopen, vil en vekst i bestanden stabilisere seg selv når marginale
områder er utnyttet og jakt vil derfor ikke være nødvendig for å redusere vekst i bestanden.9

Hensynet til rekreasjon og flomdemping bør vektlegges
NOAH vil påpeke at beveren er en kilde til rekreasjon også for ikke-jegere. Først og fremst er det en
opplevelse for turgåere og naturfotografer å oppleve beveren i levende live. Samtidig rydder beveren
effektivt vei for et levende og åpent landskap og bidrar dermed til å redusere gjengroing langs
breddene. Dette fører til at disse områdene blir mer tilgjengelige for folk. Behovet er stort for å gjøre
natur- og dyreopplevelser tilgjengelig for flere på en måte som er skånsom for ville dyr. Jakt er i den
sammenheng en negativ faktor som hindrer manges naturglede og regelrett mulighet til å bevege seg
trygt i skogen. I tillegg har beverens bygg har en flomdempende effekt. Beveren som kilde til
rekreasjon for ikke-jegere og beverens flomdempende effekt er i seg selv grunner til å ikke tillate jakt.

Konklusjon
NOAH oppfordrer Ås kommune til å gå foran som et godt eksempel og ikke tillate jakt på bever og
oppfordrer i stedet til å vektlegge forebyggende tiltak.

Med vennlig hilsen
NOAH –for dyrs rettigheter v/Maria Lien, veterinær

9 Ibid.

8 https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/21.pdf
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Ås Grunneierlag representere alle grunneiere i Ås kommune. Således vil det
være naturlig at Ås Grunneierlag administrerer hvilket geografisk område som
kvoten skal taes ut i samråd med berørte grunneiere. Kvoten fordeles således
der hvor skadeomfanget er størst og bestandsreguleringen får optimal effekt.

Tekstforslag til § 4 fra Ås Grunneierlag_

§ 4 Kvote
Årlig kvote for uttak av bever i kommunen er 4 dyr.
Ås Grunneierlag representere alle grunneiere i Ås kommune. Ås
Grunneierlag administrerer hvilket geografisk område hvor kvoten skal taes
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.

Mvh
Jon Simon Grue
Burum Gård
Mob: 915 78 588
Tlf: 22 75 55 55



Ås, Norge
23/11/21

HØRINGSUTTALELSE: FORVALTNINGSMÅL OG FORSKRIFT OM
FORVALTNING AV BEVER

Naturvernforbundet i Ås (NiÅ) viser til brev fra kommunen den 11. oktober 2021 (Ref.
21/00574-5). NiÅ er enig i hovedmålet om å ivareta beverbestanden i kommunen på
lang sikt og opprettholde levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.
NiÅ er positiv til at kommunen ønsker å bidra til å øke kunnskap og forståelse for
beverens rolle i naturen.

§ 1 Formål
NiÅ foreslår følgende endringer til § 1:
«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.»

Når jakt- og fangst nevnes som rekreasjonskilde mener vi at dette bør balanseres
mot beveren som rekreasjonskilde i levende tilstand. Dette kan gjøres ved å f.eks.
legge opp til gjennomføring av beversafari i formålet. Vi tenker først og fremst at folk
kan ha glede av turer på egenhånd for å se etter bever, men påpeker at organiserte
turer for å observere bever også kan ha økonomisk verdi og potensiale for turisme .1

NiÅ ser at beverens naturlige levemåte kan føre til skade på innmark, skog, fast
eiendom og infrastruktur, bl.a ved at bekker og elver kan flomme over eller få nye løp.
Vi mener derfor det er riktig at forvaltningen skal bidra til å hindre unødige skader og
ulemper. Matjord er en svært begrenset ressurs i Norge, og Ås kommune har et
spesielt ansvar for å verne denne ressursen. Derfor mener vi det ville være riktig å
nevne jordbruksnæring spesielt i forskriften. Det kan imidlertid være uheldig å bruke
formuleringen «landbruksnæring», i denne setningen. Dette kan gi inntrykk av et like
sterkt vern av skogbruksinteresser. Beveren har en nøkkelrolle i naturen som veier
tungt. Selv om skogbruksinteresser kan være viktig for den enkelte grunneier, er de
ikke av nasjonal betydning på samme måte som vern av jordbruksarealer. Vi mener
derfor at beverens naturlige innvirkning på skog og skogens tilstand i større grad må

1 https://hurdalsjoen.no/beversafari/

https://hurdalsjoen.no/beversafari/


aksepteres. Hvis bebyggelse, infrastruktur og innmark skal vernes er det ikke mange
andre arealer igjen enn skogen der beveren kan holde til.

§ 3 Jakt- og fangsttid
NiÅ mener det er viktig at jaktperioden avsluttes 23. desember, slik at man reduserer
sjansen for å skyte drektige hunndyr. Dette er viktig både for å respektere
ynglefredningsprinsippet og for å unngå en eksponensiell reduksjon i
bestandsstørrelse . Vi oppfordrer sterkt til å bevare denne tidsavgrensningen i2

forvaltningsplanen.

§ 4 Kvote
NiÅ mener det er bra at det settes et tak på hvor mange dyr som kan tas ut per år. Vi
er imidlertid usikre på om man har det kunnskapsgrunnlaget som trengs for å
fastsette et antall som er i tråd med ønsket om en bærekraftig forvaltning. Er det
nødvendig å vente til 2024 for å gjennomføre den første kartleggingen av
beverbestanden i kommunen, eller kunne dette gjennomføres i samarbeid med
Nordre Follo, som skal gjennomføre kartlegging innen 2023? Vi støtter
forvaltningsmålet om at det skal” gjennomføres jevnlig kartlegging av
beverbestanden”. Dette blir viktig for å følge opp effekten av eventuelt uttak av dyr.

§ 6 Rapportering
NiÅ mener det er bra at det er krav om rapportering innen 1 dag etter felt bever. Dette
er helt klart nødvendig for å sikre at ikke flere dyr tas enn kvoten tillater.

Avslutningsvis vil vi vise til NINA-rapporten  “Bever- forvaltning av en jakt- frilufts- og
miljøressurs” som gir forslag til praktiske tiltak for å begrense beverskader og3

forebygge konflikter.

Mvh
Naturvernforbundet i Ås

Katharina Karlsen Hessen
Lokallagsleder

3 https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/21.pdf

2 https://www.jstor.org/stable/3802949

https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/21.pdf
https://www.jstor.org/stable/3802949


Fra: Even Aalerud 
Sendt: 19. januar 2022 10:28 
Til: Follo Landbrukskontor 
Emne: Bemerkninger til forslag om beverjakt i Ås 
 
Kategorier: Fullført 
 
Hei. 
Jeg registrere at det er åpnet opp for beverjakt i Ås kommune. Dette er noe jeg i utgangspunktet er 
positiv til da bevererbestanden er sterkt økende i våre nabokommuner som Hobøl og Ski, og dette 
selvfølgelig vil påvirke bestanden i Ås. 
Jeg ser det er sendt ut en høring ang forvaltning med frist for innspill den 30.11.21. 
Beklageligvis så har jeg ikke sett eller fått informasjon om dette før i dag, men velger å komme med 
et innspill uansett.  
 
Jeg registrer at dere har satt jakttiden på bever fra 1.10-23.12. mot 1.10-30.4 som gjelder for resten 
av Norge (15.5 i de delene av landet hvor vinteren gjør at isen ligger lenger). 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 hvilke 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.  
I høringsforslaget siste linje leser jeg følgende: Ved felling av hunnkjønn; bes om en vurdering om 
hunnen er drektig eller ei. Da må jeg få lov til å spørre: Har de som sitter på landbrukskontoret 
egentlig den rette kunnskapen om viltet de skal forvalte? Om dere ikke er klar over det så er 
paringstiden for bever januar/februar og drektighetstiden er 2.5/3 måneder. Hvordan kan en 
hunnbever være drektig i oktober-desember da? 
 
Om dere har flere spørsmål ang forvaltning av bever i Ås stiller jeg gjerne opp med min kunnskap og 
erfaring om beverjakt.  
Mvh Even Aalerud. 
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