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Forslag til lokal forskrift om jakt og fangst av bever 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Hurdal kommune, og kommunale 
målsettinger for forvaltningen av bever i Hurdal legges ut til offentlig høring. Dette i henhold til 
nasjonal forskrift av bever § 3 og forvaltningslovens § 27.  
 
Forslaget gir adgang til beverjakt - og fangst i hele kommunen innenfor den sentrale jaktperioden 
1. oktober - 30. april. I tillegg foreslås utvidet jakttid i områder 300 meter over havet i perioden 
1. – 10. mai.  
 
             
        
 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om forvaltning av bever 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519?q=bever 
  
Lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hurdal kommune, Akershus 
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-04-12-420 
 
Saksutredning: 
Ny sentral forskrift om forvaltning av bever ble vedtatt den 15. mai. 2017. Bever skal nå 
forvaltes mer på linje med annet småvilt. Blant endringene er at kommunen ikke lenger skal 
godkjenne vald for jakt på bever eller tildele kvoter.  
 
Ny forskrift setter krav om at kommunen må ha vedtatte mål for forvaltningen samt fastsette 
lokal forskrift om åpning av jakt på bever.  
Både forvaltningsmål og forslag til ny forskrift for Hurdal tas inn her i samme sak.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519?q=bever
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-04-12-420


 
Utvidet jakttid 
I kommuner eller på steder hvor isen legger seg sjelden, eller hvor is avgang skjer forholdsvis 
tidlig, for eksempel i løpet av mars, vil det trolig fungere å avslutte jakta tidligere enn ellers 
tillat. Dette vil også trolig minke tilfeller av drektige hunner i fangsten. Derimot vil jakt ut april, 
og kanskje til og med frem til 10. mai være nødvendig dersom høstingen skal utføres i 
høyereliggende innlandsområder, og lengere mot nord. Deler av Hurdal ligger såpass høyt at en 
bør legge til rette for utvidet jakttid i utvalgt område.  
 
Forvaltning, jaktuttak 
Det felles 1-3 bevere per år, da interessen for å jakte bever er svært lav. I tillegg tas ut i enkelte 
år 1 eller 2 bevere gjennom skadefelling grunnet bygging av beverdammer på steder som fører til 
skade på eiendom. Det er beverkolonier flere steder i kommunen, både nede i bygda og oppe i 
åsene, så en legger til grunn at stammen er såpass stor at man bør beskatte den noe. Et jaktuttak 
på 10-20 prosent av vårbestanden er ansett som bærekraftig. Hvis bestanden er i sterk vekst, eller 
hvis området har en god habitatkvalitet, tåles trolig et høyere uttak. Størrelsen på en 
gjennomsnittlig koloni er på fire individer. Et uttak på 25 prosent av bestanden, tilsvarer ett dyr 
pr koloni. Det ansees som noe for høyt for å opprettholde bestanden, og vil gi en 
bestandsreduksjon. Kunnskap om størrelsen på bestanden er helt avgjørende for et balansert 
uttak, og er kunnskap som hovedsakelig rettighetshaverne må fremskaffe. Men 
bestandskartlegging bør også være et samarbeid mellom kommunen og rettighetshaverne.   
 
 
Forvaltningsmål 

1. Opprettholde en livskraftig bestand av bever som sikrer artens funksjon i økosystemet og 
dens betydning for det biologiske mangfoldet. 

2. Opprettholde en livskraftig bestand uten at det oppstår større skader for 
næringsvirksomhet og andre samfunnsmessige viktige funksjoner. 

3. Stimulere til en planbasert forvaltning som ivaretar mulighet for sterkest beskatning på 
lokaliteter der risikoen for skader er størst.  

 
 
Forslag til forskrift:  
I  
Det er adgang til jakt på bever i Hurdal kommune 
 
II 
Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttid fastsatt av Miljødirektoratet. I områder 
høyere enn 300 meter over havet er det utvidet jakttid i perioden 1 – 10. mai.  
 
III 
Årlig fellingsresultat skal innrapporteres av jeger til kommunen innen 14 dager etter endt jakt.  
 
IV 
Forskriften trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves den del som omfatter bever i lokal 
forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hurdal kommune, Akershus.  
 
 
 
 
Høringsfrist: 21. desember 2017. 


