
Høringsbrev til "Forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i 

Spydeberg kommune" og "Høringsforslag kommunale målsetninger 

for bever i Spydeberg kommune" 
 

Bakgrunn: 

Det har vært ett ønske fra Miljødirektoratet at forvaltningen av bever skal forenkles for 

jaktrettshaverne. Resultatet av dette kom gjennom ny forskrift i 2017 «om forvaltning av 

bever». Beverjakt blir gjennom den nye forskriften mer som småviltjakt, da det ikke blir noe 

krav om vald, tellende vannlengde eller fellingstillatelse for å jakte bever.  

Kommuner som ønsker beverjakt må i tråd med ny forskrift åpne for jakt på bever, i hele 

eller deler av kommunen, gjennom lokal forskrift samt utarbeide kommunale målsetninger 

for bever i eget dokument. De kommuner som tidligere har åpnet for jakt på bever med 

hjemmel i gammel forskrift «om forvaltning av hjortevilt og bever», må åpne for beverjakt 

på nytt gjennom lokal forskrift med hjemmel i den nye forskriften «om forvaltning av bever». 

Det vil ikke være anledning til å jakte bever før en slik forskrift har tredd i kraft.  

Forslaget: 

På bakgrunn av den nye forskriften har Landbrukskontoret utarbeidet et forslag til lokal 

forskrift som åpner for jakt på bever i kommunen. Denne er forsøkt utarbeidet så enkelt som 

mulig, og knyttes opp til de kommunale målsetningene som vil gi videre føringer for 

beverjakt i kommunen. Jakttider og fangstrapportering følger de bestemmelser som finnes 

nasjonalt, selv om kommunen kan pålegge ekstra rapportering eller innskrenkninger i jakttid.  

Forslaget vil igjen åpne for beverjakt i kommunen. Den største endringen fra tidligere vil 

være at det ikke lenger er bevervald, men at grunneiere eller den som jakter for grunneier 

kan felle bever på sin grunn uansett hvor stor denne eiendommen er. Det vil heller ikke bli 

noen begrensninger i beverjakta foruten noen oppfordringer i de kommunale målsetningene. 

Det som kan bli et problem er at det kan bli høstet for mye bever. Beveren får færre avkom 

pr år enn det andre småviltarter kan få. Det betyr at det tar lengre tid før en beverbestand 

tar seg opp igjen. Det er viktig at jegere og grunneiere er klar over dette, og tar sine 

forhåndsregler. Kommunen har mulighet til å stoppe jakta dersom det viser seg at det blir 

jaktet for hardt i forhold til bestanden.  

Gjennom høringen ønsker vi å få innspill på eventuelle svakheter med forskrift og 

målsetningene, samt meninger fra interessegrupper som blir berørt av forskriften.  

Høringsinnspill sendes skriftlig til Landbrukskontoret HSA, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

eller på mail til landbruk@spydeberg.kommune.no  

Høringsfrist 31. oktober 2017.  
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