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HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FORVALTNING AV BEVER OG 
FORVALTNINSGMÅL FOR BEVER I VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag av 26.8.2019 til: 

- Lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Vestre Toten kommune, og  
- Målsetting for forvaltning av bever i Vestre Toten kommune 

legges ut på høring.  
 
Høringsfristen settes til 31. oktober 2019 
 

 

Utrykte vedlegg: 
 

1. Forskrift om forvaltning av bever (FOR-2017-04-26-519):   
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519?q=bever 

2. Naturmangfoldloven:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven 

 
Trykte vedlegg:  

1. Høringsforslag datert 26.8.2019 – Forskrift om jakt og fangst av bever i Vestre 
Toten kommune  

2. Høringsforslag datert 26.8.2019 - Forvaltningsmål for bever i Vestre Toten 
kommune 

3. Bestandsplan for bever - bestandsplanområde Vestre Toten utmarkslag 
(VTU), vald 0529/1, og Eina viltlag/Eina allmenning, vald 0529/2. Perioden 
2015-2019.   
 

 
Bakgrunn:  
15. mai 2017 kom det ny nasjonal Forskrift om forvaltning av bever. Forskriften stiller 
krav om at kommunene skal utarbeide mål for forvaltning av bever. Kommunen kan 
også åpne for jakt av bever i kommunen gjennom fastsetting av ny lokal forskrift. Da 
det ikke er noen overgangsordning er det behov for å fastsette ny lokal forskrift for å 
opprettholde muligheten for jakt på bever i kommunen.  
 
Nasjonal forskrift om forvaltning av bever legger opp til at beverjakt blir mer som 
annen småviltjakt, uten krav om vald og tildeling fellingstillatelser fra kommunen. 
Kommunen har likevel anledning til å stille krav om rapportering og kvotesetting 
gjennom ny lokal forskrift.  De fleste kommuner som har vedtatt ny forskrift har ikke 
innført kvoter, men mange har innført rapporteringsplikt for felt bever.  
 
 
Fakta: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519?q=bever
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven


Det ble åpnet for jakt på bever i Vestre Toten kommune kommunen i 2010 (K-styre 
sak 7/10), gjennom fastsettelse av forskrift om adgang til jakt etter, og minsteareal 
/minstevasslengde for elg, hjort rådyr og bever, Vestre Toten kommune, Oppland 
(FOR-2010-02-04-206). Her var det fastsatt minstevannlengde for felling av bever på 
20 km. Totalt tellende vasslengde i kommunen var regnet ut til 96 km fordelt slik:  
 
Vestre Toten Utmarkslag: 48,5 km 
Eina viltlag: 44 km  
Eina Almenning: 3,5 km  
 
 
Forvaltning og skadeomfang 
Bevervaldene i kommunen har utarbeidet bestandsplaner for bever. Seneste vedtatte 
bestandsplan var en felles plan for hele kommunens areal, dvs. bestandsplanområde 
Vestre Toten Utmarkslag (VTU), vald 0529/1, og Eina viltlag/Eina allmenning, vald 
0529/2.  Planen gjelder for perioden 2015-2019 og ble godkjent i viltnemda 
11.5.2015 (sak 2/15).  
 
Ut fra tidligere bestandskartlegginger i 2001 og 2009, er det i siste bestandsplan 
åpnet for en årlig kvote på 5 dyr med et akseptabelt avvik på +/-2 dyr i hele 
kommunen.  Delmål i planens kap. 3.2 første kulepunkt tar sikte på å holde en 
bestand, som gir et årlig uttak på 4-5 dyr (20-25 % av bestanden).   
 
Det har ikke blitt tatt ut like mye bever som denne bestandsplanen åpner for.  
 
Tidligere registrert jaktuttak er: 
 
2010/11: 2 stk (2 hanndyr)  
2011/12: 2 stk 
2014/15: 4 stk  
2015/16 1 stk (påkjørt)  
  
Det rapporteres om beveraktivitet på mange lokaliteter i kommunen. Dette gjelder 
både i Eina Almenning, rundt Einafjorden, i Hunnselva og i Toten Almenning 
(Stormyra). Også på Bøverbru er det jamnlig aktivitet av bever i bl.a. Bøvra og 
Rauputten.  
 
Det har vært noen utfordringer pga. beverdemninger og tette stikkrenner i kommunen 
de senere år, og senest i 2017 ble det fjernet 3 beverdemninger i Bøvra på Bøverbru.  
Det har også tidligere vært problemer med at bever har demt opp og økt 
vannstanden i Rauputten og Vesle Bergsjøen på Bøverbru. Beverdammer har flere 
ganger blitt fjernet som følge av dette. Det ble i 2010 gitt tillatelse til skadefelling av 5 
bevere i Rauputten, uten at noen av disse ble rapportert felt.   
 
Statens vegvesen hadde i 2017 utfordringer med at bever har demt opp utløp av 
stikkrenner på fv. 123 (Reinsvoll) og fv. 117 (Eina).  
 
Rundt Einafjorden meldes fra grunneiere at beveren enkelte steder feller en del 
større lauvtrær i jordekanter langs fjorden og ute på øyene.  
 



Et uttak på 10-20 prosent av vårbestanden er ansett som bærekraftig. For å 
opprettholde beverkoloniene det jaktes på bør en unngå å skyte store dyr (drektige 
hunner og store hanner). Uttaket bør legges på ungdyr. Gjennomsnittlig størrelse på 
en beverkoloni er 4 dyr, men kan også være mer med både dominante par, 
fjorårsunger og årsunger.  
 
 
Vurdering: 
 
Det bør være et mål for forvaltning av bever i kommunen å opprettholde en fortsatt 
levedyktig bestand av bever som grunnlag for biologisk mangfold, jakt og 
naturopplevelser.  
 
Legger en til grunn de siste 8 års lave fellingstall, og kjent beveraktivitet i kommunen, 
tyder dette på at jakt ikke har overbeskattet bestanden. Jaktrettshaverne har i denne 
perioden ivaretatt beverbestanden med et bærekraftig jakt- og fangst uttak.  
 
Rådmannen mener at det bør åpnes for fortsatt jakt i kommunen, dette forutsetter en 
fortsatt bærekraftig forvaltning som er i tråd med de foreslåtte kommunale mål for 
forvaltningen.  
 
Ved fortsatt åpning for jakt i kommunen gjennom ny forskrift, bør det etter 
Rådmannens syn, være pålagt rapportering av fangstutbytte til kommunen etter endt 
jakt. Dette vil gjøre det mulig å ha oversikt over jakttrykket. For å holde best mulig 
oversikt over utbredelse og bestand bør det samles inn informasjon om 
beverbestanden, hovedsakelig gjennom innhenting av informasjon fra grunneiere og 
jegere. 
 
Omfang og behov for fjerning av beverdemninger, og evt. søknader om skadefelling, 
bør så langt det går, reduseres til et minimum ved uttak gjennom ordinær jakt eller 
fangst. Det største jakttrykket bør derfor legges områder hvor beveren tradisjonelt 
har gjort skade eller medfører stort skadepotensiale på eiendom og infrastruktur.  
 
Jakttid 
Den nasjonale jakttidsrammen på bever er 1. november-30. april.  
 
Kommunene har fått mulighet til å utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i 
etterkant for hele eller deler av kommunen. Dette fremgår av § 3 i 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. Dette gjelder der is- og snøforhold vanskeliggjør en 
bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.  
 
Ved en forlenging av jakttiden øker imidlertid muligheten for å skyte beverhunner 
som nylig har fått unger, eller som skal føde kort tid etter. Dette skyldes at de fleste 
beverungene fødes i mai. Av dyreetiske hensyn bør derfor utvidet jakttid på våren 
etter rådmannens syn unngås. I områder som er vanskelig tilgjengelige for jakt på 
våren pga. is bør en derfor forsøke å benytte muligheten til å jakte før isen legger 
seg, eller benytte feller godkjent til beverfangst. 
 
 



Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8-12  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for utøving av offentlig 
myndighet som berører naturmangfoldet. 
 

 §8 - (Kunnskapsgrunnlaget) 
Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig ivaretatt gjennom 
tidligere bestandskartlegginger, gjeldende bestandsplaner, kunnskap om 
jaktuttak og oversikt over tilgjengelig beverhabitat. Sammen med krav om 
rapportering av jaktutbytte, og innhenting av kunnskap om beverlokaliteter, vil 
dette være tilstrekkelig for å ivareta en bærekraftig beverbestand i kommunen.  

 §9 – (Føre var prinsippet) 
Vi anser kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å innføre foreslåtte forskrift og 
forvaltningsmål. Det er ikke fare for irreversibel skade på naturmangfoldet som 
følge av vedtak om forskrift eller forvaltningsmål. Føre var prinsippet kommer 
ikke til anvendelse.  

 §10 – (Økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Jakt som utøves innenfor rammene av foreslått ny lokal forskrift og de 
kommunale målene for beverforvaltningen, ansees ikke å medføre en 
uakseptabel samlet belastning på økosystemene rundt beverens habitater i 
kommunen. 

 §11 – (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12 
(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Dette ansees som irrelevant i denne saken 
  
 

Konklusjon:  
Rådmannen mener at det er grunnlag for å åpne for beverjakt gjennom lokal forskrift, 
og anbefaler Vilt- og innlandsfiskenemda å legge ut forslag til Forskrift om jakt og 
fangst av bever i Vestre Toten kommune (vedlegg) og Forvaltningsmål for bever i 
Vestre Toten kommune (vedlegg) på høring.  
 
Etter høringsrunden vil alle innspill bli vurdert og forslag til forskrift og kommunale 
forvaltningsmål vil bli lagt frem for kommunestyret for endelig vedtak.  
 
 
  
Bjørn Fauchald  
rådmann Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 

 


