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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Skedsmo kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til mål for beverbestand i Skedsmo kommune sendes ut på høring.
3. Forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo
kommune – sendes ut på høring.
Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene ble behandlet i Kommunestyret.

Behandling i Vilt- og innlandsfiskenemnd - 28.11.2017:
Enstemmig vedtatt med 5 stemmer.
Vedtak i Vilt- og innlandsfiskenemnd - 28.11.2017:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Skedsmo kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til mål for beverbestand i Skedsmo kommune sendes ut på høring.
3. Forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo
kommune sendes ut på høring.
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Behandling i Hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk - 10.01.2018:
Vedtak i Hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk - 10.01.2018 – innstilling til
formannskapet:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Skedsmo kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til mål for beverbestand i Skedsmo kommune sendes ut på høring.
3. Forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo
kommune – sendes ut på høring.
Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene ble behandlet i Kommunestyret.
Enstemmig vedtatt
Behandling i Formannskapet - 17.01.2018:
Vedtak i Formannskapet – 17.01.2018 – innstilling til Kommunestyret:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Skedsmo kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til mål for beverbestand i Skedsmo kommune sendes ut på høring.
3. Forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo
kommune – sendes ut på høring.
Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene ble behandlet i Kommunestyret.
Enstemmig vedtatt
Behandling i Kommunestyret - 24.01.2018:
Vedtak i Kommunestyret - 24.01.2018:
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Skedsmo kommune sendes ut på
høring.
2. Forslag til mål for beverbestand i Skedsmo kommune sendes ut på høring.
3. Forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo
kommune – sendes ut på høring.
Høringsperioden er 6 uker fra den dato forslagene ble behandlet i Kommunestyret.
Enstemmig vedtatt
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1. Bakgrunn
Den 15. mai 2017 trådte en ny nasjonal forskrift om forvaltning av bever i kraft.
Forskriften stiller krav om at kommunen skal utarbeide mål for forvaltning av bever.
Kommunen kan videre fastsette lokal forskrift der det åpnes for jakt på bever, dersom
bestandssituasjonen tillater det.
Beveren er en økologisk nøkkelart som gjennom sin påvirkning av landskapet har
positive effekter for ulike arter av insekter, fugl, fisk, m.m. I tillegg kan beverens
demninger ha en flomdempende og erosjonsdempende effekt. Samtidig kan beverens
oppdemning medføre oversvømmelse og skader på skog, landbruksarealer og veger.

Vedlegg i saken
1. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Skedsmo kommune høringsforslag
2. Forslag til mål for beverbestand i Skedsmo kommune – høringsforslag
3. Forsalg til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo kommune
Ikke vedlagt:
1. Forskrift om forvaltning av bever av 2017 (FOR-2017-04-26-519)
2. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Skedsmo kommune
av 2009 (FOR-2009-10-07-1418)
1.

Saksopplysninger

Administrasjonen av bever forenkles. Krav til fellingstillatelse og opprettelse av
bevervald for å jakte bever, faller bort. I den nasjonale forskriften framgår det at
kommunene må utarbeide målsettinger for utvikling av bestanden og lokal forskrift om
forvaltning av bever. Jakten på bever utøves med grunneiers tillatelse, som ved annen
småviltjakt.
I forvaltningsloven § 37 første ledd stilles det krav om at forvaltningsorganet skal påse
at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. For å sikre sakens opplysning
skal forslag til forskrift sendes ut på høring til interesseorganisasjoner og andre berørte
parter. I tillegg skal saken legges ut til offentlig ettersyn for å nå andre målgrupper.
Vilt- og innlandsfiskenemnda i Skedsmo ser det som naturlig at kommunestyret også
sender ut på høring målsettingene for bever, fordi det bør være sammenheng mellom
målsettinger og forskriftsteksten.
En ny lokal forskrift for bever utløser endringer på gjeldende forskrift om adgang til jakt
etter elg, hjort, rådyr og bever i Skedsmo kommune. Ved fastsetting av ny forskrift om
bever skal eksisterende forskrift endres slik at den gjelder kun for elg, hjort og rådyr.
Vurdering
Ny lokal forskrift for bever med målsetting:
For å kunne jakte bever må bestanden være levedyktig og produsere et høstingsverdig
overskudd, jf. naturmangfoldloven §§ 5 og 16. Vi har ikke vitenskapelige kartlegginger
av beverbestanden i Skedsmo kommune, men naturmangfoldloven § 8 stiller heller ikke
et ultimat krav om dette.
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Forskningen viser at et uttak på inntil 10 – 20 % av vårbestanden regnes som
bærekraftig. Flere kommuner i Akershus har brukt dette målet ved fastsetting av årlig
uttak av bever.
Selv om statlige sektormyndigheter ønsker at det foretas kartlegginger og
digitaliseringer av beverkolonier, så kan ikke administrasjonen anbefale at det brukes
omfattende ressurser på dette. Det anbefales at kartleggingen av beverbestanden
gjennomføres i samarbeid med andre nabokommuner, innen 5 år. Det er mest
hensiktsmessig at kartleggingen gjennomføres etter sammenslåingen av Skedsmo
kommune med Fet kommune og Sørum kommune.
Ifølge den nasjonale forskriften kan kommunen åpne for kvotefri jakt i hele eller deler av
kommunen. Alternativt kan kommunen sette kvoter for årlig uttak i ulike områder, men
skal ikke tildele kvote til godkjente bevervald da disse opphører. Det finnes ikke noe
nasjonalt system for oppfølging av kvoten for bever. Det er heller ikke etablert
varslingsordning for å følge med på uttaket av bever. Administrasjonen ser ikke
hvordan kvotejakten skal håndheves, og mener derfor at kvotefri jakt er mest
hensiktsmessig. Hvis kommunen velger kvoter, områder og rapportering til kommunen,
vil dette utløse et større ressursbehov innen den kommunale viltforvaltningen ved at
kommunen må lage system for dette.
Administrasjonen anser det kunnskapsgrunnlaget knyttet til bever å stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jf.
naturmangfoldlovens § 8. Det er lite sannsynlig at den samlede belastningen på
økosystemet vil øke som følge av en videreføring av kvotefri beverjakt i Skedsmo, jf.
naturmangfoldlovens § 10. Det anses derfor ikke som nødvendig å ta i bruk føre-var
prinsippet, jf. naturmangfoldlovens § 9.
På bakgrunn av vurderingen er det utarbeidet forskrift for bever for Skedsmo kommune
med tilsvarende målsetting for bever som sendes ut på høring.
Endring av forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Skedsmo kommune,
Akershus:
Siden 2009 har Skedsmo kommune hatt felles forskrift for jakt på elg, hjort, rådyr og
bever (FOR-2009-10-07-1418). Fastsetting av en ny forskrift for bever utløser endring
av eksisterende forskrift.
Endringene blir følgende:
Tittelen endres:
Fra: Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Skedsmo kommune,
Akershus
Til: Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Skedsmo kommune, Akershus
Del 1 endres:
Fra: Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Skedsmo kommune.
Til: Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo kommune.
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Del 2 endres:
Fra: Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Elg
Hjort
Rådyr
Bever
Minsteareal i
Minsteareal i
Minsteareal i
Fordelingsgrunnlag
dekar
dekar
dekar
Minste vannlengde 2 000
2 000
15 000
500
meter
Til: Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvote er som angitt i tabellen:
Elg
Hjort
Rådyr
Minsteareal i dekar Minsteareal i dekar Minsteareal i dekar
2 000
15 000
500
Del 3 endres:
Fra: Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 28. april 2004 nr.
689 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Skedsmo kommune, Akershus.
Til: Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 7. oktober 2009 om
adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Skedsmo kommune, Akershus.
5. Konklusjon
Skedsmo kommune skal fortsette å ha beverjakt i hele kommune.
Skedsmo kommune velger å følge anbefalingene fra forskningen som viser at et uttak
på inntil 10 – 20 % av vårbestanden regnes som bærekraftig. Det anbefales kartlegging
av beverbestanden i samarbeid med nabokommunene innen 5 år.
Forslag til lokal forskrift om jakt og fangst av bever og mål for beverbestand i Skedsmo
kommune sendes ut på høring og offentlig ettersyn (vedlegg 1 og 2).
Samtidig sendes ut på høring endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i
Skedsmo kommune, Akershus (vedlegg 3)
Innspill/merknader bes merket med vår referanse 2017/17255 og sendes til
postmottak@skedsmo.kommune.no eller til Postboks 313, 2001 Lillestrøm
Høringsperioden er 6 uker fra den dato høringsforslagene ble behandlet i
Kommunestyret.

Skedsmo kommune den 15.11.2017
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for rådmannen
Anne-Berit Haavind

Kommunaldirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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