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Høring - mål for forvaltning av bever og forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i
Stor-Elvdal kommune
Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. Beveren skal nå forvaltes
mer som småvilt. Kommunen skal ikke lenger godkjenne vald, det er ikke lenger krav om
minsteareal, vi skal ikke sende ut fellingstillatelser, og jegerne skal rapportere rett til Statistisk
sentralbyrå sammen med småviltrapporteringen.
Samtidig skal kommunen lage målsetting for utvikling av bestanden. Så sant det er i tråd med
målsettingene så kan kommunen åpne for jakt i hele eller deler av kommunen gjennom en egen
forskrift. Kommunen kan også sette en kvote for årlig uttak, samt bestemme at jegerne skal
rapportere fangsten til kommunen.
De nye reglene trådte i kraft 15. mai 2017 og gjelder fra og med årets jaktsesong. Med bakgrunn
i dette sendes forslag til målsetting for bestandsutvikling samt forslag til forskrift ut på høring.
For å kunne jakte bever må bestanden gi et høstingsverdig overskudd, jf. naturmangfoldloven
(NML) §§ 5 og 16. Kunnskapen om bestanden bygger dels på utarbeidede driftsplaner, dels på
estimater av tettheten og dels på skadesituasjonen, jf. NML § 8.
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 veier. Selv om enkelte grunneiere i noen
ganske få tilfeller kan bli utsatt for økonomisk tap, vil beverens næringssøk og arealendringer
som oftest gå utover små skogarealer som har liten verdi. Sammenlignet med skader forårsaket
av elg, regnes beverens skader på skog ofte som små.
Erfaringer
Vi har ikke noen fast bestandsovervåking av bever, men inntrykket er at bestandsnivået har vært
rimelig stabilt i lang tid. Erfaringen viser at bestanden klarer seg godt med dagens jakttrykk.
Estimert bestand
På www.miljøkommune.no er det gitt veiledning til hvordan vi kan estimere
bestanden. Ulike undersøkelser har vist at tettheten av beverkolonier om høsten i gjennomsnitt
ligger på 0,25 kolonier pr. km2. Da kan vi regne alle typer av landskap bortsett fra bebygde
områder, fjell, sjø og eventuelle andre uaktuelle landskapstyper. I forvaltningssammenheng
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regner man med at det er 4 bever i gjennomsnitt pr. aktiv koloni. Videre regnes et uttak på 10 –
20 % som bærekraftig. I Stor-Elvdal kommune er det utarbeidet driftsplaner for bever innen
valdene SEG (2011 -2015), Sollia Viltstellområde (2014-2016), Messelt utmarksområdet (20162020) og Kiær Mykleby (2012-2015). Planene samlet sett anses å være dekkende for hele
kommunen. Jaktuttaket har vært på et nivå som tilsier at det er usannsynlig at det har vært noen
bestandsnedgang siden siste registreringer. Med utgangspunkt i 75 aktive kolonier som er
registrert i innsendte driftsplaner estimeres bestanden i Stor-Elvdal til å være 297 individer.
Skadefellinger
Antallet skadefellinger er et tegn på om bestanden ligger innenfor et akseptabelt nivå.
Kommunen har gitt tillatelse til en skadefelling i løpet av de siste fem årene. Kommunen mener
at dette ligger innenfor det som kan aksepteres, og vi foreslår å sette mål om å holde bestanden
på dagens situasjon.
Bør beveren fredes i noen områder?
Beveren er en nøkkelart som er viktig for en rekke andre arter. Samtidig er den en art som gir
naturopplevelser gjennom byggverk og spor den etterlater seg i naturen. Det kan tenkes at det
finnes områder hvor det er spesielt ønskelig å ha bever. Dette kan være områder som brukes til
undervisning (vassdrag nær skoler), forskning, kanopadlingsområder eller andre
friluftslivsområder. Så langt kommunen kjenner til er det ikke noen områder som blir brukt
spesielt til undervisning eller der beveren bør bevares. Det er grunneier som har jaktretten og
skoler eller andre kan gjøre avtaler direkte med grunneier om jaktfrie områder hvis det skulle
være aktuelt.
Konklusjon
Kommunen mener at beverbestanden produserer et høstingsverdig overskudd, jf. NML § 16, og
at nivået på dagens uttak ligger langt under grensen for når det er fare på ferde for at
forvaltningsmålet for arter ikke vil bli nådd, jf. NML § 5. Den samlede belastningen på
økosystemet vil ikke øke, jf. NML § 10. Det er derfor ikke nødvendig å ta i bruk føre-var
prinsippet, jf. NML § 9. Konklusjonen er at vi kan åpne for jakt og fangst av bever, og vi mener
også at det ikke er nødvendig å sette kvote.
Høringsuttalelser til forslagene merkes «Høringsuttalelse til målsetting for forvaltning av bever
i Stor-Elvdal og/eller forskrift om adgang til jakt og fangst på bever i Stor-Elvdal kommune,
sak 17/962» og sendes per brev eller per e-post til Stor-Elvdal kommune innen 10.01.2018. De
instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg.

Med hilsen
Marianne Kløften
Saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.

Vedlegg:
1 Utkast til målsetting for forvaltning av bever i Stor-Elvdal
2 Utkast til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i
Stor-Elvdal kommune

Oversikt over mottakere:
RENDALEN KOMMUNE
ÅMOT KOMMUNE
RINGEBU KOMMUNE
SØR-FRON KOMMUNE
FOLLDAL KOMMUNE
ALVDAL KOMMUNE
KOPPANG
JAKTSKYTTERKLUBB
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Hedmark
STOR-ELVDAL
GRUNNEIERFORENING
KIÆR MYKLEBY og STAI
IMSDALEN v/Anders Kiær
SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE
Messelt utmarksområde v/Ellen
Cathrine Burchardt
Sætresameiet v/Christian Dokken
Helge Krog
Søndre Sætre v/Anne Dieset
NORTØMMER AS
SB SKOG AS
GLOMMEN SKOG SA

Hanestadveien 1
Torget 1
Hanstadgata 4
Kommunevegen 1
Gruvvegen 7
Gjelen 3
Briskebyveien 6

2485
2450
2630
2647
2580
2560
2480

RENDALEN
RENA
RINGEBU
SØR-FRON
FOLLDAL
ALVDAL
KOPPANG

Postboks 4404
Postboks 4034
Postboks 79

2325
2306
2481

Hamar
Hamar
KOPPANG

Storelvdalsveien 3058

2480

KOPPANG

v/Sollia Fjellstyre Solliaveien 861 2477
Storelvdalsveien 3374
2480

SOLLIA
Koppang

Postboks 149, 2451 Rena
Konglefaret 37 B
Desetveien 1196
Svartbekkvegen 1
Fredensvoldvegen 2
Postboks 1329

RENA
Eiksmarka
RENA
ELVERUM
ELVERUM
ELVERUM

2450
1359
2450
2406
2408
2405

