
Høringsbrev ny forskrift for forvaltning av bever, kommunal målsetting for forvaltning 

av bever i Rakkestad 

Innledning 

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 med 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.  

Bever  

Bever (Castor fiber) er i dag en tallrik art i Østfold. Vi skal likevel ikke langt tilbake før denne 

arten var mer eller mindre utryddet fra skandinavisk fauna. På 1800-tallet var etterspørselen 

etter kjøtt, gjel og pels fra bever stor. Dette medførte ett for høyt jakttrykk som videre førte 

til at beveren ble utryddet fra Sverige og Finland, og overlevde kun i små bestander i 

Telemark og Agder fylkene. I 1880 ble bestanden av bever i Norge anslått og være mellom 

60-100 individer. Det hele endte med at beveren ble fredet i 1899. På begynnelsen av 1900- 

tallet begynte bestanden å ta seg opp igjen, og rundt 1920 ble det satt ut bever flere steder 

i Norge og Sverige. I dag finnes beveren fra Østfold og opp til Nordland, og bestanden telte 

rundt 50 000 individer på tidlig 2000- tallet.  

Beveren var borte fra Østfold, men har kommet tilbake til fylket. Det er usikkert om beveren 

i fylket kom fra norske bestander, eller om den har innvandret fra Sverige etter utsetting der. 

Det ble også satt ut bever i Østmarka i Oslo og noen kan ha kommet derifra. Helst trolig er 

det en blanding av forskjellige bestander som er opphav til beverbestanden vi har i Østfold i 

dag.  

Beveren opptrer i kolonier på 3 til 6 dyr.  Med våre forekomster av lauvtrær beiter de seg 

ganske raskt ut av et område og flytter til et nytt.  Dette medfører at det er vanskelig å 

holde god oversikt over stemmens størrelse. 

Likeledes er bever en relativt enkel art å jakte på og med det er det forholdsvis enkelt å 

utrydde eller redusere stammen til et minimum.  Med bakgrunn i en del grunneieres 

oppfatning av beverskaders betydning kan dette medføre et for hard jakttrykk.  Det er av 

den grunn viktig at arten holdes under tett observasjon. 

Bever i Rakkestad 

I Rakkestad har det vært åpnet for beverjakt i mer enn 20 år.  Kravet til vannlengde har 

siden 2008 årene ligget på 1500 meter.  Det årlig uttaket har ligget mellom 12 og 25 dyr, 



med en økning de siste årene.   Bestanden synes å være stabil og vil sannsynligvis ikke tåle 

noe særlig hardere jakttrykk en hva som har forekommet de siste årene.   

 

Kartlegging av bestand 

Ettersom ansvaret for forvaltningen er lagt til kommunene er det viktig at det etableres 

kartleggingsordninger som gir forvaltningsorganet en god nok innsikt i bestandens størrelse 

– slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres til rett tid. 

Kartleggingsmetoder: 

1. Taksering av bebodde hytter 

2. Rapportering av felte dyr gjennom fangstrapportsystemet til SSB 

3. Krav om lokal fangstrapportering. 

4. God dialog mellom Jegere/rettighetshavere og kommunen. 

Målsetninger 

 

1. Bever er en naturlig tilhørende art i Rakkestad og skal forvaltes på en slik måte at 

den oppholder en bærekraftig bestand. 

2. Beveren skal forvaltes på en slik måte at den opprettholder en bestand som i 

fremtiden produserer et høstbart overskudd.  

3. Bidra til å skape forståelse for at beverbestander bidrar med å skape ett variert 

landskapsbilde og at den er viktig for biologisk mangfold. 

4. Jakten skal være størst i områder der hvor beveren kan føre til store økonomiske 

skader for grunneier eller bruker. I områder der skadepotensialet er mindre bør 

beveren kunne holde til i levedyktige kolonier, med et forsiktigere jaktuttak (maks to 

dyr pr koloni).  

5. Skader som følge av beverens aktivitet skal, så langt det lar seg gjøre, løses gjennom 

ordinær jakt. Kommunen er restriktiv i tildeling av skadefellingstillatelser.  

 

6. Kommunen skal, på egenhånd eller i samarbeid med jegere og jaktrettshavere, foreta 

en undersøkelse av bestanden for å øke og oppdatere kunnskapsgrunnlaget. 

 

 

 

 

 

 



FORVALTNING AV BEVER I RAKKESTAD FØRINGER MED BAKGRUNN I GJELDENDE 

FORSKRIFT: 

1. Rakkestad kommune ønsker ikke å innføre begrensninger av beverjakt i noen del av 

kommunen. 

2. Dersom bestanden kommer under et akseptabelt nivå skal Rakkestad kommune 

sørge for å gjennomføre tiltak som bidrar til å øke bestanden igjen. Dette kan skje 

ved: 

a. Gjeninnføring av minstevannslengde for å få fellingsrett. 

b. Totalfredning i hele eller deler av kommunen.   

3. Kommunen ønsker gjennom fagkvelder, informasjonsskriv mm å gjøre 

rettighetshavere og jegere kjent med de kommunale målsettinger for forvaltningen.  

Herunder kravet om at det skal være en bærekraftig beverbestand i kommunen.  

4. I områder med begrenset skadeomfang på skog og annet henstilles det om at det 

maksimum høstes to bevere pr koloni og at den drektige hunnen spares. 

5. Det vil ikke bli pålagt noe lokalt rapportsystem for felling av bever. 

6. Kommunen vil gjennom et samarbeid med elgjaktlagene/grunneierlagen forsøke å 

etablere et rapportsystem for aktive beverkolonier.  

Forslag til forskrift: 

Forskrift om jakt og fangst av bever i Rakkestad kommune  

Fastsatt av Rakkestad kommune xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt 

og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 

og § 5.  

§ 1. Formål  

Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas 

hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og 

rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre 

samfunnsinteresser.  

§ 2. Åpning for jakt og fangst av bever  

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Rakkestad kommune, i samsvar med kommunale 

målsetninger for forvaltning av bever i Rakkestad kommune.  

§ 3. Jakt- og fangsttid  

Jakt- og fangsttid for bever i Rakkestad kommune er 1.oktober – 30.april.  

§ 4. Ikrafttreden  

Forskriften trer i kraft straks.  Og samtidig endres den delen av lokal forskrift om forvaltning 

av hjortevilt og bever vedtatt 15.05.2003 – som omhandler bever.  

Rakkestad kommune ber med dette om innspill til forslaget om: 

1. Kommunal forskrift om forvaltning av bever 

2. Kommunal målsetting for forvaltning av bever. 

3. Føringer for forvaltning av bever i Rakkestad. 


