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Høring - Forskrift om jakt og fangst av bever i Birkenes Kommune 
 
Saksopplysninger: 
 
Jakt på bever var tidligere en del av gammel hjorteviltforskrift. Miljødirektoratet har vedtatt en ny 
forskrift (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519) hvor bever forvaltes mer som 
annen småvilt. Forskriftet gir også kommunen større råderett over hvor og når det kan åpnes for 
beverjakt. 
 
Det nye forskriftet trådte i kraft 15. mai i år og gjelder fra og med årets jaktsesong. Kommuner som 
ønsker å åpne for jakt på bever i kommunen i 2017 må derfor lage en ny lokal forskrift. 
 
I følge § 2 i det nye forskriftet om forvaltning av bever skal kommunen vedta en målsetning for 
bestandene av bever i samsvar med formålsparagrafen i samme forskrift.  
 
Så sant det er i tråd med målsettingene kan kommunen åpne for jakt i hele eller deler av kommunen 
i en egen forskrift. Kommunen kan også sette en kvote for årlig uttak, og bestemme at jegerne skal 
rapportere fangsten til kommunen. 
 
Vedlagt er forslag til målsetning for jakt på bever i Birkenes kommune og høringsforslag til ny 
forskrift for jakt på bever.  
 
Målsetningen legger opp til en fri kvote i kommunen og et arbeid for å øke kunnskapen om 
beverbestanden. Forslaget til målsetning er identisk med målsetningen som har blitt vedtatt i 
Lillesand kommune. 
 
Høringsforslaget til forskriftet åpner for fri kvote på bever uten minsteareal, innenfor vanlige 
jakttider gitt av miljødirektoratet.  
 
Forskriftets høringsforslag ligner på forskriftet til flere andre kommuner i Agder, men skiller seg fra 
Lillesand kommunes vedtatte forskrift. Lillesand kommunes lokale forskrift åpnet ikke for jakt på 
bever i april måned av hensyn til drektige hunndyr. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519
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Fristen for å sende inn innspill er 8. Oktober. 
Innspill sendes på e-post eller med vanlig post:  
 
anet@birkenes.kommune.no 
 
Birkenes kommune Postboks 115 
4795 Birkeland 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ånund Ettestad 
Naturforvalter 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
 
Kopi til:    
Tormod Amundsen  4760 BIRKELAND 
Håkon Aune  4735 EVJE 
Knut Ove Bjerva Nes 4766 HEREFOSS 
Arnt Olav Furholt    
Tor Inge Haugland  4730 VATNESTRØM 
Kjell Holberg  4634 KRISTIANSAND S 
Kjell Holberg  4634 KRISTIANSAND S 
Roald Håverstad  4768 ENGESLAND 
Roald Håverstad  4768 ENGESLAND 
Runar Johnsen  4766 HEREFOSS 
Knut Retterholt RetterholtRetterholt 4760 BIRKELAND 
Lars Gunnar Retterholt  4730 VATNESTRØM 
Nils Lennart Skåre Fersnes  4735 EVJE 
Per Helge Aas  4768 ENGESLAND 

 
Vedlegg: 
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Birkenes kommune. 
Målsetning for forvaltning av bever i Birkenes kommune 

 
 
Mottakere: 
Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 
Tjenesteutvalget    
Arnhild Brakestad Osebakken 26 4760 BIRKELAND 
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