
Målsetning for bever i Birkenes 
kommune.  
I følge § 2 i ny forskrift om forvaltning av bever skal kommunen vedta en målsetning for bestandene 

av bever i samsvar med formålsparagrafen i samme forskrift. Dette er ett forslag for hvordan 

målsetning for bever skal være 

 

Målsetning 
Forvaltningen av bever skal skje i samsvar med forvaltningsmålet for arter i lov 19. juni 2009 nr. 100 

om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 5 (forvaltningsmål for arter).  

- Beverbestanden i kommunene skal ivaretas på lang sikt og forekomme i levedyktige 

bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette 

målet skal det også vernes om leveområdene i form av hi/hytter og beverdammer.  

 

- Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med nærings- og 

rekreasjonsmessig nyttiggjøring av beverbestanden. 

 

- Forvaltningen skal bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

Jaktuttak 
 
Ved høsting av vilt skal det legges vekt på beverens funksjon i økosystemet og virkningen høstingen 
av bever kan ha på det biologiske mangfoldet forøvrig.  
 
Beveren er et dyr som setter sterke preg på sine omgivelser.  Den største motivasjonen for jakt på 
bever i kommunen kommer derfor fra å hindre skade på skog og landbruk. 
 
Økologien til bever er viktig å legge til grunn når det tillates høsting. Beveren er en sosial 
revirhevdende gnager og vil være aggressiv mot inntrengene bever. Derfor burde det forsøkes å ha 
ett lavt jaktpress på familiegrupper i områder hvor de gjør relativt lite skade på andre 
samfunnsinteresser, samtidig som det jaktes med større press på bever fra kolonier som gjør mye 
skade.  
 

Grunneiers ansvar 
Kommunen gå inn for en enkel grunneierstyrt modell for felling av bever. Hver jaktrettshaver vil ha 

ett ansvar å forvalte beverstammen ut ifra følgende prinsipper.  

- Jakt på bever er tillatt så langt det ikke truer overlevelsen av den aktuelle bestanden.  

 

- Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på bever og deres hi unngås. Likeledes skal 

unødig jaging av bever og fjerning av dammer unngås. 

Prinsippene er utarbeidet fra forvaltningsprinsippet § 15 i naturmangfoldloven. 

 



 

 

Jakt på bever skal gjøres i dialog med andre rettighetshavere og interesseorganisasjoner. 

 

Hvis det påvises at jakt utføres på en slik måte at det går imot målsettingen for bestandsutviklingen 

for bever i kommunen, kan kommunen til enhver tid endre eller stenge adgangen til jakt og fangst av 

bever. Jf. forskrift om forvaltning av bever § 4(Endring eller opphør av jakt og fangst).  

 

Endring eller stenging av jakt i hele eller deler av kommunen skjer ved endring av forskrift etter 

avgjørelse fra viltnemda. 

Kartlegging 
Den viktigste kartleggingen vil være av aktive beverkolonier i kommunen og hvor de ligger.  

Kommunen kan benytte seg av de bestående vald og bestandsplansområder for å få ett overslag over 

antall kolonier i området.  

 

Det kan være hensiktsmessig å benytte seg av tilskudd fra viltfond til dette formålet. 
 

Kommunen skal i samarbeid med lokale interesser arbeide for å kartlegge vassdrag eller områder 

hvor bever forårsaker kroniske skader eller ulemper på andre interesser eller hvor bever ikke er 

ønsket i fremtiden. 

Bestandssituasjon 
Kommunen mangler detaljert kartlegging, men er kjent med en generell stabil beverbestand i 

kommunen. Jakt på bever vurderes derfor å kunne drives langsiktig samtidig som bestandenes og 

leveområdenes produktivitet og mangfold ivaretas. Jakt regnes også som hensiktsmessig for 

næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttiggjørelse av viltressursene . Det er derfor kommunens 

vurdering at en beverjakt i kommunen er i tråd med formålet med viltloven jf. § 1 (lovens formål) og 

forskrift om forvaltning av bever jf. § 1 (formål). 

Kommunen har gjort en vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven(nml) jf. § 7 (prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12).  

Med en bakgrunn i en nasjonal voksende beverstamme, stabile fellingstall for bever i fylket de siste 

årene og erfaringer fra jegere og grunneiere i området, vurderes kunnskapsgrunnlaget for 

beverbestanden rimelig i forhold til sakens karakter jf. nml. §.8 (kunnskapsgrunnlaget). 

 


