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Sammendrag: 

I denne saken foreslår rådmannen at formannskapet sender forskrift om åpning av jakt på 

bever i Lillehammer på høring.  

 

Bakgrunn: 

Utbredelsen av bever på Østlandet har økt de siste årene og vi finner nå forekomster av bever 

i hele Lillehammerregionen.  

 

I Rinna har det i flere år vært registrert bever. I 2013 ble det gjennomført en registrering av 

beverforekomster i områdene til Fåberg Vestside Utmarkslag.  Beverregistreringene viste stor 

aktivitet av bever langs Rinna. I Saksumsdalen ble det registrert mye felte trær, demning og 

hytte. Det er også i 2014 og 2015 registrert stor aktivitet av bever i Saksumsdalen. I hele 

denne perioden fra 2010 og frem til i dag har det blitt gitt tillatelse til skadefelling og tillatelse 

til fjerning av beverdemninger. Sist nå i høst ble det fjernet en demning ved Elvesvea og det 

ble gitt tillatelse til skadefelling av to bevere. Ved registreringene i 2013 ble det også 

registrert stor aktivitet av bever i Vismunda. Her var det bygd en stor demning og ei stor 

beverhytte. Det ble videre registrert aktivitet av bever i Gausa, ved Kokslien, men denne 

lokaliteten en nå mest sannsynlig forlatt. Det ble i 2015 registrert aktivitet av bever lengre 

oppover i Gausa - i Gausdal kommune, og det er ikke usannsynlig at dette er bever fra 

lokaliteten ved Kokslien som har flyttet lengre oppover i vassdraget. På Fåberg østside har det 

i flere år vært en koloni av bever der Nevla renner ut i Avskåkån. Man har ikke kjennskap til 

at det har etablert seg bever andre stedet innen områdene til Fåberg Østside Utmarkslag. 

 

Det kan ta tid før beveren etablerer seg i nye områder, men når den først har etablert seg i et 

område så øker bestanden relativt raskt. Beveren lever i familiegrupper / kolonier på opptil tre 

generasjoner og en koloni kan bestå av inntil ti individer, men det mest vanlige er fire dyr pr 

koloni.  Beveren føder normalt en til tre unger.  

 

Fakta: 

Iht § 4 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen fastsette forskrift om 

åpning av jakt på bever. Ved åpning av jakt skal det legges vekt på artens bestandsutvikling 

og den skade bestanden volder. Det følger videre av lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) § 16 (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk) at høsting kan bare 

tillates når best mulig tilgjengelig informasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig 
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overskudd. Ved avgjørelse om å tillate høsting og om fremgangsmåte ved høsting skal det 

videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkningen høstingen kan ha på 

det biologiske mangfoldet for øvrig.  Det skal legges vekt på artens betydning for næring eller 

rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på den skade som arten gjør. Iht §§ 5 

og 6 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever er det kommunen som vedtar årlig 

fellingskvote og som godkjenner vald for jakt på bever. 

 

I 2014 sendte Miljødirektoratet ut forslag til ny forskrift om forvaltning av bever. Denne 

forskriften er ikke endelig vedtatt og frem til den kommer må åpning av jakt behandles etter 

ovenfor nevnte forskrift og lov.  

 

Vurdering: 

I Lillehammer er den største forekomsten av bever knyttet til elva Rinna og Saksumsdalen.  

Dette er et aktivt drevet landbruksområde og mange av jordene som ligger på flatene nede i 

dalen går helt ut og grenser til elva. På mange strekninger er det tresatt kantvegetasjon og 

flere områder med skog som elva renner gjennom.  Rinna er ei grunn elv så når beveren feller 

trær og elveløpet tettes med kvist og det samles opp sand og grus, så skaper dette problemer 

for jordbruksarealene langs elva. Når elva demmes opp fører dette til oversvømmelse av både 

dyrket mark og skogarealer, og dreneringa fra jordene blir stående under vann.  Hvis 

bestanden ikke reguleres så vil dette bli et tiltagende og vedvarende problem. 

 

For mange er bever et interessant jaktobjekt. Det er derfor bedre at man åpner for jakt slik at 

rettighetshaverne kan forvalte beveren i dette området, i stedet for at man kommer på 

etterskudd og må ta ut bever ved skadefelling. En vil dermed kunne regulere beverbestanden i 

de områdene hvor den skaper problemer, samtidig som den kan etablere seg i nye områder 

hvor den ikke vil gjøre like mye skade. I forhold til friluftsliv og for allmennheten vil det 

være spennende å kunne observere bever og det er interessant å se spor og sportegn etter 

beverens aktiviteter i utmarka.  

 

En forskrift om åpning av jakt på bever vil gjelde hele kommunen. Det betyr likevel ikke at 

det kan jaktes bever i områder hvor man ikke har bestander som produserer et høstingsverdig 

overskudd. Dette blir regulert gjennom godkjenning av område for jakt og tildeling av årlig 

fellingskvote.   

 

Konklusjon: 

Ut fra de registreringene som er gjort og i forhold til kunnskapen man har om beverbestanden 

og utbredelsen av bever i Lillehammer, mener rådmannen at det er grunnlag for å åpne for 

jakt. Rådmannen foreslår at formannskapet i Lillehammer sender forskrift om åpning av jakt 

på bever i Lillehammer på høring. 

 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

Innstilling: 

V E D T A K: 

 

Formannskapet i Lillehammer sender følgende forslag til forskrift om åpning på jakt på bever 

på høring: 

 

Forskrift om åpning av jakt på bever i Lillehammer 
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Fastsatt av Lillehammer kommunestyre xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 

om jakt og fangst av vilt (Viltloven) §§ 9 og 16, forskrift av 22. mars 2002 om forvaltning av 

hjortevilt og bever § 4 og lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) § 16. 

 

I 

Det åpnes for jakt på bever i Lillehammer kommune. 

 

II 

Godkjenning av område for jakt og tildeling av kvote på bever foretas etter de til en hver tid 

gjeldene bestemmelser om forvaltning av bever. 

    

III 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

 

 

Lillehammer,  26. februar 2016 

 

 

Tord Buer Olsen Carl Olav Holen 

Rådmann Enhetsleder, Landbrukskontoret  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.03.2016 sak 21/16 

 

Behandling: 

Lars Giæver (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Formannskapet ber rådmannen utrede alternative muligheter til jakt på bever, som å flytte 

bestanden.  

2. Formannskapet ber rådmannen se på hvilken måte beveren på Lillehammer kan brukes som 

en ressurs gjennom flomvern, økt biologisk mangfold, turisme o.l. 

 

Votering: 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.  

Forslaget fra Giæver fikk 1 stemme og falt. 

 

Vedtak: 

V E D T A K: 

 

Formannskapet i Lillehammer sender følgende forslag til forskrift om åpning på jakt på bever 

på høring: 

 

Forskrift om åpning av jakt på bever i Lillehammer 

Fastsatt av Lillehammer kommunestyre xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 

om jakt og fangst av vilt (Viltloven) §§ 9 og 16, forskrift av 22. mars 2002 om forvaltning av 

hjortevilt og bever § 4 og lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) § 16. 

 

I 
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Det åpnes for jakt på bever i Lillehammer kommune. 

 

II 

Godkjenning av område for jakt og tildeling av kvote på bever foretas etter de til en hver tid 

gjeldene bestemmelser om forvaltning av bever. 

    

III 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

 

 

 


