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Høring om målsetting for forvaltning av bever og forskrifter om jakt på bever og 
hjortevilt i Rælingen 
 
Rådmannen tilrår viltnemnda å fatte følgende vedtak: 
1. Forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Rælingen kommune sendes ut på høring. 
2. Forslag til målsetting for forvaltning av bever i Rælingen kommune sendes ut på høring. 
3. Forslag til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Rælingen kommune sendes ut 

på høring. 
 
Vedlegg 
1 Forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Rælingen kommune - høringsforslag 
2 Forslag til målsetting for forvaltning av bever i Rælingen kommune - høringsforslag 
3 Forslag til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Rælingen kommune – 

høringsforslag 
 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 

Med bakgrunn i ny nasjonal Forskrift om forvaltning av bever må kommuner som ønsker 
beverjakt åpne for jakt gjennom ny lokal forskrift med tilhørende lokale målsettinger for 
forvaltning av bever. Det er ikke tillatt å jakte bever i kommunen før ny lokal forskrift er 
vedtatt.  En ny lokal Forskrift om jakt og fangst av bever utløser også endringer i lokal 
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever. 
På tross av lav avskytning på bever de seneste årene vurderer rådmannen det som 
hensiktsmessig å vedta ny forskrift som åpner opp for jakt på bever. Dette for å kunne 
regulere en potensiell økning av bestanden, samt forebygge potensielle skader eller ulemper 
på andre interesser. Forslaget til forskriftsendringen for hjortevilt medfører ingen endringer i 
minsteareal for elg og rådyr, men åpner for at det kan gis fellingstillatelse for hjort i Rælingen 
med minsteareal på 15 000 daa. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

Den 15.mai 2017 trådte en ny nasjonal Forskrift om forvaltning av bever i kraft. Kommuner 
som ønsker beverjakt må i tråd med ny forskrift åpne for jakt på bever gjennom lokal forskrift. 
Forskriften stiller også krav om å utarbeide lokale målsettinger for forvaltning av bever. Dette 
gjelder også for de kommuner som tidligere har åpnet for jakt på bever med hjemmel i 
gammel Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. En ny lokal Forskrift om jakt og fangst 
av bever utløser endringer i lokal Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever. 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  

Ingen merknader. 



 
3.1 
  

Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

 Forskrift av 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever. 
 Forskrift av 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, 

Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 
Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus. 

 
4. Sakens innhold  

 

Gjennom ny nasjonal forskrift blir bever forvaltet som annet småvilt og det stilles derfor ikke 
lenger krav om vald, tellende vannlengde eller fellingstillatelse for beverjakt. 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. Videre er det et 
krav om at kommunen har vedtatt lokale målsettinger for forvaltning av bever. Jakten på 
bever utøves så med grunneiers tillatelse, som ved annen småviltjakt. Det er ikke tillatt å 
jakte bever i kommunen før ny lokal forskrift er vedtatt. 
 
En ny lokal Forskrift om jakt og fangst av bever utløser også endringer i lokal Forskrift om 
adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever. 
 

5. Rådmannens vurdering 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Ingen merknader. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Ingen merknader. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Det har de seneste årene vært en svært lav felling av bever i Rælingen kommune, med en 
markant nedgang i bestand og uttak siden 2010-2011. Det har de tre siste årene blitt 
registrert mellom to og fem beverkolonier i kommunen. Antall individer telles ikke, men 
estimeres ved å gange antall bebodde kolonier med fire. Grunnet den lave bestanden av 
bever og sårbarheten ved et for høyt jakttrykk anser rådmannen det som hensiktsmessig å 
beholde muligheten for å kunne fastsette kvoter for uttaket,  
jf. § 4. 
 
Jaktstatistikk 
for bever i 
Rælingen 
kommune 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Kvote per år 2 2 2 2 2 2 2 4 8 4 
Antall felte dyr 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 
Skadefellinger 1 - - 1 - - - 3 - - 
 2013-

2014 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

     

Kvote per år 4 4 0 1 -      
Antall felte dyr 0 0 0 1 -      
Skadefellinger - - - - -      

 
5.4  

 
Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Administrasjonen av jakt på bever forenkles. 
Eventuelle søknader om vald og bestandsplan for hjort vil kreve noe mer administrasjon. 



 
5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

 

I forbindelse med at ny lokal forskrift om jakt på bever utløser endringer i lokal forskrift om 
jakt på hjortevilt er det naturlig å vurdere endringer i minsteareal for elg, hjort og rådyr. 
Rådmannen anser det ikke som nødvendig å gjøre endringer i minsteareal for elg og rådyr 
på henholdsvis 2 000 daa og 400 daa.  
 
Det er i gammel lokal forskrift ikke åpnet opp for jakt på hjort i Rælingen kommune. 
Observasjoner av hjort har økt i Østmarka de seneste årene. Selv om bestanden fortsatt 
anses som svært lav inntar hjorten stadig nye leveområder og hjortebestanden på 
landsbasis øker for hvert år. Med dette i minne vurderer rådmannen det som naturlig å anta 
at hjortebestanden i Østmarka også vil øke i årene fremover. I den sammenheng at 
forskriften nå endres ser rådmannen det derfor som naturlig å åpne opp for jakt på hjort i ny 
forskrift. I likhet med jakt på elg vil det ikke være anledning til jakt uten et godkjent vald med 
tilhørende bestandsplan. Det blir derfor opp til lokale jaktrettshavere hvorvidt jakt på hjort vil 
bli en realitet i årene fremover. Ved et eventuelt opprettet vald for jakt på hjort vil 
bestandsmål og kvoter fremkomme i bestandsplan.   
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

Ny lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Rælingen kommune 
 
På tross av lav avskytning på bever de seneste årene vurderer rådmannen det som 
hensiktsmessig å vedta ny forskrift som åpner opp for jakt på bever. Dette for å kunne 
regulere en potensiell økning av bestanden, samt forebygge potensielle skader eller ulemper 
på andre interesser. 
 
Forvaltningsansvaret for bever er tillagt kommunen. Med ny forskrift som i utgangspunktet 
forvalter bever uten kvotebegrensning er det viktig at det etableres gode rutiner for 
rapportering fra jegere slik at kommunen som forvaltningsorgan har god nok oversikt over 
beskatningen av bestanden. Hvis kommunen i tillegg opprettholder en god dialog med lokale 
jegere for kartlegging av aktive beverkolonier mener rådmannen at kommunen har gode 
forutsetninger for å opprettholde en god oversikt over beverens bestandsutvikling. Når jakt 
nå vil kunne utøves uten godkjente bevervald vil håndheving av kvotejakt bli mer utfordrende 
med langt flere jaktrettshavere. Det finnes ikke noe nasjonalt system for oppfølging av kvoter 
for bever. Rådmannen mener derfor det er mest hensiktsmessig dersom de lokale 
målsettingene kan oppnås uten å ta i bruk fastsetting av kvoter.  
 
Endring av forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever 
 
Siden 2001 har Rælingen kommune hatt felles lokal forskrift om adgang til hjortevilt og bever 
med Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll 
og Oslo kommuner. Forslaget til forskriftsendringen må endres til å kun gjelde for hjortedyr. 
Forslaget til forskriftsendringen medfører ingen endringer i minsteareal for elg og rådyr, men 
åpner for at det kan gis fellingstillatelse for hjort i Rælingen med minsteareal på 15 000 daa. 
 
Endringene er vist under: 
 
Tittel endres 

 Fra: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, 
Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og 
Oslo kommuner, Oslo og Akershus. 

 Til: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rælingen kommune, 
Akershus 

 
Del 1 endres 



 Fra: Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommuner hvor minsteareal 
eller «Åpnet» er angitt og med angitt grunnlag for fellingstillatelse: 

 Til: Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Rælingen kommune 
  
Del 2 endres 

 Fra: 
Kommune/ 
Del av 
kommune 

Elg: 
Minsteareal i 
daa: 

Hjort: 
Minsteareal i 
daa 

Rådyr: 
Minsteareal i 
daa 

Beverjakt/ 
Fordelings 
grunnlag: 

Vestby 2000  300  
Ski 2000  300  
Ås 2000  300  
Frogn 1500  300  
Nesodden 2000  300  
Oppegård 2500  500  
Fet 2000  500 Åpnet/minste 

vannlengde 
Rælingen 2000  400 Åpnet/minste 

vannlengde 
Enebakk 2000  500 Åpnet/minste 

vannlengde 
Lørenskog 1500  300 Åpnet/minste 

vannlengde 
Nes 2000  800  
Eidsvoll 3500 12000 500 Åpnet/minste 

vannlengde 
Oslo 2000  250  

 
 Til: Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag 

for fellingskvote er som angitt i tabellen: 
Elg: 

Minsteareal i daa 
Hjort: 

Minsteareal i daa 
Rådyr: 

Minsteareal i daa 
2 000 15 000 400 

 
Del 3 endres 

 Fra: Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves følgende forskrifter: 
- forskrift av 8. oktober 1990 nr. 824 om adgang til jakt og fangst av bever, 

Aurskog-Høland kommune, Akershus 
- forskrift av 15. oktober 1991 nr. 659 om adgang til jakt og fangst av bever i 

Aurskog-Høland kommune, Akershus 
- forskrift av 20. september 1994 nr. 950 om adgang til jakt og fangst av bever, Ski 

kommune, Akershus 
- forskrift av 21. mars 1996 nr. 334 om adgang til jakt og fangst av bever, 

Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus 
- forskrift av 16. februar 1995 nr. 155 om adgang til jakt og fangst av bever i deler 

av Nes kommune, Akershus 
- forskrift av 5. august 1997 nr. 879 om jaktåpning for hjort og minsteareal for 

hjortejakt, Eidsvoll kommune, Akershus 
- forskrift av 3. mai 1985 nr. 1029 om minsteareal for elgjakt, Aurskog-Høland 

kommune, Akershus 
- forskrift av 4. mai 1983 nr. 1450 om minsteareal for rådyrjakt, Sørum kommune, 

Akershus 
- forskrift av 29. november 1983 nr. 1856 om minsteareal for rådyrjakt, Ullensaker 

kommune, Akershus 
- forskrift av 19. mai 1998 nr. 526 om åpning for jakt og fangst etter bever, Enebakk 

kommune, Akershus 



- forskrift av 20. mai 1998 nr. 529 om åpning for jakt og fangst etter bever, 
Nannestad kommune, Akershus 

- forskrift av 14. april 1999 nr. 457 om åpning for jakt og fangst etter bever, Fet 
kommune, Akershus 

- forskrift av 25. mai 2000 nr. 521 om åpning for jakt og fangst etter bever, 
Lørenskog kommune, Akershus 

- alle andre forskrifter som omhandler adgang til jakt og minsteareal for felling av 
elg, hjort, rådyr og bever i Oslo og Akershus fylker 

 Til: Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder elg, hjort og 
rådyr for Rælingen kommune i forskrift 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter 
elg, hjort. Rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, 
Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus. 
 

 
 

  
 
 
Rælingen, 19.09.2018 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
 
 


