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Vedlegg 
1 Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktperioden 1. april 2017-31. mars 2022, 

Engerdal kommune, Hedmark - Lovdata 
 
 
Andre relevante saksdokumenter:  

 Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og 
med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift om jakt- og fangsttider mv § 3-3, vedtar Engerdal kommune utvidet 
jakttid på bever i Engerdal kommune med 15 dager fra og med 1.mai til og med 15. mai.  
 
Forslag til ny lokal forskrift legges ut på offentlig høring med høringsfrist 23. desember 2022. 
 
Forskriften skal lyde: 
  
Forskrift om utvidet jakttid på bever, Engerdal kommune, Innlandet 
 
Hjemmel: Fastsatt av Engerdal kommunestyre xx med hjemmel i forskrift 21. januar 2022 nr. 
128 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 
2022 til og med 31. mars 2028 § 3 nr. 3. 
 
§ 1.Utvidet jakttid på bever 
Jakttiden for bever i Engerdal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. 
mai. 
 
§ 2.Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjøres gjeldende fram til den endres eller oppheves.  



Oppsummering 
Kommunedirektøren innstiller på å videreføre utvidet jakttid på bever i Engerdal kommune. Det 
settes ikke noen tidsavgrensning på forskriften om utvidet jakttid. Forslag til forskrift: 
 
§ 1. Utvidet jakttid bever 
Jakttiden på bever utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai. 
 
§ 2. Ikrafttreden 
Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til den endres eller oppheves.  
 
 
Bakgrunn 
Forskrift om jakt – og fangsttider samt sanking av egg og dun vedtas hver 5.år. Klima- og 
miljødepartementet har nå vedtatt ny forskrift som gjelder fra og med 1.april 2022 til og med 
31.mars 2028. Forskriftens § 3 pkt. 3 gir kommunen delegert myndighet til å utvide jakttiden for 
bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold 
vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid. Engerdal 
kommune har ved de 4 foregående jakttidsperiodene (2002-2007, 2007-2012, 2012-2017 og 
2017-2022), hatt samme lokale forskrift, men tidsbegrenset for 5 og 5 år av gangen. 
I forslag til ny forskrift legges det ikke opp til tidsavgrensning, men at forskriften gjøres 
gjeldende fram til den endres eller oppheves.  
 
I forbindelse med prosessen rundt ny lokal forskrift, Forskrift om adgang til jakt og fangst av 
bever, Engerdal kommune, Hedmark i 2018, ble målsettinger for beverbestanden i Engerdal 
kommune (se tekst i kursiv under) lagt til grunn for behandling av forskriften som først var på 
høring, før den endelig ble vedtatt i kommunestyret 24. oktober 2018. Hovedmålet for 
beverbestanden i Engerdal kommune er at vi skal ha en forvaltning som skaper en produktiv 
frisk beverstamme med god aldersfordeling. Der bestanden skal være best mulig tilpasses 
beiteressursene, landbruksinteresser, jeger og grunneierinteresser samt øvrige 
samfunnsinteresser i et langsiktig perspektiv.  
 
Målsettinger for Beverbestanden i Engerdal kommune: 
Hovedmål: 
Den generelle målsettingen for beverbestanden i Engerdal kommune er å utforme en forvaltning som 
skaper en produktiv frisk beverstamme med god aldersfordeling. Bestanden må best mulig tilpasses 
beiteressursene, landbruksinteresser, jeger og grunneierinteresser samt øvrige samfunnsinteresser i et 
langsiktig perspektiv.  
 
De siste årene har det vært en forholdsvis stabil bestand. Målsettingen er å holde bestanden rundt 
dagens nivå med ca. 50 bebodde hytter/kolonier og et årlig uttak på ca. 20-30 dyr. 
 
Delmål og tiltak: 

- For å oppnå hovedmålet er det viktig å fortsette arbeidet med å kartlegge bebodde hytter, slik at 
man får et mest mulig riktig bilde av høstbestanden. Registreringer/tellinger skal derfor 
gjennomføres sensommer/høst hvert 4.år. 

- Viltstellområdene (rettighetshavere) bør vedta årlige avskytningskvoter som tilpasses stammens 
størrelse til ønsket nivå. Kvotene bør tilpasses ønsket nivå både når det gjelder antall og 
aldersfordeling. Oppfordring til felling av yngre bevere i stedet for produksjonsdyr for eksempel 
dersom tilstanden krever dette er viktig. 



- Årlig uttak bør ligge på 15 % av bestandsstørrelsen. Uttaket skal ikke overstige 20 % av anslått 
bestandsstørrelse. 

- Rettighetshaver bør forsøke å ha fokus på eventuelle skadegjørende bever innenfor jakttiden. 
- Rettighetshaver bør gjennom egne registreringer og innhenting av fellingsrapporter bidra til å 

bedre kunnskapsgrunnlaget om bestanden, samt bestandsutviklingen. 
- Kommunen kan kreve rapportering om felt bever etter endt jakt. 
- For økt mulighet for høgere fellingsprosent er det utvidet jakttid i Engerdal. Jakttiden er 01.10 – 

15.05.   
 

Vurdering 
Målsetningene for beverbestanden i Engerdal kommune vedtatt i 2018 er fortsatt gjeldende: 
målsetningen om en produktiv frisk beverstamme med god aldersfordeling, og en bestand på 
2018 nivå med ca. 50 bebodde hytter/kolonier1 og et årlig uttak på ca. 20-30 dyr. 
Fellingsstistikken vist i tabell 1 under er basert på innhentede tall direkte fra viltstellområdene 
(VS), og ikke fra SSB2.  

Tabell 1 – fellingsstistikk for bever (tall innhentet direkte fra hvert vald) 
  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
VS 1: Heggeriset og Hylleråsen  0 1 1 3 3 
VS 2: Engerdal Grunneierforening for 
jakt og fiske 4 5 3 1 1 
VS 3: Statsallmenningen 8 10 11 6 5 
Sum 12 16 15 10 9 

 
I de fem siste årene som er gått siden forskrift om utvidet jakttid på bever ble fornyet, har ikke 
Engerdal kommune mottatt synspunkter eller fått kunnskap som skulle tilsi at utvidet jakttid på 
bever bør oppheve. Kommunedirektøren har forespurt de tre viltstellområdene i kommunen, og 
fått svar fra to, mht. deres oppfatning om utvidet jakttid på bever. De uttrykker at det er 
ønskelig å videreføre ordningen med utvidet jakttid i kommunen. Det er god etterspørsel etter 
beverjakt på våren og det selges en del beverjakt også til utenbygds jegere.  
 
Bever er en art som finnes over hele kommunen og tradisjonelt er det vårjakt som drives på 
denne arten, og i liten grad jakt eller fellefangst om høsten. Våren i Engerdal gjør at beveren 
normalt er lite aktiv før sist i april og utover i mai. Framkommeligheten langs vassdragene og 
jakt tidligere om våren kan derfor være vanskelig, og i neste omgang vanskeliggjør en 
bestandsregulering. Vi har ingen dokumentasjon på at bever føder unger før midten av mai i 
Engerdal, men man kjenner tilfeller der det er felt voksne hunnbever i mai med tilnærmet 
fullbårne fostre. Det kan derfor diskuteres om utvidet jakttid kan komme i konflikt med 
prinsippet om yngletidsfredning. Dette er imidlertid forhold sentrale myndigheter er kjent med 
og har vurdert når de har fastsatt adgangen til å åpne for utvidet jakttid. 
 
Kommunedirektøren vurderer jakttrykket på bever til å være begrenset og at dette er en 
jaktform som i størst mulig grad foregår om våren. Fellingsstatistikken viser at vi er godt 
innenfor målsetningen om et årlig uttak på ca. 20-30 dyr, men det bør etterstrebes å få 
fremskaffe en oppdater oversikt over bebodde beverhytter for å fange opp eventuelle 
endringer.  Mange av Engerdals innsjøer, vassdrag og vann ligger på mellom 500 – 800 moh. 
og er i stor grad dekket av snø og is i april, og jakt i mai vil vær et viktig reguleringstiltak for 

 
1 Gjelder hele Engerdal kommune inkl. verneområder. 
2 SSB statistikken er mangelfull. 



bestanden. Med bakgrunn i dette anbefaler kommunedirektøren en videreføring av utvidet 
jakttid til 15. mai, og at det ikke settes noen tidsavgrensning på forskriften om utvidet jakttid. 
Forskriften gjøres gjeldende fram til den endres eller oppheves. Forslag til ny forskrift vil lyde:  
 
Forskrift om utvidet jakttid på bever, Engerdal kommune, Innlandet 
 
§ 1. Utvidet jakttid bever 
Jakttiden på bever utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai. 
 
§ 2. Ikrafttreden 
Forskriften trer i kraft straks, og gjelder frem til den endres eller oppheves.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 

Administrative konsekvenser 
Ingen. 
 

Konsekvenser for folkehelsen 
Ikke vurdert som relevant. 
 

Alternativ 
Dersom Engerdal kommune ikke vedtar utvidet jakttid på bever, opphører jakta 30.04 hvert år.
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