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Innstilling 
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Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

Forskrift om jakt på bever i Melhus og mål for forvaltning av bever i Melhus, sendes på høring slik de foreligger i 
vedlegg 1 og 2. 

 

Saksutredning: 
Melhus kommune vedtok i 2002 forskrift om åpning av jakt på bever. Vedtaket ble gjort med hjemmel i viltloven og 
forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Godkjenning av vald og fastsetting av kvote ble gjort etter tellende 
vannlengde. To vald ble godkjent som egne bevervald, Løksmyra bevervald og Svamparen bevervald. 
 
Den 26.04.2017 kom en ny sentral beverforskrift. Med den nye forskriften forenkles administrasjonen av 
beverjakten. Tidligere ordning med fellingstillatelser, tellende vannlengde, minste vannlengde og organisering av 
vald er nå avviklet. I den nye forskriften legges det opp til at den enkelte kommune fastsetter mål for bærekraftig 
forvaltning av arten i kommunen, og at kommunen deretter fastsetter jakttid som gir rom for uttak som er 
forenelig med det fastsatte målet. Målet skal være i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven 
§ 5:  
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder 
og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede 
organismer. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for 
fremtiden.  

og det kan kun åpnes for jakt og fangst når arten produserer et høstingsverdig overskudd, jfr. naturmangfoldloven 
§ 16:  
Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).Vedtak om å 
tillate høsting av lakse- og innlandsfisk treffes med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og 
innlandsfiskloven).Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig 
overskudd. Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges vekt på artens funksjon 
i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens 
betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør. Tredje og fjerde ledd 

gjelder ikke ved vedtak om høsting av fremmede organismer. 
 
Innenfor disse rammene tillates det jakt med grunneiers tillatelse, etter samme prinsipp som ved annen 
småviltjakt. 
 
Bever i Melhus: 
Beveren var vanlig over det meste av landet fram til midten av 1700-tallet. I løpet av første halvdel av 1800-tallet 
ble derimot bestanden kraftig redusert på grunn av intensiv jakt og fangst. Årsaken til den høye beskatningen var 



stor etterspørsel etter gjel, kjøtt og pels. Omkring 1850 fantes kun mindre spredte bestander i Telemark og 
Agderfylkene, samt enkelte spredte forekomster ellers i landet. Arten ble i samme tidsrom utryddet i Sverige og 
Finland. Arten ble fredet i Norge i løpet av siste halvdel av 1800 – tallet. I 1880 ble restbestanden av bever vurdert 
til å bestå av 60 – 100 dyr på landsbasis. Først på begynnelsen av 1900 – tallet begynte bestanden gradvis å øke 
igjen, og det ble gjort flere forsøk på utsetting for å få reetablert bever i vassdrag den hadde vært utryddet fra. 
 
I Melhus ble det observert bever første gang under andre verdenskrig. Dyrene hadde tilhold i Gaua, men ble til slutt 
skutt av tyskerne. Bever ble etablert i Melhus på nytt rundt 1970 eller noe tidligere i Gaua. Dyrene hadde trolig 
vandret nedover Gaula. Tidlig på 1980 – tallet ble det registrert bevertilhold i Løksbekken og i 1993 var det fast 
tilhold av arten langs Gauavassdraget, i nedre deler av Gaula og på kommunegrensa mellom Melhus og Klæbu. I 
2000 var det registrert beverhytter både i Gaua, Lundesokna og i Loddbekken. Registreringsarbeidet som ble 
gjennomført høsten 2001 viste at beverbestanden var på 15 beverfamilier med en antatt bestandsstørrelse på 60 
dyr. De senere årene har kommunen mottatt flere meldinger om nyetableringer. Høyst sannsynlig har 
hovedvassdraget Gaula vært den viktigste spredningsåren for arten.  
 
Høsten 2011 ble det foretatt en ny registrering for å skaffe en oversikt over beverbestanden i kommunen. 
Bakgrunnen for dette initiativet var å skaffe en oppdatert bestandsstatus ettersom det var ti år siden forrige 
totaltelling av bever i kommunen. En ny status for arten ville gi et bedre utgangspunkt for forvaltningen. 
 
Det ble registrert til sammen 23 bebodde beverlokaliteter, derav ni jordhuler med små matlager, tre jordhuler med 
middels store matlager og fire jordhuler med store matlager. I tillegg ble det registrert to jordhytter med middels 
store matlager og fem jordhytter med store matlager. Fem familiegrupper hadde bygd en eller flere demninger i 
tilknytning til de bebodde hyttene.  

Forutsatt et gjennomsnitt på fire dyr pr. familiegruppe, utgjorde de 23 registrerte beverfamiliene en bestand på 92 
dyr. Med utgangspunkt i spormengde og størrelse på hytte og matlager ved hver lokalitet, ble det vurdert til å være 
14 store familiegrupper (par med unger) og 9 små familiegrupper (par/enkeltdyr).   
 
Registreringene i Melhus indikerte at beveren fremdeles var i en etableringsfase i deler av kommunen, med unntak 
for de østre delene. I følge rapporten bør det ideelt sett for en femårsperiode, være et årlig uttak som ligger i 
underkant av 25% av høstbestanden for kommunen samlet. Et årlig uttak på 25% i Melhus kommune vil tilsvare 23 
dyr. Dersom det viser seg at kvotene fylles hvert år, bør uttaket reduseres til 20% etter noen år. Det er viktig at 
jegerne fyller ut fangstrapporter og sender disse til kommunene. Rapportene skal inneholde opplysninger om alder 
og kjønn hos de felte dyrene. Det vil være avgjørende for bestandsutviklingen hvilket kjønn og hvilken alder de felte 
dyrene har. Rapporten konkluderer med at det fremdeles er mange områder med potensiale for bever i vestre 
deler av kommunen som ikke er tatt i bruk. I tillegg har trolig mange skogsvann potensiale for beveretableringer. 
 
Rådmannens vurdering og konklusjon:  
Beverrapporten gir oss et nødvendig kunnskapsgrunnlag til å fastslå at beverbestanden er livskraftig og i vekst og 
tåler en beskatning i form av jakt. Det anslås at for en femårsperiode (2012 – 2016) bør årlig uttak ligge på i 
underkant av 25 %, noe som tilsvarer 23 dyr. Siden 2010 er det i Melhus til sammen felt 21 bever under ordinær 
jakt. Forskning har vist at et jaktuttak mindre enn 15 % av bestanden pr år, ikke fører til reduksjon av bestanden. I 
Melhus utgjør årlig jaktuttak 3,3 % av bestanden. 
 
Gjennom det nye sentrale regelverket skal kommunen utarbeide kommunal målsetting for forvaltning av bever. 
Åpning av beverjakt er gjort i forskrift av 18.06.2002 med hjemmel i den gamle forskriften om forvaltning av 
hjortevilt og bever. Den nye beverforskriften legger også opp til en forenkling av byråkratiet rundt beverjakt. 
Tidligere ordning med fellingstillatelser, tellende vannlengde, minste vannlengde og organisering av vald er derfor 
avviklet. Kommunen kan fastsette kvote for uttaket men det er ikke krav om det lenger. Felt bever skal rapporteres 
gjennom Jegerregistret, på samme måte som annet felt småvilt. Innenfor disse rammene gis det anledning til jakt 
med grunneiers tillatelse, etter samme prinsipp som ved annen småviltjakt. 
 
De siste årene har det vært mange forespørsler fra grunneiere som har hatt problemer med gjentetting av 
stikkrenner i veier, oppdemming av bekker som har flommet innover dyrkamark og andre uheldige forhold. I 



Loddbekken demmet beveren opp slik at sjøørretten ikke kom opp for å gyte. Dette har resultert i flere søknader 
om riving av beverdammer og eller senking av vannstanden. Det har også vært gitt skadefellingstillatelse på bever. 
 
Når det gjelder dagens bestandsstørrelse er den noe usikker siden kartleggingen ble foretatt høsten 2011. 
Rapporten konkluderer med at det forventes at bestanden vil fortsette å øke i årene som kommer dersom 
jaktuttaket ikke brukes som faktor for å redusere eller stabilisere bestanden på nåværende nivå. I og med at årlig 
jaktuttak i Melhus ligger på drøye 3% må det forventes at bestanden er høyere i dag enn i høsten 2011. Det 
foreslås å følge anbefalingene i beverrapporten om å ta ut 25% av 2011-bestanden for å unngå ytterligere økning. 
Samtidig er det å anbefale at det gjennomføres en ny kartlegging av beverbestanden høsten 2019. 
 
Med bakgrunn i det nye regelverket foreslår derfor rådmannen å utarbeide kommunal e mål for forvaltning av 
bever i Melhus. Samtidig vil den gamle forskriften om åpning av beverjakt fra 18.06.2002, bli erstattet av en ny 
forskrift som tar utgangspunkt i den nye sentrale beverforskriften. 
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til ny forskrift om jakt på bever i Melhus 
2. Forslag til mål for forvaltning av bever i Melhus 
3. Forskrift om forvaltning av bever (sentral forskrift) 
4. Forskrift om åpning av jakt på bever i Melhus kommune (gjeldende forskrift som skal oppheves). 

 
Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: 

 


