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UTVIDET JAKTTID PÅ BEVER - RENDALEN KOMMUNE 
HØRING 
 
Rendalen kommune sender med dette ut forslag om videreføring av lokal forskrift på 
utvidet jakttid på bever. Uttalelser til høringen sendes til Rendalen kommune innen 
04.03.2022. 
 
Forskriften vil da lyde:  
§ 1.Utvidet jakttid på bever 
Jakttiden for bever i Rendalen kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 
15. mai. 
§ 2.Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
 
Saksutredning og kommunedirektørens vurdering: 
I henhold 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 § 3 pkt. 3 er følgende myndighet til å fastsette 
forskrift delegert til kommunen:  
 
Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen 
der is- og snøforhold normalt vanskeliggjør en bestandsmessig forvaltning innenfor ordinær 
jakttid.  
 
Rendalen kommune har i siste jakttidsperiode 01.04.2017 – 31.03.2022 hatt utvidet jakttid på 
bever i hele kommunen. Dette har også vært gjeldende forvaltning tidligere jakttidsperioder 
bakover. Dette innebærer at jakta varer til 15. mai. Dette er en utvidelse på 15 dager i forhold 
til nasjonalt fastsatt jakttid.  
 
Rendalen har en rekke vann og vassdrag som egner seg godt som beverhabitat og har til 
samlet sett mange km vannlengde beverhabitat. Av større vassdrag kan nevnes:  

 Finstadåa, Unsetåa, Nordre Rena  
 Lomnessjøen  
 Storsjøen 
 Tysla 
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 Glomma 
 Tegninga 
 Sølnavassdraget med Sølensjøen 
 Flena med Flendammen 
 Osa med Tarvdammen 
 Neka med Nekkjølen 
 Speka og Spekesjøene 
 Harrsjøen med diverse vann og bekker på Vestkjølen 
 Slemma 
 Mistravassdraget 
 Grøna 
 Renåa 

 
Kommunedirektøren vurderer jakttrykket på bever til å være begrenset og at dette er en 
jaktform som i størst mulig grad foregår på våren. De siste 4 årene er det ikke tilgjengelig 
data annet en 15 felte dyr i 2020/2021. Bever skal rapporteres på lik måte som annet småvilt.  
Dersom man ser historiske fellingsstatistikk opp mot tellende vannlengde og beverhabitat i 
kommunen vurderer man at bestanden produserer et høstningsverdig overskudd som er 
høyere enn det antall bever som felles årlig i Rendalen kommune. Mye av beverjakta foregår 
på våren da man har gjort unna storviltjakta, hønsefugljakt og revejakta er på hell. Mange av 
innsjøene, vassdragene og vannene i kommunen, som ikke ligger nede i dalførene, ligger på 
mellom 500 – 800 m.o.h. og er i stor grad dekket av snø og is i april måned som gjør det 
vanskelig å komme til jaktområdene og å utføre jakt. Dette gjør det vanskelig å foreta en 
bestandsmessig bærekraftig regulering av beverbestanden i store deler av kommunen. For å 
legge til rette for uttak av bever i kommune vurderer man å videreføre ordningen med utvidet 
jakttid til 15. mai da våren har kommet lenger i de høyereliggende områdene og beveren er 
mer aktiv.  
 
Kommunedirektøren har fått lite tilbakemeldinger fra jaktrettshavere på denne ordningen, 
men har inntrykk av at dette er en ordning som ønskes videreført.  
 
Vi har ingen dokumentasjon på at bever føder unger før midten av mai, 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. Dersom det ikke tillates jakttid i mai i 
kommunen kan dette medføre mindre fellinger som igjen kan føre til flere søknader om 
skadefelling i områder der beveren gjør skade på skog og innmark for eksempel. Kommunens 
holdning til dette er at slike skader skal forebygges gjennom vanlig jakt, som forutsetter jakt i 
enkelte områder i perioden 1. – 15. mai. Kommunen ønsker gjerne høringer på nettopp dette 
for å ta inn i sin videre behandling av forskriften.  
 
Kommunedirektøren ønsker også tilbakemelding fra jaktrettshavere på om man benytter seg 
av disse 15 ekstra dagene og om det felles bever i denne perioden?  
 
Saken skal opp til behandling kommunestyret.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Fredriksson 
utmarkskonsulent 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 


