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1 Indledning 

Der blev udsat 18 bævere på Klosterheden Statsskovdistrikt i oktober 1999. 
Der var 10 voksne dyr, hvoraf tre kunne bestemmes til hanner og tre kunne 
bestemmes til hunner. Der var seks ungdyr, ca. halvandet år gamle, hvoraf 
to kunne bestemmes til hanner og en kunne bestemmes til hun. Endeligt var 
der to unger under ét år gamle der ikke kunne kønsbestemmes. Bæveren er 
naturligt hjemmehørende i Danmark og forsvandt, formentlig med menne-
skers hjælp, for over 1.000 år siden. Hensigten med reintroduktion af bævere 
var at gøre økosystemerne mere dynamiske og diverse. Desuden kan ud-
sætning af bæver ses som en opfyldelse af Bernkonventionen fra 1986 om at 
undersøge og støtte muligheden for reintroduktion af naturligt hjemmehø-
rende arter. Bæverne blev indfanget fra en bestand i Elben ved Halle i det 
tidligere Østtyskland og gennemgik veterinærundersøgelser inden udsæt-
ning i Flynder Å-systemet på Klosterheden. 

Danmarks Miljøundersøgelser – DMU, nu DCE - Nationalt Center for Miljø 
og Energi, Aarhus Universitet -(DCE) forestod overvågningen af den udsatte 
bæverbestand de første 5 år, i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Vestjyl-
land (NST), som havde ansvaret for den egentlige forvaltning af arten. Re-
sultatet heraf er beskrevet i faglig rapport nr. 489 fra DMU: Overvågning af 
bæver Castor fiber i Flynder Å 1999-2003 (Elmeros m.fl. 2004).  

DCE har også efter 2003 i samarbejde med NST forestået en mindre intensiv 
overvågning, der er beskrevet tidligere i et antal rapporter/nyhedsbreve/ 
notater (f.eks: Berthelsen 2005, 2008, 2011 og 2012).  

Nærværende notat er resultaterne for den jyske del af et overvågningspro-
gram for bæveren i Danmark, der har løbet fra 2011 til 2014, men inddrager 
for dele af programmet også ældre tal. Programmet er udarbejdet af DCE ef-
ter aftale med NST. Det fulde program omfatter begge de to udsatte bestan-
de, den jyske bestand fra 1999 og den sjællandske bestand fra 2009-2011.  

Bæverdam og bo i Hestbæk. Foto: 

Jørn Pagh Berthelsen. 
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2 Bestandsstørrelse og udbredelse i Vest-
jylland 

Bestandsstørrelse 
Bæverudsætningen i Vestjylland må betegnes som en succes. Bestanden har 
vist fremgang og ynglesucces allerede første sæson efter udsætningen i ok-
tober 1999, og den har været i vækst i alle år siden. Bestanden tælles op ved 
hjælp af frivillige og projekttilknyttede observatører, der placeres på udvalg-
te udsigtsposter ved bosteder, der gennem året er konstateret aktive gennem 
indberetninger fra private og NST’s medarbejdere. Optællingen foregår i 
april måned. På hver tælling observeres der en time om morgenen og en 
time om aftenen gennem to på hinanden følgende døgn. Altså i alt op til fire 
timers observation per tælling ved hvert observationspunkt. Ved efterføl-
gende analyser, hvor blandt andet dobbeltregistreringer fraregnes, opnås en 
vurdering af bestandens samlede individ-antal. 

I april er bæverne også synligt aktive i dagtimer, især i morgen- og aftenti-
mer, i færd med at forberede yngelplejen og forbedre bo og dæmninger, som 
efter vinteren kan behøve vedligeholdelse alt efter temperatur, nedbør og 
vandtilstrømning. I senvinter og forår der ligeledes stor træfældningsaktivi-
tet. Bæverne vil sikre at boets indgang er under vand, for at forhindre rov-
dyr i at komme ind. Det kan kræve at vandstanden hæves ved at udbedre el-
ler udbygge nærmeste dæmning nedstrøms boet. Bæveren graver kanaler og 
tunneller i vandløbs brinker for at fragte byggemateriale af grene og stam-
mer til boet og dæmningsvedligeholdelse. Desuden kan de stigende tempe-
raturer om foråret få bæverne til at reducere tykkelsen af tørvelaget på boet 
og åbne flere udluftningskanaler, så der ikke bliver for varmt inde i boet. 
Bæveren får 2-5 unger i maj-juni, og ungerne opholder sig det meste af tiden 
inde i boet de første to måneder. Når optællingen finder sted i april kan man 
således skelne de knapt etårige unger fra ældre dyr, idet ungerne har en 
kropslængde på kun ca. 40 cm. Når ungerne begynder at færdes udenfor bo-
et i sensommeren, er det muligt visuelt at skelne tre forskellige aldersgrup-
per: unger, ungdyr og voksne dyr. Derfor opgøres bestanden på disse tre al-
dersgrupper. Antallet af unger fremkommer som det totale antal et-årige 
dyr, der ses på det efterfølgende års individoptælling i april. Ved stedfaste 
bosteder med ynglende bævere, kan de fleste individer i en bæverfamilier 
observeres under gunstige forhold over flere døgn, men som en generel be-
tragtning er det ikke muligt, ved tælling under feltforhold, at observere alle 
individer ved et bosted. Ikke-stedfaste bævere under spredning til nye vand-
løbssystemer er vanskelige at optælle, men erfaringer tyder foreløbigt på, at 
der oftest er tale om enkelte individer.       

Bestandsudviklingen 1999-2013 opgjort i de tre aldersgrupper fremgår af 
Tabel 1. Ungerne det enkelte år er angivet som antal 1-årige ungdyr optalt i 
april det følgende år. Aldersopdelingen, og også totalantallet er dermed 
skønnede estimater, men med et systematisk udgangspunkt i en ensartet op-
tællingsmetodik gennem alle årene.  
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Over de 15 år bestanden er fulgt, udviser den en gennemsnitlig vækst på 19 
%, mens den specifikke årlige vækst er gået fra omkring 40 % lige efter ud-
sætningen til omkring 10 % i dag. Det vidner om en sund og trivelig bestand 
med adgang til velegnet habitat, og reproduktionen må vurderes at være 
langt højere end de 25 unger der højst er set på en sæson. Med en ekspande-
rende bestand på cirka 200 individer kan den årlige reproduktion godt være 
på 75 unger – eller 35-40 %, men med en langt højere dødelighed i det første 
år end den, der ses ved dødfundne individer. Hvis man sætter dødeligheden 
i den del af bestanden der er over 1 år gammel til 15 % (Vissing m.fl. 2010), 
skal ungeproduktionen i en bestand på 200 individer være 25 % for at be-
standen holder en vækst på 10 %. Hvis ungedødeligheden i perioden indtil 
ungerne rekrutteres til den egentlige bestand er 40 % (Vissing m.fl. 2010), 
skal reproduktionen faktisk være 42 % eller 84 individer/unger.  

Tabel 1. Bestandsstørrelse 1999-2013 ved individoptælling opdelt i tre aldersklasser. 

År ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13

Adulte 10 16 18 24 33 42 51 61 75 88 101 114 129 147 157

Et-årige 6 2 6 10 11 9 11 15 13 16 17 21 21 15 21

Unger 2 6 11 12 9 11 15 14 16 17 21 21 15 21 25

Ialt 18 24 34 45 53 62 77 89 104 121 139 156 165 183 203

Figur 1. Bæverbestanden optalt i 

Vestjylland 1999-2013. Total 

antal individer jvf. Tabel 1. 

Bæverfældet birk ved Rishøje Sø. 

Foto: Jørn Pagh Berthelsen. 
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Et alternativ til at tælle individerne op på den beskrevne måde, kan være at 
kortlægge territorierne. I Vestjylland vurderer man i 2014 antallet af bosteder 
og territorier med yngleaktivitet til 22, men indenfor visse territorier kan det 
ikke udelukkes at der er flere familiegrupper og at antallet af territorier derfor 
reelt er større. Herudover findes der 12-14 lokaliteter, hvor der vurderes kun 
at være enlige bævere, i alt findes der 34-36 lokaliteter med stedfast bæverak-
tivitet. En del af disse lokaliteter ligger fjernt fra Flynder Å-systemet, de læng-
ste spredningsafstande er registreret fra 60-105 km fra udsætningsområderne 
på Klosterheden. I litteraturen regner man ofte med, at der er 3,8 individer i 
hvert territorium (Rosell og Pedersen 1999). Dermed skulle bestanden i 
Vestjylland være på 80 individer. Selvfølgelig er det opgørelsen på grundlag 
af iagttagelse, der ligger tættest på det rigtige, men det er alligevel interessant 
at gøre sig overvejelser over forskellen. Den ligger muligvis i definitionen på 
et territorium. Det er her vigtigt at have kendskab til, om der er stedfaste bo-
steder og yngleaktivitet et territorium, eller der er tale om bævere i etable-
ringsfase uden yngleaktivitet. Det er god grund til at fastholde en årlig opgø-
relse af antallet af territorier og beskrive hvordan den laves.  

Der er flere begrundelser til at fastholde bestandsopgørelse ved individoptæl-
ling, så længe det er overkommeligt og så længe der er interesse for at deltage. 
Den giver en masse ekstra informationer om bæverne og forvaltningsmæssige 
udfordringer. Det er en lejlighed til dialog med naturbrugere og lodsejere, og 
de mange frivillige deltagere får mange gode naturoplevelser, og kommer til 
at fungere som ambassadører for bæverne og for aktiv brug af naturen. 

Klosterheden er i dag tilsyneladende mættet med territorier. Flere af de terri-
torier der blev besat allerførst efter udsætningen er i dag forladte eller flyttet 
til nabostrækningen af vandløbet. Tilsyneladende flytter bæverne sig efter 
de optimale føderessourcer, hvilket giver plantevæksten i de forladte områ-
der lejlighed til at regenerere. Herved opnås dynamik af en større dimension 
end den bæverne skaber indenfor bostedets umiddelbare nærhed. Landska-
bet udsættes for en påvirkning der skifter over år eller årtier. Efter bæver-
damme og iltrige rislende bække, kommer udbredte mudderflader og stille-
stående vand og siden udtørring og tilgroning når dæmningerne er helt for-
svundet fra vandløbet. 

Udbredelse af bæverens yngleområde 
Bæverudsætningen i Vestjylland har opfyldt målsætningen i udsætnings-
planen derved, at der er etableret en levedygtig og voksende bestand. Be-
standens størrelse er opgjort til 203 individer i 2013. Bæverne findes nu ud-
bredt i de fleste vandløb i Klosterheden Plantage og i Flynder Å-systemet. 
Hvad angår yngleudbredelsen dækker den et område på ca. 20 km i øst-
vestlig retning og ca. 30 km i nord-sydlig retning. Ynglende bævere er indtil 
i dag kun registreret i Flynder Å-systemet, Fåremølle Å og Husby Sø. Dri-
deå, hvor bæverne også yngler, hører til Flynder Å-systemet. 

Samtlige registrerede områder med sikker bæveraktivitet, også ikke-
ynglende bævere, indgår i kortet over udbredelsen i Figur 2. 

De første år spredte bæverne sig hurtigt til det meste af Klosterheden hvor 
tre mindre å-systemer løber ud i Bøvling Fjord / Nissum Fjord. På bare 5 år 
spredte bæverne sig gennem det brakke vand i Nissum Fjord langt ind i Sto-
rå systemet som løber gennem Holstebro, hvor de dog ikke er konstateret 
ynglende. På samme tid spredte bæverne sig fra sydenden af Nissum Fjord 
gennem Felsted Kog og afvandingskanaler ind i Husby Sø. 
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Udbredelse udenfor yngleområdet 
Hvis bestanden er sund, og de fleste territorier er besat, som det nok er til-
fældet i kerneområdet på Klosterheden, vil bestandstilgangen af yngre indi-
vider søge ud af området for at søge nye egnede levesteder. Man må antage 
at der på Klosterheden, trods mætning, er et populationsoverskud, der 
’presses’ ud af området og koloniserer nye områder, og at det er udslaget 
heraf, man ser ved de spredte observationer langt udenfor Klosterheden og 
Flynder Å-systemet. 

Først spredte bævere sig til Limfjorden hvor der blev registreret bæver i 
vandløb i Venø Bugt og senere så langt væk som Vidkær Å og Sønderup Å 
der løber ud i Nibe Bredning gennem Halkær Bredning. Bæveren har altså 
tilsyneladende spredt sig til Himmerland gennem Limfjorden. Der er dog 
ikke bevis for at der er tale om mere end en enkelt bæver. Det mest nærlig-
gende er at de har bredt sig til Limfjorden ved at krydse over land tværs 
over et vandskel i nord- eller øst-siden af Klosterheden. Nogle steder her er 
afstanden kun omkring en kilometer over land til Limfjordens afvandings-
område. 

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at der de seneste år er set bæver eller 
bæverspor fire forskellige steder omkring den midtjyske højderyg. Heller 
ikke her, er der bevis for mere end en enkelt bæver, men dog nok mere 
sandsynligt 3 eller 4 forskellige bævere. De to af observationerne er i Skjern 
Å systemet, ved Sønder Felding og mod øst mellem Brande og Nørre Snede i 
Hastrup Sø. Dette kan være samme dyr og spredningen er formentlig sket 
gennem kunstige afvandingskanaler som forbinder Nissum Fjord / Felsted 
Kog med Ringkøbing Fjord gennem Husby Sø hvor bæveren allerede yngler. 
Der er også i efteråret 2009 fundet en død bæverunge i Skjern Enge. 

 

Bæverdam på heden. Foto: Jørn 

Pagh Berthelsen. 
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Figur 2. Vandløbsstrækninger, fjorde og søer i Jylland med sikker bæveraktivitet til og med 2014 – med rødt. 
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Ydermere har et eller flere individer i 2012 fundet vej til Varde Å systemet 
og er set ved Janderup tæt på udløbet til Ho Bugt og filmet i Holme Å kun få 
kilometer fra vandskellet til de østjyske åsystemer. Spredningen til Varde Å 
/ Holme Å kan næsten kun være sket over land, og de rigtige steder er af-
standen, som bæveren har skullet krydse over land, kun cirka en kilometer. 

Endelig er der set sikre tegn på bæver i Vedsø og Søndersø ved Viborg som 
er en del af Gudenå systemet. Dette individ, som der formentlig er tale om, 
kan have krydset et vandskel til Limfjorden for eksempel Hjarbæk Fjord og 
Fiskebæk Å eller Skals Å. 

Bæveren er nu altså konstateret i Danmarks tre længste vandløb: Gudenåen, 
Skjern Å og Varde Å. 

 

Bæverdam ved Risbæk i sen-

sommer. Foto: Jørn Pagh Ber-

thelsen. 
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3 Registrering af bæverterritorier, bæverbo 
og dæmninger 

Siden udsætningen af bæver i oktober 1999 er antallet af territorier vurderet 
ud fra de samlede observationer gennem året. Territorierne fastslås ved at 
vurdere spor efter bæveraktivitet langs vandløbene i ådale, slugter og om-
kring søer, mosehuller og mergelgrave sammen med observationer gjort af 
Naturstyrelsens og DCE´s fagfolk og observationer rapporteret af naturbru-
gerne. Registreringer af aktive bæverbo samt dæmninger er sket tilsvarende 
indenfor territorier og kerneområder for bæveraktivitet.  

I 2014 anslås antallet af territorier med yngleaktivitet til 22. Alle disse territo-
rier ligger fortsat indenfor det afvandingsområde der løber til Bøvling Fjord 
/ Nissum Fjord / Felsted Kog, og kun bestanden i Husby Sø ligger udenfor 
Flynder Å-systemet og Fåre Mølleå, som begge afvander Klosterhede Plan-
tage til Bøvling Fjord. 

Dette notat indeholder ikke en detaljeret gennemgang af bævernes territori-
er. I stedet henvises til eksempelvis Berthelsen (2005) og Berthelsen (2008). 
Antallet af territorier kan bruges som direkte mål for det opnåede omfang af 
den natureffekt man har ønsket ved udsætningen af bæverne. Det gælder 
især biodiversiteten i og omkring vandløbene som beskrevet af Gjelstrup 
(2010a, 2010b). 

 

Bæverskabt smådyrshabitat. 

Foto: Mikkel Gjelstrup. 
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4 Registrering af omkomne bævere 

NST registrerer de omkomne bævere som indberettes af lodsejere og natur-
brugerne, samt de døde bævere enhedens medarbejdere finder. Når det er 
muligt og relevant gemmes dele af dyret eller en prøve til eventuel DNA-test 
for at afgøre slægtsskabet. I alt er der i overvågningsperioden registreret 37 
døde bævere, hvilket naturligvis kun er en brøkdel af hvad der dør fra be-
standen. I en bestand på 200 dyr må man antage at mindst 20 dør om året, og 
det er fraregnet ungedødeligheden de første måneder fordi bestandsopgørel-
sen går på efterårsbestanden (Vissing m.fl. 2010). I Figur 4 ses hvor mange 
bævere der er rapporteret døde de enkelte år siden udsætningen i 1999. 

         
Statistikken viser en stigende tendens i antallet af dødfund. Det kan tilskri-
ves at bestanden er vokset og at den er i spredning. Når nye å-systemer skal 
koloniseres er det ofte kun muligt ved at krydse et vandskel og dermed også 
ofte en vej. I ovenstående talmateriale står trafikdrab for cirka 50 % og det 
svarer godt til de værdier man finder i litteraturen (Kristensen 2005). Efter 
trafikdrab, er bid af hund, tilskadekomst / drukning i fiskeredskaber og lig-
nende de hyppigste dødsårsager, hvilket svarer til hvad der er opgjort andre 
steder. Yderligere hyppige dødsårsager hos bæveren er territorielle rivalise-
ringskampe bævere imellem og infektionssygdomme. 

I udsætningsplanen vurderede man at der ikke ville være naturlige fjender 
af betydning for bæver i Danmark. Siden udsætningsplanen blev udarbejdet 
er ulven indvandret, og bestanden af havørn er vokset betydeligt. Ingen af 
disse har i dag betydning for bæverbestanden, men kunne i fremtiden godt 
få betydning lokalt. I udlandet er det set at havørn kan tage bæver (Kristen-
sen 2005). 

Figur 4. Antal dødfundne bævere i Jylland 1999-2014. 
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5 Kontakt og dialog med lodsejere og myn-
digheder 

I henhold til den gældende forvaltningsplan søger Naturstyrelsen at infor-
mere bredt om bæverforvaltningen, herunder mulighederne for at afværge 
eller fjerne problemer, der skyldes bævere, hvor deres aktivitet ikke kan ac-
cepteres af hensyn til erhvervsinteresser og love og regler om økonomisk 
arealstøtte. Naturstyrelsen Vestjylland modtager årligt 40-50 henvendelser 
om problemer forårsaget af bævere. Bæveraktivitet, som kan indebære gener 
for lodsejere, kan groft opdeles i to kategorier; væsentlige ændringer af de 
hydrologiske forhold med betydelig vandstuvning og oversvømmelse til 
følge; fældninger af træer og buske og gnav på opvækst af frugttræer og bu-
ske i bebyggede områder.  

75-80 % af henvendelserne vedrører problemer med dæmninger eller andre 
aktiviteter som eksempelvis blokering af drænrør og vejunderføringer, der 
påvirker afvandingen af nærliggende arealer. De øvrige henvendelser omfat-
ter primært træfældning, gnav og skader på køkkenhaver og prydbuske m.m.  

 
Alle henvendelser bliver normalt håndteret indenfor 1-3 arbejdsdage, hvor-
efter der føres løbende tilsyn i en periode, for at sikre at problemet ikke op-
står igen. Ofte kan vandstanden reguleres til et acceptabelt niveau, ved at 
indsætte pvc-rør i dæmningen, i få tilfælde er man nødsaget til at fjerne 
dæmninger gentagne gange inden bæverne vælger at flytte aktiviteten til et 
andet område. 

På nuværende tidspunkt føres der løbende tilsyn med udviklingen ved 30 
dæmninger hver uge. Desuden foretages der i mindre omfang frahegning af 
områder med træer og buske, som ønskes friholdt for bæver. Samlet set an-
vendes der i Naturstyrelsen Vestjylland årligt cirka 1 årsværk til at afværge 
eller fjerne uønskede påvirkninger af bævernes aktiviteter i oplandet.  

Tabel 2. Henvendelser fra lodsejere fordelt på påvirkningens art og årstal. 

År Dæmninger eller påvirkning 

af afvandingsforhold 

Påvirkning af  

træer o.l. 

Henvendelser der ikke kræver 

afværgeforanstaltninger 

Samlede antal  

henvendelser 

1999 0 2 0 2 

2000 2 3 1 6 

2001 0 0 2 2 

2002 0 2 0 2 

2003 3 1 0 4 

2004 3 2 1 6 

2005 8 2 1 11 

2006 7 1 4 12 

2007 6 1 1 8 

2008 11 2 0 13 

2009 11 3 0 14 

2010 11 3 0 14 

2011 22 2 0 24 

2012 19 6 5 30 

2013 16 5 4 25 

2014 31 3 8 42 
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I de fleste områder med bæver er landskabet blevet mere dynamisk og di-
versiteten af arter og levesteder er øget. Sporene og forandringerne er størst i 
de mindre vandløb og vandhuller. I de store vandløb og søer ses der relativt 
færre spor efter bæver. Mange lodsejere, som har fået bævere på deres ejen-
dom følger med spænding udviklingen ved bostedet. Deres største bekym-
ring er flere steder, at der måske kommer for mange besøgende og skaber 
megen forstyrrelse, så bæveren måske flytter. Erfaringer fra Sjælland og lit-
teraturen viser dog, at bæveren bosætter sig og trives selv i bymæssig be-
byggelse og tåler dermed en rimelig grad af forstyrrelse.    

De områder hvor bæveren har forårsaget problemer i forhold til afvandin-
gen af landbrugsarealer har påvirkningen været lokal, og har i langt de fleste 
tilfælde omfattet områder på mindre end 3 ha. 

Som det ses af Tabel 2 afspejler antallet af henvendelser bestandens størrelse, 
måske med lidt større variation.  

 

Bæverdæmninger kan udgøre en 

barriere for fisk. Foto: Jørn Pagh 

Berthelsen. 
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6 Naturvejledning og formidling 

Bæverne på specielt Klosterheden nyder stor interesse fra naturbrugere. Al-
lerede lige efter udsætningen arrangeredes der guidede ture med henblik på 
at publikum skulle opleve bæverne, og der er ført statistik over deltagere på 
disse bæverture siden 2004 som fremgår af Tabel 3. På Klosterheden er ad-
gangsforholdene til områder med bæverbosteder og aktivitet helt unikke, og 
skovgæsterne kan på tætteste hold se spektakulære områder med store 
dæmninger, fældede træer og bæverbo.       

 
Den aftagende tendens i guidede bæverture skyldes til dels, at antallet af 
private ture der efterspørger guide fra Naturstyrelsen er faldet. Det skyldes 
nok at nyhedens interesse er aftaget. Der vurderes også en stigende tendens 
til at folk vælger selv at gå på opdagelse i områder, som de har fået kend-
skab til og hvor chancerne for at se bæver er størst, hvis de færdes alene og 
observerer under rolige forhold.  

Tabel 3. Statistik over guidede bæverture på Klosterheden. 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal ture 83 72 75 109 106 100 123 69 79 63 53

Antal deltagere 2518 2064 2250 2867 3585 3800 4431 2202 2370 2050 1940

Stor publikumsinteresse for at 

besøge bosteder. Foto: Jørn Pagh 

Berthelsen. 
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7 Samlet vurdering 

Bæverudsætningen er lykkedes, og forskellige undersøgelser i perioden 
2000-2010 indikerer, at man har opnået i hvert fald noget af den forbedring 
af biodiversiteten som var hensigten (Elmeros m.fl. 2004, Gjelstrup 2010a/b). 
Bæveres påvirkning af naturforholdene er udtalt på en række lokaliteter på 
Klosterheden, hvor naturtyper er under forandring eller helt forandret til 
lysåbne vandløbsslugter og vådområder. De domineres nu af en mere arts-
rig vegetationstype af græsser og urter og rummer tillige små, delvist åbne 
vandspejle og søer. Vegetationsændringer som følge af bævernes påvirkning 
går relativt langsomt, og der er en tidsmæssig responsperiode på minimum 
et årti, før målene for øget diversitet viser sig fuldt. Det ses ved de ældste 
bosteder på Klosterheden, som har været påvirket af bæver gennem 10-12 
år, og hvor en floristisk monitering af naturforholdene nu ville give et mere 
retvisende billede af artsdiversiteten, end den tidligere monitering i 2003.  

Bæverbestanden har fået fodfæste i Vestjylland og er vital, men skal fortsat 
betragtes som en ret lille, isoleret bestand i etableringsfasen. Antallet af terri-
torier i Klosterheden Plantage er i dag konstant. Klosterheden Plantage er 
fortsat kerneområdet, og alle territorier, med undtagelse af den lille bestand 
ved Husby Sø, er fortsat beliggende indenfor det afvandingsområde der lø-
ber til Bøvling Fjord.  

Bæverne er helt tydeligt ved at sprede sig til andre områder, og registreres 
op til 105 kilometer fra udsætningsområdet i fugleflugtslinje. Men det er ik-
ke en spredning der går hurtigt og det vil nok tage mindst endnu et årti før 
bestanden er båret af mere end ét egentligt kerneområde, hvis bæveren skal 
spredes naturligt. For at bestanden af bæver i Vestjylland kan være robust, 
er det ønskeligt at den etablerer en fast ynglebestand i andre større vand-
løbssystemer, for eksempel Omme Å på Borris Skydeterræn, fordi den her 
vil kunne etablere et kerneområde uden konflikt med landbrug, skovbrug 
og beboelse. 

 

Informationsmøde før bævertælling. 

Foto: Jørn Pagh Berthelsen. 
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