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1 Baggrund og metode   

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har i forbindelse med 
udarbejdelsen af drifts- og plejeplanen vedrørende Borris Skydeterræn haft 
overvejelser om at sætte fokus på og prioritere bæveren som en nøgleart, der 
kunne være et positivt element i naturforvaltningen i Omme Ådalen Forsva-
rets Bygnings- og Etablissementstjeneste (2012). Ådalen er negativt påvirket 
af tiltagende tilgroning med træagtig vegetation. I denne forbindelse har 
konsortiet Faunaforst, Orbicon og Dansk Jagtakademi på vegne (FOD) af 
FBE anmodet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universi-
tet om at udarbejde et notat med det formål at evaluere muligheder og be-
hov for udsætning af bæver i Omme Å på Borris Skydeterræn. Den indirekte 
naturforvaltning gennem sikring af lysåbne naturtyper og høj biodiversitet i 
de vandløbsnære arealer i Omme-Ådalen har en høj prioritet i plejeplanerne 
for Borris Skydeterræn. Gennemførelse af et eventuelt udsætningsprojekt 
har til hensigt at fremme processen for etablering og opbygning af en stærk 
bæverbestand i Borris Skydeterræn. FOD/FBE ønsker følgende spørgsmål 
besvaret i redegørelsen. 

 Ud fra registreringer og kortlægning af spredningen af bæver fra Klo-
sterheden-bestanden er der da tegn på, at dyr fra denne bestand har ind-
fundet sig eller vil indfinde sig i Omme Å-systemet på Borris Skydeter-
ræn? 

 I givet fald, hvor lang tid er det forventeligt, at der vil gå, før der er en 
bestand på 3 til 4 territoriehævdende familiegrupper, som har etableret 
faste bosteder i Omme Ådalen? 

Dette notat er baseret på data og erfaringer fra overvågningsprogrammet 
vedrørende bæver i Danmark i perioden fra 1999 til 2014 (Elmeros m.fl. 2004; 
Berthelsen 2012; Vissing m.fl. 2012), og en gennemgang af relevant litteratur 
(Halley & Rosell 2003; Rosell, Bozsér, Collen & Parker 2005), som omhandler 
bæverforvaltning og studier af bæverens habitatpræferencer, adfærd og 
spredning. Den europæiske bæver (Castor fiber) blev reintroduceret i den 
danske natur i 1999, hvor der blev udsat i alt 18 bævere på Klosterheden 
Skovdistrikt (KLS) i Vestjylland, og en forvaltningsplan blev udarbejdet 
(Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1998; Berthelsen 2000). 
Den europæiske bæver har i historisk tid været udbredt over hele det euro-
pæiske kontinent, men blev udryddet i store dele af Vesteuropa og overle-
vede kun i isolerede bestande. Der findes i dag to adskilte bæverbestande i 
Danmark, en vestjysk bestand, som stammer fra udsætninger i 1999 og en 
nordsjællandsk bestand, som stammer fra udsætninger i 2011. Begge be-
stande er etableret med rene afstamninger af Castor fiber fra tyske bæverpo-
pulationer fra floden Elben nær Halle i det tidligere Østtyskland. 
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Faktaboks 
 

  

 
Bæveren er den største gnaver i Europa og tilpasset et liv i vand. En voksen bæver vejer 30 til 35 kg og 
bliver op til 135 cm lang hvoraf halen udgør 25-35 cm, hunnen er lidt større end hannen, men det er van-
skeligt at skelne kønnet på ydre karakterer. Bævere lever normalt 7-8 år, dødeligheden er som for andre 
vildtarter størst i det første halve leveår, og når de som 2 årige forlader forældrenes territorium. En bæver 
kan svømme omkring 3 km/t, men kan præstere helt op på 10 km/t. Den kan være neddykket ca. 15 minut-
ter, det normale er 2-3 minutter. Bæveren bevæger sig langsomt på land og fødesøgningen foregår pri-
mært i kort afstand 10-25 meter fra vandkanten. Bæveren har under danske forhold ingen naturlige fjen-
der, men de små bæverunger kan være eksponerede i sensommeren for ræv, hunde og ulv.      
 
Ynglebiologi. Bæverne lever parvis, drægtighedsperioden er ca. 15 uger og der fødes et kuld på 1-3 unger 
om året. Familiegruppen består normalt af 4-5 bævere (en han, en hun og unger). Ungerne bliver hos for-
ældredyrene i to vintre, når ungdyrene forlader forældreterritoriet, sker det ofte til det vandløbssystem, hvor 
de er født.  
 
Bestandstilvækst. Bestandstilvæksten hos bævere er lav sammenlignet med andre gnavere, og vækstra-
ten kan være varierende. Bestande af reintroducerede bævere i nye områder kan have høje tilvækstrater 
på over 30 %, mens etablerede bestande med mættede territorier kun har en tilvækst på 5-10 % årligt. 
Bævere er territoriehævdende og især ungdyr, som søger efter nye bosteder i foråret, er meget udsatte for 
angreb fra voksne individer i etablerede territorier. Når ungdyrene udvandrer fra forældreterritoriet søger 
de efter ’ledige territorier’ og partnere. Undersøgelser har vist, at bævere kan rejse gennem lange stræk-
ninger i vandløbssystemer med egnet habitat, før de bosætter sig og bliver stedfaste. Bævere, der havde 
adgang til ledige territorier og en mage, etablerede selvstændige territorier i nærheden af hinanden. 
               
Fødevalg. Bæveren lever udelukkende af planteføde hele året. Om efteråret er bæverne aktive med fæld-
ninger af især buske og mindre træer af birk, el og bævreasp. Under danske forhold samles der kun i min-
dre grad forråd i fødedepoter til vinteren, hvor føden primært består af bark og kviste fra løvtræer. I foråret 
og sommertiden æder bæveren et varieret udbud af tilgængelige urter, vandplanter og rødder samt græs-
ser. De meste af føden søges indenfor en afstand af 10 -20 meter fra bredden, i sjældnere tilfælde sker 
fødesøgning i større afstande ind i ådale og vandløbsslugter efter pilebuske og birketræer.  
 
Levesteder. De mest basale krav til levestedet er adgang til vand året rundt under danske forhold kan bæ-
veren leve i åer og mindre vandløb søer, moser og tørvegrave. Fødemængden har stor betydning for hvor 
store territorier en familie grupper har behov for, og hvor længe bæverne bliver i området. Et godt levested 
under danske forhold kan fx være åer og bække med vandløbsstrækninger hvor der findes god dybde, lav 
strømhastighed og tilgængelig føde. Føden består af en artsrig vegetation af urter, græsser og tynde ved-
planter, dels i selve vandløbet og langs bredden af vandløbet.  
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2 Evaluering af nuværende naturforhold i 
Omme Ådalen 

Omme Ådalen i Borris Skydeterræn blev allerede i 1999 vurderet som et eg-
net udsætningsområde for bæver i 1999 i forbindelse med Skov- og Natur-
styrelsens planer om genudsætning af bæver i Danmark (Miljø- og Energi-
ministeriet, Skov-og Naturstyrelsen 1999). Det blev dengang vurderet, at 
området havde et stort potentiale som bæverhabitat over hele å-strækningen 
gennem skydeterrænet, og der kunne leve op til 14 bæverfamilier. På bag-
grund af erfaringerne fra KLS vurderes Omme Å fortsat at høre til blandt de 
mest egnede levesteder i Danmark, hvor der kan leve og evt. genudsættes 
bævere. Ådalen har gennem hele sin udstrækning en bredde på 300 – 400 
meter med store sammenhængende forekomster af tilgængeligt pilekrat, 
undervands- og lavbundsvegetation (Figur 1. og Figur 2.). Langs åen findes 
der talrige sidegrøfter og bække som baner adgangsveje til sumpbevoksnin-
ger i ådalen. Den store og vandrige å indeholder på hele strækningen igen-
nem skydeterrænet velegnet habitat for bæver. 

 

Figur 1. Omme Å løber som en 

stærkt slynget å i en bred ådal. 

 

Figur 2. Pilekrat forekommer 

udbredt i store dele af ådalen. 
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2.1 Kan bæveraktivitet skabe lysåbne forhold og dynamik i 
Omme Ådalen?  

En af målsætningerne i udsætningsplanen for KLS var at genskabe lysåbne 
forhold i tilgroede vandløbsslugter med fokus på bæverens evne til at ændre 
vegetationsforholdene og skabe lysåbne områder med øget botanisk dyna-
mik. De nuværende erfaringer fra KLS efter udsætningen af bæver viser, at 
der er en betydelig variation i den tidsmæssige respons for ændringer af na-
turforholdene (Berthelsen 2012; Elmeros m.fl. 2004). Det skyldes i høj grad 
de forskellige naturgivne forhold på lokaliteterne. Ved visse bosteder ses 
kun få ændringer af naturforholdene, ved andre bosteder ses spektakulære 
ændringer med hele områder totalt forandret til vådområder og søer. Den 
fysiske påvirkning ved fældning af træer og buske og nedgnavning af krat-
vegetation sker temporært og oftest i småområder langs vandløb eller sø-
bredder. Den væsentligste påvirkning af naturforholdene sker indirekte ved 
ændringer af de lokale hydrologiske forhold, så områder sættes helt eller 
delvist under vand. Her sker der i løbet af få år henfald af den træagtige ve-
getation og vegetationen præges gradvis af vådbundsarter af græsser og ur-
ter.  

Omme Å og ådalen kan ikke umiddelbart sammenlignes med de mindre 
vandløb i Flynder Å-systemet, men det vurderes, at forekomsten af mange 
tilløb af grøfter, bække og kanaler vil blive påvirket af kommende bæverak-
tivitet ved opstemninger og fældninger i lighed med KLS. Som eksempel ses 
i tabel 1 fem udvalgte vandløb på KLS, hvor naturforholdene er forandret af 
bæveraktivitet i løbet af et årti af enkelte stedfaste bæverfamilier. Med åda-
lens meget lange udstrækning på ca. 21 km gennem skydeterrænet, vil det 
dog kræve adskillige bæverfamilier at påvirke hovedløbet af Omme Å næv-
neværdigt og skabe lysåbne partier i pilekrat bevoksningen. 

 

Tabel 1. Fem udvalgte vandløb på KLS, hvor naturforholdene er forandret af bæveraktivitet i løbet af et årti af enkelte stedfaste 

bæverfamilier. 

Vandløb  Vandløbsslugter 

med bæverfamilier  

 

Areal i 

hektar 

Vegetationsændringer i  

vandløbsslugter forårsaget 

af bæveraktivitet 

Natur tilstandsvurdering 

efter påvirkning af bæveraktivitet 

Risbæk 1,9 km med varierende 

bredde fra 30 til 70 

meter.   

10,4 90 % Kratbevoksning langs bækken er delvis for-

svundet efter oversvømmelse og fældning, 

der er skabt 4 bæverdamme.  

Ellebæk 

 

0,9 km vandløbsslugt; 

35 til 45 meter bred.  

3,6 80 % Kratbevoksning langs bækken er delvis for-

svundet efter oversvømmelse og fældning. 

Hestbæk 

 

1,3 km vandløbsslugt; 

35-50 meter bred. 

5,6 90 % Kratbevoksning langs bækken er delvis for-

svundet efter oversvømmelse og fældning. 

Musbæk 1,1 km vandløbsslugt; 

40-45 meter bred. 

4,7 75 % Kratbevoksning langs bækken er delvis for-

svundet efter kraftig fældning og oversvøm-

melse. 

Flynder Å 0,9 km ådal, 90 meter 

bred.                           

8,5 65 % Store popler er fældet, dele af kratvegetation 

langs Flynder å er fældet, åen temporært 

opstemt i sommerhalvåret, engen er delvis 

forsumpet.  
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3 Bestandsstørrelse og -tilvækst 

Bæverbestanden i Vestjylland er systematisk blevet optalt årligt i hele perio-
den siden udsætningen, hvilket hidtil har givet et unikt grundlag for at kun-
ne vurdere tilvækst og spredningsmønstre for bæverne (Berthelsen 2012). I 
takt med bestandens fortsatte tilvækst og spredning vil det formentligt i lø-
bet af nogle få år heller ikke længere være muligt at opnå kendskab til alle 
bosteder. 

3.1 Vurdering af status for den eksisterende bestand i Jylland 
Tællinger i Vestjylland er blevet udført i marts - april 2014 ved hjælp af et 
stort antal frivillige observatører (60 – 70 personer), som i løbet af to døgn 
observerer ved stedfaste bæverbosteder. Ved den seneste tælling i april 2014 
blev bestanden opgjort til ca. 200 individer. Betragter man de bosteder, hvor 
der er registreret yngleaktivitet, findes det sydligste ved Husby Sø, dvs. 46 
km i luftlinje til vestbroen over Omme Å i skydeterrænet.   

3.2 Vurdering af mulighederne for etablering af en bæredyg-
tig bæverbestand i Omme Å 

På baggrund af international litteratur om bæverens krav til levesteder (Hal-
ley & Rosell 2003; Rosell, Bozsér, Collen & Parker 2005), samt danske erfa-
ringer fra KLS, vurderes det, at der er særligt gode muligheder for at etable-
re en levedygtig bestand af bævere i Omme Ådalen på Borris Skydeterræn. 
Hele ådalen gennem skydeterrænet udgør en velegnet habitat for bæver og i 
forbindelse med udsætningsplan for Ringkøbing Amt fra 1999 blev det vur-
deret, at der kunne leve 14 familiegrupper (Miljø- og Energiministeriet, 
Skov-og Naturstyrelsen 1999). Erfaringer fra DCE´s overvågningsprogram 
for bæver i Vestjylland har vist, at bæverne tilsyneladende trives og har stor 
tilpasningsevne til de vestjyske vandløb og søer, hvilket understøttes af, at 
der er registreret kontinuerlig bestandstilvækst og konstant spredning. 
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4 Vurdering af bæverpopulationens  
spredning i Jylland  

Spredningsmønstret og -hastigheden i den nuværende jyske bæverbestand 
er veldokumenteret siden genudsætningen i 1999 (Berthelsen 2012). I 1999 
blev der udsat 18 bævere på 6 udsætningslokaliteter i Flynder Å systemet på 
KLS. Udsætningsstederne lå med en indbyrdes radiusafstand af ca. 3,5 km. 
Bestanden har været i konstant udvikling og senest i april 2014 blev der op-
talt ca. 200 individer fordelt på i alt 12 stedfaste bosteder på KLS’s arealer og 
26 bosteder i oplandet. Bæverne har spredt sig over vandskel til en række 
nye vandløbssystemer og findes i Storåen, Fårevejle Å, Damhus Å, Ramme 
Å, Lilleå, Savstrup Å, Tvis Å, Idom Å, Hellegård Å, Holme Å, Skjern Å, 
Vidkær Å, samt Husby Sø, Vedsø, Hastrup Sø og Bording Mose.   

En lang række faktorer har indflydelse på bæverens spredning til nye vand-
løbssystemer og levesteder. Fortsat trivsel og kontinuerlig bestandstilvækst i 
den nuværende jyske bestand er en af de basale og vigtigste forudsætninger. 
En anden væsentlig forudsætning er forekomsten og fordeling af egnet habi-
tat med tilgængeligt føde og et forgrenet vandløbssystem uden barrierer i 
landskabet. Disse betingelser vurderes at være opfyldt i mange af de jyske 
ådale og vandløbsslugter, hvor der i de fleste regioner er udbredt forekomst 
af åbne vandløbssystemer og vandløbsnære lavbundsarealer med kratbe-
voksninger af blødtræarter som pil, birk, asp, el m.fl.  

De foreløbige erfaringer vedrørende bæverens spredning i Flynder Å syste-
met viser, at unge udvandrende bævere koloniserer nabohabitater i forhold 
til forældredyrenes territorium i takt med familieforøgelse. I vandløbssy-
stemer med rig adgang til gunstige habitatforhold indebærer det en relativ 
langsom opfyldning af ledige territorier. Efter 14 år har bæverne kun spredt 
sig i relativt begrænset afstand fra ”kerneudsætningsområdet” til nye boste-
der med yngleaktivitet (Tabel 2 og Figur 3). De 6 oprindelige udsætnings-
steder ligger i et kerneområde af KLS, med indbyrdes afstand på 3,5 km. I 
Tabel 1 ses spredningsafstande for 21 registrerede reproducerende bæver-
familier. I gennemsnit er bosteder med yngleaktivitet spredt i en meget be-
grænset afstand ca. 5,3 km målt i luftlinje fra kerneområdet for udsætning. I 
de mindre vandløb på KLS, fx Risbæk, Ellebæk, Hestbæk og Stensbæk ses 
tydeligt, hvordan territorier gradvis er fyldt op, formentligt således at ung-
dyr fra familiegruppen har bosat sig i naboterritoriet til forældreterritoriet. 
Müller–Schwarze & Sun (2003) angiver gennemsnitlige spredningsafstande 
for nordamerikanske bævere på 5,9 km for hanner og 10,6 km for hunner.  
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Tabel 2. Bæverterritorier i Vestjylland hvor der var yngleaktivitet i 2013. ns=nedstrøms, os=opstrøms. 

Lokalitet for bæverbosteder 

 

Antal bævere 

skønnet 

År for registrering 

af ny lokalitet 

Spredningsradius fra 

udsætnings områder (km) 

Nørresø og Husby Sø 6 2008 28 

Byn – Søndersund, øst for Nees 12 2004 12 

Tangsø og Indfjorden, søbredsområder 8 2004 11 

Flynder Å, ns Bækmarksbro 6 2002 8 

Drideå, Flynder Å os Bækmarksbro 9 2003 8 

Fåremølle Å, Sinkbæk ved Fåre 4 2010 7 

Tilløb Drideå, ns Østkærvej 12 2005 7 

Drideå ved Nørre Holmgaard 3 2002 7 

Høkær søer og kanaler 7 2002 5 

Rørkær-søerne  8 1999 1 

Fruerbæk, hele vandløbsslugten 8 2004 1 

Musbæk, hele vandløbsslugten 6 2008 3 

Stensbæk ns Stensbæk Sø 6 2000 1 

Ellebækslugten og Ellebæksøerne 5 2000 2 

Hestbæk, hele vandløbsslugten 6 2000 2 

Depotsøen, tilløb ns mod Risbæk 8 2000 3 

Mølle Sø ns Flynder Å, Skovriderengen 8 1999 1 

Øvre Sø, Døjbæk Sø, Rishøje Sø 8 1999 1 

Engene nord for Møllesøen  10 2003 1 

Flynder Å , os Møllesøen 4 1999 1 

Risbæk, engen ns Hovedvej 521 5 1999 2 

21 lokaliteter med ynglende bævere  adult/juvenile = 149  Gennemsnit 5,3 km 

Figur 3. Oversigt og afstande fra KLS til bæverbosteder med yngleaktivitet. Den lange, grønne streg angiver en potentiel 

spredningsafstand fra KLS til Omme Å. 
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Ser man på de bæverlokaliteter, som ligger langt udenfor vandløbssystemer 
med etablerede sammenhængende bæverterritorier, så er der ikke registreret 
unger eller yngleadfærd, og det formodes at være enlige bævere som pri-
mært har søgt ud for at finde mage og sekundært for at finde egnet habitat. 
Disse ’frontløbere’ er registreret i Skjern Å, Holme Å, Vrøgum, Vidkær Å 
ved Halkær Bredning (Tabel 3 og Figur 4.). Fund af en død bæverunge ved 
Skjern Å kan dog ikke udelukke, at der har været yngleadfærd her. Den 
gennemsnitlige spredningsafstand for 17 ’frontløbere’ er 52 km. Det er uvist, 
hvor længe bæverne har været undervejs. Alle de udsøgende bævere for-
modes at være enlige individer, og der er ikke registreret yngleaktivitet ved 
de fjerntliggende bosteder. Den reelle afstand, som bæverne har tilbagelagt 
ad vandvejene, er langt større en fugleflugtsafstanden. 

 

Tabel 3.  Enlige bæveres langdistancespredning fra udsætningsområderne i Vestjylland 2014. 

Udsætningssted 1999 Forekomst af bæver aktivitet i  

jyske vandløbssystemer 

Årstal for 

første  

registrering 

Sprednings 

afstande i  

luftlinje (km) 

Bemærkninger 

Klosterheden Plantage (KLS) Omme Å Borris Skydeterræn 0 67  

Flynder Å, vandløb og søer Damhus Å 2005 12 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer Ramme Å 2012 12 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer Lilleå 2012 18 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer Storå 2005 27 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer Savstrup Å 2011 28 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer Tvis Å 2008 28 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer Idom Å 2012 19 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer  Hellegård Å, Rovt 2008 23 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer  Skjern Å, engene vest 2009 62 Død bæverunge 

Flynder Å, vandløb og søer  Holme Å, Okslund 2011 105 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer  Bording Mose 2012 65 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer  Vidkær Å, Halkær Bredning 2011 87 Enlig bæver  

Flynder Å, vandløb og søer  Vedsø, Viborg syd 2010 63 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer  Vrøgum, Søvig Sund 2009 90 Død bæver  

Flynder Å, vandløb og søer  Skjern Å, Sønder Felding øst 2011 65 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer  Holme Å, Linding Å, Karlsgårde 2009 91 Enlig bæver 

Flynder Å, vandløb og søer  Skjern Å, Hastrup- Rørbæk Sø 2012 83 Enlig bæver 

 I alt 17 lokaliteter  Gns. 52 km  
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4.1 Har bævere fra den vestjyske bestand indfundet sig i 
Omme Ådalen? 

Hovedparten af den vestjyske bæverbestand har spredt sig relativt langsomt 
fra det oprindelige kerneområde for udsætning. Et mindre antal enlige bæ-
vere har spredt sig til fjerntliggende områder med spredningsafstande op til 
100 km i luftlinje. Der er endnu ikke registreret spor efter bæver i Omme Å, 
og det er ikke muligt at beregne det præcist ud fra modeller, men alene give 
en velkvalificeret vurdering af, hvornår bæveren indvandrer og evt. yngler i 
Omme Å. 

4.2 Vil bævere indfinde sig i Omme Å Borris Skydeterræn ved 
naturlig spredning indenfor en kortere årrække? 

Vurderet ud fra foreløbige erfaringer fra bæver populationen i KLS, så vil 
der indenfor de nærmeste år sandsynligvis kunne indfinde sig enkelte bæve-
re (hanner) i Omme Å, men der vil gå en længere årrække, før et ønsket an-
tal på 3-4 bæverfamilier vil være etableret i Omme Å. Hertil kommer at bæ-
verne sandsynligvis også vil søge til andre områder af Omme Å, end den del 
der ligger i skydeterrænet, og det vil derfor være tilfældigt, hvor bæverne i 
første omgang vil etablere sig langs Omme Å. Afstanden fra KLS til Omme 
Å er 67 km målt i luftlinje, så bæveren vil med al sandsynlighed indfinde sig 
i Omme Å inden for de nærmeste år, idet der er registreret bæver både i 
Varde Å og Skjern Å. Det foreløbige spredningsmønster, som viser nogle få 
enlige hanbævere, der spreder sig ud over store afstande, giver formentlig 
ikke grundlag for bestandsetablering på kort sigt, med mindre der indfanges 
og suppleres med udsætning af hundyr, hvilket der ikke for indeværende er 
planer om.   

Figur 4. Oversigt over afstande fra KLS og lokaliteter med enlige bævere. Den grønne streg angiver en potentiel spredningsaf-

stand fra KLS til Omme Å. 
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5 Evaluering af muligheder for udsætning af 
bæver i Omme Å, Borris Skydeterræn 

I dette notat vurderes mulighederne for naturlig indvandring af bæver i 
Omme Å på strækningen, hvor åen løber gennem Borris Skydeterræn som 
ejes af staten (Forsvaret). Vurderingen er at bævere vil indfinde sig, men at 
tilstedeværelsen af ynglende bævere vil ske over en længere tidshorisont. 
Ud fra en biologisk betragtning har Omme Å gennem hele sit udstrækning 
gennem Borristerrænet optimale habitatforhold med et slynget løb gennem 
en bred ådal, hvor der forekommer adskillige søer som afsnørede åslyng-
ninger og en del kunstigt anlagte søer. I Bilag 1 illustreres forskellige habita-
ter, som bæverne tidligere har valgt at etablere sig i, og i Figur 5 og Figur 6 
ses eksempler på forekomsten af pile- og birkekrat langs Omme Å.   

Under fremtidige plejeaktiviteter for Borris Skydeterræn (Forsvarets Byg-
nings- og Etablissementstjeneste 2012) er der for Omme Ådalen opstillet en 
målsætning om udsætning af bæver senest i 2016. Mulighederne for udsæt-
ning af bæver er til stede, hvis man vælger at fremme og prioritere tidshori-
sonten for bestandsetablering af 3-4 territoriehævdende familiegrupper ud 
fra et naturplejemæssigt perspektiv.    

 

               

 

Figur 5. Omme Ådalen i juni 2014.          Figur 6. Bevoksning langs åen af pil og birk. 
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6 Konklusion 

Etablering af en bæverbestand i Omme Å kan ske ved naturlig indvandring 
fra den nuværende jyske bæverpopulation i Flynder Å-systemet. På bag-
grund af vores kendskab til antallet og placeringen af nuværende stedfaste 
bæverbosteder i Vestjylland kan der opstilles et scenarie for, hvordan spred-
ningsmulighederne vil tegne sig for de kommende år. Der er endnu ikke re-
gistreret spor efter bæver i Omme Å. Det vurderes, at der vil gå mindst 10 
år, før 3 – 4 bæverfamilier har etableret sig i Omme Å, og sandsynligvis vil 
bosætning også finde sted i områder udenfor skydeterrænet. 

Med henblik på at fremme tilstedeværelsen af bæver i Omme Å, kunne der 
være en potentiel mulighed for samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland 
om indfangning og flytning af enkelte problemvoldende bævere fra den eksi-
sterende bestand i Flynder Å-systemet, som forvolder vedvarende gener især i 
forhold til drænsystemer i lavtliggende landbrugsområder, hvor der ydes are-
alstøtte fra EU. Det vil formentligt blive et begrænset antal bævere, men kunne 
være tilstrækkeligt til at starte koloniseringen af bæver i Omme Å.   

I flere europæiske lande, fx Tyskland og Kroatien, hvor man har reintrodu-
ceret bæver, er der foregået supplerende udsætninger for at fremme spred-
ningshastigheden i bæverpopulationen. I forhold til Omme Å vurderes det, 
at en supplerende udsætning af 3 til 4 familiegrupper i det militære område 
kunne være en både effektiv og tidsmæssigt overskueligt måde at introduce-
re bævere til området.  

I relation til naturforvaltningen og bæveraktivitetens forventede påvirkning 
af de udbredte forekomster af sammenhængende pilekrat vil 3-4 etablerede 
stedfaste bæverfamilier kunne påvirke mindre lokale områder af ådalen, 
dels ved nedgnavning og dels ved opstemninger af sidevandløbene til Om-
me Å. Nedgnavninger og fladefældninger ses ofte lokalt på mindre felter 
under 0,5 ha, hvorimod vandstuvning som følge af opstemninger kan påvir-
ke store områder på adskillige hektar. Som samlet vurdering vil aktivitet fra 
3-4 bæverfamilier kun påvirke naturforholdene lokalt og i nogen grad be-
grænse tilgroningen i mindre delområder i ådalen, men set i forhold til det 
store samlede arealvolumen i hele ådalen på en strækning af 21 km vil på-
virkningen kun have begrænset indvirkning på tilgroningen. I takt med at 
bæverbestanden vokser og antallet af familiegrupper evt. øges til de 14, som 
det vurderes i (Miljø- og Energiministeriet, Skov-og Naturstyrelsen 1999), vil 
påvirkningen naturligvis blive mere synlig med tiden, men det vurderes 
først at ske i løbet af en længere årrække.  

De danske erfaringer vedrørende bæverbestandens spredning tyder ikke på, 
at der findes væsentlige barrierer, som begrænser eller hindrer spredningen. 
Bæveren kan færdes i ganske små grøfter og kanaler og kan tilbagelægge 
kortere afstande på land. I forbindelse med vejunderføringer af vandløb og 
store vejdæmninger foretrækker bæveren undertiden at passere vejen, hvil-
ket eksponerer den for vejtrafikken, og det vurderes at være den væsentlig-
ste dødsårsag i forbindelse med bestandsspredningen. Fiskeredskaber og ru-
ser i vandløbene udgør også en potentiel trussel, ligeledes større dybe sam-
lebrønde fra hoveddrænledninger.     
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I lavt liggende landbrugsområder kan bæverens opstemninger medføre be-
grænset afstrømning fra arealerne, og det volder problemer for såvel afgrø-
der, færdsel med landbrugsmaskiner og mistet arealstøtte. I hvilken grad det 
påvirker spredningen, at der fjernes uønskede bæverdæmninger er uvist.   

Bævere som lever i tilknytning til større vandløb og søer med rigeligt føde, 
efterlader sig få synlige spor i sommerhalvåret, hvor vandløbsvegetationen 
udgør den væsentligste føderessource. Om vinteren fældes der mindre træer 
og buske langs vandløb, det samme gælder for bævere, der lever i tilknyt-
ning til større søer.  

Længerevarende påvirkninger af vegetationsforholdene og efterfølgende 
forandringer af naturtyper skyldes hovedsageligt ændringer af de hydrolo-
giske afstrømningsforhold, hvor urter, buske og træer sættes under vand, og 
i mindre grad omfanget af fysisk nedgræsning af træagtige kratbevoksnin-
ger.  
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Bilag 1 

 

Habitattyper for bæver 

  

Bæveren har præference for forskel-

lige typer af vandløb og søer 

Gunstige levesteder for bæver har adgang til vandløb, planteføde & yngleplads Illustration af habitat 

Mindre vestjyske vandløb, 

bredde < 1 m fx Risbæk, 

Hestbæk – Ellebæk – 

Stensbæk  

Små bække, grøfter, drænkanaler i 

ådale, enge, moser og i delvis natur- og 

dyrkede områder  

Mindre vandløb opstemmes af bæver for at skabe adgang til føde og bygningsmateriale til 

dæmninger og bæverbo. Bævere har høj præference for småvandløb omgivet af løvkratbevoks-

ning, hvor de bygger dæmninger og boet. Vandkvalitet, fx okker, synes ikke at påvirke bæverens 

valg af bosted. Forstyrrelser fra trafik, publikum og maskiner har ikke stor betydning.   

 

Mellemstore vestjyske 

vandløb  

bredde 1 – 2 m. 

eks. Flynder Å - Drideå   

Bække og mindre åer i vandløbsslug-

ter, enge, moser, lavbundsområder i 

agerlandet 

Mellemstore vandløb opstemmes af bæver for at skabe adgangs- og transportveje til føde og 

bygningsmateriale. Bæveraktivitet ses ofte, hvor der er rig opvækst af løvkrat langs vandløbe-

ne. Bævere har høj præference for mellemstore vandløb, hvor de i lighed med mindre vandløb 

ofte vælger at placere deres bosteder. Vedr. vandkvalitet og forstyrrelse gælder det samme 

som for mindre vandløb. 

 

Større vandrige åer  

bredde 2 - 12 m 

eks. Storåen- Skjern Å, 

Omme Å, Varde Å, Holme 

Å 

Store vandrige åer i ådale og smelte-

vandsslugter løber i både kulturpåvirket 

landskab og i naturområder.  

Bæveren opstemmer ikke større vandløb, men udnytter fødepotentilaet i den lettilgængelige 

artsrige vandløbsvegetation og urtevegetation langs bredder (april-oktober) og adgang til træag-

tig krat i vinterhalvåret (november-marts). De større åer er primært spredningsveje ved fourage-

ring, og der ses langt færre spor efter bæver i store vandløb. Bæveren foretrækker mindre side-

vandløb, grøfter og bække, som de kan opstemme og herefter kontrollere hydrologien.       

 

Mindre vandhuller 

 < 1000 m2 

Mosevandhuller 

Kunstige søer 

Småvandhuller langs vandløb i delvis 

natur- og dyrkede områder fx mergel-

grave, kunstige andesøer, fiskesøer er 

udbredte i Vestjylland   

Små vandhuller i naturområder med tilknytning til vandløb kan være velegnede levesteder for 

bæver, hvis der findes lettilgængeligt føde; pil, poppel, asp, birk, el. Plantninger med løvtræar-

ter i haver, levende hegn, vildtremiser etc. er også eftertragtet føde for bæver. 

 

Mellemstore søer 

 < 5000 m2   

eks. Neder Sø - Rishøje Sø

Naturlige- og kunstige mellemstore 

søer og tørvegrave mv. i delvis natur- 

og dyrkede områder er udbredte i 

Vestjylland 

 

Mellemstore søer kan være velegnede levesteder for bæver, hvis der findes forgrenede vand-

løb og tilgængeligt føde som pilekrat, asp, birk, el. Erfaringer fra KLS viser, at bævere kan 

have stedfaste bosteder i søer med meget begrænset fødeudbud og fouragering foregår i 

betydelig afstand 1-2 km fra bostedet.   

 

Større søer > 5000 m2 

Ellebæk søerne, Rørkær 

søer, Depotsøen, Vedsø, 

Hastrup Sø 

 

Naturlige og kunstige søer er udbredte i 

Vestjylland. Flere udsætningssteder på 

KLS var søer på 0,5-1,0 ha og har vist sig 

som velegnede levesteder for bæver.  

Større søer kan være velegnede levesteder for flere bæverfamilier, afhængigt af mængde og 

tilgængeligt føderessourcer. Bævere som lever i større søer efterlader ikke samme grad af 

synlige spor af gnav og fældning som i mindre søer og vandløb.    

 

Bæverbosteder findes i alle kategorier af habitattyper, som det fremgår af skemaet. De fleste bosteder findes i småvandløb, som ligger i lavbunds- og naturområder. 


