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Hvorfor dæmninger?
Det er en del af bæverens naturlige adfærd 
at bygge dæmninger, grave tunneler og 
grøf ter, fælde træer og spise diverse planter 
(f.eks. afgrøder og haveplanter). Det er dog 
dæmningsbyggeriet og de efterfølgende over
svømmelser, der indtil videre har bragt flest 
konflikter med sig her i landet. 

Bæveren bygger flere slags dæmninger med 
forskellige funktioner, den vigtigste funktion 
er at hæve vandstanden ved boet. Bæveren 
lægger normalt indgangen til sit bo i brinken 
af et vandløb og vil helst have denne indgang 
fuldstændig dækket af vand. Det mindsker 
faren for at rovdyr, såsom ulv, los og ræv, kan 
få fat i den. Det sikrer ligeledes adgang til van
det, og dermed dens forråd om vinteren, når 
vandet kan være dækket af is. Den øgede 
vandstand forsaget af en dæmning i kombina
tion med udgravede grøfter, er desuden med 
til at øge mængden af fødemateriale som bæ
veren kan nå hen til uden at skulle forlade 
vandet mere end højst nødvendigt. 

Baggrunden for at reintroducere bæveren 
var dels muligheden for at genetablere en 
hjemmehørende art, dels ønsket om at ud
nytte bæverens evne som en økologisk nøg

leart der kan skabe lysåbne og våde områder, 
gennem dæmninger og fældningen af træer, 
der både gavner biodiversiteten og bidrager til 
spændende oplevelser i den danske natur. 
Desværre er det sådan, at det der har gjort 
bæveren til en fantastisk kandidat til reintro
duktioner, også er med til at øge mængden af 
konflikter med mennesker. Bæveren er nem

lig utrolig tilpasningsdygtig og kan trives i 
man ge typer landskaber, selv i drængrøfter 
mellem marker. Her er opstemninger der ska
ber oversvømmelser ikke ligefrem værdsat, og 
det er især her konflikterne opstår.

Hvilke løsningsmuligheder er der?
Vi er ikke de første til at stå med disse konflik
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ter, andre lande i Europa, som Tyskland 
og Norge, har i mange år haft en betydelig 
bæverbestand og har derfor udviklet forskel
lige metoder for at løse konflikter i forbin
delse med bæverdæmninger. Det kan f.eks. 
være etablering af forskellige typer rørføring 
igennem dæmningen, opkøb af landstriber 
langs vandløbet, strømførende tråd tværs 
over vandløbet og fjernelsen af bygge/føde 
materiale i området. I mange af de lande, der 
har bævere, fjerner man dæmninger enten 
manuelt eller ved hjælp af en gravemaskine. 
Det er også disse metoder Naturstyrelsen 
hovedsageligt bruger, når de modtager klager 
over en dæmning. Det er dog alment kendt 
fra udlandet, at selvom det er en relativ hurtig 
løsning er den sjældent langtidsholdbar, da 
dæmningerne hurtigt bliver genopbygget.

Enhver mulig løsning skal desuden passe 
ind i gældende lovgivning der sætter ramme 
for hvilke tiltag, der må anvendes i forbindelse 
med konfliktløsning. Herhjemme er bæveren 
fuldstændig fredet, det er den til dels for at 
leve op til den beskyttelse, den har igennem 
EU’s habitat direktiv som både et bilag II og et 
bilag IV dyr. Det betyder blandt andet, at der 
er forbud mod; at ødelægge eller beskadige 
yngle og rasteområder, at forsætligt forstyrre 
dyrene, specielt i perioder med yngelpleje, og 
alle former for indfangning og drab. Der kan 
dog indhentes særlige tilladelser i situationer, 
hvor der ikke er andre muligheder og der el
lers vil ske alvorlig skade på f.eks. landbrug, 

skovbrug eller dambrug, og hvis det ikke vil 
skade tilstanden af bestanden. 

Hvad gør vi så?
Beskyttelsen af yngle og hvileområder be
ty  der at nedrivningen af dæmninger kan 
komme på kant med lovgivningen, især hvis 
dæmningen er en af disse meget vigtige 
dæmninger, der beskytter boet mod rovdyr 
og vinterkulde. Derfor giver det god mening 

at differentiere forvaltningen imellem forskel
lige slags dæmninger og territorier, men for at 
gøre det, kræver det mere viden om genop
bygningen af dæmninger.

Dette blev undersøgt i efteråret 2017 i sam
arbejde med Naturstyrelsen Vestjylland, gen
nem overvågningen af 15 konfliktdæmninger, 
på eller ved landbrugsjord, over en perio de på 
5uger. I denne periode fjernede skovarbej
der ne dæmningerne, når de var blevet bygget, 

Bæver

Bæver fakta:
Der findes 2 arter af bæver, den 
Europæiske bæver og den Nord-
amerikanske bæver. Den Europæi-
ske Bæver var i slutningen af 
1800-tallet tæt på udryddelse, kun 
ca. 1200 individer var tilbage, men 
fredninger og genudsætninger har 
hjulpet til at genetablere bestanden. 
I 1999 og fra 2009-2011, blev der 
genudsat bævere i Danmark, først i 
Klosterheden plantage i Vestjylland 
og derefter ved Arresø i Nordsjæl-
land. I 2017 var den samlede dan-
ske bestand på ca. 225 dyr (1,2), og 
bestanden er fortsat stigende. 
Bæveren er en gnaver, den største i 
Europa, og den anden største i ver-
den, den er et semi-akvatisk dyr, 
den er tilpasset til et liv I ferskvand 
og bruger det meste af sin tid i van-
det.
Bæveren er en planteæder, dens 
diæt består af bark, blade, kviste, 
skud, græs osv. Den er især glad 
for pil, asp og røn.

Bæverdæmninger i drængrøfter kan meget nemt komme til at oversvømme store markom-
råder, og får bæverene lov til at bygge i fred, bliver dæmningerne hurtigt meget store.
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og alt imens tog kameraerne billeder for at 
vise hvor hurtigt bæverne var ude og genop
bygge dæmningerne. 

Det viste sig, at der er ret meget forskel på 
hvor ofte en dæmning bliver genopbygget. 
Tre blev slet ikke genopbygget i løbet af de 5 
uger, hvorimod to blev genopbygget hele 9 
gange på de 5 uger. 

Når man kigger på hvor hurtigt det i gen
nemsnit tog bæverne at genopbygge dæmnin
gerne, tegner der sig et mere ensartet billede. 
Af de 12 dæmninger som blev genopbygget, 
blev de 11 genopbygget inden for 6 dage, og 
ca. halvdelen af dæmningerne blev genopbyg
get inden for 3 dage. 

Disse tal svarer til de erfaringer man har 
gjort sig i udlandet. De viser at en nedrevet 
dæmning højst sandsynligt vil blive bygget op 
igen, og at genopbygningen sandsynligvis vil 
ske inden for kort tid. Hvis man vil anvende 
denne metode til at fjerne konfliktdæmninger, 
så skal der investeres en del mandetimer i at 
rive de samme dæmninger ned igen og igen. 
Det vil også betyde at bæveren må ud og finde 
nye bygge materialer til at genopføre dæmnin
gen, selvom der er en vis mængde genbrug, 
hvilket betyder, at antallet af fældede træer i 
området vil stige. Fældningen af træer er lige
ledes et stort konfliktområde mellem menne
sker og bævere. Det er dog værd at bide mær
 ke i, at en bæver under normale 
om stæn digheder vil foretrække relativt tynde 
træer, gerne pil, tæt på vandløbet. Kun når 
denne ressource er opbrugt vil de typisk 
bruge mere tid på større træer længere fra 
vandløbet. Ligesom for konflikter med dæm
ninger, findes der en række tiltag for at mind
ske konflikter i forbindelse med uønsket 
fældning af træer, såsom; hegning, afskræk
kende lugtmidler og sandmaling man kan 
påføre enkelte træer.

Hvordan ser vi forskel på dæmninger?
Samtidig med opsætningen af kameraer blev 
effekten og funktionen af hver dæmning også 
undersøgt, for at se om det kunne kædes sam
men med hvor mange gange og hvor hurtigt 
dæmningen blev genopbygget. Dæmninger, 
der havde været det samme sted længe og 
var blevet kontinuerligt revet ned, var også 
nogle af de hurtigste om at blive genopbyg
get. Jo længere bæveren har boet et sted, jo 
mindre tilbøjelig er den til at flytte, i hvert 
fald så længe der bygge og fødemateriale 
nok. Typen af bo havde også en effekt på 
hvor hurtigt der blev genopbygget. Hvis boet 
havde en ydre konstruktion med grene og 
kviste og ikke bare var en hule i brinken, blev 
dæmningen også genopbygget hurtigere. Det 
tyder på, at når en bæver først har investeret 
tilstrækkeligt i et område og evt. bygget bo 
med plads til unger, så er den ikke så tilbøjelig 
til at flytte sig. 

Et sidste resultat, der meget godt forud
sagde hvor mange gange en dæmning blev 
genopbygget, var hvorvidt dæmningen var ak
tiv om vinteren. En bæver vil typisk have færre 
aktive dæmninger om vinteren, da det er for 
koldt til at den vil tilbringe meget tid udenfor 
med at vedligeholde dem. Det vil typisk være 
den dæmning der er tættest på boet ned
strøms og som sikre at forrådet og indgangen 
til boet er under vand, som den bruger krudt 
på at vedligeholde. Dæmninger, der blev ved 
med at være aktive vinteren igennem, blev 
gennemsnitligt genopbygget 5 gange mens de 
var under observation, hvorimod dæmninger, 
der ikke var aktive vinteren igennem, kun blev 
genopbygget 1 gang i gennemsnit. Det tyder 
på, at bæveren allerede prioriterer visse dæm
ninger i efteråret, og at man kunne spare sig 
selv noget arbejde ved at tænke på andre løs
ninger end nedrivning for de dæmninger, der 
er aktive året rundt.

Hvordan ser fremtiden med  
bævere ud?
Reintroduktionen af bævere har potentiale 
til at skabe en del konflikter med mennesker. 
Vi har i den tid bæveren har været fraværende 
fra den danske natur nærmest inddraget alle 
områder til menneskelig aktivitet, og vi har 
kørt streng kontrol med vandløb. Heldigvis er 
det sådan at man allerede har høstet mange 
erfaringer i andre lande, der viser, at det er 
muligt at have en bæverbestand samtidig med 
landbrug og skovproduktion, og det er muligt 
at beskytte privat ejendom og infrastruktur. 
Det kræver dog en omfattende og langsigtet 
forvaltningsplan, der kan tage højde for æn
dringer i situationen. 

Resultaterne fra denne undersøgelse be
kræfter, at det godt kan betale sig at tænke sig 
om inden man tager stilling til hvordan man 
reagerer på en dæmning. Nogle løsninger, 
som at rive en dæmning ned manuelt, vil fun
gere godt i visse tilfælde, men være fuldstæn
dig ineffektive i andre. 

Bæveren har en enestående evne til at 
forandre naturen og skabe vådområder, der 
kan være ramme for store mængder dyr og 
planter, og selvom det selvfølgelig ikke er alle 
steder vi ønsker den skal udfolde de evner, er 
det værd at huske, at hvis vi virkelig gerne vil 
have mere og vildere natur er bæveren en god 
makker.
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Figur 1. (a) viser hvordan antallet af genopbygninger fordelte sig på 0-2, 3-4, 5-6, 7-8 og 9-10 genopbygninger (b) viser hvordan det gen-
nemsnitlige antal af dage inden genopbygning fordelte sig.


