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Danmarks Jægerforbunds høringssvar til ”Udkast til bæverforvaltningsplan” 
j.nr. 2017-5409. 

Danmarks Jægerforbundet har modtaget Miljø- og Fødevareministeriets udkast til 
forvaltning for bæver. Det udkast som er sendt i høring, giver anledning til en 
række principielle bemærkninger og nogle konkrete kommentarer. 

Integrerende plan for bæveren i den danske natur Danmarks Jægerforbund hilser 
en bæveren velkommen i den danske natur. Bæveren er som nøgleart med til at 
øge biodiversiteten og ikke mindst naturlige dynamikker i det danske landskab. Den 
eksisterende plan fokuserede på at etablere bæveren i Danmark, hvilket vi 
konstatere til fulde er lykkedes.  

Vi er enige i at den nye forvaltningsplan skal sikre at bæveren nu integreres den 
danske natur og landskab. Vi ser en række udfordringer ved høringsudkastet, da vi 
ikke oplever at planen ser langt nok frem i tid.  

Vi konstaterer, at bæveren nu stort set har spredt sig til hele Jylland. Indenfor en 
årrække vil vi forvente at bæveren har slået sig fast som vildtart i Jylland. Dette 
vil øge de positive effekter for naturen, men vil samtidig medføre øgede konflikter 
i forhold til landskabselementer og jordbrug. Vi forudser derfor at omkostningerne 
til afbødning af disse konflikter vil stige stødt.  

Planen belyser en række initiativer til at afbøde disse konflikter. Danmarks 
Jægerforbund oplever dog, at den jagtlige efterstræbelse som forvaltningsværktøj 
negligeres. Vi mener at jagtlig efterstræbelse kan have en gavnlig effekt for at øge 
accepten af bæveren tilstedeværelse og samtidig kan være stærkt medvirkende til 
at minimere truslen fra selvtægt.  

Danmarks Jægerforbund anbefaler derfor at jagtlige efterstræbelse indtænkes i 
planen, hvor målet i første omgang er at minimere omkostningerne til af afbøde 
konflikter med jordbrug og andre landskabelige interesser, sekundært for at sikre 
en bedre accept af etablering af bæveren til gavn for øget naturlig dynamik og 
biodiversitet.  

Danmarks Jægerforbund ønsker således, at bæverens bestandsstatus snarest muligt 
kan vurderes som gunstig og at bæveren derfor indenfor de to biogeografiske 
regioner i Danmark overføres til bilag V-status i EU's habitat direktiv. Vi mener at 
planudkast i sig selv understreger at bæveren ikke længere har behov for den 
strengest mulige juridiske beskyttelse. 

14. april 2020 

mailto:post@jaegerne.dk


  Danmarks Jægerforbund      2 

 

Danmarks Jægerforbund er bevidst om, at den første jagtlige efterstræbelse af 
enkeltindivider af bæver vil være et myndighedsanliggende. Men på sigt stiller 
vores medlemmer sig gerne til rådighed for en Task force som kan understøtte 
myndigheder i dette arbejde. Vi ønsker at nærværende plan tager højde for denne 
situation og gerne ud fra at adaptivt princip.  

Konkrete kommentarer til det foreliggende udkast 
Afsnit 2.2 Føde side 6 – her omtales bæveren som vegetar. Vi mener den rettelig 
biologiske betegnelse er herbivor. 

Afsnit 2.2. Slægtskab og udbredelse s. 7 
Danmarks Jægerforbund er også vidende om at bæveren er etableret i 
Himmerland. 

Afsnit 4.1.1 Delmål s. 9 punkt 2. 
Der tales om at minimere konflikter i forhold til øvrige naturværdier? Danmarks 
Jægerforbund mener at dette punkt bør uddybes. Umiddelbart er vi af den 
opfattelse at den fri naturlige dynamik råder, hvor bæveren ikke konflikter med 
jordbrugs- og andre samfundsøkonomiske hensyn.  

Afsnit 4.4 Supplerende bæverudsætninger s. 11 
Danmarks Jægerforbund ser ingen grund til at udføre yderligere udsætninger af 
bæver i Danmark. At bruge ressourcer på at fange og flytte problematiske individer 
anser vi for spild af ressourcer og anbefaler jagtlig efterstræbelse. 

Afsnit 4.5.3 Hegn og afskrækning s. 14 
Danmarks Jægerforbund mener at frahegning af bæver er et brugbart 
forvaltningsværktøj, men ønsker at sådanne hegne udformes således at de til 
mindst mulig gene for den øvrige fauna. 

Danmarks Jægerforbund er ikke bekendt med at midlet Wöbra® er godkendt til 
brug i Danmark? 

Afsnit 4.5.4 Fangt og flytninger s. 15 
Danmarks Jægerforbund vurdere ikke det er en langsigtet løsning af fange bævere 
for at flytte dem.  
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