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Miljø- og Fødevareministeriet 

Departementet 

Natur og Klimatilpasning 

mfvm@mfvm.dk 

Høring over udkast til forvaltningsplan for bæver (J.nr. 2017-5409) 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist den 14. april 2020 og har 

følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer hilser overordnet set en ny forvaltningsplan for bæver velkommen, da den 

har været længe undervejs. Arbejdet med en ny forvaltningsplan blev igangsat i 2015 med 

nedsættelse af en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, hvor blandt andet Landbrug & 

Fødevarer deltog. Efterfølgende gik processen i stå i en længere periode, og Vildtforvaltningsrådets 

arbejdsgruppe har således ikke været involveret i udarbejdelse af det foreliggende udkast til 

forvaltningsplan. 

 

Der har således være tale om en meget uforudsigelig og langsommelig proces med udarbejdelsen 

af forvaltningsplanen, og Landbrug & Fødevarer skal udtrykke både undren og beklagelse over, at 

man ikke har valgt at involvere Vildtforvaltningsrådets bæverarbejdsgruppe i den endelige 

udarbejdelse af udkast til plan.  

 

Bæveren blev genudsat i Danmark i 1999 efter at have været væk fra den danske natur i ca. 2500 

år. I forbindelse med udsætningen udtrykte lodsejerorganisationerne stor bekymring for, hvilke 

konsekvenser udsætning af bæver ville kunne få for land- og skovbruget. 

 

På denne baggrund blev der med den tidligere forvaltningsplan stillet en række virkemidler i udsigt 

til at løse kommende konflikter - herunder tilsagn om flytning af dyr samt mulighed for både jagt og 

regulering.   

 

Efterfølgende er det så blevet klart, at bæveren på grund af sin status som både bilag II og bilag IV 

art i medfør af habitatdirektivet, er underlagt en streng beskyttelse, der vanskelig- eller umuliggør 

en række af de tiltag, der var stillet i udsigt.  

 

I lyset af dette er det helt afgørende, at der med den kommende forvaltningsplan tilvejebringes flest 

mulige løsninger til at afbøde og afhjælpe konflikter. Dette betyder også, at forvaltningsplanen bør 

være så målrettet og operationel som overhovedet muligt således, at den kan anvise lodsejere 

bedst mulige løsninger i konfliktsituationer. 

 

Det samme bør gælde Naturstyrelsens administration og forvaltning af bæver. Der fra Landbrug & 

Fødevares side være en klar forventning om, at lodsejere der henvender sig til styrelsen på grund 

af problemer med bæver, vil opleve at de bliver vejledt og hjulpet på bedst mulig vis inden for 

rammerne af forvaltningsplanen og de retlige rammer for bæverforvaltningen. 
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Der er, når man læser forvaltningsplanen – og ikke mindst afsnit 4.5 med underafsnit – en tendens 

til, at der fokuseres på de udfordringer, der måtte være ved de forskellige konflikthåndteringstiltag. 

Da forvaltningsplanens formål jo netop er at sikre, at antallet af konflikter minimeres, er det 

afgørende, at denne tilgang ikke afspejler sig i den konkrete forvaltning og administration, men at 

man i stedet strækker sig længst muligt for at finde løsninger for de berørte lodsejere.  

 

Bemærkninger til de enkelt afsnit 

 

Afsnit 3: Hidtidig forvaltning af bæver i Danmark 

Afsnittet nænver nogle af de tiltag, som blev stillet i udsigt i forbindelse med den oprindelige 

forvaltningsplan. For at tegne det hele billede bør det også fremgå, at man oprindeligt forventede at 

kunne anvende andre tiltag, som fx jagt, som dog efterfølgende har vist sig ikke at være 

umiddelbart mulige på grund af habitatdirektivets bestemmelser. 

 

Afsnit 4.2: Gunstig bevaringsstatus 

Det fremgår, at bæver ved den seneste artikel 17 afrapportering blev opgjort med ”moderat 

ugunstig bevaringsstilstand” i den danske del af den atlantiske region (Jylland).   

 

DCE har, som det fremgår af afsnit 2.2., estimeret den jyske bestand i 2019 til at være 243-269 

individer med 32-35 bæverterritorier med yngleaktivitet. Dette ligger for så vidt angår antallet af 

individer inden for vurderingen af, hvornår arten har gunstigbevaringsstatus, da dette angives til 

200 individer.  

 

Selvom disse estimater er behæftet med en vis usikkerhed, er det værd at bemærke, at bæveren er 

godt på vej til at kunne opnå gunstig bevaringsstatus i Danmark. Dette bør derfor lægges til grund 

for forvaltning og konflikthåndtering fremadrettet - ikke mindst hvis der er tale om håndtering af 

enkeltindivider, som ikke vil påvirke antallet af territorier med yngleaktivitet.  

 

Det angives at ”Den næste artikel 17 afrapportering vil først ske i 2025, og som udgangspunkt vil 

bæver i Jylland ikke opnå gunstig bevaringsstatus, før denne rapportering er afgivet”.  

 

Denne formulering kan dog misforstås og bør omformuleres, således at det fremgår, at bæverens 

bevaringsstatus løbende vil skulle vurderes på baggrund af bedst tilgængelig viden i form af 

videnskabelige data om bestanden, og at bevaringsstatus godt kan blive gunstig inden 2025, hvis 

data underbygger dette. 

 

Da bæverens bevaringsstatus er helt afgørende for centrale dele af forvaltningen, er det vigtigt, at 

der sikres løbende bestandsovervågning, hvorfor dette er en central del af forvaltningsplanen jf. 

afsnit 4.3. 

 

Afsnit 4.4.: Supplerende bæverudsætning 

Bæveren trives tilsyneladende vældig godt i Danmark. Det fremgår således af DCE’s notat fra 

20201,  ”med en 16-19% årlig stigning i Jylland for 2015-19 matcher stigningen i den jyske bestand 

de hurtigste vækstrater målt for reintroducerede bæverbestande i Centraleuropa”. 

 

                                                           
1 Sunde, P. & Elmeros, M. 2020. Vurdering af den aktuelle størrelse af bæverbestandene i Jylland og Nordsjælland samt en 

prognose for bestandsudviklingen i begge områder frem til 2030. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 

6 s. – Notat nr. 2020|6 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020|6.pdf 
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Set i lyset af dette vil der ikke være nogen bevæggrunde til at foretage supplerede udsætninger af 

bæver i Danmark, og Landbrug & Fødevarer skal således på det kraftigste henstille til, at dette ikke 

indgår som et element i forvaltningsplanen. 

 

Der bør i stedet i afsnittet fokuseres på mulighederne for flytning af bævere i tilfælde, hvor dette kan 

minimere eller afhjælpe konflikter.  

 

Afsnit 4.5: Afvejning af naturhensyn 

Da afsnit 4.5 med underafsnit beskriver de muligheder, der er for at afværge konflikter, bør 

overskriften ændres fra ”Afvejning af naturhensyn” til ”Håndtering af konflikter”. 

 

Der bør indsættes en tydelig henvisning til muligheden for fravigelse af den strenge beskyttelse jf. 

habitatdirektivets artikel 16. 

 

Fælles for alle tiltagene, der nævnes i afsnit 4.5 med underafsnit, er, at det ikke fremgår hvem der 

afholder omkostningerne til de forskellige aktiviteter. Det bør fremgå tydeligt at det er 

Naturstyrelsen, der afholder omkostningerne - også til afværgetiltag som hegning, opsætning af 

bortskræmnings-materiale m.v.  

 

4.5.1. Afværgeaktiviteter uden dispensation 

Det fremgår, at Naturstyrelsen håndterer bævere med udgangspunkt i et administrationsgrundlag 

udarbejdet af Miljøstyrelsen. Da dette administrationsgrundlag supplerer forvaltningsplanen, bør det 

indgå i planen som et bilag, så det er offentligt tilgængeligt. 

 

Da forvaltningsplanen jf. afsnit 4.10 er adaptiv og løbende vil blive tilpasset, er der ikke noget til 

hinder for at administrationsgrundlaget kan indgå i planen – også selvom dette løbende skal 

tilpasses den aktuelle situation og bæverbestand. 

 

Det fremgår, at lodsejere, der oplever problemer med bævere kan henvende sig til den lokale 

enhed af Naturstyrelsen. Det er i den forbindelse helt afgørende, at lodsejere, der henvender sig, vil 

opleve at styrelsens medarbejdere er både tilgængelige, imødekommende og løsningsorienterede. 

Lodsejere der oplever konflikter med bævere, skal have bedst mulig rådgivning om, hvilke mulige 

løsninger, der er i deres område – også selvom de ikke selv er opmærksom på de forskellige 

muligheder, der måtte være.  

 

Dette gælder både afværgeforanstaltninger, der kan igangsættes uden dispensation og tiltag som 

flytning af dæmninger m.v. som vil kunne kræve en forudgående tilladelse. Det må forventes at 

Naturstyrelsen således afsøger alle muligheder for at løse konflikten.  

 

Det fremgår desuden, at det ikke nødvendigvis blive håndteret, hvis en lodsejer f.eks. ønsker 

afhjælpning af ikke-erhvervsøkonomiske problemer. Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse 

henstille til, at man i videst mulig udtrækning yder bistand til alle berørte lodsejere, idet der også 

kan være tale om ødelæggelse af herlighedsværdier som evt. ikke kan prissættes direkte, men som 

stadig kan have stor betydning for den enkelte lodsejer. Dette kan fx være ved oversvømmelse af 

haver, arealer der anvendes til jagt m.v. 

 

4.5.5 Regulering og jagt 

Muligheden for at regulere bæver har endnu ikke været anvendt – blandt andet med henvisning til 

bevaringsstatus for arten i Danmark. I og med, at antallet af individer estimeres til at ligge på et 
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niveau over, hvad der vurderes som gunstig bevaringsstatus, bør denne praksis tages op til 

overvejning i tilfælde, hvor der ikke kan findes andre løsninger.  

 

Der kan i den sammenhæng henvises til det kan udledes af domspraksis fra EU-domstolen, at det 

vil være muligt at foretage regulering af en beskyttet art, også selvom dens bevaringsstatus er 

ugunstig, hvis blot dens status ikke forværres, jf. dom af 14. juni 2007 -sag C-342-05 

(Kommissionen mod Finland).  

 

Afsnit 4.6: Landbrugsstøtte 

Det fremgår af afsnittet, at lodsejere kan risikere at miste både deres grundbetaling og tilskud til 

pleje af græs og naturarealer samt økologistøtte, hvis de arealer, hvortil der gives støtte, 

oversvømmes som følge af bæveraktivitet.  

 

Det fremgår endvidere at ”Landbrugsstyrelsen finder i samarbejde med Miljøstyrelsen en model for 

anvendelsen af artikel 32-undtagelsen for udbetaling af grundbetaling i de særlige tilfælde, hvor det 

som led i at gennemføre habitatdirektivets beskyttelse af bæveren som bilag II- og bilag IV-art ikke 

er muligt at undgå oversvømmede landbrugsarealer, og at bevarelsen af oversvømmelsen 

(bæverdæmningen) er nødvendigt for direktivimplementeringen. Tilsvarende udarbejdes en 

vejledning til, hvordan en lodsejer skal forholde sig for at undgå tilbagebetaling og nedsættelser, 

hvis et areal med landbrugsstøtte bliver oversvømmet som følge af bæveraktivitet.”  

 

Da manglende overholdelse af betingelser for modtagelse af både grundbetaling, økologistøtte og 

støtte til pleje af græs og naturarealer, kan have meget store konsekvenser for den enkelte 

landmand i form af støttetræk og tilbagebetaling af op til 5 års støtte, er det helt afgørende, at der 

findes løsninger, så de berørte landmænd holdes skadesløse.  

 

Det er således ikke acceptabelt, at man ikke forud for udarbejdelsen af forvaltningsplanen har 

fundet løsninger på disse udfordringer men, at man i stedet blot tilkendegiver en intention om at 

finde modeller for, hvordan disse sager kan håndteres.  

 

Der er brug for helt klare retningslinjer for, hvordan lodsejer holdes skadesløs, hvilke arealer der 

kan omfattes, og hvordan man vil sikre at det ikke bare er den manglende støtte, men også det 

mistede udbytte på arealerne, der kompenseres.  Der vil også være behov for en afklaring af, hvilke 

forhold, der vil gælde, hvis et areal ikke længere oversvømmes på grund af ændringer i 

bæveraktiviteten. 

 

På denne baggrund skal Landbrug & Fødevarer på det kraftigste henstille til, at der kommer en 

snarlig afklaring af disse spørgsmål, og at organisationen orienteres herom direkte og gerne 

inddrages i arbejdet med at finde holdbare og acceptable løsninger.  

 

Der vil således også være behov for at se på, hvordan lodsejere kompenseres i de tilfælde, hvor et 

areal ikke længer kan indgå i landbrugsdriften på grund af oversvømmelser. Fx bør mulighederne 

for udtagning af disse arealer mod kompensation overvejes.  

 

Afsnit 4.8: Rådgivningsordning 

Som tidligere nævnt i dette høringssvar der det afgørende, at den skitserede rådgivningsordning vil 

blive oplevet af berørte lodsejere som en reel afhjælpning af konflikter med bæver. Der bør som 

minimum altid ske en besigtigelse af de berørte områder, hvis lodsejer ønsker dette, og det må 

forventes, at styrelsen kan anvise passende løsninger, der vil afhjælpe eller minimere den 

uønskede situation. 
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Det fremgår at Naturstyrelsen også vil kunne være behjælpelig med at give råd i forhold til blandt 

andet dispensationer i forhold til landbrugsstøtteordningerne. Dette skal i den forbindelse 

bemærkes, at der er tale om ganske vanskelige regler, og det derfor er helt afgørende at 

Naturstyrelsens medarbejdere er helt inde i de pågældende regelsæt eller henviser til 

Landbrugsstyrelsen.  

 

Afsnit 6.4: Habitatdirektivet og vandløbsloven 

Beskyttede bæveraktiviteter 

Det fremgår, at såfremt vandløbsvedligeholdelse som beskrevet i et vandløbsregulativ ikke kan 

overholdes på grund af bæveraktivitet, vil der skulle ske en opdatering af regulativet, således at der 

tages højde for de beskyttede bæveraktiviteter i vandløbet.  

 

I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer henstille til, at man ved ændring af regulativet ikke 

blot tilsidesætter behovet for vandløbsvedligeholdelse, men i stedet tilstræber, at der om muligt 

fastlægges en alternativ vedligeholdelse, med det formål at opnå den samme vandafledning som 

det oprindelige regulativ.  

 

Hvis dette ikke er muligt, bør man se på muligheden for at ændre vandløbet på en sådan måde, at 

der både kan tages hensyn til de beskyttede bæveraktiviteter og sikres en forsat vandafledning. 

Dette vil skulle ske i form af en regulerings- eller restaureringssag for vandløbet. Hvis dette 

medfører gener for lodsejer i forhold til forringet vandafledning bør der gives erstatning til lodsejere, 

med hjemmel i vandløbslovens bestemmelser. Det samme bør være tilfældet, hvis der ikke er 

mulighed for at sikre en fortsat afledning af vand – heller ikke gennem en ændring af vandløbet.  

 

 

Med venlig hilsen 
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