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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 149 (MOF alm. del) stillet 31. oktober 2018 

efter ønske fra Ida Auken (RV). 

Spørgsmål nr. 149 

”Vil ministeren redegøre for arbejdet med den såkaldte "bæverforvaltningsplan", herunder tidligere, 

nuværende og eventuelt kommende forvaltningsplaner, og oplyse, hvad den nuværende status har af 

konsekvenser for bæverens dispensation til tilstedeværelse i Danmark.” 

Svar 

Bæveren er i Danmark opført på habitatdirektivets bilag IV, og Danmark er dermed forpligtet til at 

opretholde en streng beskyttelse af bæveren.  

 

Den gældende forvaltningsplan for bæver blev offentliggjort i 1998 forud for udsætning af de første 

bævere i Klosterheden Plantage i Vestjylland i 1999. Bæveren blev udsat i Klosterheden med 

udgangspunkt i en 5-årig dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 givet af det daværende 

Ringkøbing Amt. Amtet fulgte i 2004 op med en tidsubegrænset dispensation og stillede som vilkår, at 

der skulle udarbejdes en ny forvaltningsplan for bæver efter ti år.  

 

Arbejdet med udarbejdelse af ny forvaltningsplan for bæver blev igangsat i 2015 og blev efterfølgende 

udsat, mens der blev tilvejebragt et opdateret fagligt grundlag for, hvornår bæveren kan forventes at 

have etableret en levedygtig bestand. Dette var nødvendigt, idet den nye forvaltningsplan efter 

dispensationen blandt andet skal tage stilling til overgangen fra bæverens etableringsfase, til bæveren 

har etableret en levedygtig bestand i landet (”normalisering” af bæveren).  Det følger hverken af 

forvaltningsplanen eller udsætningstilladelserne, hvornår bæveren kan betragtes som normaliseret i 

Danmark, men bestanden har nu nået en sådan størrelse, at det forventes, at etableringsfasen udløber 

indenfor en kortere årrække.  

 

Den nye bæverforvaltningsplan er under udarbejdelse, og jeg forventer, at der vil foreligge en ny 

forvaltningsplan i løbet af 2019.  
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