• I 1999 udsatte Skov- og Naturstyrelsen 18 bævere i
Klosterheden Plantage.
• Bæverne stortrives i Danmark, og der blev registreret ca. 100 individer i foråret 2008.
• Bæverne hører naturligt til i Danmark. De har levet
her i årtusinder efter sidste istid, men blev udryddet
for ca. 2.500 år siden.
• For godt 100 år siden var der kun 700 europæiske
bævere tilbage i Europa – dyrene blev fredet og
genudsat, hvor de tidligere havde levet, og i dag
findes der mere end 600.000 bævere.
• Bæveren er en nøgleart, der på afgørende vis
tilpasser omgivelserne efter egne behov.
• Bæverne bygger dæmninger og skaber lysåbne,
våde sumpede områder, en naturtype – der er en
mangelvare i Danmark. Fisk, flagermus, fugle,
insekter, padder og svampe drager nytte af den
natur bæverne skaber.

Spisende bæver

Har du fået lyst til at vide mere om bæverne – se vores
hjemmeside:
www.skovognatur.dk/vestjylland
eller deltag på en af vore bæverture, se:
www.naturnet.dk
For kort over hele Klosterheden med vandreruter mm., se
Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 111.
Har du problemer med bæverne på din ejendom er du
velkommen til at kontakte os.
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland
Sønderby, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig
www.skovognatur.dk/vestjylland
Vestjylland@sns.dk / Telefon: 9781 0033

Skov- og Naturstyrelsen

hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk
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Vidste du at:

Bæverne er tilpasset et liv i vand
De lever ved søer og vandløb i plantagens smeltevandsslugter,
hvor de lever i mindre familiegrupper. Øjne, ører og næse sidder
højt på hovedet, så bæveren kan sanse omgivelserne og samtidig
ligge dybt og trygt i vandet.
Bæverne bygger dæmninger for at skabe søer. Her kan de
svømme til føden, svømme væk fra fjender, gemme hytteindgangen og holde vinterforrådet friskt. De bevæger sig sjældent
mere end 30 m væk fra å eller søbred.

Bæverhytte
Bæverfældet træ

Bæveren er planteæder

Vil du se en bæver i aktion

Bæveren er en gnaver og æder udelukkende planteføde.
Sommerføden består af ca. 150 forskellige plantearter
– græsser, urter, sump- og vandplanter.

så skal du være på din plads morgen/aften, ca. 1 times tid før
det bliver lyst/mørkt, da bæverne er nataktive. Den bedste tid
på året er hen på foråret og i september.

Vinterføden består af træer og buske. De foretrækker pil,
birk og bævreasp. Bæveren tager grenene med til en af
ædepladserne ved vandkanten, hvor de æder barken og de
helt fine kviste.

Sid helt stille – sørg for, at vinden bærer fra. Ofte kan man
høre, hvordan de gnaver løs i grene og kviste.
Vær opmærksom på, at du kun ser det lille trekantede hoved
(og en kølvandsstribe), når bæveren kommer svømmende.
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Bæverdæmning
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Oplev bæversporene på egen hånd
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I slugterne ved Øvejen/Gl. Landevej (2) og ved Depotsøen/
Vilhelmsborgvej (3) kan du ligeledes opleve bæverne.
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Gå en tur fra Møllesøen (1) mod sydvest langs Flynder å,
ca. 1½ km. Her kan du finde bæverfældede træer, ædepladser,
hytter og dæmninger.
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Ædeplads

Kort over den vestlige del af Klosterheden Plantage
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