
Bæverjagt. Tips og råd. 
 
Bæveren 
Bæveren er Skandinaviens største gnaver. Vægten på en voksen bæver er normalt 13 – 25 kg, men 
kan overskride 30 kg. Længden på en voksen bæver er ca. 70 – 90 cm., hertil kommer halen på 30 – 
40 cm. På ryggen er bæveren gulbrun til mørkebrun, mens bugen ofte er lys gråbrun. 
 
Bæveren er tilpasset et liv i vandet. Snude, øjne og ører er placeret højt på kraniet, bagpoterne er 
forsynet med svømmehud, pelsen er vandtæt og den har et tykt fedtlag under skindet. Når den 
dykker, lukkes ører og næse. Bæveren er normalt ikke neddykket i mere end 5 minutter, men den 
kan holde sig under vandet i op til 15 minutter uden at ånde.  
 
Bæveren er vegetar og føden består udelukkende af planter. Urter, vandplanter og græs er de 
vigtigste fødeemner fra de spirer frem om foråret til de visner væk i det tidlige efterår. I den øvrige 
del af året lever bæveren næsten udelukkende af bark og kviste fra løvtræer. De fleste bævere har 
om efteråret travlt med at fælde træer og buske, der gemmes som vinterforråd på bunden af søer og 
vandløb, men der findes også bævere som klarer sig gennem vinteren uden forråd. 
 
Bæverne lever i familieflokke med et ynglende forældrepar og unger fra de seneste år. En 
bæverfamilie består typisk af 3 – 6 individer, men der kan i sjældne tilfælde være over 10 beboere i 
en bæverflok. Familieflokken hævder et territorium som afgrænses med duftmarkeringer. Normalt 
kan mennesker ikke registrere dyrenes duftmarkeringer, men bæverens markering kan undertiden 
fornemmes, som en kvalm lugt. 
 
Bæverne lever i godt beskyttede huler, der altid har udgang under vandet. De fleste bævere 
beskytter deres udgravede huler ved at samle afbarkede grene i en stor dynge oven på hulen, 
hvorved de karakteristiske bæverhytter opstår. Hvor undergrunden består af sten og klipper er 
bæverne tvunget til at indrette deres hule oppe i selve bæverhytten, mens de i områder med ler og 
sand kan grave omfattende systemer af huler og gange. 
 
Bæverne er især kendt for deres evner til at bygge dæmninger og stemme vandet op. Det er dog kun 
ved mindre vandløb at bæverne bygger dæmninger, her kan de imidlertid bygge omfattende 
systemer med dæmninger, kanaler og søer i flere niveauer. Ved store vandløb og søer har bæveren 
ikke behov for at stemme vandet op, så her nøjes den med at bygge en hytte over hulen, der er 
gravet ind i brinken.   
 
Jagten 
Det er tilladt at jage bæver fra 1. oktober, men da der er meget anden jagt om efteråret, bedrives 
bæverjagten næsten udelukkende om foråret. Bæveren er meget aktiv om foråret, det er lyst næsten 
døgnet rundt og der er ikke megen anden jagt. Der er derfor opstået en tradition for at jage bævere 
om foråret. Generelt er bæverjagten bedst når forårssolen får rigtigt fat sidst i april og begyndelsen 
af maj. Det er lovligt at jage bæveren døgnet rundt, i jagttiden. 
 
Mange bæverjægere begrænser deres jagt til skumringen, men herved snyder de sig selv for mange 
gode oplevelser og muligheder for at nedlægge en bæver. Det vil ofte være muligt at træffe bæveren 
fra sidst på eftermiddagen til først på formiddagen. Man kan med fordel tage af sted umiddelbart 
efter aftensmaden og det er ikke ualmindeligt at skyde en bæver omkring kl. 20, hvor solen endnu 
står højt på himmelen. Der er ingen tvivl om, at det er effektivt at jage bævere tidligt om morgenen, 



men skulle man ikke se bæveren i det første morgenlys er der igen grund til at gå hjem, da der 
sagtens kan opstå en skudchance helt frem til kl. 9. Skulle man efter nogle dages jagt trænge til lidt 
søvn, er det således ikke chanceløst at udsætte jagtstarten til lidt hen på morgenen.  
 
Bæverjagten bedrives ofte som anstandsjagt ved søer og vandløb, hvor frisk gnav afslører, at 
bæveren har sin daglige gang. Kender man ikke reviret er det en god idé at rekognoscere lidt langs 
vandkanten for at finde et sted med gode oversigtsforhold og frisk bævergnav, i form af hvide 
afbarkede pinde, inden der vælges post. 
 
Ved valget af post er det altafgørende at tænke på vinden, da bæveren har en særdeles veludviklet 
lugtesans. Driver jægerens fært ud over vandet er chancen for at få en bæver stærkt begrænset. 
Inden bæveren beslutter sig for at gå på land vil den ofte svømme frem og tilbage, med vippende 
snude, for at få fært af eventuelle fjender inden den beslutter sig gå på land. Man vil sjældent være i 
tvivl, hvis bæveren får fært af jægeren. Pludselig standser den, vipper ivrigt med snuden mens den 
tager fært, så kommer det klassiske plask med halen, og bæveren er forsvundet. Er du sikker på 
bæveren ikke har fået fært af dig, behøves du ikke at fortvivle, hvis den klasker med halen. Bliv 
bare siddende på posten for bæveren vil ofte dukke op igen, og jagten kan fortsætte. 
 
Bæverens skarpe lugtesans gør, at du ikke bør rydde skydespor eller fjerne kviste og siv i nærheden 
af vandet. Din fært hænger i buske og siv flere dage efter du har rørt ved dem og bæveren går ikke 
på land, hvis den fornemmer din fært.  
 
Du kan med fordel vælge din post lidt højt i terrænet, sæt dig i god vind og med godt udsyn. Det er 
derimod ikke så vigtigt, om du kan afgive skud fra din post. Bæveren har et ringe syn og den 
reagerer ikke på lidt puslen i krattet. Tænker du over vinden, bevæger dig roligt og undgår at træde 
på tørre grene eller dundre i brinken er det ikke vanskeligt at pyrsche efter bæveren. Tjekker du 
jævnligt vinden med en lighter, cigaret eller tændstik er det ofte muligt at følge bæveren til den 
vover at gå på land eller forsvinder i hytten. 
 
I visse områder er der tradition for at jage bæver fra kano. Metoden kræver at både skytten og 
padleren har erfaring med kanoen og kan manøvrere uden støj eller gyngen.  
 
Da der forekommer odder i mange bæverområder er det vigtigt, at man kan skelne odder fra bæver i 
terrænet. Bæveren vil ofte svømme roligt i en ret linie med hovedet over vandet, mens odderens rute 
går op og ned, ind og ud, frem og tilbage, i fuld fart. I god belysning er man sjældent i tvivl om det 
er odder eller bæver. Det er derimod langt vanskeligere at skelne mellem dyrene i skumringen. 
Forestil dig følgende situation: Du sidder på bæverpass ved en mindre å. I det sidste aftenlys 
kommer der noget svømmende. Du kan skimte nogle kølvandsbølger tæt under modsatte bred. Du 
følger bølgerne i sigtekikkerten, klar til skud. Pludselig kravler dyret op på en stor vissen tue. Du 
kan netop skimte et mørkt dyr mod det lyse græs. Nu skal det gå stærkt, dér er bladet, BANG. Der 
ligger noget ovre i græsset, men hvad?  Skyd derfor aldrig på noget du ikke med sikkerhed ved 
hvad er. 
  
Skuddet 
Bæveren må udelukkende beskydes når den sidder godt oppe på land eller langt inde i et lavvandet 
område, hvor den kan bjærges. Bæveren kan undertiden tumle rundt i dødskramper i skudøjeblikket, 
så det er vigtigt, at vente med at skyde til den sidder et sted, hvor den ikke kan rulle ud i dybt eller 
strømmende vand. 



 
Der må under ingen omstændigheder skydes på en bæver når den svømmer. Træfområdet på en 
svømmende bæver er på størrelse med svovlet på en tændstikæske. Skulle det endelig lykkes at 
ramme, vil du oftest ikke kunne få fat i bæveren inden den synker eller forsvinder i strømmen. Det 
eneste tidspunkt, der må skydes på en svømmende bæver er, hvis den med sikkerhed er anskudt og 
så må du være meget opmærksom på risikoen for ricocetter. 
 
Det er vigtigt at bæveren bliver liggende på skudstedet, da det ikke er muligt at eftersøge den i 
vandet. På en bæver udgøres træfområdet af boven (overarmen) og området umiddelbart foran 
denne. Da bæveren ofte sidder i en sammenkrøben stilling vil træfområdet derfor forekomme at 
være meget længere fremme end på f.eks. råvildt. En traditionel ”bladkugle” vil ofte resultere i et 
mave- eller tarmskud. 
 
Bæveren vejer lige så meget som et rådyr, men træfområdet er væsentligt mindre, hvorfor 
skudafstanden bør reduceres tilsvarende. De fleste skud til bævere afgives på 20 – 50 m´s afstand, 
hvilket er passende. Den maksimale skudafstand varierer fra situation til situation, men bør aldrig 
være over 60 – 80 m. Skud på 100 m eller længere medfører en uacceptabel stor risiko for 
anskydning og må ikke forekomme. Kend og efterlev dine begrænsninger, det er ingen skam at 
undlade at skyde. Husk, at ingen har glæde af en anskudt bæver. 
 
Bjærgning  
Sad bæveren godt oppe på land og placerede du skuddet rigtigt, vil det sjældent være forbundet med 
større besvær at bjærge bæveren, selvom det undertiden kræver en længere travetur inden du kan 
komme over åen. Et par waders i rygsækken eller bilen kan undertiden lette bjærgningen gevaldigt.  
 
Selv med de bedste intentioner hænder det at bæveren triller i vandet. Sker det i et område med 
stillestående vand i render og kanaler, kan man ofte samle bæveren op, hvor den faldt i. Undertiden 
vil bæveren synke på stedet og forsvinde, i sådanne tilfælde kan den ofte hentes dagen efter, når 
buggasser har fået den til at flyde op igen.  
 
Falder bæveren derimod i dybt og strømmende vand, kræver det øjeblikkelig indsats at få den 
bjærget. En lille teleskopisk fiskestang, færdig monteret med hjul, vandfyldt kasteflåd og et par 
trekroge umiddelbart over flåddet, kan undertiden redde situationen, men det forudsætter at du har 
stangen klar i jakkelommen. Alternativt er det af med tøjet og i baljen, medmindre du har dårligt 
hjerte tager du ikke skade af et dyp i det kolde vand. 
 
Våben og nyttigt tilbehør 
Lovgivningen kræver at bæverjagt udføres med rifler, der minimum svarer til den svenske 
våbenklasse 2. (Kuglevægt min. 3,2 g; Anslagsenergi min. 800 joule 100 m fra våbnets munding; 
Projektilet skal være ekspanderende.)  
Det er ikke er længere tilladt, at anvende haglbøsse til bæverjagt i Sverige. 
 
De fleste jager bæver med samme riffel og kikkert, som anvendes til bukke- og elgjagt. Med en let 
ekspanderende kugle og riflen indskudt på 80 – 100 m er det en fin kombination til bæverjagten.   
 
Da der sjældent er optimalt anlæg for riflen når der opstår en skudchance bør du altid medbringe en 
skydestok på jagten. Kombineres skydestokken med et par fastmonterede støtteben på riflen, kan du 
også udnytte evt. chancer for at skyde liggende eller siddende.   



 
Det er en stor fordel at medbringe en håndkikkert til at spotte bæveren og det øvrige vildt. Husk 
også kameraet så du kan forevige din nyskudte bæver ude i terrænet.  
 
En stor bæver er både tung og uhåndterlig, en bæresele eller en stump flagsnor letter transporten 
betydeligt. Hvis du foretrækker at transportere bæveren i din rygsæk, bør du lægge den i et par 
solide plastsække inden den kommer i rygsækken, da det er en tvivlsom fornøjelse at få rygsækken 
fyldt med blod, maveindhold og bævergejl.  
 
En lille smidig og skarp kniv og et strygestål er et selvfølge under bæverjagten. Ligesom du altid 
bør have et sæt let regntøj, kompas, pandelygte, tændstikker og toiletpapir i rygsækken. 
 
Det er en fordel at medbringe en stol på bæverjagten, du kan derfor have glæde af en rygsæk med 
indbygget stol. 
 
Bæverjagten starter undertiden i bagende eftermiddagssol og t-shirt, når solen synker kan myg og 
knott optræde i sværme inden nattefrosten tvinger dem tilbage i vegetationen. Det derfor nødvendigt 
at medbringe godt varmt tøj til bæverjagten ligesom man ofte kan have stor glæde af både 
radiatorsåler, håndvarmere og myggebalsam. 
 
Da bæverjagt er uløseligt forbundet med vand og vådområder bør du anvende lange gummistøvler 
eller skridtstøvler. Læderstøvler med Goretex er super gode til meget jagt, men decideret uegnede 
til bæverjagt. Råder du over et par waders kan de passende ligge i bilen til en eventuel vanskelig 
bjærgning. 
 
Skindet 
Bæveren har et tæt, blødt skind, der er velegnet til pelsværk som huer og veste. Uanset om du vil 
anvende skindet som trofæ eller pelsværk, bør du give det den bedst mulige behandling fra starten. 
 
Bæveren bør flås få timer efter den er nedlagt. Skyder du en bæver om morgenen, er det som regel 
ikke et problem at flå den i løbet af formiddagen. Hvis du derimod skyder bæveren om aftenen, bør 
du senest flå den næste morgen. Den bør i givet fald brækkes og ligge køligt natten over.  
 
Det er ikke svært, men langsommeligt at flå en bæver, da alt skindet skal skæres af. Det er ikke 
muligt at trække skindet af en bæver, som på ræv eller råvildt. Da det er næsten umuligt at skrabe 
kød og fedtrester af et bæverskind, er det er både hurtigere og lettere at skære skindet omhyggeligt 
rent allerede mens du flår bæveren.  
 
Start med at kappe poterne af bæveren mellem den kort- og langhårede pels. Med mindre du ønsker 
halen skal blive siddende på skindet, er det lettest at skære halen af inden du begynder at flå 
bæveren. Når poter og hale er fjernet lægger du et flåsnit på undersiden af bæveren fra hagespidsen 
til haleroden. Herefter begynder du at skære skindet af kroppen langs flåsnittet i bugen, fortsæt 
gradvist hele vejen rundt om hele kroppen. Det er vigtigt at give sig god tid og skære omhyggeligt 
rent så der ikke efterlades kød og fedt på skindet. Som nybegynder må du regne med det tager et par 
timer at flå en bæver. 
 
Bæverfedtet sætter sig hurtigt på knivsæggen og det letter arbejdet, hvis gør flittigt brug af 
strygestålet. Du bør derimod ikke anvende savsmuld på fingrene mens du flår bæveren, da det er 



vanskeligt at fjerne savsmuldet fra kødet. Du kan derimod have fordel af at gnide skindet rent og 
tørt i savsmuld, når det er flået af bæveren.  
 
Det er vigtigt at stå i en ordentlig arbejdsstilling når man flår en bæver. Det er fordel at anvende en 
flåbænk eller et gammelt havebord. Nogen sømmer skindet fast til en port eller træplade så snart de 
har løsnet en stribe af skindet langs flåsnittet. Under den efterfølgende flåning sørger vægten af 
kroppen for at skindet hele tiden er strammet op, hvor der skal skæres. 
 
Hvis du ønsker at få bæveren monteret med udstoppet hoved, fødder og hale, kan du nøjes med at 
lægge et flåsnit fra hagen til haleroden, herefter skærer du kroppen ud af skindet, mens du lader 
fødder, hale og hoved blive siddende i skindet. Metoden forudsætter dog, at du kan fryse den halv-
flåede bæver. 
 
Du kan enten fryse eller salte bæverskindet inden garvningen. Det er lettest at fryse skindet, men det 
har den ulempe, at det skal forblive frosset indtil det afleveres på garveriet. Selv en kortere optøning 
under forsendelsen kan medføre at skindet får sure pletter, hvor hårene falder af når det garves.  
 
Den bedste opbevaring opnås ved at salte og tørre skindet. Så snart bæveren er flået breder du 
skindet ud på et luftigt, fladt og tørt underlag, som f.eks. en træplade eller trægulvet i et brændeskur. 
Læg skindet med kødsiden opad og drys rigeligt med salt på hele skindet, sørg for at der kommer 
salt ud i alle kroge og hjørner af skindet. Det er vigtigt at bruge rigeligt med salt og laget må gerne 
være 1 cm tykt. Efter et par døgn er saltet blevet vådt og du bør erstatte det med nyt tørt salt. En 
pose med 10 kg vejsalt rækker fint til 2 – 3 bæverskind. Efter et par uger er der ikke mere væske i 
skindet og det kan hænges luftigt og tørt mens det tørrer helt op. Når skindet er tørt kan det 
opbevares i årevis uden at tage skade, hvis det hænger tørt og luftigt. Når skindet skal sendes til 
garveriet skal du pakke det i papir eller en papkasse, så det kan ånde under transporten. 
 
Kødet 
Bæveren har mørkt, svagt fedtmarmoreret kød, som bør udnyttes. De fleste jægere nøjes med at 
skære køllerne af kroppen når den er flået, men der kan også skæres et par mindre stege af ryggen. 
 
Køllerne egner sig fint til rygning, mens ryggen kan skæres i tern til en bævergryde. Bæveren er 
ofte meget fed og det skader ikke at pudse kødet for fedt inden det anvendes i husholdningen. 
 
Kraniet 
Bæverkraniet med de store gnavertænder udgør et sjovt trofæ. Kraniet koges og renses for kød, de 
store fortænder trækkes ud og renses for tandroden med et stykke ståltråd. Inden tænderne skubbes 
tilbage i kraniet bør de fyldes med stearin, paraffin eller varmelim da de ellers tørrer ud og revner. 
 
Til sidst monteres bæverkraniet på en bævergnavet gren af passende størrelse.  
 
Skulle kraniet være skudt i stykker kan du montere de store gnavertænder som et vildsvine trofæ på 
en plade. 
 
Huskeliste 
Tingene på nedenstående huskeliste kan erfaringsvist være gode at have med på bæverjagten, men 
listen kan selvfølgelig modificeres efter egne ønsker. 
 



Nødvendige ting  Nyttige ting 
Riffel og blødnæsede kugler. Min. klasse 2  Bæresele, snor eller plastsække 
Rensegrej og olie til riflen  Tændstikker eller lighter (til vindretning) 
Skydestok og/eller støtteben  Håndkikkert og kamera 
Rygsæk og stol  Myggebalsam (købes i Sverige) 
Kniv og strygestål  10 kg vejsalt og lidt savsmuld 
Kompas  Plasticposer, til kød og kranie 
Lange gummistøvler evt. waders  Teleskopisk fiskestang (klar til hurtig brug) 
Varmt tøj, handsker, regntøj  Vækkeur og pandelampe 
  
 
Husk, at du skyder bæverne ude ved vandet og ikke hjemme i hytten. 
 
Knæk og bræk fra Henrik 


