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Sannsynlig utbredelse av Eurasiatisk bever etter siste istid



www.nina.no

Sannsynlig utbredelse 

i Europa (utenom Russland) 

etter siste istid
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castoreum- og anal-
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1. Nidelv- og Tovdalsvassdragene,

Sørlandet, Norge. 60-120

2. Elbe, Tyskland. <200

3. Rhône, Frankrike. c. 30

4. Pripetmyrene, 

Hvitrussland/Russland. <400 

Beverutbredelse omkring 1900



Peder Martinius Jensen

• Eidsvollsmannen Jakob Aall reddet Nordens 
siste liten bestand i 1800-tallene, på Nes 
jernverks eiendom i Åmli, Telemark 

• P.M. Jensen  og Sigvald Salvesen fra Åmli var 
hovedmennene i bevereksport fra Sørlandet, 
aktiv i perioden 1922-1939. P.M.s sønn Harald 
Jensen tok over fra sin far et stund deretter.

• Bever tatt fra Nidelv- og Tovdalsvassdragene; 
hovedsakelig Åmli kommune.

• Innenfor Norge ble beverne enten sendt eller 
fraktet av Jensen selv til utsettinger ulike 
steder

• Det aller første utsettingen i Norge ble på 
Songli

• Også utenlands til Sverige, Tyskland, Finland, 
Latvia, og Polen (gjeninnføringer); samt 
England, Belgia, Frankrike (til zoologiske 
hager). 

• I etterkrigsperioden (tom 1970-tallene),  Aslak 
Harstveit (‘beverkongen’) ble hovedmannen i 
bransjen. Bever fra Sørlandet ble satt ut i bl.a. 
Norge, Tyskland (Bayern), Østerrike, Polen, og 
Sveits, inkl. 1968-69 utsettinger til 
Husdalsallmenningen nord for Songli

• I nyere år (2009-), gjeninnføring fra Telemark 
til Skottland

Jakob Aall
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• 1922-65 minst 8 gjeninnføringer, fra Oslomarka i sør til 
Finnmark i nord

• 3 gjeninnføringer 1968-72 i Trøndelag
• Alle brukt bever fra Sørlandet
• Fra 1943; etterkommere av sørlandsk bever utsatt i 

Sverige spredte seg tilbake til Norge
• Den norske bestanden i dag er beregnet til over 80 000 

dyr
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2 000 000+?
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Utsetting av bever 1926 & 1928, Songli
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Beveren ble utryddet i området  tidlig på 
1800-tallet

Gjeninnført til Songli-eiendom på 1920-
tallene av næringslivsmannen  C. Thams; 
nærmeste kjente bestand var da i Telemark. 

Publiserte kilder varierer i antall
(4 or 6), sted, og år der utslipp skjedde.

Utslipp faktisk i 1926 og 1928.

Første utslipp  (et par) i Åmottjønna ved 
Songli (Skjenaldelva-vassdraget)

Men flyttet ut umiddelbart

Ett eller to par til på samme sted, i Grytdalen
(Bergselva-vassdraget), eller begge to i 1928

Bestanden alltid veldig liten, men spredte seg 
til Bergselva (dagens revir 16) og til Husdalen
(dagens revir 13)

Avisene rapporterer streifdyr flere steder i 20-
30 årene

Det siste kjente individ fra Thams-periode 
utslipp døde i Husdalen i 1961
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Et kort sidespor….
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Bever ble oppdaget, og etablerte familiegruppe, ved Eggjbakken ved Berkåk på Orklavassdraget i 1933

Tilskrevet en spredning på 85km (korteste vei, med vannskilleovergang; 96km via Orkdalsfjorden) fra 
Songli 1926 & 28 utslipp (4 eller 6 dyr). Mye av  Orkla på veien (26.5km+) er for raskt til å svømme over.

Bever sett,  funn av felte trær, samt funn av hytter på den samme elvestrekningen (Berkåk-Voll) i 
perioden 1933 til tidlig på 1960-tallet

Bever ble igjen betraktet som utryddet i Sør-Trøndelag på midten av 1960 tallet (Myrberget 1967)

Bever ble funnet igjen på den samme elvestrekningen fra 1974

Tilskrevet gjenkolonisering fra gjeninnføringen i Husdalen i 1968-69

Begge disse to koloniseringer virker usannsynlig (men ikke umulig), gitt det vi vet om beverens 
gjenkoloniseringsmønster. De skal i så fall være de lengste koloniseringsavstander dokumentert for 
arten*

Elvestrekningen ligger like nedstrøms fra en dyp, skogskledd, og utilgjengelig  kløft mellom Brattset og 
Ulsberg, med ca. 18 km vannkant (teoretisk nok for opp til ca. 6 beverfamilier) der bever bor i dag, og 
ble rapportert av lokalbefolkningen som boende ‘i flere år’  fra tidlig til midt på 1900-tallet (K.Voll i Torp 
2000)

Mulig at disse bevere var resultat av spredning fra en skjult bestand av bever som levde i kløften. 

Sannsynlig bestanden fra 1974 er uavbrutt fra bestanden fra 1933-1960-tallet. 

* Sverige: 70km (Harman 1995); Loire , Frankrike 80km (Fustec et al 2001)



Bever satt ut igjen i 1968 (2) og 
1969 (3) 

Litteraturen varierer på hvor 
utslippet skjedde, ofte feilaktig 
påstått på Songli

Faktisk alle 5 dyr satt ut i
Snåkkåsdalsbekken i Ingdalselva
(Husdalselva) vassdraget

Det samme sted der den siste 
etterkommeren av 1920-tallets 
gjeninnføring levde

Dagens bestand i Snillfjord, 
Agdenes, og NV Orkdal stammer 
fra denne gjeninnføringen*, 
med muligens (gjen)innvandrere 
fra Orklavassdraget fra midt på 
1990-tallet

Tilbake til hovedhistorien…..

Stiftere av dagens beverbestand i Agdenes/Snillfjord/NV 
Orkdal, venstre-høyre: Kåre Klebo (skogsforvalter); Karl H. 
Brox; (journalist) Emil M. Carlsen (journalist); Einar Møller 
(leder, S Trøndelag Naturvernforbund); Einar Hjorthol (sjef, 
Skogvesenet Sør-Trøndelag). Foto: Orkla-Posten avis, 12 
september 1968 

*En voksen bever som ble funnet  døende (skutt) på Trolla strand 
ved Trondheim i 1970, var trolig det tredje dyr som ble  utsatt i 1969.



• Insert copy of Carlsen letter here
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2 bever satt ut 1968>
3 satt ut 1969
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Bjørbekken, Svorkdalen Fjellkjøsvatnet
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Insert copy of excel sheet on 
beavers
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Undersøkelse 2010-2011
• Historisk data fascinerende 

men ufullstendig
• Tilfeldig datainnsamling 

interessant men 
usystematisk

• I 2010-2011 all elvebredd 
og innsjøer egnet for 
beverbosettelse i området 
undersøkt for tegn av bever 
tilstedeværelse

• Mål å lokalisere alle 
etablerte og forlatt revir og  
lete etter tegn av streifdyr. 

• Det fleste egnet steder er 
bare stor nok for en 
familiegruppe.

• Periodiske 
gjenundersøkelser planlagt

• Tips velkommen!
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• 5 bever satt ut i revir 13 i 1968-69
• 43 år etterpå, 20 okkuperte revir samt 

fire forlatte revir 
• Vi vet at noen revir er blitt forlatt og 

gjenokkupert flere ganger
• I bare 4 vassdrag har bever fast 

tilhold, til tross for at mange andre 
har egnete habitater.

• To andre vassdrag har enkelte revir 
okkuperte. Begge to ble okkupert 
relativt nylig, er fjernt fra okkuperte 
vassdrag, og kan nåes bare med å gå 
over flere vassdragsskiller, svømme 
gjennom saltvann, eller begge deler.

• Ingen bever kjennes fra NØ fra 
studieområdet (Fosen), til SV 
(Hemne), eller på øyene.

• Omfattende tegn av streifdyr både i 
bebodde og ubebodde vassdrag

• Noen vandringer skjer nesten sikkert  
gjennom saltvann 

• Ikke noe tegn til uparet fastboende 
bever. Uparete dyr som overvintrer et 
sted ser ut til å vandre videre neste 
vår (men dette trenger bekreftelse).
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Oppdatering 2017
(NB ikke fra systematisk 
taksering!)

Ny takseringsrund 
planlegges nå at Songli
er igjen tilgjengelig….

Tips velkommen!

Åmottjønna – gjenokkupert etter 90 år! >

Bever rapporterte 2 ganger i 2018 
(Artsdatabanken, M. Martinsen & G.→
Bangjord). Etablering?



Sammendrag

• Nordvest Orkland kommune (tidligere Agdenes, Snillfjord og nordvest Orkdal 
kommuner) omfatter en halvøy på ca. 1060km2

• Områder egnet til bever bosettelse finnes stort sett som isolerte flekker

• Gjeninnføringen 1926 & 1928 på Songli eiendommen ble til en bestand som død ut i 
1961

• Dagens beverbestand ble etablert fra 5 dyr satt ut på ett sted i Husdalen i 1968-69; 
(gjen)innvandring fra Orkla er mulig fra senere på 1990-tallet

• 20 okkuperte og 4 forlatte revir i 2011

• Eller omtrent  80 individer i revir, med streifdyr i tillegg

• Bever har klart å etablere fast tilhold i bare 4 vassdrag (inkludert vassdraget der de ble 
satt ut) i løpet av 43 år; enkle revir i to andre

• Tegn på omfattende vandring i både okkuperte og uokkuperte vassdrag 

• Mønsteret tyder på spredning over land mellom vassdrag, og gjennom saltvann

• Videre feltarbeid planlegges å følge med beverens gjenerobring av halvøya 
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•Halley, D.J.; Teurlings, I.; Welsh, H. & Taylor, C. i trykk. Distribution and 
patterns of spread of recolonising Eurasian beavers (Castor fiber Linnaeus 
1758) in fragmented habitat, Agdenes peninsula, Norway. Fauna norvegica
(Open Access journal).
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Takk til:

Göran Hartman, Howard Parker, Frank Rosell, Gerhard Schwab, & Tonje Ramse 

Trædal

… P.M. Jensen,  S. Salvesen, 

H. Jensen og A. Harstveit fra 

Åmli, ‘farene’ til Nordens, og 

mye av Europas, 

beverbestand

..Jakob Aall, som reddet Nordens 
siste beverbestand i Telemark

..og Kåre Klebo; Karl H. Brox; Emil
M. Carlsen ; Einar Møller; & Einar
Hjorthol, ‘farene’ til
beverbestanden i Orkland


