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Sammendrag 
 

Rapporten presenterer resultat etter kartlegging av beverforekomster i Horten kommune. 
Målet med kartleggingen var å finne ut noe hvor mange beverkolonier det finnes i kommunen. 
Tidsrom for kartlegging av beversportegn foregikk i perioden juni 2018 til november 2019, til 
ulike årstider som vår, tidlig sommer, ettersommer, høst og senhøst.  Studieområde var langs 
vassdrag og dammer/tjern i Horten kommune. Kartleggingen har foregått til fots langs og ved 
vassdrag/dammer/tjern i kommunen, hvor det har vært kjente forekomster av bever og hvor 
det var sannsynlig at bever kan ha tilhold.  

I Vann-Nett Portal er det for Horten kommune registrert ca. 100 kilometer elv- og 
bekkestrekning og noe innsjøareal.  Enkelte dammer er ikke registrert som vannforekomst i 
Vann-Nett Portal. Ca. en fjerdedel av vassdragene er kartlagt.  

19 lokaliteter av varierende størrelse er kartlagt, hvorav det ble funnet aktive beverkolonier i 
14 av lokalitetene. I tre av lokalitetene ble det bare funnet eldre sportegn (ikke årsferske), og i 
to av lokalitetene ble det ikke funnet sportegn etter bever. Det er ikke usannsynlig at 
lokaliteter med bare eldre sportegn, uten aktive beverkolonier på registreringstidspunktet, blir 
tatt i bruk igjen av bever. Det er ikke alle bekke- og elvestrekninger i kommunen som har 
egnede beverhabitat, men det er fortsatt mulig at det er noen ledige områder som ikke er tatt i 
bruk av bever.  

Vi har estimert at det kan være minst 16 aktive beverkolonier i de kartlagte lokalitetene i 
kommunen.  

  



Forord 
 

Våren 2018 fikk jeg forespørsel fra Rolf Magne Vindenes i Horten kommune om jeg var 
interessert i et oppdrag som gikk ut på å kartlegge forekomsten av bever i Horten kommune. 
Kartleggingen har som mål å fastsette i hvilke vassdrag det finnes beverkolonier, og hvis 
mulig kunne si noe om antall familiegrupper.  Ut ifra det vil det være mulig å kunne fastsette 
bestandsmål for bever i Horten kommune.  

Det hørtes ut som en spennende oppgave, og jeg sa meg villig til å ta oppdraget. Meningen 
var å være ferdig høsten 2018.  

Det var allerede noen kjente beverlokaliteter da jeg gikk i gang med arbeidet, og det var 
naturlig å begynne i de områdene som var kjent. Jeg gikk i gang med den første registreringen 
22.juni 2018, sammen med Rolf Magne som viste meg sportegn i området syd for 
Borrevannet. De to første lokalitetene vi var ute i har jeg kalt lokalitet 1 og lokalitet 2. På 
ettersommeren fortsatte registreringen, da med en assistent/sjåfør, Svein Andersen. 

En uforutsett hendelse den 27.august 2018 gjorde at arbeidet med registrering ble satt på vent 
en periode. Da arbeidet endelig kom i gang igjen var rollene til assistenten og meg snudd en 
periode, så da ble jeg sjåfør, og Svein Andersen var den som fikk gå langs vassdragene.  

Jeg vil takke Horten kommune v/Rolf Magne Vindenes for et spennende, givende og lærerikt 
oppdrag. Horten kommune har mange perler langs vassdrag og dammer som er verdt å 
oppleve. Tusen takk til Trond Schmidt, Kari Wøien, og Anders Ramsland for hjelp med å 
påvise områder med beverkolonier og informasjon om bevere. 

Og så vil jeg takke min ektemann Svein Andersen som steppet inn som feltarbeider når det 
var nødvendig.  



1. Innledning

Bever (Castor fiber) er den største gnageren i Europa, og har tilhold i og langs vassdrag. Den
lever avulikeplantearter somurter, gras, busker og trær(herbivor generalist). Levemåten til
beveren gjør at den kalles en nøkkelart fordi denkan endre forholdene i og langs et vassdrag,
noe somigjenpåvirker andre arter i økosystemet, både planter, vannlevende organismer(bl.a.
fisk), fugler og pattedyr. Beveren er monogam og lever i familiegrupper i og langs vassdrag,
og har revir etter mattilgang. Spredning til nye revir skjer når mattilgangen er slutt eller når
yngre generasjoner vandrer ut fra familiegruppen. (Heljord, 2008).

En koloni kan bestå av alt fra ett enkelt dyr til familiegrupper som har tatt i bruk ett revir. Når
vi skal registrere forekomsten av bever ser vi etter sportegn fra beverkolonier i områder langs
vassdrag. Sportegnetter bever er lettest å se om høsten da den er mere aktiv med å samle mat
til vinterforråd. Typesportegnen kan finne er; bevergnag på trær, alt fra på tynne greiner til
store grove trær, stier, renner ut i vassdrag, demninger, hytterogjordhuler (Miljødirektoratet,
udatert).

På Norsk rødliste for arter, 2015 står beveren oppførtsom livskraftig (LC) (Artsdatabanken,
2015). I Norge er bever utbredt i store deler av landet, særlig fra Trøndelag og sørover på
Østlandet/Sørlandet, men lite på Vestlandet og i Nord-Norge. I Vestfold er beveren spredt
over store deler av fylket.

I Horten kommune er det registrert en del lokaliteter hvor det er kjent at bever har leveområde
som for eksempel ved Borrevannet, særlig i syd-og nordenden. Det er også registrert
sporadiske observasjoner av bever i området rundt Skoppum, og et par observasjoner i
nærheten av E18. Registrerte observasjoner strekker seg over flere år. Allerede i 1995 ble det
registrert inn bever i Artskart, Artsdatabanken på en lokalitet ved E18 (Artskart.
Artsdatabanken.no, 2019). Rapporter fra studentoppgaver mm. viser til at det finnes bever
flere steder i kommunenenn det som er registrert i Artskart.

Figur 1. Utbredelse av bever i Norge og Vestfold og Horten, registrert i Artsdatabanken.no pr. mai
2019 (Artskart. Artsdatabanken.no, 2019).



2. Materiale og metode 

2.1 Tidsrom  

Kartlegging av beverforekomster (feltarbeid) har foregått i perioden juni 2018 til november 
2019, og til ulike årstider som vår, tidlig sommer, ettersommer, høst og senhøst (april til 
november). 

2.2 Studieområde 

Kartleggingen er utført langs vassdrag og dammer/tjern i Horten kommune, Vestfold. 
Utgangspunktet for kartleggingen har vært opplysninger om observasjoner av bever og 
sportegn, og funn registrert i Artskart («Artskart. Artsdatabanken», udatert). For å finne 
aktuelle vassdrag har jeg brukt kart over vannforekomster fra nettsiden Vann-Nett Portal, som 
er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. I Horten kommune er det registrert 
tilsammen ca. 100 kilometer elv (NVE/Miljødirektoratet, 2019). Enkelte av lokalitetene hvor 
det er registrert bever er ikke registrert i Vann-Nett Portal. 

 
Figur 2. Vannforekomster registrert i Vann-Nett Portal, markert med grønn farge, i Horten kommune, 
(NVE/Miljødirektoratet, 2019). 



2.3 Feltarbeid 
 

Dammer, tjern og elve- og bekkestrekninger er delt opp i lokaliteter som har fått hvert sitt 
nummer. Det er varierende lengde og størrelse på lokalitetene. 

Kartleggingen har blitt utført til fots, ved å gå langs vassdrag og dammer/tjern for å se etter 
synlige sportegn etter bever. Både eldre og årsferske sportegn er registrert. Med sportegn 
menes demninger, beverhytter, jordhuler, renner ned i vassdrag, stier og bevergnag på 
forskjellig vegetasjon av ulik størrelse.  

De første gangene jeg utførte kartlegging i 2018 brukte jeg håndholdt GPS for å kartfeste hver 
observasjon (hvert enkelt sportegn). Jeg brukte GPS av typen Garmin 320, og Garmin etrex 
30. Jeg markerte hvert funn på GPS, og noterte hva slags funn, og om det var av ny eller eldre 
dato, det vil si at funn av nye sportegn viste at det har vært bever i aktivitet samme år som jeg 
observerte funnene. Ved registreringen i 2019 har vi ikke kartfestet hver observasjon med 
GPS, men kun tatt en generell vurdering av observasjonene som er gjort. 

 

 

  



3. Lokaliteter og resultat 

3.1 Lokaliteter 
Vi har undersøkt 19 lokaliteter (dammer/tjern og partier av vassdrag) i ulik størrelse og 
lengde. Grovt regnet har vi undersøkt en fjerdedel (ca. 24 kilometer) av de ca. 100 kilometer 
bekk- og elveforekomster som finnes i kommunen. I praksis er det noe mer da enkelte av 
elvene/bekkene slynger seg mye, noe som ikke er tatt med i beregningen av antall kilometer 
av undersøkte vassdrag. I tillegg er det undersøkt områder ved tjern/dammer, med til sammen 
ca. 17 dekar vannareal. 

 

 

Figur 3. Oversiktskart over Horten kommune med lokaliteter i tilknytning til vannforekomster som er 
undersøkt. Lokalitetene er tegnet med orange markering og merket med hvert sitt lokalitetsnummer. 

 



Lokalitet 1 - Borrevannet Naturreservat Syd 
Vannforekomst:  
Borreskåla/golfbanen bekkefelt (Vannforekomst ID 013-123-R). 
 
Dato for registrering: 22.06.2018 og 09.08.2018 
 
Habitat:  
Våtmarksområde, jordvoll og kanal i sydenden av Borrevannet. Området er registrert som 
naturreservat.  Grenser mot dyrka mark og Borrevannet. Området er frodig med vegetasjon av 
blant annet ask, or, osp, hegg, selje (salix arter), gras og urter.  
 
Sportegn: 
22.06.2018 observerte vi beverhytte, nye og eldre beverstier, nye og eldre bevergnag på 
vegetasjon, samt beverhule i den sørvestre del av lokaliteten. Vi anslår at det er minst en aktiv 
beverkoloni i den søndre delen av våtmarksområdet, og at det har vært bever i området i en 
periode. 
Den 9 august 2018 var jeg på en befaring i nordvestre del av våtmarksområdet (i lokalitet 1) hvor 
Kari Wøien viste meg bevergnag på stor osp. Gnaget var nytt sommeren 2018. Det kan tyde på at 
det også er en aktiv koloni under etablering i nordvestre del av våtmarksområdet. 
 
Konklusjon:  
Habitatet er godt egnet for bever. Vi anslår at det er minst 1 aktiv beverkoloni, men sannsynlig at 
det er 2 kolonier innenfor våtmarksområdet i søndre del av Borrevannet naturreservat. 
 

 
Figur 4. Lokalitet 1 ligger i sydenden av Borrevannet. 

 
 



 
 

 
Figur 5. Bildene viser ulike sportegn etter bever i lokalitet 1 (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 
 
 
 

 



Lokalitet 2 – Sandeelva, nedre del av elva, fra elvemøte til Borrevannet 
Vannforekomst: 
Sandeelva (Vannforekomst ID 013-13-R). Lokalitet 2 begynner ved elvemøte der lokalitet 
3 og 4 møtes, og renner nordover med utløp til Borrevannet.  
 
Dato for registrering: 22.06.2018 og 25.08.2019 
 
Habitat:  
Elv i forholdsvis flatt område i sydenden av Borrevannet. Elva renner gjennom et område 
med dyrka mark på begge sider den første halvdelen. Videre nedover er det skog på 
vestsiden av elva. Vegetasjonen langs elva er frodig med mye lauvtrær, gras og urter. 
 
Sportegn:  
Registreringen foregikk over to ganger. Ved registrering 22.juni 2018 gikk vi på østsiden av 
Sandeelva, fra utløpet (der elva renner ut i Borrevannet), til like sørvest for Eikelund. Vi 
observerte mye årsferske sportegn som beverstier, renner og bevergnag, med et opphold 
mellom sportegn i nedre del og lengre opp i elva innenfor undersøkt lokalitet. Det kan tyde 
på at det er en aktiv beverkoloni i nedre del av lokaliteten, og en koloni i øvre del.  
25 august 2019 gikk vi (Svein Andersen og jeg) på vestsiden av elva fra elvmøte nordover 
langs dyrket mark, til begynnelsen av skogen. Vi fant mye årsferske sportegn, som 
beverstier ut på jordet i kornåker (som var tresket ved befaring), beverrenner og bevergnag, 
samt eldre sportegn. Det tyder på det er en aktiv beverkoloni i øvre del av lokaliteten, og at 
det har vært bever der over tid.   
 
Konklusjon:  
Godt egnet habitat for bever. Det kan være minst en aktiv beverkoloni, men sannsynlig at 
det er to kolonier innenfor lokaliteten. 
 

 
Figur 6. Kartet viser lokalitet 2 syd-vest for Borrevannet. 

                                                                            



 

 
Figur 7. Bilder som viser utløpet av Sandeelva til Borrevannet, og ulike sportegn etter bever i 
lokalitet 2 (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 
 
 
 

 



Lokalitet 3 – Sandeelva fra Viksveien til møte med bekk fra vest  
Vannforekomst:  
Sandeelva (Vannforekomst ID 013-13-R). Lokalitet 3 begynner ved Vikveien og renner 
først litt østover, før elva svinger nordover til den møter bekk fra vest (lokalitet 4). Lokalitet 
3 og 4 renner videre til lokalitet 2. 
 
Dato for registrering: 25.08.2018 
 
Habitat:  
Forholdsvis flatt område syd for Borrevannet. Elva renner gjennom et område med dyrka 
mark på begge sider. Vegetasjonen langs elva er frodig med mye lauvtrær (ask, or, selje, 
bjørk, lønn), gras og urter. 
 
Sportegn:  
25.august 2018 gikk vi på nord/vestsiden av Sandeelva. Vi observerte tett forekomst av 
årsferske sportegn, som stier fra elv/bekk til kornåker, jordhuler, beverrenner og bevergnag. 
Vi observerte også noen eldre sportegn etter bever som gamle demninger, både små og 
store. Åkrene var tresket ved registrering.  
 
Konklusjon:  
Godt egnet habitat for bever. Det er sannsynlig at det er minst en aktiv beverkoloni i 
lokaliteten. 
Når en ser lokalitet 2 og 3 som henger sammen, er sannsynligheten stor for at det er til 
sammen 3 aktive beverkolonier i de to lokalitetene 
 
 

 
Figur 8. Kart som viser lokalitet 3, syd- vest for Borrevannet. 

 



 
 

 
Figur 9. Sportegn etter bever i lokalitet 3 (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 

 

 



Lokalitet 4 – Sandeelva bekkefelt fra Vikveien til elvemøte med Sandeelva 
Vannforekomst:  
Sandeelva bekkefelt (Vannforekomst ID 013-170-R). Lokalitet 4 begynner ved Vikveien, 
nord for lokalitet 3, og renner østover til den møter Sandeelva (lokalitet 2 og 3). 
 
Dato for registrering: 25.08.2018 
 
Habitat:  
Forholdsvis flatt område syd for Borrevannet, mye likt lokalitet 3. Elva renner gjennom et 
område med dyrka mark på begge sider. Vegetasjonen langs elva er frodig med mye 
lauvtrær (ask, or, selje, bjørk, lønn), gras og urter. 
 
Sportegn:  
Vi gikk langsetter på nordsiden av bekken. Vi observerte noen få eldre sportegn etter bever 
i form av bevergnag og spor etter eldre renner. Det tyder på at det ikke er aktiv beverkoloni 
i lokaliteten ved befaring, men at det tidligere har vært en koloni der. Området har vært 
utsatt for skader på dyrka mark, forårsaket av bever (huler under dyrka mark), og det har 
derfor tidligere blitt gitt tillatelse til skadefelling (pers.med. R.M. Vindenes, 22.06.2018). 
 
Konklusjon:  
Godt egnet habitat for bever, men det var ingen årsferske sportegn etter bever. 
 

  
Figur 10. Kart til venstre viser lokalitet 4. Bildet til høyre viser eldre bevergnag(Foto: Gørli E.B. 
Andersen). 

   
 
 

 

 



Lokalitet 5 – Bekk ved Ryggland til Vikveien 
Vannforekomst:  
Sandeelva bekkefelt (Vannforekomst ID 013-170-R). Lokalitet 5 begynner ved 
Nykirkeveien ved Ryggland på sørsiden av jernbaneundergang, og renner sørover, omtrent 
parallelt med Nykirkeveien i varierende avstand, før den dreier østover til Vikveien. 
Bekken fortsetter som lokalitet 4 øst for Vikveien. 
 
Dato for registrering: 25.08.2018 og 11.05.2019 
 
Habitat:  
Lokaliteten starter i et med noe bratte og høye elvekanter i øvre del lokaliteten, men 
terrenget flater noe mer ut i siste del av før Vikveien. Den øvre del av bekken renner 
gjennom partier som har brede trebevokste bekkeskråninger.  Den nedre del av bekken har 
dyrka jord på begge sider. Vegetasjonen langs elva er frodig med mye lauvtrær (ask, or, 
selje, bjørk, lønn, hegg), gras og urter. 
 
Sportegn:  
Registreringen foregikk over to ganger. 
25.august 2018 gikk vi på sydsiden av bekken mellom Vikveien og låven ved bru som 
krysser bekken. Vi observerte forekomster av årsferske bevergnag, beverrenner og 
demning. Åkrene var tresket ved registrering. 
11.mai 2019 gikk Svein langsetter bekkedraget fra Rygland og nedover på øst/ nordsiden av 
bekken, og fram til Vikveien. Det ble observert nye og eldre bevergnag, beverrenner og 
demninger, særlig i den nedre halvdelen av elva, både på oversiden og nedsiden av brua ved 
låven. Vi anslår derfor at det er minst en aktiv beverkoloni i lokaliteten. 
 
Konklusjon:  
Godt egnet habitat for bever. 
Det er sannsynlig at det er minst en beverkoloni i lokaliteten.  
 

 
Figur 11. Kartet viser lokalitet 5, øst for Nykirkeveien. 



 
Figur 12. Bildene viser ulike sportegn etter bever i lokalitet 5 (Foto: Gørli E.B. Andersen, Svein 
Andersen). 

 
 

 

 



Lokalitet 6 – Sandeelva fra Sande mølle, og bekk fra Rygland Søndre til Vikveien 
Vannforekomst:  
Sandeelva (Vannforekomst ID 013-13-R) og Sandeelva bekkefelt (Vannforekomst ID 013-
170-R). Lokaliteten er en del av Sandeelva, fra Sande mølle ved gammel jernbanetrase, og 
nordover fram til Vikveien, like sør for krysset Nykirkeveien-Vikveien. Det kommer innpå 
en bekk fra Rygland Søndre i vest, som renner østover og møter Sandeelva like før elva 
krysser Vikveien. Under Vikveien fortsetter elva i lokalitet 3. 
 
Dato for registrering: 26.08.2018 og 28.04.2019 
 
Habitat: Ganske flatt jordbruksområde mellom Sande mølle og Nykirkeveien/Vikveien, 
ganske likt lokalitet 3 og 4. Elva renner gjennom et område med dyrka mark på begge sider. 
Vegetasjonen langs elva er frodig med mye lauvtrær, busker, gras og urter. 
 

Sportegn:  
Registreringen foregikk over to ganger. Første registrering foregikk 26.08.2018, og tok for 
seg ca. halvparten av elvestrekningen i den nordre delen av lokaliteten. Det ble observert 
ferske stier og eldre demning. Kornåkerne var tresket ved registrering. 
28.04.2019 gikk Svein hele elvestrekningen langs vestsiden av elva. Han observerte ferske 
bevergnag like nord for Sande mølle. Sportegne observert begge gangene tyder på at det er 
minst en aktiv beverkoloni i lokaliteten, men det kan ikke utelukkes at det kan være to 
kolonier.  
Konklusjon: Godt egnet habitat for bever. Det er sannsynlig at det er minst en beverkoloni i 
lokaliteten.  
                   

 
Figur 13. Kartet viser lokalitet 6 som ligger mellom Nykirkeveien og opp til Sande mølle. 

 



 

 
Figur 14. Bildene viser ulike sportegn etter bever i lokalitet 6 (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 

 

 



Lokalitet 7 – Sandeelva fra gammel jernbanetrase ved Sande mølle  til RV 19 
Vannforekomst:  
Sandeelva (Vannforekomst ID 013-13-R). Lokaliteten er en del av Adalsbekken/Sandeelva, 
som kommer fra syd (lokalitet 8), under RV19, der lokaliteten begynner.  Bekken renner 
nordover under Tokerødveien og videre til eldre jernbanetrase ved Sande mølle, som elva 
fortsetter under, til lokalitet 6.  
 
Dato for registrering:26.08.2018, 28.04.2019,  
 
Habitat:  
Bekken renner gjennom jordbrukslandskap med dyrka jord på begge sider fram til 
Tokerødveien, unntatt et lite parti på vestsiden der det er et parti med busker. Mellom 
Tokerødveien og eldre jernbanetrase er det dyrka jord kun på en del av vestsiden. Bekken 
mellom Tokerødveien og gammel jernbanetrase er registrert som en del av en dam som er 
registrert som viktig naturtype (Miljødirektoratet.no, 2019). Langs bekken er det noe 
kantvegetasjon, i form av trær, busker, gras og urter.  
 
Sportegn: 
Registreringen har foregått i to omganger.  
26.august 2018 observerte vi tett forekomst av årsferske demninger, beverstier fra 
dam/bekk til kornåker, renner og bevergnag. Åkrene var tresket ved registrering.  
28.april 2019 var vi på befaring i forbindelse med registrering i vassdraget oppstøms 
lokalitet 7 (lokalitet 8 og 9). Det var noen få årsferske spor av bever i form av bevergnag, 
men det så ut til at fysiske tiltak i og langs bekkeløpet hadde redusert sportegn etter bever. 
Selv om det var færre sportegn å observere på våren 2019, er det sannsynlig at det er en 
beverkoloni som har tilhold i lokaliteten. 
 
Konklusjon: Godt egnet habitat for bever. Det er sannsynlig at det er minst en beverkoloni i 
lokaliteten. 
 

 
Figur 15. Kartet viser lokalitet 7 som ligger mellom RV19 og eldre trase for jernbane ved Sande 
mølle. 



 
Figur 16. Bildene viser ulike sportegn etter bever i lokalitet 7 (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 

 
 

 

 



Lokalitet 8 – Adalsbekken (Sandeelva) mellom Solerødveien og RV19 
Vannforekomst:  
Lokaliteten er en del av Adalsbekken/Sandeelva (Vannforekomst ID 013-13-R). Bekken 
renner fra Solerødveien nordover til RV19, der den fortsetter under veien til lokalitet 7. 
 
Dato for registrering:28.04.2019 
 
Habitat: Jord- og skogbruksområde, der den øverste delen renner gjennom et område med 
dyrka mark på begge sider, og gjennom skog i den nedre delen. I området med dyrket mark 
var det gjennomført ulike fysiske tiltak partivis i og langs vassdraget da vi var på befaring. I 
jordbrukslandskapet var det noe innslag av tre- og buskvegetasjon langs bekken, men med 
varierende bredde på kantsonen. Skogen består av frodig blandingsskog. 
 
Sportegn: 
Det ble observert noen årsferske spor i den øvre delen av bekken, og noen eldre bevergnag 
ned mot enden av dyrka mark og begynnelsen av skog. I det partiet som renner gjennom 
skogen var det ingen sportegn etter bever. Vi vurderer at det kan være en aktiv beverkoloni 
i lokaliteten. 
 
Konklusjon lokalitet:  
Habitat kan bli godt egnet for bever når kantsonene har revegetert med busker og trær langs 
bekkedraget. Det er sannsynlig at det er minst en beverkoloni i lokaliteten. 
 

 
Figur 17. Kart over lokalitet 8 som ligger mellom Solerødveien og RV19. 



 

 
Figur 18. Bildene viser lokalitet 8 ved Bergan, før bekken renner videre gjennom skog (Foto: Gørli 
E.B. Andersen). 

 
 
 

 

 



Lokalitet 9 – Adalsbekken (Sandeelva) 
Vannforekomst:  
Sandeelva (Vannforekomst ID 013-13-R) og Sandeelva bekkefelt (Vannforekomst ID 013-
170-R). Lokalitet 9 er en bekk i Sandeelva bekkefelt, og begynner ved Adalsveien i 
kommunegrensa mellom Horten og Tønsberg. Bekken renner østover langs 
kommunegrensa, og har utløp til Adalsbekken (Sandeelva) som renner nordover til 
Solerødveien hvor den krysser under veien til lokalitet 8.  
 
Dato for registrering: 28.04.2019, samt observasjon 20.11.2019 
 
Habitat: Bekk i jordbrukslandskap med bred kantsone i øvre del, og noe smalere kantsone 
langs bekk i nedre del. Vegetasjon langs bekkekant består av lauvtrær, busker, gras og 
urter. Det var i gang utførelse av fysiske tiltak i og langs bekk i nedre del da vi var på 
befaring. 
 
Sportegn: 
Det ble observert eldre og årsferske bevergnag, samt renner i den øvre delen av bekkedraget 
før svingen. I nedre del var det ikke sportegn etter bever. 20.11.2019 observerte vi årsferske 
bevergnag på stort tre, synlig fra Adalsveien. Det tyder på at det er en aktiv beverkoloni i 
lokaliteten.  
 
Konklusjon lokalitet: Godt egnet habitat for bever. Det kan være minst en aktiv beverkoloni 
i lokaliteten. 
 

 
Figur 19. Kartet viser lokalitet 9 som ligger syd i Horten kommune, mellom Adalsveien og 

Solerødveien. 



 

 
Figur 20. Bildene viser lokalitet 9, og sportegn etter bever funnet i lokaliteten (Foto: Gørli E.B. 
Andersen, Svein Andersen) . 

 
 
 

 

 



Lokalitet 10 – Undrumsdalsbekken, syd for Kopstadveien 
Vannforekomst:  
Undrumsdalbekken (Vannforekomst ID 014-86-R). Lokalitet 10 begynner ved 
Kopstadveien og renner sørover mot kommunegrensa i sør, ved Kjettorpveien. 
 
Dato for registrering: 26.05.2019 
 
Habitat: Bekk i jordbrukslandskap med dyrka jord på begge sider. 
 
Sportegn: 
Eldre bevergnag i søndre del av bekken, men ikke synlige årsferske sportegn. 
 
Konklusjon lokalitet:  
Godt egnet for bever. Eldre sportegn. 
 
 

 
Figur 21. Kartet viser lokalitet 10 som ligger på vestsiden av E18. Det ble ikke tatt bilder i denne 

lokaliteten. 

 

 



Lokalitet 11 – Tangenbekken/ Hellandelva 
Vannforekomst:  
Tangenbekken/ Hellandelva (Vannforekomst ID 013-117-R). Lokalitet 11 begynner nord 
for Kopstadveien mellom Bruserudveien og Ås gårdsvei, og renner nordover mot, og 
langsetter kommunegrensa til Re. Bekken fortsetter ved Tangenbekken naturreservat i Re 
kommune, under Hellandbrua og ut i sjø. 
 
Dato for registrering: 12.05.2019 
 
Habitat:  
Bekk i jord- og skogbrukslandskap. Skogen er frodig med bar- og lauvtrær, busker, urter og 
gras.  
 
Sportegn: 
Eldre bevergnag og årsferske bevergnag i første del av bekken. Fant eldre bevergnag (i Re) 
ved området ved Hellandbrua. Det tyder på at det er minst en aktiv beverkoloni i 
lokaliteten. 
 
Konklusjon lokalitet: Kan være egnet for bever. Det kan være minst en aktiv beverkoloni i 
lokaliteten. 
 

 
Figur 22. Kartet viser lokalitet 11 som ligger vest for E18 og nord for Kopstadveien. 

 



 

 
Figur 23. Bildene viser sportegn etter bever og habitat Tangenbekken/Hellandelva, lokalitet 11 
(Foto: Gørli E.B. Andersen, Svein Andersen). 

 
 

 
 

 



Lokalitet 12 – Vik Søndre/ Vik Mellom, øst og vest for Vikveien 
Vannforekomst:  
Borrevannet innløpsbekker nord (Vannforekomst ID 013-169-R). Lokalitet 12 begynner 
vest for Vik, renner syd-østover, krysser under Vikveien og har utløp til vestsiden av 
Borrevannet. 
 
Dato for registrering: 09.05.2019 
 
Habitat:  
Beitelandskap med gras/urter, busker og trær i bekkedraget på østsiden av Vikveien ned 
mot Borrevannet. På vestsiden; bekk i frodig jord- og skogbrukslandskap. Trær, busker, 
gras og urter langs bekkedraget. 
 
Sportegn:  
Fant ingen sportegn etter bever 
 
Konklusjon lokalitet:  
Godt egnet for bever, men fant ingen sportegn etter bever. 
 

   
Figur 24. Kart til venstre viser lokalitet 12 som ligger på vestsiden av Borrevannet, og hvor det ikke 
ble funnet sportegn etter bever. Bildet til høyre viser Svein Andersen etter befaring i vassdraget, i 
området ved Vik (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

  
 

 



Lokalitet 13 - Tufte 
Vannforekomst:  
Tufte (Vannforekomst ID 013-9-R). Lokalitet 13 begynner syd for Falkenstensveien og 
renner syd-øst mot Vikveien. 
 
Dato for registrering: 09.05.2019 
 
Habitat:  
Frodig jordbrukslandskap med dyrket mark på begge sider av bekken. Smale kantsoner med 
sparsommelige innslag av trær. Gras og urter i kantsonen langs bekkedraget. 
 
Sportegn:  
Fant ingen sportegn etter bever 
 
Konklusjon lokalitet:  
Kan være egnet for bever, men så ingen sportegn etter bever ved befaring. 
 
 

   
Figur 25. Kartet til venstre viser lokalitet 13, hvor det ikke ble funnet sportegn etter bever. Bildet til 
høyre viser bekken Tufte (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

    
 
 
 

 

 



Lokalitet 14 – Falkenstenselva  
Vannforekomst:  
Falkenstenselva (Vannforekomst ID 013-10-R). Lokalitet 14 begynner ved utløpet av 
Borrevannet og renner nordover til Falkenstensveien hvor bekken krysser under veien. 
 
Dato for registrering:02.06.2019 
 
Habitat:  
Bekken renner gjennom utmark/skog med en stor andel lauvtrær. Trær, busker, gras og 
urter langs bekkedraget.  
 
Sportegn:  
Vi observerte eldre bevergnag, men ikke årsferske sportegn. 
 
Konklusjon lokalitet:  
Godt egnet for bever, men så ingen årsferske sportegn etter bever ved befaring. 
 

 
Figur 26. Viser kart over lokalitet 14 som er utløpselv fra Borrevannet. 

 
 
 



 
Figur 27. Bildet øverst til venstre viser nordenden av Borrevannet, der FAlkenstenselva (lokalitet 
14) begynner. Bildet nederst til venstre viser eldre demning i nordenden av lokalitet 14. Bildene i 
venstre rekke viser habitatet og eldre sportegn etter bever (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 

 

 



Lokalitet 15 – Tufte og Mølledammen, del av Falkenstenselva 
Vannforekomst:  
Falkenstenselva (Vannforekomst ID 013-10-R) og Tufte (Vannforekomst ID 013-9-R). 
Lokalitet 15 begynner i bekken fra Tufte, på nordsiden av Falkenstensveien, og renner 
nordover parallelt med veien et lite stykke før den møter Falkenstenselva. Falkenstenselva 
kommer fra Borrevannet og lokalitet 14, og renner under Falkenstensveien som er et skille 
mellom lokalitet 14 og 15. Elva munner ut i Mølledammen som ender ved demning der 
elva renner videre nordover og ut i sjøen.  
 
Dato for registrering: 29.05.2019 og 02.06.2019. 
 
Habitat:  
En del av området er våtmarkspreget. Lokaliteten grenser mot Falkenstensveien i øst og sør, 
og mot jordbruksområde/kulturlandskap i vest. Syd-vestre del av lokaliteten renner 
gjennom et område som er registrert som Naturtype Rik edellauvskog (Miljødirektoratet.no, 
2019), og Mølledammen er en del av Falkenstendammen dyrefredningsområde (Lovdata, 
2006). Området er forholdsvis flatt med sakteflytende vann. Frodig vegetasjon med stort 
innslag lauvtrær, busker, urter og gras.  
 
Sportegn:  
Vi observerte både eldre og årsferske bevergnag ved innløpselva til Mølledammen og ved 
Mølledammen. I den søndre delen av lokaliteten var det flere stier/renner ned til bekk og 
elv.  
 
Bever etablert seg i dammen for 5-6 år siden, og har siden blitt værende der. Det ble påkjørt 
bever på Falkenstensveien, syd for dammen i 2019, og det er også funnet påkjørte bevere på 
veien i tidligere år (pers.med. Trond Schmidt 29.05.2019). Vi vurderer at det er en aktiv 
beverkoloni i lokaliteten. 
 
Konklusjon lokalitet:  
Habitat godt egnet for bever. Det kan være minst en aktiv beverkoloni i lokaliteten. 
 

 
Figur 28. Kartet viser lokalitet 15 som ligger nord og vest for Falkenstensveien. 



 

 
Figur 29. Bildene viser sportegn etter bever i lokalitet 15 (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 

 



Lokalitet 16 – Falkensten gårdsdam 
Vannforekomst:  
Dammen er ikke registrert som vannforekomst i Vann-Nett-Portal, men ligger like vest for 
Falkenstenselva (Vannforekomst ID 013-10-R).  
 
Dato for registrering: 29.05.2019 
 
Habitat:  
Dam, på knappe 1 dekar og registrert som svært viktig naturtype (Miljødirektoratet.no, 
2019). Ligger i jordbrukslandskap, med lauvtrær, busker, gras og urter rundt dammen.  
 
Sportegn:  
Vi observerte demning ved utløp av dammen, årsferske bevergnag i vegetasjon rundt 
dammen, samt renner og hule i utkant av dyrka mark. 
 
Beveren har nylig etablert seg i dammen. I 2018 ble det observert at bever gikk fra 
Mølledammen, ned til sjøen (i Falkenstensbukta) hvor den svømte et lite stykke vestover 
før den gikk opp til dammen. Etablering av beverkoloni med demning har ført til fare for 
tetting av utløp fra dammen slik at vann flommer over dyrket mark (pers.med. Trond 
Schmidt 29.05.2019). Sportegn tyder på at det er en aktiv beverkoloni i etableringsfasen. 
 
Konklusjon lokalitet:  
Godt egnet for bever. Det kan være minst en aktiv beverkoloni i etableringsfasen i 
lokaliteten. 
 

 
Figur 30. Kartet viser lokalitet 16 som er en dam som ligger like vest for husa på Falkensten bruk. 



 

 
Figur 31. Bildene viser demning, jordhule i utkant av dyrka mark mot dammen og årsferske 
bevergnag (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 
 

 

 



Lokalitet 17 – Mastedammen på Østerøya 
Vannforekomst:  
Ikke registrert som vannforekomst i Vann-Nett-Portal, men det er kort vei til sjø. 
 
Dato for registrering:05.06.2019 
 
Habitat:  
Dam som er registrert som svært viktig naturtype (Miljødirektoratet.no, 2019),  med frodig 
våtmarkspreget vegetasjon av blandingsskog (mye svartor og ask), urter og gras. 
Mastedammen ligger innenfor militært område på Østøya, og er ikke tilgjengelig for 
allmenheten. 
 
Sportegn: 
Jeg fikk tillatelse til å bli med inn på området for å registrere sportegn etter bever. 
Befaringen foregikk langsetter dammen på østsiden, og noe på vestsiden ved den søndre 
delen av dammen. Vi observerte bevergnag i store trær, både eldre (trolig fra 2018) og 
årsferske.  
 
Beveren har trolig kommet til øya i 2018, da bever ble observert for første gang i dammen, 
og det ble oppdaget bevergnag i stort tre like ved bygningene ved søndre del av dammen.   
 
Konklusjon:  
Årsferske og eldre (fjorårets) sportegn etter bever. Godt egnet habitat for bever. Det kan 
være minst en aktiv beverkoloni i etableringsfasen i lokaliteten. 
 

 
Figur 32. Kartet viser lokalitet 17 som ligger på Østøya. 

 



 

 
Figur 33. På bildene kan vi så vidt skimte sportegn etter bever i lokalitet 17 (Foto: Gørli E.B. 
Andersen). 

 
 

 



Lokalitet 18 – Adalsborgen dam 
Vannforekomst:  
Dammen er ikke registrert som vannforekomst i Vann-Nett Portal, men utløpsbekken fra 
dammen renner ut i en bekk i Sandeelva bekkefelt (Vannforekomst ID 013-170-R). 
Lokalitet 18 ligger ved Adalsborgen, Skoppum, like på sydsiden av RV19 og vest for 
Viulsrød.  
 
Dato for registrering: 20.11.2019 
 
Habitat: 
Stor dam på ca. 3,2 dekar (Miljødirektoratet, 1997) som ligger mellom jordbruksareal på 
østsiden og skog på vestsiden. Dammen begynner ved utløp av lukket bekk fra nord under 
RV19, der den har utløp på sørsiden av veien, som munner ut i en stor dam. I sør-østre ende 
av dammen er det en demning der dammen har utløp til bekk som renner østover til den 
møter en bekk i Sandeelva bekkefelt. Vegetasjon rundt dammen er frodig, med bar- og 
lauvtrær, busker, gras og urter.  
 
Sportegn:  
Jeg observerte flere eldre og årsferske bevergnag både i nordenden og i sydenden av 
dammen. Det var også flere årsferske bevergnag i utløpsbekken nedstrøms dammen.  
 
Konklusjon:  
Godt egnet habitat for bever. Det kan være minst en aktiv beverkoloni i tilknytning til 
dammen.  
 

 
Figur 34. Kartet viser lokalitet 18 som består av dammen og noe av utløpsbekken nedstrøms 

dammen. 



 
  
 

 
Figur 35. Bildene viser sportegn etter bever i, og nedstrøms dammen i lokalitet 18(Foto: Gørli E.B. 
Andersen). 

 



Lokalitet 19 – Hengsrudtjern 
Vannforekomst:  
Hengsrudtjern er ikke registrert i Vann-Nett Portal, men tjernet har utløpet til bekk i 
Undrumsdalbekken bekkefelt øst (Vannforekomst ID 014-131-R). Dammen ligger på 
grensa mellom Horten og Re kommune, vest for Solerødveien, og utløpsbekken ligger i 
grensa mellom Horten og Re. 
 
Dato for registrering: 20.11.2019 
 
Habitat: 
Tjern på ca. 2,8 dekar, registrert som lokalt viktig naturtype. Tjernet ligger i et variert jord- 
og skogbrukslandskap med vegetasjon av bartrær, lauvtrær, busker, gras og urter. Området 
rundt selve dammen framstår som et våtmarksområde, særlig på nordsiden. Utløpsbekk 
renner vestover i skog. 
 
Sportegn:  
Jeg observerte stor forekomst av både eldre og årsferske bevergnag rundt dammen, og to 
små demninger i utløpsbekken. Det kunne se ut som en beverhytte på nordsiden av tjernet, 
men det var uframkommelig å undersøke nærmede på grunn av mye vann og mange felte 
trær. Alt tyder på at det er en aktiv beverkoloni i området. 
 
Konklusjon:  
Godt egnet habitat for bever. Det kan være en aktiv beverkoloni i tilknytning til dammen.  
 

 
Figur 36. Kartet viser lokalitet 19 som ligger ved kommunegrensa mellom Horten og Re, i vestre 
del av Horten kommune. 



 
Figur 37. Bildet øverst til venstre viser utløpsbekk fra Hengsrudtjern. Bildet nederst til venstre viser 
bever-renne fra jordet på sørsiden av tjernet og ut i tjernet. Bildet øverst til høyre viser det som 
trolig er en beverhytte. To små demninger på bildene nederst til høyre (Foto: Gørli E.B. Andersen). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Resultat - oppsummering  

Vi fant sportegn etter bever i 17 av 19 undersøkte lokaliteter, hvorav 14 av lokalitetene hadde både 
årsferske og eldre sportegn, i form av bevergnag, stier, renner, huler, hytter og demninger, noe som 
tilsier at det er aktive beverkolonier der det er årsferske sportegn. I tre av lokalitetene (lokalitet 4, 10 
og 14) ble det bare funnet eldre sportegn (ikke årsferske). I to av lokalitetene ble det ikke funnet 
sportegn etter bever (lokalitet 12 og 13, vest for Borrevannet) (Figur 38). 

Vi anslår at det er minst en aktiv beverkoloni i hver av de 14 lokalitetene hvor vi fant årsferske 
sportegn etter bever. Det er sannsynlig at det i lokalitet 1 og 2, er to kolonier i hver lokalitet. Det gir til 
sammen 16 aktive beverkolonier i undersøkte lokaliteter.  

 

Figur 38. Kartet viser alle lokalitetene som ble undersøkt. I lokalitet 12 og 13 ble det ikke funnet 
sportegn etter bever. De er merket med rød ring. I de resterende lokalitetene merket med grønn ring 
ble det funnet årsferske/eldre, eller begge deler i lokalitetene. 

  



Diskusjon 
 

Vi har undersøkt 19 lokaliteter der det til sammen ble funnet sportegn etter aktive kolonier i 
14 av lokalitetene, og i 3 av lokalitetene ble det funnet eldre sportegn. I to av lokalitetene fant 
vi ikke sportegn etter bever. Det kan ikke utelukkes at det er opptil to kolonier i enkelte av 
lokalitetene, da det kunne virke som om det var noe opphold mellom aktive områder i samme 
lokalitet. En koloni kan bestå av alt fra en bever til familiegrupper.  

Leting etter sportegn har foregått både vår, forsommer, ettersommer og høst. Tidspunkt på 
året kan ha betydning for hvor vellykket letingen etter sportegn er. Beveren blir mere aktiv 
utover i plantenes vekstsesong, og om høsten foregår det mye aktivitet med å samle matforråd 
før vinteren. Høsten er derfor den beste tiden på året for å lete etter spor av bever, både fordi 
det er mindre vegetasjon og spor er lettere synlig, og fordi beveren har vært aktiv gjennom 
sesongen (Miljødirektoratet, udatert).  

I lokalitet 4 ble det funnet eldre sportegn, men ikke årsferske spor ved befaring i august. 
Habitatet er godt egnet for bever med sine frodige bekkekanter, og i og med at befaringen 
foregikk på ettersommeren kunne sannsynligheten for å finne en aktiv beverkoloni være til 
stede. Fravær av aktiv beverkoloni da vi var på befaring kan skyldes at det var gitt tillatelse til 
skadefelling på bever året før. Beveren kan føre til problemer for jordbruksdrift ved at de 
graver huler fra vassdraget inn under dyrka mark slik at maskiner kan synke ned i hullene som 
kan oppstå på grunn av beverens gnaging. Det er ikke usannsynlig at beveren vil etablere seg 
der igjen da habitatet er godt egnet for bever. 

I lokalitet 10 og 14 ble det bare funnet eldre sportegn og ingen årsferske. I de lokalitetene 
foregikk letingen om våren/forsommere, og det kan være årsaken til at det ikke ble observert 
årsferske sportegn der. Vi kan derfor ikke utelukke at det er aktive kolonier i de to 
lokalitetene, men det det også mulig at beveren har forlatt lokaliteten av naturlige årsaker. 
Lokalitet 14 ligger like ved Falkenstensveien der det er påkjørt flere bevere de siste åra, så det 
kan også være en årsak til at det ikke var årsferske sportegn der. 

I Horten kommune er det registrert ca. 100 kilometer elv (NVE/Miljødirektoratet, 2019), noe 
som tilsier at det bør være mulig for beverbestanden å øke ytterligere. Det er ikke alle 
elvestrekninger som er egnede habitat for bever, på grunn av for eksempel for lite mattilgang, 
men det er sannsynlig at det fortsatt finnes områder langs vassdrag der bever kan etablere seg. 
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