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Efter symposiet...

Der er nu gået godt et år, siden forenin
gen afholdt symposium over emnet:
>>Flora- og faunaforurening og -forfalsk
ning<<. Udviklingen p å området har ikke
stået stille i den forløbne periode, og der
er sket både positive og negative tiltag.
Til det sidste må henregnes en af
dansk landbru gs nyeste niche-produkti
oner: hareavL Efter vi omsider har fået
en lovgivning om h ' artefarmere-omend
en ikke ret perfekt ov- dukker et andet
vildtlevende pattedyr op i farme, nemlig
den almindelige hare. Hensigten med
farmene er at opdrætte og eksportere ha
rer til bl.a. Italien, og til det formål impor
teres der avlsdyr. lfølge hareavlerfore
ningen selv foregår der imidlertid des
værre import af et helt ukontrolleret avls
materiale, som endda omfatter såkaldte
>>polarharer og svenske skovharer<< .
S1dstnævnte hedder på godt dansk sne
harer.
Hareavlerforening en frygter, at sam
menblandingen af flere hare->> racer<< kan
ødelægge eksportmulighederne. Andre
kunne måske frygte, at Danmark fik et
nyt, vildtlevende pattedyr.
Til de mere positive nyheder hører mu
li9heden for en ændring af Naturfred
nmgsloven. For øjeblikket cirkulerer di
verse udkast blandt interesseorganisati
oner o.l. Udkastene rummer bl.a. forslag
til en ny paragraf, der giver miljøministe
ren mulighed for at fastsætte regler om
udsætninS, af bestemte dyregrupper.
Dyr, der tkke tilhører landets naturligt
hjemmehørende, vildtlevende fauna,
må ikke udsættes uden miljøministerens
tilladelse. Ligeledes må planter, som
ikke tilhører cfen naturligt hjemmehøren
de, vildtlevende flora, ikke udplantes el
ler sås uden særlig tilladelse. Denne lov
givning ser vi gerne gennemført.
Red.
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Adresseændring: Fra l. januar 1988
er 'redaktionens adresse ændret til
Flora og Faunas redaktion
c/o Zoologisk Laboratorium
Aarhus Universitet DK-8000 Århus C
Tlf. 12 51 77 lok. 127
Hertil sendes al korrespondance, manuskripter
til artikler og meddelelser samt bøger til anmel
delse.

Symposiet
»Flora- og faunaforurening og -forfalskning«.
Tlro111ns Seclrer Jensen
(Zoologisk Laboratorium,
Aarhus Universitet, 8000 Å rhus C)
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Bestyrelsen for Naturhistorisk forening
for Jylland vedtog i foråret 1986 at afholde
et symposium over emnet »Flora- og fau
naforurening og -forfalskning«. Å rsagen
til at man for første gang i foreningens hi
storie ville binde an med et sådant arran
gement var ønsket om på denne måde at
fejre foreningens 75 år. Bestyrelsen vedtog
desuden, i samråd med redaktionen for
»Flora og Fauna<< at udsende indlæggene
fra symposiet som et ordinært nummer af
tidsskriftet. Indlæggene kan ganske vist
ikke karakteriseres som originale artikler
om udforskningen af Danmarks plante
og dyreliv, men redaktionen fandt, at
symposieforedragene gav et velkomment
overblik over en facet af Danmarks plante
og dyrelivs forvaltning, som det bliver
mere og mere vedkommende at tage stil
ling til.
Flom o g Fnunn 93 ( 4 ) : 87-88, Arlws 1 987

Foredragene bliver hermed trykt i år
gang 93 . 4 af Flora og Fauna, stort set som
de blev fremlagt af foredragsholderne. En
undtagelse udgør Ulla Pinborgs indlæg
om gensplejsede organismer, der på
grund af sygdom ikke blev oplæst på sym
posiet, men medtages her, samt Bernt
Løjtnants indlæg om truede plantearter,
som vil blive trykt andetsteds.
Baggrunden for at holde et symposium
netop med titlen >>Flora- og faunaforure
ning og -forfalskning<< var en stigende be
kymring over de ændringer, der sker med
den danske flora og fauna som følge af de
bevidste og ubevidste introduktioner af
planter og dyr på arts- underarts- eller
endog lavere taxonomisk niveaLL Det var
hensigten med symposiet at belyse emnet
så bredt som muligt, og man inviterede
derfor en række foredragsholdere, der
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dels repræsenterede forskellige syns
punkter og holdninger, dels repræsente
rede så mange forskellige hovedgrupper
af organismer, som det var muligt at
presse ind på en enkelt dags program. Re
sultatet blev et program der spændte fra
gensplejsede organismer over forskellige
plantegrupper til invertebrater og verte
brater.
En række af indlæggene fremlægger for
de respektive organismer dokumenterede
tilfælde af indslæbning, indførsel, flyt
ning og udsætning, med skiftende vægt
på den mest betydende faktor.
Der er således for floraen overvejende
tale om bevidst plantning og såning af en
lang række arter, med lejlighedsvis udslip
til og trusler mod de naturlige økosyste
mer. For insekterne har der hovedsageligt
været tale om indslæbning af arter, men
her især til beskyttede miljøer som boliger
og væksthuse. Egentlige introduktioner i
naturen af insekter er sjældent set. Padder
og krybdyr er kun i ringe grad indført og
udsat, medens der i den spiselige del af
dyrespektret er forekommet - og stadig fo
rekommer - talrige indførsler og udsæt
ninger af fisk, fugle, hjortevildt m .v. Et
helt specielt problem udgør gensplejsede
organismer.

Overflytning af danske arter fra et sted
til et andet, herunder genetablering af be
stande, der tidligere er forekommet i om
rådet, var et omdiskuteret emne på sym
posiet med eksempler fra insekter, pad
der, fugle og hjortevildt. De generelle
synspunkter på dette område blev disku
teret med udgangspunkt i højere planter
og fugle, ligesom Naturfredningsrådets
generelle holdning blev fremført.
Endelig blev der på en række områder,
bl. a . inden for marine og limniske organis
mer, og specielt for gensplejsede organis
mer fremlagt det lovgrundlag der nu fin
des for indførsel og udsætning af disse ar
ter.
Disse indlæg om flora- og faunaforur
ening og -forfalskning blev fremført ved et
meget velbesøgt møde på Århus Universi
tet, hvor omkring 300 deltagere lyttede til
foredragene. Det store antal fremmødte,
deraf et betydeligt kontingent fra de kom
munale og amtskommunale forvaltnin
ger, tager bestyrelse og redaktion som ud
tryk for, at man har ramt et centralt emne
i naturforvaltningsdebatten. Dette under
streges også af, at Skov- og Naturstyrelsen
har ydet støtte til udgivelsen af dette hæf
te, hvilket vi hermed gerne vil takke for.
Å rhus, November 1987.

88

Udsætning, indslæbning og udslip af pattedyr
Birger ]ense11
(Naturhistorisk Museum,
Universitetsparken, bygn. 210, 8000 Å rhus C)

Blandt Danmarks ca . 50 landlevende pat
tedyr-arter er der både eksempler på be
vidst udsætning af arter, der er fremmede
for den danske fauna (faunaforfalskning),
og på utilsigtet indslæbning eller udslip
fra fangenskab af fremmede arter (fauna
forurening) .
Af virkelig fremmede arter har to ud
satte etableret sig (dådyr og sika), mens
der er tale om tre indslæbte (sort rotte,
rotte og husmus) og en undsluppet
(mink) . Yderligere foreligger der en lang
række tilfælde af udsætning og indslæb
ning/udslip af arter, der ikke er fremmede
for landets fauna, men som ikke naturligt
forekom på steder, hvor de nu har etable
ret sig.
I det følgende skal kort gives en række
eksempler til illustration af ovennævnte.
Det må dog understreges, at de fleste flyt
ninger af småpattedyr ikke er blevet ob
serveret, og at kun en ringe del af de ob
serverede pattedyr-flytninger i det hele ta
get - tilsigtede eller utilsigtede - er blevet
registreret i litteraturen, end ikke som no
tits i jagt- og dagblade.
F/arn og Fnunn 93 (4): 89-92, Arlws 1987

EKSEMPLER
Blandt insektæderne er det populære
pindsvin ofte blevet flyttet inden for lan
dets grænser og bl . a . udsat på en række
øer (f. eks . Læsø og Anholt) . Den oftest
upopulære muldvarp er derimod søgt ud
ryddet, hvis den f. eks . ved jordtransport
er ført til områder, hvor den ikke tidligere
er forekommet (Mors).
Vildkaninens forekomst i Europa anses
for at være et resultat af, at mennesket i år
hundreder har holdt arten som husdyr og
ofte under ekstensive former. I Danmark
forekommer arten kun i Sønderjylland,
hvortil den omkring 1920 indvandrede fra
Nordtyskland - måske dog ikke helt uden
menneskelig hjælp - samt på en række
små øer, hvor den er udsat. løvrigt er der
i flere tilfælde sket en opblanding af vild
kanin med tamkanin. Til trods for at det
ifølge jagtloven er forbudt at udsætte vild
kaniner, konstateredes der i 1970' erne to
nye, mindre bestande på Lolland (Rødby
og Sakskøbing) samt en syd for Almindin
gen på Bornholm. Bestanden ved Rødby
blev bekæmpet og udryddet, mens de to
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øvrige fortsat eksisterer og heraf ekspan
derer bestanden ved Sakskøbing.
Egernet var omkring århundredskiftet
forsvundet fra størstedelen af Danmark,
og det gav anledning til udsætning af ar
ten flere steder. I et tilfælde har det sat sig
spor, der endnu er tydelige. Det drejer sig
om Bornholm, hvor der ikke tidligere
fandtes egern, og hvor der i 1886 udsattes
svenske dyr. De tilhører en race forskellig
fra den danske og har bevaret racepræget
i farve og den lidt mindre størrelse.
Menneskets ledsagere, sort rotte, rotte
og husmus kan heller ikke regnes for hø
rende til landets oprindelige fauna, selv
om de har været her længe. De er ind slæb
te, rotten for et par hundrede år siden,
den sorte rotte måske omkring vikingetid
og husmusen formodentlig meget før.
Den sorte rotte har nok på tidspunkter i
nyere tid været udryddet i Danmark, men
indslæbes nu og da igen, og den ville ikke
kunne leve her under naturlige forhold.
Rotte og husmus opretholder især i som
mertiden fritlevende bestande her i lan
det, men de ville næppe på længere sigt
kunne klare sig uden tilknytning til men
neskelig virksomhed.
Dværgmusen er en sen indvandrer til
Danmark og har først i begyndelsen af
dette århundrede bredt sig op gennem Jyl
land. Herfra er den blevet indslæbt til Øer
ne, hvor den nu er vidt udbredt.
Brandmusen findes nu kun udbredt på
Lolland-Falster, men fund to steder på
Sjælland må antages at skyldes indslæb
ning fra Lolland-Falster. Så vidt vides har
arten dog ikke fået fodfæste på Sjælland.
I det hele taget må man antage, at men
nesket jævnligt har transporteret specielt
smågnavere kortere eller længere stræk
ninger, og at det især har påvirket deres
forekomst på vore mange øer.
Den sydamerikanske sumpbæver er ek
sempel på en art, der efter udslip fra pels
farme omkring 2. verdenskrig etablerede
fritlevende bestande flere steder i Dan
mark, men som ikke i det lange løb kunne
klare de kolde vintre og uddøde .
Det kan også nævnes, at den nm·dame90

rikanske bisamrotte, der blev udsat i Tjek
koslovakiet i 1905, siden har bredt sig over
Mellemeuropa og er nået op i Slesvig-Hol
sten nær den dansk-tyske grænse. Formo
dentlig vil den inden for et overskueligt
åremål overskride denne grænse og etab
lere sig her i landet, såfremt man ikke gen
nem en bekæmpelse er i stand til a t hindre
den heri.
Vore rovdyrarter er gennemgående så
store, at de ikke ubemærket bliver h·ans
porteret med. Der synes imidlertid i ti
dens løb at være foretaget en del flytnin
ger af små arter som lækat, ilder og tam
formen fritte med henblik på bekæmpelse
af især mosegris og rotte, bl. a. på nogle af
vore mindre øer. Speciel interesse knytter
sig til ilderens forekomst på Øerne. Her
uddøde arten tilsyneladende i atlantisk
tid, men i forbindelse med ilderfarmning
undslap der i 1920' erne og 1930' erne så
mange, at de etablerede sig på Fyn og
Sjælland, mens arten stadig ikke findes på
Lolland-Falster.
Den nordamerikanske mink er et ek
sempel på en undsluppet pelsdyrart, der i
løbet af de sidste halvthundrede år tilsy
neladende har fået fodfæste i Danmark,
omend langt fra i samme omfang som i
Skandinavien. Der sker fortsat udslip af
mink fra vore mange farme, og det er van
skeligt at afgøre, hvor stor den fritlevende
bestand her i landet ville være uden dette
stadige tilskud .
I løbet af den sidste halve snes år er det
østasiatiske pelsdyr mårhunden også truf
fet i Danmark som undsluppet fra pelsfar
me, men den har næppe endnu etableret
en fritlevende bestand, som det er tilfæl
det i Finland og Østeuropa.
Den nordamerikanske vaskebjørn er li
geledes den sidste halve snes år truffet i
Danmark som undsluppet fra fangen
skab, hvor den dog ikke holdes som pels
dyr, men som »kæledyr<< . Disse udslip har
heller ikke givet anledning til etablering af
nogen bestand, men formodentlig får vi
arten ind fra syd over den dansk-tyske
grænse. Efter udsætning for et halvt
hundrede år siden i H essen har vaskebjør-

nen etableret sig i store dele af Vesttysk
land og er nået op i Slesvig-Holsten .
Nogle iagttagelser a f vaskebjørn i Sønder
jylland kan være af tyske dyr, der har over
skredet grænsen.
Hjortevildt er specielt omtalt side 93 .
Her skal for hovdyrenes vedkommende
derfor kun nævnes, at vildsvinet naturligt
burde forekomme i Danmark, men blev
udryddet sidst i 1700'tallet. Siden har der
periodisk været små bestande efter udslip
af vildsvin fra dyrehaver f. eks . omkring
Tofte skov i Lille Vildmose . Desuden har
der i nyere tid været udslip af krydsninger
mellem vildsvin og tamsvin i en periode,
hvor de var på mode i en produktion af
>> vildsvine<<-kød .
DISKUSSION
Efter jagtloven fra 1967 må pattedyr og
fugle, der ikke tilhører landets naturlige
fauna, ikke udsættes uden landbrugsmi
nisterens tilladelse. Med lov om j agt og
vildtforvaltning fra 1983 er der sket en
stramning, idet landbrugsministerens til
ladelse nu også kræves til udsætning af
pattedyr og fugle, der tilhører landets
naturlige fauna, på steder, hvor den på-

gældende art ikke er naturligt forekom
mende .
Der er således et lovmæssigt grundlag
og en vis tradition for at hindre en større
faunaforfalskning med disse to dyregrup
per. Eksemplet med udsætning af vildka
nin på Lolland og Bornholm viser dog, at
ikke alle holder sig loven efterrettelig, og
at en ulovlig udsætning ikke altid følges
op af en bekæmpelse af det udsatte.
Vanskeligere forholder det sig med at
hindre faunaforurening ved udsli p . Udfra
en lidt for enkel forestilling om, at dyr i
fangenskab ikke slipper ud i den fri natur,
tages der ved indførsel af fremmede arter
næsten kun hensyn til risikoen for, at de
kan påføre mennesker og husdyr smitte .
Praksis viser, at individer af næsten alle
indførte arter på et eller andet tidspunkt
undslipper fra fangenskab . Kun takket
være at de fleste af dem finder forholdene
her i landet for ugæstmilde, samt at der
som regel mindst skal undvige to indivi
der af forskelligt køn på samme sted og tid
for at grundlægge en bestand, så har vor
pattedyrfauna ikke fået flere forøgelser
end tilfældet er.

Fig. 1. Mårhund.
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Tænk hvis marsvin, guldhamster, forskel
lige jordegern, ulv, polarræv, kanadisk
los, gepard og rensdyr, for blot at nævne
nogle af de arter, der er undsluppet fra
fangenskab, havde etableret sig. Jægerne
har de senere år fået an tallet af jagtbare ar
ter beskåret som et led i faunabeskyttel
sen. Var det ikke rimeligt, om dyrehold af
fremmede arter også blev begrænset til
nogle få arter? Hvorfor skal der f. eks . eks
perimenteres med frugtædende storfla
germus som »kæledyr<< og lamaer som
nicheproduktion?
Problemstillingen er forholdsvis enkel,
så længe man ved faunaforfalskning og
-forurening med pattedyr kun tænker på,
om arterne er fremmede for et område hele Jandet eller dele heraf, f. eks . øer.
Mere kompliceret bliver det, hvis man
medtager udsætning og indslæbning/ud
slip af individer, der nok tilhører en art,
der i forvejen findes i området, men som
arveligt afviger mere eller mindre fra den
oprindelige bestand.
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Den nordamerikanske kronhjort (wapi
ti) kan nævnes som et grænsetilfælde.
Den afviger i flere henseender klart fra
den europæiske, men begge betragtes af
mange som tilhørende samme art.
Avlsarbejdet med pelsdyr har efterhån
den udviklet sig sådan, at f. eks . rødræv
og ilder fra farm kan afvige meget væsent
ligt fra de fritlevende bestande omkring
farmene.
Skulle man ønske at udsætte odder i
Danmark for at ophjælpe den lille danske
restbestand eller genskabe en bestand i
områder, hvor den er forsvundet, hvorfra
skulle man da hente dyrene? Er det til
fredsstillende, hvis det blot ikke er muligt
at se forskel på dyrene fra de to bestande?
Enhver flytning af et individ, der kom
mer til at indgå i arvemassen på et sted,
hvortil det ikke selv kunne være nået, må
betragtes som en faunaforfalskning/foru
rening. Spørgsmålet er, hvilken grad her
af, vi ønsker at acceptere .

Hjortedyr
H. Stmndgnnrd
(Vildtbiologisk Station,
Kalø, 8410 Rønde)

Blandt vore vildtarter udgør hjortedyrene
i udpræget grad en gruppe, der altid har
haft mange menneskers interesse, og der
er da heller næppe andre artsgi·upper,
hvor mennesker har flyttet dyr fra et geo
grafisk område til et andet i et omfang som
blandt hjortearterne .
Den væsentligste bevæggrund til at
flytte rundt på dyrene har nok været j agt
lige formål. Hjorte er dog også flyttet med
andre begrundelser som kødproduktion,
dyrehold og ønsket om at medbringe no
get kendt, når folk immigrerede til andre
verdensdele. Men uanset med hvilken be
grundelse omflytning har fundet sted,
har det enten resulteret i, at hjortedyr fin
des i områder, hvor de ikke er naturligt
hjemmehørende, eller at oprindelige be
stande er blevet opblandet med artsfæller
af anden herkomst. Hvilke virkninger
dette har haft i praksis, er selvsagt vidt for
skelligt fra område til område og fra art til
art.
DÅ DYRET
Hvornår mennesket begyndte at flytte dyr
til nye områder vides ikke, men dådyret er
et godt eksempel på et dyr, hvis historie
kan føres langt tilbage i tiden. Arten er op
rindeligt udbredt i landene øst for Middel
havet, men allerede i Romerriget holdt
man dådyr i parker i Italien. Om romerne
har lært at holde dådyr fra grækerne eller
fønikerne vides ikke med sikkerhed, men
fra Rom blev dådyr allerede f. Kr. bragt til
alle de lande, inklusive England, der var
romerske provinser.
Baggrunden herfor kan meget vel være,
at de mennesker, der sad som romerske
statholdere, ønskede at have en dådyr
park, som de kendte det hjemmefra, og
herfra bredte ønsket sig så naturligt til lo
kale jordbesiddere . Man må i den fm·bin
delse tænke på, at det at have en park med
Flora og Fnuun 93 (4): 93-96, Arilus 1987

dådyr ikke blot var et symbol på storhed
og magt, det spillede utvivlsomt også en
stor rolle, at man på den måde fik let ad
gang til frisk vildtkød.
Hvornår dådyret kom til Danmark, ved
vi ikke, men det fremgår af Valdemar Sejrs
jordebog fra 1231, at dåvildt fandtes på ad
skillige småøer allerede i begyndelsen af
1200-tallet. Det betyder, at det nødvendig
vis må være indført tidligere, muligvis al
lerede i vikingetiden. Med den nære kon
takt, danske vikinger havde til de lande,
hvor man hold t dådyr, er det nærliggende
at formode, at danske stormænd også
kunne ønske sig at have dådyr, og det kan
være indført flere hundrede år, før det
nævnes første gang.
Siden indførelsen har dådyret levet i
Danmark. Gennem hele middelalderen
var dåvildtet kongeligt vildt og udgjorde
en væsentlig del af leverancerne til hof
husholdningen, og helt frem til begyndel
sen af dette århundrede var det alminde
ligt på de fleste godser, at der fandtes en
dyrehave med dåvildt. Efter den første
verdenskrig er de fleste dyrehaver ned
lagt, men gennem de seneste år er der
igen blevet oprettet en række dyrehaver,
ligesom dådyr er en populær hjorteart i
mange af de hjortefarme, der etableres i
disse år. Dådyr er tillige stadig en vildtle
vende art i Danmark.
Sammenlignet med andre indførte hjor
tearter har dådyret ikke voldt mange fan
nistiske problemer. Det synes ikke at være
nogen egentlig konkurrent til de naturlige
hjortearter, og det står ikke de andre arter
så nær, at der foreligger nogen genetisk ri
siko.
Derimod bærer arten selv præg af i
lange tider at have levet i nær tilknytning
til mennesker. Et umiskendeligt tegn
herpå er de mange farvevariationer. Hos
den almindelige type, der sikkert må be93

tragtes som den oprindelige, er kroppens
overside i sommerdragten rødbrun med
mange små hvide pletter. Blandt de
mange farvevarianter er de mest alminde
lige de helt sorte og de helt hvide, men der
findes tillige alle mulige farveovergange
mellem normalfarven og yderpunkterne
sort og hvid.
Ud over Europa er dådyr indført til Syd
afrika, Madagaskar, Australien, New Zea
land, en række stater i USA og til Argen
tina og Chile i Sydamerika.
KRONHJORTEN
Blandt hjorfearterne synes kronvildt i sær
lig grad at have tiltrukket sig menneskets
interesse. Næppe nogen anden art har
været genstand for så megen flytten om
kring og for så mange teorier og ideer om
såkaldt >>forbedring af lokale stammer«
som netop kronvildtet. Dette hænger na
turligvis sammen med den store jagtlige
interesse, der altid har været knyttet til
kronhjorten, hvilket ikke mindst skyldes
det pragtfulde gevir på den fuldt udvok
sede hjort. Allerede fra stenalderen tyder
fund af hele samlinger af store gevirer her
på, og lige siden har geviret været et efter
tragtet trofæ. I middelalderen var jagt på
kronvildt forbeholdt konger og adel, og
også i dag er det kun de færreste, der får
mulighed for at nedlægge en stor hjort.
Dette medfører, at der ikke mindst i vore
sydlige nabolande findes mennesker, der
er villige til at betale endog betydelige
summer for at kunne nedlægge den helt
store kronhjort.
Ønsket om store gevirer har i praksis
ført til, at kronhjorte fra de bestande, der
naturligt har de største gevirer, som f. eks .
de såkaldte karpaterhjorte, er blevet udsat
i mange andre bestande specielt i Vest
europa. Også Jægersborg Dyrehave har i
enkelte tilfælde indført og udsat sådanne
hjorte. Et andet eksempel på udsætning
af fremmede hjorte i en eksisterende be
stand er de hvide krondyr i Jægersborg
Dyrehave. Disse hjorte, der blev indført i
1737, stammer fra Wi.irttemberg, og er se94

nere fra Jægersborg videre udsat i en en
kelt jysk dyrehave.
Som resultat af den megen flytten rundt
med dyrene findes der i dag kun ganske få
oprindelige bestande. Som eksempler
herpå kan nævnes kronvildtet i Norge,
Skotland og dele af Jylland. Genetiske un
dersøgelser over dansk kronvildt har såle
des vist, at bestandene på Djursland, i
Midtjylland og i klitplantagerne i Ribe amt
er af samme oprindelse og kan betragtes
som den oprindelige bestand, medens
der er en lille genetisk afvigelse til bestan
den i Jægersborg og til bestanden i Jylland
nord for Limfjorden, samt til en dyrehave
bestand i Himmerland. I disse to sidst
nævnte er der da også udsat enkelte dyr,
der netop stammer fra Jægersborg Dyre
have .
Ud over den europæisk/asiatiske kron
hjort findes en nærtstående art, wapitien,
der er naturligt udbredt i det østlige Sibi
rien og Nordamerika. Denne art er væ
sentlig større og har større gevir, men
slægtskabet med vores kronhjort er så
nært, at de to arter kan frembringe frugt
bart krydsningsafkom. Enkelte betragter
da også wapitien som en geografisk race
af kronhjorten. Også wapitien er forsøgt
udsat i europæiske kronhjortebestande
for at få større gevirer - bl . a. i Tyskland
tidligere i dette århundrede. Forsøget
faldt dog ikke heldigt ud. En af vanskelig
hederne viste sig at være, at afkommet
ikke fik kronhjortenes dybe brøl, men der
imod wapitiens noget lysere stemme, og
da dette ikke lød tilstrækkeligt germansk,
blev de atter bortskudt Siden er wapiti
indført til hjortefarme bl. a. med henblik
på gennem krydsning med kronvildt at
frembringe større slagtedyr.
Ud over rokeringen inden for det natur
lige udbredelsesområde er kronvildt ført
til andre verdensdele . Mest kendt er vel
kronvildtet på New Zealand, hvor arten
har formeret sig kraftigt og klaret sig så
godt, at det har medført enorme proble
mer i form af skovødelæggelse og erosion.
Men også i Sydamerika, hvor kronvildt er
indført som jagtvildt, har arten betydet

ændringer for den oprindelige natur, om
end af en noget anden karakter. Naturlige
hjortearter er blevet udkonkurreret og ja
guaren er lagt ekstra for had, hvor den
kunne forgribe sig på især tyske indvan
dreres medbragte hjorte.
SIKA
Sika er en østasiatisk hjorteart, der i en
række geografiske racer er udbredt fra Ja
pan til Tibet og Vietnam. Til Danmark er
sika, vistnok af den japanske race, indført
år 1900. Sika er nært beslægtet med kron
dyr og minder på mange måder om en lille
kronhjort. Sika .er nok en af de mest uhel
digt valgte arter, der er indført. Ganske
vist er den velegnet til dyrehaver, men i fri
tilstand anretter den lige så store skader
på skovbruget som krondyret, og udsæt
tes den for jagt, ses den ikke meget, da
den først forlader tykningerne efter mør
kets frembrud. Alvorligst er dog, at der ek
sisterer en risiko for krydsning med kron
dyr. I Danmark er det ikke konstateret,
men i andre lande som f. eks. Irland og
dele af England har de to arter krydset sig
i en sådan grad, at der nu ikke længere fin
des en kronvildtbestand. Alle dyr er en el
ler anden grad af krydsning. Nogle men
nesker finder det interessant, at man på

den måde kan få »sikagevirer« med h eller
tolv ender i modsætning til de otte, der er
det normale for arten. Andre finder det
helt urimeligt, at det kan betyde en oprin
delig arts undergang, at nogle ud fra øn
sket om at have noget, der er anderledes,
kan indføre en helt overflødig art i vores
natur.
RENSDYRET
Rensdyret har en cirkumpolar udbredelse
i tundra- og taigaområder. I Europa/Asien
findes såvel tamrener som forvildede tam
rener og oprindelige bestande. De i Nord
amerika oprindeligt og stadigt vildtle
vende bestande kaldes caribou. Også i
Vestgrønland findes en naturlig bestand
af caribou. Den grønlandske bestand har
til stadighed svinget stærkt i antal, som re
gel i ca. 60 års perioder. I 1930'erne og
1940'erne var bestanden på hele vestky
sten nede i en naturlig bølgedal. Som
modvægt mod de meget små naturlige be
stande i denne periode besluttede man i
1952 at etablere tamrendrift i området om
kring Godthåbsfjorden. Til formålet blev
der indført tamrener fra Norge, og disse
dyr har klaret sig udmærket i de nye omgi
velser. Lokalt er der efterhånden sket en
vis blanding med den oprindelige be-

Fig. l. Dåhjort.
Foto: P. Harh11ann.
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stand, ligesom der er etableret >>vilde<<
rensdyrbestande i forskellige områder
med udsatte tamrener fra Godthåbsfjord
området . Hvor stor betydning dette har,
vides ikke, men der er et sikkert resultat af
indførelsen af de norske rener. Disse dyr
medbragte både rensdyrbremser og næse
bremser til Grønland. Fra udsættelsesom
rådet har de to insektarter bredt sig til hele
vestkysten. Insekterne er stærkt gene
rende for rensdyrene, og meget tyder på,
at den mængde kød, der produceres ved
tamrendriften, mangefold er mistet
blandt vildrenerne på grund af insekter
nes tilstedeværelse .
Tamrendrift har også været forsøgt på
jyske hedearealer, men dyrene uddøde.
ANDRE ARTER
Foruden de nævnte eksempler har der væ
ret forsøgt indførsel af mange andre hjor
tearter som f. eks. svinehjort, sambar og
axishjorte. Ingen af disse arter er slået an
her i landet, men f. eks . i England har så
mange af de indførte hjortearter dannet
fritlevende bestande, at det kan henlede
tanken på en zoologisk have mere end et
stykke oprindelig natur.
Også det sibiriske rådyr, der er en an
den og meget større race af rådyr, har væ
ret forsøgt indkrydset på bl . a. danske rå
dyr, men til alt held synes dette ikke at
have sat varige spor.
HVILKEN ROLLE SPILLER DE
MENNESKESKABTE ÆNDRINGER?
Hvilken betydning man vil tillægge æn
dringer i den naturlige udbredelse eller
sammenblanding, hvad enten det drejer
sig om racer eller arter, afhænger af den
enkeltes naturhistoriske opfattelse eller af
erhvervs- og hobbyinteresser.
Mange jægere, ikke mindst dem der er
specielt trofæinteresserede, taler med be
gejstring om, hvordan de har kunnet for
bedre kvaliteten. At rejse spørgsmålet om
i forhold til hvad kvaliteten er forbedret,
mødes med store, undrende, ja nærmest
vantro øjne . Det er da indlysende, at et
stort gevir er bedre end et mindre. Den
mulighed, at man kunne lade naturen
96

være som den e1� er utænkelig. Menne
sket ønsker at >>forbedre<< alting, at lege
små Vorherrer i stedet for at henvise til, at
hvis nogen ønsker et stort trofæ, kum1e de
drive j agten der, hvor dyret var naturligt
forekommende.
Modstykket findes blandt dem, for
hvem naturen er noget helligt i sig selv. In
tet må ændres eller påvirkes. Hvor sand
heden ligger, ved ingen, men det er en
kendsgerning, at er der først sket ændrin
ger i den naturlige udbredelse, er det ofte
umuligt at føre det tilbage til det oprindeli
ge. Hjortevildtet på New Zealand kan
ikke udryddes, bremserne på Grønland er
kommet for at blive, og er der først ind
blandet fremmede gener i en oprindelig
bestand, vil de være der, så længe arten
består.

Fugle - et generelt synspunkt
fon Fjeldså
(Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15, 2100 København Ø).

Fugle har en ganske særlig position i be
folkningens naturopfattelse, spændende
fra glæden over havens sangfugle til jagt
lig udnyttelse. Kun meget få har anled
ning til at arbejde professionelt med fugle,
men mere end 1000 amatørornitologer
yder en seriøs forskningsindsats omkring
fugle: deltagelse i moniteringsprogram
mer, ringmærkning, biotopovervågning
eller udforskning af udvalgte arters biolo
gi . Der er således en stor spredning i »bru
gergruppernes<< indfaldsvinkler, hvilket
naturligvis kan medføre divergerende op
fattelser af, hvordan fuglefaunaen bør for
valtes.
Jeg vil i min fremstilling gå lidt ud over
emnerne »faunaforurening<< og »-forfalsk
ning<<, og vil nok så meget diskutere ind
faldsvinkler og holdninger til forvaltnin
gen af den allerede etablerede fauna . Det
må også være acceptabelt i et indlæg som
allerede er betitlet »et generelt syns
punkt<<. Den egentlige faunaforfalskning
skal alligevel få nogle indledende ord.
DEN EGENTLIGE FAUNA
FORFALSKNING
Egentlig faunaforfalskning er et beske
dent element i dansk fuglefauna, i hvert
fald målt i artsantaL Det klart vigtigste til
fælde er fasanen. Den indtager en toppo
sition i dansk indlandsjagt, og opfattes vel
af mange som et naturligt indslag i det
danske kulturlandskab . Ornitologerne
har alligevel svært ved at opfatte den som
en rigtig fugl. Til faunaforfalskningen må
også regnes den løbende udsætning af
gråænder og agerhøns (førstnævnte er
blevet udsat i et sådant omfang, at den op
rindelige danske gråandetype er forsvun
det på grund af genetisk forurening) . En
delig kan nævnes eksotiske andefugle,
der lejlighedsvis undslipper fra fangenFlom og Fa1111a 93 (4): 97-102, Årlws 1987

skab, og en begyndende indvandring af
canadagæs fra Sverige. Forfalskningerne
sker stort set i jagtlig interesse, men også
i jægerkredse er følelserne omkring ned
skydning af udsat vildt i dag blandede .
Canadagåsen blev indført og udsat,
først i England og senere i Sverige og Nor
ge, for at >>berige<< ellers fuglefattige skov
søer. Man havde bemærket, at tilsvarende
miljøer i Canada bl . a . havde en god cana
dagås-bestand . Canadagåsen blev anset
for at være tilpasset en økologisk niche,
som stod »tom<< i Europa. Arten udnytter
åbne skovsøer med tit minimal bredvege
tation, og kan i større grad end andre gæs
fouragere på submers vegetation. Grågå
sen derimod tilhører de eutrofe moser og
rørskove; sædgåsen lapmarkernes vid
strakte øde kærområder.
Introduktionen syntes umiddelbart
hensigtsmæssig. Dog mener man i dag, at
alle Europas gæs har en meget >>kunstig<<
udbredelse, og at både udbredelser og
økologiske amplituder havde været meget
anderledes, hvis gæssene ikke havde væ
ret udsat for århundreders intensive for
følgelse. Selv om der ikke er beviser for, at
sædgåsen har ynglet syd for »laplands
grænsen<<, er det nærliggende at tro, at
dværggås, sædgås og grågås engang delte
hele den skandinaviske halvø, og at de gå
setomme zoner er menneskeskabte. I dag
er disse tomrum ved at fyldes op med ca
nadagæs. Deres antal vil sikkert øge me
get endnu. Heldigvis er der endnu ikke
tegn på væsentlig påvirkning af de andre
gæs. Men man kan alligevel spørge, om
det ikke havde været mere ønskeligt at
give de indfødte europæiske gæs tilstræk
kelig beskyttelse til, at de kunne genetab
lere deres >>naturlige<< forekomst (ligesom
svanerne, som ca . 1920 var næsten ud
døde i Norden: i dag ser det ud til, at store
dele af Norden atter vil blive >>svaneland<<,
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ligesom det formentlig var det for nogle
hundrede år siden) .
Andre forsøg på at udsætte »eksotiske<<
fugle i Norden er (heldigvis) mislykkedes,
og det er vel tvivlsomt om myndigheder
ne, med den nuværende viden, overhove
det vil tillade udsættelse af andre arter.
Alligevel kan man frygte for, a t det vil ske
på grund af uheld eller »piratudsætning<< .
F eks . har afkommet af et par vingestæk
kede sangsvaner på Amager fået lov til at
>>flyve«, uden at nogen myndighed har re
ageret. Introduktion af urfugl har været
foreslået ved et par lejligheder med hen
blik på at >>hjælpe<< den lille danske restbe
stand ved at indføre >>Svensk blod<< . Men
svenske og danske urfugle er forskellige
underarter, der måske er økologisk for
skellige . Formentlig er den eneste langsig
tede fremgangsmåde for at bevare heden
og dens >>sorte kok<< landskabspleje og re
etablering af tilstrækkeligt store hedeare
aler.
Det projekt, som især gav grundlag for
debat, var >>Projekt Fjallgås<< . Den nord
europæiske stamme af dværggås (svensk:
fjallgås) var ved at forsvinde, måske på
grund af trusler i vinterkvartererne i Syd
østeuropa eller Iran. Denne laplandsart
forsøges bevaret ved, at æg af tamme
dværggæs bliver opfostret af halvtamme
bramgæs fra Skansen i Stockholm . Umid
delbart inden efterårstrækket til Holland
bliver bramgæs med plejebørn fløjet til en
dværggåselokalitet i Lapland . Meningen
er at grundlægge en fritflyvende dværg
gåsebestand, der trækker til >>kontroller
bare<< vesteuropæiske vinterkvarterer og
ikke om bag jerntæppet. Projektet ser ud
til at lykkes, i hvert fald for så vidt som fug
lene fandt frem til Holland og senere til
bage til Lapland. Forargelsen fra dansk
side gik på l) hvordan noget sådant
kunne komme i gang, uden at nabolan
dene blev spurgt, om de ville være værter
for de opdrættede gæs og 2), om det var ri
meligt at >>kassere« den vilde bestand som
>>utidssvarende<< og i stedet satse på at
skabe en ny gås med nye livsvaner, inden
man overhovede vidste, hvad nedgangen
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skyldtes. Hovedargumentet for projektet
var hastværk. Men hvorfor haster det, når
der er tusindtal af dværggæs i fangen
skab? Derimod haster det med at finde de
resterende raste- og overvintringspladser
og bruge alle forhåndenværende kanaler
til at beskytte disse. Situationen er særlig
grotesk i lyset af, at man i Holland har ved
taget en hensigtserklæring om at bort
skyde alle introducerede fuglearter (som
de har mange af på grund af manien for
>>dyrkning<< af eksotiske andefugle i Eng
land). Det drejer sig om i hundredevis af
fritflyvende snegæs, indiske og ægypti
ske gæs (som lejlighedsvis også viser sig i
Danmark og skaber en håbløs forvirring
om, hvad der er spontant og hvad der er
>>kunstigt<<).
Selvom holdningen til introduktion af
fremmede fuglearter nok er ret afklaret i
dag, er problemet med i hvilken grad vi
skal acceptere >>manipulation<< som mid
del til at bevare oprindelig natur mere vak
lende. Egentlig kan man diskutere, om
der overhovedet er grund til bekymring
for artsrigdom men, da Norden aldrig haft
haft flere fuglearter end i dag. Skiftende
kulturer har skabt et stort udvalg af miljø
er, og nye miljøer lokker nye arter til lan
det. Så længe vi bevarer nogle stumper
også af de gamle miljøer, øger altså artsrig
dommen. Alligevel har ornitologerne na
turligvis som alle andre deres >>rødliste<<.
Og naturligvis kæmpes der for rødlistear
terne, både ved overvågning og indgreb.
Der satses dog primært på at dokumen
tere den almindelige landskabsforringelse
og arbejde for levestedernes bevarelse .
Fuldt så centralt som rødlistearterne er vel
nok kampen mod, hvad der opfattes som
unaturligt lave bestandsniveauer, d .v. s.
niveauer der ligger langt under områdets
bæreevne.
FORVALTNINGEN AF DEN
OPRINDELIGE FAUNA
Den holdning, jeg i det følgende vil frem
føre, ligger tæt op ad Dansk Ornitologisk
Forenings officielle syn, som især har ud
viklet sig gennem den debat, der blev ud-

løst af Hans Meltoftes artikel i Dansk Orni
tologisk Forenings Tidsskrift 78: 65-70
( 1984) : Hvad er det for en fuglefauna vi øn
sker i Norden? Artiklen kan nok opfattes
som en provokation. Men den virkede i
hvert fald og medførte, at DOF har en ri
meligt afklaret holdning, som man selv
sagt også prøver at pådutte andre.
Debatten kom på høje tid, idet der ver
den rundt var god gang i avlsprogrammer
og udsætning af en lang række truede ar
ter. Mange organisationer var allerede
godt i gang med sådanne programmer
uden endnu at have overvej et, om der f .
eks . fandtes andet end rent biologiske
synsvikler på sådanne projekter. Indenfor
Norden er det især i Sverige man har sat
set på denne form for manipulering.
Et af de første var »Projekt Berguv Syd
vest<<, hvor store hornugler (svensk: berg
uv) blev avlet i fangenskab - med stort
held - og udsat i de store øde skove, hvor
arten var blevet uhyre sjælden. Projektet
har haft stor >>pædagogisk<< værdi og har
givet et fint samarbejde mellem forskellige
interessegrupper. Men trods et stort antal
udsætninger er de øde skove stadigvæk
ugletomme. I stedet har mange af uglerne
etableret sig på lossepladser og i bymiljøer
og lever af rotter og katte. Da proj ektet
blev afsluttet, blev avlsfuglene foræret til
folk som ville fortsætte på egen hånd
spredt over det meste af Sverige og nu
også i Norge.
Med Cornell Universitys >>falkefarm<<

som model, satte man et meget veltilrette
lagt, men også kostbart program i gang for
avl og udsætning af vandrefalke, hvis
vilde sydsvenske bestand var nået ned på
måske kun 4-5 par. Man iværksatte også
avl af stork i Småland, nord for artens tidli
gere nordgrænse, og man fik et program
for bevarelse af den lille skånske randbe
stand af slørugle, som groft sagt går ud
på, at fuglene holdes inden døre gennem
vinteren (den sidste fugl er dog nu for
mentlig død) .
Vi har også i Danmark set forslag om
>>Noas-ark-projekter<< . F. eks . har der væ
ret tanker om et avlsprogram for storke .
Ideen blev heldigvis reduceret til, at man
udover registreringsarbejde vedligehol
der storkereder, fjerner truende el-lednin
ger nær rederne og plejer enkelte syge
individer. Storkens nedgang skyldtes nok
i starten mest landskabsændringer, og
måske ville fangenskabsavl have været et
relevant middel, mens vi ventede på en
re-etablering af de grønne enge. Men be
standsnedgangen er forlængst nået ud
over, hvad vi kan forklare ved forhold i
Danmark. Problemet er nu, at især de
vest-trækkende storke rammes af tørke og
græshoppebekæmpelse (og forfølgelse) i
Afrika. Og de unge storke, der overlever,
opsuges af den store mængde >>ledige<<
storketerritorier i Tyskland. Vi skulle altså
producere svært mange danske storke, før
det ville spores i den nationale ynglebe
stand. Man kunne naturligvis, som i >>stor99

kefarmene<< i Schweiz og Belgien fremavle
stationære storkestammer, der kan vinter
fodres; men så kan man lige så godt tage
skridtet fuld ud og spærre fuglene inde i
zoologiske haver.
Hvis vi ser bort fra de mest ekstreme
standfugle, er de fleste nordiske fugle me
get mobile . Nylige undersøgelser i Sydfin
lands skærgård viser, at de enkelte små
øers fauna helt overvejende kan forklares
med miljøets kvalitet; kun meget få arter
påvirkes af øernes isolation og ringe stør
relse (ø-biogeografi) . Fuglene er altså
gode til at finde frem på egen hånd, hvis
blot miljøet passer. Det er helt forståeligt,
at man gik i gang med avl af vandrefalke,
da situationen var værst. Men i dag ved
vi, at den naturlige bestand øger, så snart
miljøet er giftfrit. Det er kun et spørgsmål
om tid. Og alligevel bliver man mange ste
der ved med at poste penge i avlsprogram
mer. De bliver til institutionel� der er et
mål i sig selv.
Der findes velsagtens enkelte gode ar
gumenter for at >>dyrke<< truede arter eller
genindføre lokalt forsvundne arter. I sær
deleshed at de er fine PR-mæssigt - for at
skaffe penge, og for at engagere folk om
kring nogle miljøproblemer, skaffe presse
dækning om problemerne og i næste om
gang påvirke >>folkeopinionen<< . Men sam
tidig må vi erkende, at det kun er symp
tombehandling, og at vi egentlig mere ple
jer vor egen naturinteresse end naturen.
Hvis projekterne bliver en sovepude, der
afleder opmærksomheden fra de egent
lige problemer, er de decideret farlige.
HVAD VIL VI EGENTLIG?
Et fundamentalt problem ved vor brug af
naturen er vel befolkningens fremmedgø
relse. Den ses endda hos dem, der enga
gerer sig som naturbevarere, f. eks. ved at
de fokuserer på arter med særlige egen
skaber og særlig appeal. Tidligere drejede
det sig som sagt om at berige naturen med
eksotiske elementer. Og stadigvæk ud
vælger vi, ud fra skiftende kriterier, visse
arter til at bevares, andre til at uddø. Og
valget skyldes tit, hvilken offentlig op
mærksomhed man kan forvente.
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Vi må se i øjnene, at der er både senti
mentale og nostalgiske elementer ind
blandet i alt miljøarbej de. Hoveddrivkraf
ten er ikke objektiv, men emotionel. Vi har
svært ved at føre nogen rent logisk argu
mentation mod en verden af korn, grise,
mennesker, gensplej sede organismer el
ler teknologi, som kan syntetisere andre
fornødenheder. Med rent emotionelle
synsvinkler argumenterer vi for en for
pligtelse til at tage vare på resultaterne af
2 milliarder års organisk evolution . Af
emotionelle og mentale grunde vil vi
gerne omgive os med natur. Spørgsmålet
er så, hvilken natur vi ønsker. Er det op
rindelig natur? Kommer kulturlandskabet
ind under begrebet? Vil vi konservere
landskabet som det så ud >>i bedstefars
dage<<? Eller er det et surrogat vi ønsker,
måske med et maksimum af oplevelser i
form af artsudvalg og eksotiske former?
Næppe det sidste, i hvert fald . Alligevel er
det på mode at tage vare på de største og
flotteste dyr. Vi vil gerne have fornemmel
sen af, at det er os selv, som afgør, om de
findes eller ej . Det er klart sjovere a t pleje
syge individer, vinterfodre, eller engagere
sig i et avlsprojekt, end at analysere trus
lerne mod bestandene endsige gå ind i det
politiske arbejde for at ændre arternes be
tingelser for at overleve på egen hånd. Be
skyttelsen af levesteder, værn mod forur
ening etc. bliver for abstrakt og for poli
tisk.
Vor emotionelle holdning til naturen er
alligevel kompliceret. Hvis man når ud
over a t være tilfreds med en varieret surro
gatnatur og søger >>vildmarken<<, bliver in
teressen for naturen et spørgsmål om
spontanitet og autenticitet. Hvis v� spør
ger, hvad folk ønsker, når de udstår regn
og kulde, er det klart, at de vil have for
nemmelsen af >>vildmark<<. Nok vil lap
landsfareren gerne se dværggås, men der
er måske skår i glæden, hvis der er farve
ringe om fuglens ben.
EN ALTERNATIV STYRING
AF NATUREN
Hvis vi tænker os om og ser bort fra, hvad
der umiddelbart er mest sjovt, er der gi-

vetvis mere perspektiv i at sikre leveste
der, så arterne kan klare sig på egen hånd,
end kunstigt at opretholde en lille bestand
i et miljø, som er blevet umuligt for arten.
Dette er skruen uden ende.
Artsbeskyttelse gennem fangenskabs
avl, udsætning, brug af andre arter som
fosterforældre etc. bør derfor begrænses
til de prekære situationer, fremfor alt hvor
en art er katastrofal t langt nede. Det burde
være indlysende, at disse metoder kun
anvendes som en midlertidig løsning,
idet vi samtidig satser mindst lige så hårdt
på at finde situationens årsager og fjerne
dem. Målet er, at arter skal kunne over
leve på egen hånd.
Argumentet for at måtte manipulere bli
ver særlig tyndt, når det gælder randbe
stande af ellers udbredte og talrige arter.
Toplærken, en østlig ørken- og steppe
fugl, nåede lige Danmark og Skåne i kraft
af egnet terræn med spildkorn og heste
pærer ved jernbaner og havne. Nu er
spildkornet og hestepærerne væk, og ar
ten må opgive sine bastioner. Sløruglen er

verdens mest udbredte fugl. Men den
mangler i de koldeste egne og nåede kun
Danmark og Skåne, fordi den fandt lune
husrum og masser af mus i det gammel
dags landbrug. Arten har små forudsæt
ninger for at leve i moderne landbrugsmil
jøer. Også den er på vej ud. Den eneste
langsigtede redning for de to arter var at
sætte samfundet i stå. Og det er en stor
pris for at opretholde marginalforekom
ster, som kun skyldes forrige generations
landbrugsmetoder.
Det er fortrinligt, at der gøres en lokal
indsats for sløruglen i form af opsætning
af redesteder og oplysning til de berørte
landmænd om, hvordan de kan tage vare
på deres uglepar. Når de ikke drives vide
re, er sådanne overskuelige projekter en
fremragende opgave for lokale ildsjæle
(der jo ikke alle kan tage sig af »verdens
problemerne<<). Jeg vil blot advare mod at
bruge store ressourcer her. Der findes
langt alvorligere problemer.
Dansk Ornitologisk Forenings fuglebe
skyttelsesarbejde har i dag et klart sigte.
Selv om man erkender de artsorienterede
projekters PR-værdi, anses det som en fa
tal fejldisposition at satse store ressourcer
på dem. Især når det i praksis har vist sig
muligt at skaffe bred interesse og entusi
asme også omkring den biotop-oriente
rede indfaldsvinkel . Kræfterne bruges
altså på at sikre økosystemer. Det sker bl.
a. ved engagement i fugleoptællinger, ud
pegning af vigtige områder, opkøb af
gode lokaliteter (Fugleværnsfonden) og,
hvad der er nok så vigtigt, ved at levere
materiale til brug i miljølovgivningen og
bruge sin viden i politisk lobbyvirksom
hed.
Det sker på to planer, det nationale og
det internationale: for det første må man
fremtræde som en troværdig overvåger af
naturens sundhedstilstand . Det sker gen
nem en række vel tilrettelagte, langsig
tede programmer, både ved registrering af
vigtige fuglelokaliteter, ved løbende over
vågning af en række sådanne steder, og
ved
standardiserede
registreringer
(punkttællinger) langs et par hundrede fa
ste ruter gennem >>almindeligt<< land101

brugs- og skovbrugsland. Det sker også
ved programmer for overvågning af jag
tens intensitet og effekt - opgaver som
nok burde udføres af Vildtbiologisk Sta
tion, men som stationen dog ikke har væ
ret meget for at gå i krig med. Selv om der
decideret er mest »appeal« i den >>direkte
fuglebeskyttelse<< - vinterfodring, pleje
stationer, avl - har det vist sig praktisk mu
ligt at engagere hundredvis af amatørorni
tologer i dette >>kedelige<< registrerings
arbejde.
Den anden form for miljøforvaltning,
som jeg (lidt nedladende) har kaldt mani
pulering, er ikke kun et problem ressour
cernæssigt og hvad angår ønsket om
>>spontani tet<< . Den har såmænd også eti
ske facetter. Skal vi f. eks. blive ved med at
dræbe titusindtal sølvmåger for at be
skytte andre kystfugle (i stedet for at gøre
en massiv indsats for at begrænse mæng
derne af fiskeriaffald)? Eller skyde due
høge for at beskytte urfuglen? For ikke at
tale om, hvor mange musvåger - som
mest æder regnorme og markmus - der
skal skydes på dispensation ved opdræts
pladser for fasaner? Den mængde fasan
kyllinger, de sætter til livs, er sevlsagt et
pengespørgsmål for opdrætteren, men
den må være af mikroskopisk betydning i
forhold til det hundredtusindtal fasaner,
som årligt udsættes for at nedskydes
umiddelbart bagefter. For nu at springe
ud af den rent ornitologiske ramme vil jeg
også sætte spørgsmålstegn ved rimelighe
den i at bekæmpe Europas kærnebestand
af skarv for at beskytte en marginalbe
stand af småbladet lind .
Vi er med skarven henne ved de inter
nationale perspektiver. Skulle vi lave en
miljøinvestering af international betyd
ning, kunne det netop være i mellemskar
ven . Danmark, med sine store fladvan
dede kystområder, er ansvarlig for kærne
området for den europæiske forekomst.
Et af Danmarks internationale bidrag
kunne være at betale til skovejere og
bundgarnsfiskere, hvad det koster at være
vært for mellemskarven.
De lavvandede kyster, strandenge o. I.
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har også enorm betydning for internatio
nale trækkende vandfuglebestande. Altså
nok et bidrag til den internationale fauna
forvaltning. Dette sker ikke gem1em arts
orienterede projekter, men fremfor alt
gennem store rutineundersøgelser og det
kedelige arbej de med oplysning og lobby
aktivitet omkring lovgivningen om jagt og
landskabsbeskyttelse, som i dag er blevet
hovedforcen i >>Det Grønne Kontaktud
valg<< . Altså et andet bidrag til den interna
tionale miljøforvaltning.
Et par erkendelser, som på lang sigt er
vel så væsentlige, er, at en række af vore
trækfuglebestande kontrolleres i vinter
kvartererne, og at det netop er her, man
finder mange af de alvorligste miljøpro
blemer. Miljøforringelsens omfang er ca .
omvendt proportional med de enkelte
landes ressourcer, ekspertise eller motiva
tion til at gøre noget. På grund af fuglenes
årlige vandringer angår disse u-lands-pro
blemer også vor egen faunaforvaltning.
Den mest presserende fuglebeskyttelses
opgave er altså, at såvel ornitologer som
de mulige sponsorer (fonde såvel som
statsinstitutioner) bevidstgøres om beho
vet for økologisk u- landsarbejde, og for at
vi selv må tage vor del af arbejdet. DOFs
hovedbestyrelse er i dag åben for, at man
i større og større grad må engagere sig in
ternationalt. Den nemmeste løsning var
øget støtte til det Internationale Fuglebe
skyttelsesråds (ICBP) »Migratory Birds
Programme<< . Men det accellererer. Vi bør
også selv ud og studere vore fugles over
vintringsbetingelser. Flere og flere unge
danske ornitologer synes villige til at
bruge deres ferieture til at indsamle data
som kan komme til nytte for ICBP's ar
bejde (i stedet for som tidligere kun at tage
ud for at se flest mulige eksotiske arter).
Der er således nu oprettet en faglig
gruppe i DOF, som decideret satser på at
få send t fuglekikkere ud til steder, hvor de
kan »gøre nytte<< og give dem relevante
kontakter. Dette initiativ fra nogle af de
aktive unge kan hurtigt udvikle sig til no
get meget værdifuldt og effektivisere ind
satsen for at sikre fuglene gode levevilkår
gennem hele deres årscyklus.

Ændringer af padde- og krybdyrfaunaen
Jan Kjærgaard Jensen

(Klostermøllevej 48 C,
Voerladegård, 8660 Skanderborg)

Padder og krybdyr er to dyregrupper, der
kun i beskedent omfang har publikums
bevågenhed. Det er derfor også begræn
set, hvad der er sket af bevidst påvirkning
af dyrene her i landet. Der har i enkelte til
fælde været udsat udenlandske arter, eller
de er undveget fra fangenskab. I lidt større
omfang har der været flyttet om på inden
landske arter, men i stort omfang er arter
udryddet i områder eller gået tilbage på
grund af ødelagte levesteder.
INDFØRTE ARTER
Den væsentligste kilde til forekomst af
udenlandske padder og krybdyr er fra pri
vat hold af dyr i terrarium . Tenariehold er
imidlertid aldrig blevet særligt udbredt
herhjemme, så muligheden for udsæt
ning/undvigelse er begrænset.
Der er forsøgt udsat enkelte arter nu og
da . På Christiansø levede der i 1970'erne
perlefirben, og desuden er der forsøgt ud
sat forskellige sumpskildpadder, bl. a .
europæisk sumpskildpadde o g rødøret
terrapin. Med mellemrum undviger arter
fra fangenskab, og både bevidst udsatte
dyr og undvegne kan ofte klare sig. Såle
des vides maurisk landskildpadde at have
levet i op til 8 år i det fri. Der er dog ingen
udenlandske padder eller krybdyr, der
har etableret sig i Danmark. Selv om de
voksne dyr kan leve og trives ude, viser
det sig ofte, at de ikke er i stand til at yng
le, og med de udsatte dyrs død vil arten
igen forsvinde .
Risikoen for, at udsatte dyr skulle etab
lere sig, er minimal. Uorganiseret udsæt
ning vil normalt være med arter, det er
muligt at skaffe i handelen. De fleste
solgte krybdyr og padder kommer imid
lertid fra Amerika, SØ Asien og Sydeuro
pa. Det er alle områder, hvor klimaet er
væsentlig varmere end herhjemme, og de
udsatte dyr vil normalt ikke kunne yngle.
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Organiseret udsætning af padder og
krybdyr er aldrig foretaget i Danmark. I
England (Frazer 1964) har man derimod
en del erfaringer med udsætning, også fra
områder med mere ensartede klimafor
hold. Resultaterne herfra (Tabel l) viser
imidlertid, at selv ved bevidste udsætnin
ger vil etablering af nye arter ofte være
vanskelig.
Det er da heller ikke ønskeligt at indføre
nye arter, idet en eventuel virkning på den
lokale fauna altid er usikker. Således me
nes det, at udbredelsen af latterfrø i dele
af England har betydet, at butsnudet frø
er gået tilbage i de samme områder.

Padder
Krybdyr

Antal arter
udsat

Etableret
sig ude

Etableret og
forsvundet igen

16
13

3-4

3

l

l?

Tabel l . Antal arter af padder og krybdyr, der vides ud
sat i England, og deres etablering af selvproducerende
bestande. (Kilde: J . F. D . Frazer, 1964).

OMFLYTNING AF DANSKE ARTER
Omflytning af især padder her i landet er
et velkendt fænomen.
Hyppigst er nok >>drengespredning<<,
hvor yngel af padder indsamles og senere
udsættes et andet sted . Disse omflytnin
ger er oftest lokale, og inden for afstande
som dyrene selv ville kunne vandre.
I enkelte tilfælde kan flytningerne dog
være over lidt længere afstande . F. eks .
fandtes grøn frø i 1983 på Molslaboratoriet
ved Femmøller. Den nærmeste bestand er
på Helgenæs ca . 20 km borte. Dyrene er
givet udsatte af kursister, der har været på
Helgenæs og hjembragt dyr herfra.
Et særligt grelt eksempel på omflytnin
ger udgør forekomsten af latterfrø i Uni
versitetsparken i Å rhus. Disse dyr har
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mindst været her fra 1961 og stammer helt
givet fra laboratoriedyr som måske er im
porteret fra Ungarn. Bestanden er dog me
get lille og ved at forsvinde igen.
I enkelte tilfælde kan omflytninger give
problemer. Således ville det være interes
sant at vide, om lille vandsalamander er
naturlig på Anholt, hvor den sammen
med strandtudse er de eneste padder.
I andre tilfælde ved vi, at en bestand er
kunstig. Det gælder således hugorme på
Læsø. Her menes det, at de er indslæbt
med spagnum eller udplantningstræer.
De er nu veletablerede på øen . På Samsø
er Hugorm ligeledes indslæbt et par gan
ge, men den er øjensynlig ikke etableret
som bestand her.
GENETABLERING AF UDDØDE
BESTANDE
I de seneste år er der kommet en ny type
udsætninger af padder til: reetablering af
tidligere bestande. Et nærliggende eksem
pel herpå er løvfrøerne ved A rhus . Arten
forsvandt fra området før 1950, og det
nærmeste levested findes nu ca . 100 km
mod syd ved Børkop.
I 1985-86 er der indsamlet godt 6000 æg
fra denne bestand . Æggene er klækket og
haletudserne opfostret i akvarier til for
vandlingstidspunktet, hvorpå de er udsat
ved restaurerede damme .
Det åbne spørgsmål e1� om dette er en
forfalskning af faunaen, og om sådanne
udsætninger er forsvarlige, eller om det
faktisk er den tidligere udryddelse af ar
ten i området, der er forfalskningen, og
udsætningen således er rettelse af en tidli
gere begået fejl .
Det e r hævdet, a t løvfrøens forsvinden
ved Å rhus skyldes ændringer af klimaet. I
Skrivers rapport (1986) om udsætnin
gerne gøres det dog klart, at klimaet i dag
ikke er forværret i forhold til år 1900, hvor
løvfrøen var udbredt. Dermed må tilbage
gangen givet skyldes menneskelig aktivi
tet. Udsættelsen er set ud fra det syns
punkt ikke en forfalskning. Tværtimod en
rettelse af en tidligere lavet forfalskning
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nemlig udryddelse af en art, der naturligt
hører med til faunaen omkring Å rhus.
Faktisk er det sådan, at hvis man betragter
paddefaunaen lige omkring Å rhus og
ville beskrive den »naturlige« fauna, ville
billedet blive forkert, idet foruden løvfrø
også grøn frø og strandtudse er forsvun
det fra området.
Spørgsmålet er så, om vi skal rette for
falskninger som er lavet ved vores udryd
delse af bestande af en dyreart. Det mener
jeg, vi skal, når visse betingelser er op
fyldt.
Dyr varierer fra sted til sted. Hvis der er
rester af en original bestand, bør den op
hjælpes i stedet for nyindføring. Hvis be
standen er helt uddød, så bør man bruge
dyr fra en population og helst nabopopu
lationen. Herved holdes populationerne
stadig adskilte.
Det bør altid sikres, at indsamling af dyr
til udsætning ikke skader donorpopulati
onen .
Endelig skal der være en god sandsyn
lighed for, at udsætningen lykkes .
Alle disse tre betingelser e r opfyldt i til
fældet med løvfrø ved Å rhus . Dyrene
hentes fra et område og som æg, hvorved
det antal dyr, der faktisk fjernes fra områ
det bliver meget lille . I området, hvor dy
rene udsættes, er der restaureret en række
damme. De har nu et udseende som
skulle kunne opfylde løvfrøernes krav til
ynglevan d .
I tilfældet med løvfrøer ved Å rhus, me
ner jeg således, at projektet er fuldt for
svarligt og en støtte til dansk fauna . Ud
sætninger bør dog altid overvejes nøje og
udføres med omtanke.
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Forurening og forfalskning
af ferskvandsfiskefaunaen i Danmark
Fm11k Jensen
(Naturhistorisk Museum,
Universitetsparken, bygn. 210, 8000 Å rhus C)

With an English summa ry

Allerede i vikingetiden startede de første
udsætninger af fisk. I de islandske sagaer
er det beskrevet, hvordan man bar ørred
(Salmo trutta L . ) fra en sø til en anden. Her
skal gives en kort oversigt over hvilke ar
ter, der er indført fra udlandet og udsat
her i landet, og hvilke hjemmehørende ar
ter der er udsat udenfor deres naturlige
udbredelsesområde.
INDFØRTE ARTER
Med indførelsen af kristendommen kom
også de første dambrug til landet som
følge af katolicismens forordninger om fa
stetid, hvor fiskekød er en af de meget få
tilladte proteinkilder.
Den første indførte art til dambrugene
var formodentlig karpen (Cyprinus carpio
(L.)), som allerede var etableret i dambrug
her i landet, da Peder Oxe i 1566 indførte
særlig fine avlsfisk fra Frankrig.

Siden da er en lang række arter blevet
indført til dambrug. Omkring 1890 blev
de tre amerikanske arter regnbueørred
(Salmo gnirdneri Richardson), cutthroat
ørred (Snlmo c/nrki Richardson) og kilde
ørred (Snlvelinus fontinn/is Mitchell) ind
ført til ørreddambrugene.
Kildeørreden har dannet flere vildt
levende bestande i vore øvre vandløbs
strækninger (Ejbye-Ernst og Nielsen
1981 ) .
Regnbueørreden vides med sikkerhed
at have dannet vildtlevende bestand i en
kelte tilfælde, men er iøvrigt meget talrig
på grund af udslip fra fersk- og saltvands
dambrug.
Cutthroatørredens status er meget dår
ligt kend t på grund af hybridisering og for
veksling med regnbueørred; den blev
ulovligt udsat i Ørslev Klostersø i 1966,
men slog ikke an (pers. medd. Gorm Ras
mussen).
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Så sent som i 1961 indførtes yderligere
en art til ørreddambruget, nemlig den
nordamerikanske Canada-røding (Snlve/i11/.IS nnmnycush Walbaum) . Denne er så vidt
vides endnu ikke undsluppet fra de få
dambrug, hvor den holdes. Canada-rø
dingen blev udsat i Hammersøen på Born
holm i 1974, men slog ikke an (pers.
medd. Jørgen Dahl) .
De fleste arter er dog indført til fiskeriet.
Sandart (Stizostedion luciopercn L . ) blev
indført på et tidligt, men ikke kendt tids
punkt til Haderslev Dam. Den første date
rede udsætning af arten skete i Odense å i
1879 (Dahl 1984) . Nu er den udbredt over
store dele af vore vandsystemer og har
nogle steder meget tætte bestande.
I 1865 indførte A. Feddersen fra Norge
befrugtede æg af fjeldørred (Snlvelinus nl
pinus (L.)) til en udklækningsanstalt ved
Viborg. Resultatet er ukendt (Handberg
1940). Opgivelsen i Otterstrøm (1912) om
udsætning af fjeldørred fra Sverige i Fu
resø og Vejlesø i 1901 bygger derimod på
en misforståelse, idet de arter, der blev ud
sat, var helt (Coregonus lavaretus (L.)) og
snæbel (Coregonus oxyrinchus L . ) (Wolff
1901 ) .
Mallen (Si/uris glnnis L . ), som tidligere
har været anset for indført af munkene,
har haft en naturlig forekomst i Danmark
i den postglaciale varmeperiode . Arten
kan teoretisk have holdt en bestand i Sorø
Sø, indtil de sidste eksemplarer blev fan
get i 1799. I 1880 blev der udsat 50 unge
maller i Sorø Sø og en af disse blev genfan
get i 1897. Siden er den ulovligt udsat i
Sorø Sø, hvor den sidste blev fanget i 1964,
og ca. 1970 i Halle- Stigsholm Sø, hvor den
formoden tlig stadig findes.
Den nordamerikanske largemouth
bass (Micropterus salmaides (Lacepede))
blev indført i 1901 til Dollerup Sø, hvor
den trivedes godt, indtil søen blev tørlagt;
den har også været udsat i Birkerød Sø
(1907) og i en dam ved Holte uden resultat
(Otterstrøm 1912) .
Den nærstående smallmouth-bass (Mic
ropterus dolomieu Lacepede) blev indført i
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1958 og udsat i damme ved Hørsholm,
men trivedes ikke her.
Måske har også døbe! (Leuciscus cephn
lum (L. )) været udsat i Brøns Å , medens
Sønderjylland var under tysk administra
tion 1864-1920. Herpå tyder en fodnote i
Otterstrøm 1930 »l Brøns Aa findes bl. a .
'Rødøj n' ( = Skalle), 'Grønøjn' o g 'Brednin
ger', men hvilke de to sidste Arter er, lyk
kedes det ikke at fastslaa udover, at de
smaa 'Grønøjn' er Strømskaller. Brednin
gerne er formodentlig Brasen eller Flirer;
de bliver indtil 2 Pd. og er hvide, blanke;
det er næppe Rimter, som Jørgen Stoffer
kender fra Tønder. Mere vanskeligt bliver
det at udfinde, hvad de store 'Grønøjn',
der skal blive op tii 1V2 - 2 Pd . , kan være;
Rimter kender Meddeleren jo, og de sam
menstilles også vanskeligt med Strøm
skaller (under Fællesnavnet 'Grønøj n') .
Trods stor Imødekommenhed fra Pastor
Mallings og Jørgen Stoffers Side er det
desværre ikke endnu lykkedes at skaffe
mig en af de store Grønøjn til Undersøgel
se. Under den store Stormflod d . 30. Au
gust 1923 laa de og andre Fisk døde i Mas
sevis; måske varer det noget, inden store
Individer igen vokser op. Det mentes, at
der i den tyske Tid blev udsat 'Strømskal
ler'; det er vel næppe rimeligt, at det er
Leuciscus grislagine, der er udsat, da den
maa have været her forud, og da den har
ringe Værdi; skulde der være udsat en an
den Skalleart?<<
Ifølge Ottersh·øm (1922) skyldes fore
komsten af heltling (Coregonus n/buln L . )
på Sjælland måske også udsætninger fra
Holsten.
Otterstrøm (1912) anser der også for
sandsynligt, at dværgmallen (lctnlurus ne
bulosus Nietsche) er blevet udsat i Dan
mark omkring århundredskiftet. Arten er
registreret fra Hjulby Sø på Bornholm i
1984 formodentlig stammende fra akvarie
udslip i begyndelsen af 1960erne (pers.
medd. Gorm Rasmussen); arten er udsat i
Norge i 1890 og har der dannet bestand.
Guldfisk (Cnmssius numtus (L.)) indfør
tes som prydfisk (sirfisk) til havedamme
og lignende før 1879. Den findes underti-

den forvildet, men kan ikke klare sig, hvor
der findes større rovfisk. Til gengæld er
vildformen af guldfisk, sølvkarudse, un
der spredning i Tyskland og må forventes
at nå Danmark sydfra snart. Den er også
konstateret i Otterslev Mose, hvor den for
modentlig er udsat (Hørsted & Nielsen
1987).
De senest (1968 og 1981) indførte arter
er græskarpen (Ctenoplwryngodon idel/a
Val . ) og sølvkarpen (Hypophthnlmichthys
molitrix Val . ) to arter fra Asien, der æder
henholdsvis submers vegeta tio n og
plankton (Markmann 1984) . Disse arter er
blevet indført med det formål, at de skal
æde den voldsomme grødevækst i
damme og søer, der er overbelastede af
gødningsstoffer. Indførslen af dem er et
smukt eksempel på symptombehandling.
UDSÆTNING AF HJEMLIGE ARTER
Men også inden for landets egne grænser
er der foretaget mange udsætninger af for
skellige arter udenfor deres naturlige ud
bredelsesområde.
Stalling (Thymnllus thyrnnllus (L.)) er så
ledes udsat i Uggerby A , hvor den imidler
tid ikke slog an, samt i Gudenåen, hvor

den har dannet en stor bestand (Ejbye
Ernst 1986) .
Regnløjen (Leucnspius rielinentus (He
ckel)) er blevet udsat i Jylland og på Born
holm.
Helt (Coregonus lnvnretus (L. )) er udsat i
mange søer, hvor den ikke er naturligt
forekommende (Otterstrøm 1922) .
Rimte (Leuciscus idus (L.)) må også anta
ges at være ulovligt udsat i Gudenåsyste
met (Jensen 1986), men synes ikke at have
dannet bestand .
Langt de største udsætninger er dog
foretaget med ørred og laks . De t er sket for
at ophjælpe bestandene, siden amtsfuld
mægtig Hansen byggede den første ud
klækningsanstalt ved Randers i 1858. Alle
rede i forrige århundrede blev der spredt
yngel over store dele af landet; således
fremgår det af forhandlingsprotokollen
for Fiskeriselskabet for Viborg og Omegn,
at man i 1884 har leveret )'ngel til Frij sen
borg, Boller, Mejlgård, Ågård, Maribo,
Øster Tørslev, Storkær, Grundfør Mølle,
Viskum, Vint Mølle, Bro Mølle, Lund
gård, Middelhede Bæk, Laastrup A, Ravn
strup A, Rindsbæk, Rosborg Sø, Hald,
Ulbjerg Mølle, Vils Mølle og Jordbromølle
A (Handberg 1940).

Fig. l. Græskarpe.
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Det skal bemærkes, at udsætningerne
af laks og ørred i Danmark også har omfat
tet udenlandske ørred- og laksestammer.
Udsætningernes omfang har været støt
voksende (Rasmussen 1984), og Dan
marks Fiskeri- og Havundersøgelsers af
deling for fiskepleje oplyser, at man reg
ner med, at udsætningerne i 1987 vil blive
som nedenstående anført.
I ferskvand udsættes af ørred
2
millioner stk. yngel (ca . 3 cm)
0,5 millioner stk. 1/2 årsfisk (6-10 cm)
0,45 millioner stk. l årsfisk (10-15 cm)
0,35 millioner stk. 1 - og 2 årsfisk
(17-25 cm)
I ferskvand udsættes af laks
0, 1 millioner stk. yngel
0,03 millioner stk. 1/2 årsfisk
I saltvand udsættes af ørred og regnbue
ørred
O ,45 millioner stk. 1- og 2 årsfisk
(17-25 cm)
I brakvand udsættes af helt
0,6 millioner stk. yngel (3-4 cm)
I Vidåen udsættes (usikkert) af snæbel
0,1 millioner stk. yngel
LOVGRUNDLAGET FOR UDSÆT
NINGER AF FISK I FERSKVAND
Udsætninger af fisk er reguleret gennem
Ferskvandsfiskeriloven (Lov nr. 66 af 23 .
marts 1965) .
Paragraf 49 . Hvor der for et fiskevand forelig
ger en nffiskeriministeriet udarbejdet eller god
kendt plan for udsætning nf fisk (herunder
fiskeæg og fiskeyngel) og krebs, mil udsætning
k u n foretages i overensstemmelse med denne
plan, medmindre fiskeriministeren tillader el
ler de i pamgraf 37 nævnte myndigheder be
stemmer andet.
Stk. 2. I andre vande er udsætning nf stalling,
gedder og sandart samt krebs- og fiskearter, der
ikke hører til den oprindelige danske fauna, for
budt, medmindre fiskeriministeren forud god
kender udsætningen .
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Dette lyder meget godt, men der er des
værre et hul i loven, idet paragraf l og 2
gør opmærksom på, at lovens område
ikke er alt dansk ferskvand. Kunstigt frem
bragte damme og lignende vand uden af
løb, eller hvis afløb ikke passeres af fisk, er
ikke omfattet af loven, ej heller dambrug.
Som ovenfor beskrevet er den afgitring,
som lovens paragraf 36 foreskriver for
dambrug, i hvert fald ikke virksom overfor
regnbueørred.
Imidlertid er der i Landbrugsministe
riets bekendtgørelse om indførsel af le
vende ferskvandsfisk m.v. nr. 362 (16. juni
1986) taget noget højde for hullet i Fersk
vandsfiskeriloven for indførsel af frem
mede arter, idet bekendtgørelsens para
graf l siger: Indførsel nf levende ferskvands
fisk, hvorved i denne bekendtgørelse forstils n/le
fiskearter, muslinger og leddyr, der lever eller
yngler i dambrug, søer, vandløb eller lignende,
sam t æg eller sæd afdisse, mil kun finde sted ef
ter forud indhentet tilladelse.
Ligeledes foreskriver Landbrugsmini
steriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. okto
ber 1984: >>Bekendtgørelse om bekæm
pelse af smitsomme sygdomme hos fersk
vandsfisk« i paragraf 12 stk. 6: Fisk og fi
skeæg indført fra udlandet mil kun udsættes i
frivand eller tilføres dambrug efter indhentet
tilindeise fra veterinærdirektomtet. Det skal
bemærkes, at frivand i denne bekendtgø
relse også omfatter mergelgrave, søer og
lignende .
Med disse to bekendtgørelser må der si
ges at være styr på de lovlige udsætninger
for så vidt der ikke indføres smitsomme
sygdomme, medens der stadig ikke: er no
gen fuldstændig sikring mod indførsel af
fremmede arter. Ved en forhåbentlig snar
lig revision af Ferskvandsfiskeriloven bør
der derfor laves en vandtæt formulering
omkring indførsel og udsætning af fisk.
NOGLE PROBLEMER VED
UDSÆTNING
Et af de alvorligste problemer ved udsæt
ning af ferskvandsfisk er den tilsløring af
den virkelige tilstand som en udsætning

kan udgøre. Hvis man tager ørreden som
eksempel, er det på landsplan fm·modent
lig kun 5-10 % af de ørred som fanges, der
skyldes naturlig reproduktion, resten
stammer fra udsætninger.
Dette kan give en tilsløring for læg
mand af den tilstand, som vore vandløb
befinder sig i med hensyn til vandkvalitet
og vandløbskvalitet Udsætningerne kan
også tilsløre, at fiskeritrykket nogle steder
kan være for stort. I Randers Fjord fanges
således mindst 40 % af de udvandrende
ungfisk, inden de når havet, og det er
tvivlsomt, om den naturlige bestand
kunne bære dette fiskeritryk, hvis udsæt
ningerne blev stoppet (Nielsen 1986) .
Imidlertid er man også i de seneste år
blevet opmærksom på, at der gennem ud
sætninger kan ske en genetisk forarmning
ved, at man ukritisk udsætter fisk af
ukendt herkomst. Sådanne udsatte fisk
kan blandes med de naturligt forekom
mende eller udsættes i så stor mængde, at
de fuldstændigt >>Overdøver<< den natur
lige bestand som gennem årtusinder er til
passet til at leve i det specielle vandløb.
I de fleste tilfælde har udsætningsmateri
alet været domesticerede dambrugsstam-

mer, hvor det eneste avlsarbej de (om over
hovedet noget) har været en udvælgelse
af de mest tamme og/eller hurtigst vok
sende fisk. I andre tilfælde har man udsat
ørred fra andre vandsystemer, endda fra
andre lande uden hensyntagen til, om de
passede til deres nye milj ø . I dag er der
derfor kun meget få vandsystemer, hvor
man kan sige med næsten 100 % sikker
hed, at der findes en naturlig ørredbe
stand. Det skal dog bemærkes, at man i
dag er opmærksom på problemet og forsø
ger at tage hensyn til de genetiske for
hold .
Hvad der sker med den økologiske ba
lance, når man udsætter arter, der ikke er
hjemmehørende, er meget dårligt under
søgt i Danmark. Det er dog påvist gennem
flere undersøgelser, at udsætning af sand
art i uklare søer har en meget kraftig virk
ning på de andre fiskearter, idet sandar
ten er i stand til at holde bestanden af de
såkaldte skidtfisk (skalle, rudskalle, bra
sen, flire, løje, karudse, hork) på et lavt ni
veau (Dahl 1984) . Hvad der sker med de
øvrige dele af økosystemet er ikke under
søgt, og i det hele taget er det tiltrængt at
få en forskning i gang omkring effekterne
af udsætninger.
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ULOVLIGE UDSÆTNINGER
Der kan i fremtiden forventes en del nye
arter tilført den danske fauna gennem
ulovlige udsætninger. Der er særlig to mu
ligheder, som her er betydningsfulde.
Den første er udslip af ulovligt indførte
fisk som udenlandske sportsfiskere har
medbragt som agnfisk til f. eks . gedde
fiskeri. Disse kan enten slippe af krogen
eller bliver udsat efter endt fiskeri. På
denne måde kan vi forvente at få forskel
lige karpefisk som for eksempel sølv
karudse.
Den anden mulighed er gennem udslip
af akvariefisk, som hældes ud i det nær
meste vandhul i stedet for at blive aflivet,
når folk er trætte af at passe akvariet. Lige
ledes ses akvariefisk også anvendt til agn
fisk; det kan således forventes, at en del
eksotiske arter bliver udsat, og man kan
frygte, at enkelte arter kan klare sig i fri
vand.
Selvom der er lovgivet på dette punkt,
og sådanne udsætninger er klart ulovlige,
er der ingen praktisk mulighed for at gen
nemføre en kontrol, og vi kan derfor for
vente at en række arter vil blive tilført den
danske fauna.

TAK
Det er mig en fornøjelse her at bringe en
tak til Jørgen Dahl og Gorm Rasmussen
fra Ferskvandsfiskerilaboratoriet, Silke
borg, for kritisk at have gennemgået ma
nuskriptet og for at have bidraget med op
lysninger om udsætninger.
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SUMMARY
Introduetions of non-native freshwater fish to Danish
streams starled in the Viking-age with liberalions o f
trout. Up t ili now the foliowing species have been intro
duced in Danish freshwaters: CyprillliS enrpio, Sn/1110
gnird11eri, Snlmo clnrki, SalvelillliS foHiillnlis, SalvelillliS nl
pillliS, SnivelillliS llnmnywsh, Stizostedio11 lllcioperen,
Silllris

gln11is,

Mieropterlis

snlmoides,

Mieraplems

dolomiell, Lellcisws eeplwllls, Corego11l1S nlbllln, lctnlllrlls
llebllloslls, Cnrnssills nllrnflls, CleHophnryllgodoll idelin and
Hypophtlwlmiclllys molitrix. There have been both bene

ficial and detrimental effects on the indigenous species
depending on point of view. The yearly liberalions of
Saimanids are h uge and will exceed 3 millions in 1987.
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Forurening og forfalskning af insektfaunaen
B. Overgnnrd Nielsen
(Zoologisk Laboratorium,
Aarhus Universitet, 8000 Århus C)

Takket være flyveevnen - og vindens
hjælp - kan mange insekter relativt let ko
lonisere nye levesteder. Mennesket har
imidlertid i stor stil bidraget til insekt
s p redning og har dermed forfalsket og for
urenet faunaen jorden over. Også den
danske insektfauna rummer mange arter,
hvis tilstedeværelse udelukkende skyldes
mennesket. Hvor mange arter, det drejer
sig om, vides ikke.
Såfremt en eksotisk art i vore dage plud
selig dukker op her i landet, er mistanken
om menneskets medvirken til sprednin
gen naturligvis nærliggende. Det er imid
lertid langt vanskeligere at udrede tråde
ne, hvis der kan være tale om en art, der er
blevet indført for et par hundrede år siden
og som nu er etableret og integreret i de
nye omgivelser. Visse kriterier kan dog
give et fingerpeg om menneskets medvir
ken; i nogle tilfælde kan omstændighe
derne ved introduktionen måske afdæk
kes, i andre vil en påfaldende geografisk
udbredelse, der ikke kan forklares ud fra
økologiske eller fysiologiske begrænsnin
ger, eller en nær tilknytning til menneske
skabt miljø indikere, at der er tale om ind
førte arter (Lindroth 1957) .
Flom og Fr ut11n 93 (4): 1 1 1 -1 18 , Aritus 1987

Nogle få insektarter er med fuldt over
læg blevet indført her i landet, hvorimod
mange arter blot er blevet indslæbt som
følge af menneskets udadvendte aktivite
ter - specielt via handelssamkvem over
landegrænser og verdenshave. Når frem
mede dyrearter etableres i eksisterende
samfund, kan det få en række økologiske
konsekvenser, men der er særlige proble
mer knyttet til insekter. Mange arter er
nemlig alvorlige skadedyr, andre er effek
tive sygdomsspredere (vektorer) . I ndfør
sel af sådanne arter er i høj grad uønske t 
dels kan det påføre modtagerlandet alvor
lige økonomiske tab, dels kan nogle af ska
dedyrene figurere på internationale han
delspartneres karantænelister. Tilstede
værelsen af sådanne arter i Danmark kan
betyde, at dansk eksport af visse varer til
disse lande standses .
INDFØRSEL AF NYTTIGE INSEKTER
Langt tilbage i historien har mennesket
prøvet at indføre dyr, der kunne være til
nytte . Visse insekter kan knyttes til men
nesket som husdyr, her i landet gælder
det først og fremmest honningbien (Apis
mellifem L . ) . I tidens løb er der indført flere
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fremmede biracer til Danmark, men da
honningbien er et husdyr, der i vort klima
ikke i længere perioder kan klare sig i
vilde samfund på friland, er importen af
nye racer uden egentlig fannistisk interes
se. Om dansk husdyrbrug foretrækker
rød dansk malkerace eller sortbroget
kvæg plejer heller ikke at give anledning
til bekymring i biologkredse.
Honningbien er naturligvis høj t estime
ret som bestøver, men over for lucerne
(Medicngo sntivn L . ) kommer arten til kort.
Lucerne skal imidlertid bibestøves for at
sætte frø - et bestøvningsarbejde, der kan
udføres effektivt af visse enlige bier. I USA
og Canada har man opnået gode resulta
ter med lucernebladskærebien (Megnchile
rotundntn F. ), der i Europa er udbredt om
kring Middelhavet, over en række Øst
lande til de gamle Randstater og Finland.
Arten er formentlig omkring 1937 ind
slæbt til Nordamerika i træ fra Sydøsteuro
pa .
Lucernebladskærebien fandtes ikke op
rindeligt i Danmark, men siden 1962 er ar
ten blevet benyttet i bestøvningstorsøg i
drivhuse og i 1981 blev der importeret
200. 000 bier til bestøvning af danske frø
marker (Holm 1985). Overvintringen sker
i kokoner i koldt rum eller køleskab ved 350C; om foråret overføres kokanerne til ca .
30°C, hvor klækningen sker. Ved tempera
turer under 19oC forbliver bierne som pre
pupper (Holm op. cit . ) . De klækkede bier
udsættes i frømarkerne, og om efteråret
hjemtages staderne med larver i kokoner.
Lucernebladskærebiens livscyklus og
temperaturkrav viser, at der er tale om et
nyt husdyr, der kræver særlig røgt og
pleje for at kunne trives i Danmark.
Mennesket har imidlertid også i forskel
ligt øjemed udsat fremmede insektarter
i naturen, hvor de overlades til sig selv.
Oftest er der tale om et nyttehensyn . For
eksempel opstod der - efter indførslen af
kvæg fra Europa til Australien store pro
blemer med nedbrydning af kvæggød
ning på markerne. De indfødte gødnings
insekter, der var knyttet til pungdyrgød
ning, måtte give op. Problemet blev løst
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ved indførsel af effektive gødningsbille
arter fra bl. a. Sydafrika. Indførslen af
kvæg havde skabt økologiske problemer,
der blev løst på bedste økologiske vis men samtidig blev faunaen forfalsket.
Anvendelse af insekter til biologisk be
kæmpelse af ukrudt eller skadevoldende
insekter er et stort og ekspanderende felt.
Biologisk bekæmpelse ved hjælp af insek
ter har i flere tilfælde også været en succes
på friland, dog vel at mærke især i tropi
ske og subtropiske egne . Af økologiske
grunde vil biologisk bekæmpelse ved
hjælp af indførte naturlige fjender på fri
land i Danmark næppe få nævneværdig
betydning og dermed heller ikke udgøre
et større faunistisk problem . Selv på vore
breddegrader er forsøg med importerede
naturlige fjender dog ikke helt udelukket.
I Sverige blev der i 1967 lukket 19. 000
voksne mariehøns af arten Scymnus im
pents Muls . ud på to lokaliteter med hen
blik på bekæmpelse af bladlus (slægten
Dreyfusin Borner) på alm. ædelgran (Abies
nlbn Mil!. ) . Mariehønen, der ikke fandtes i
Sverige eller i nogen af nabolandene, blev
indført fra Sydtyskland - faktisk var hver
ken værtplante, bladlus eller mariehøne
indfødte svenske arter. Inden forsøget
blev myndigheder og biologisk sagkund
skab konsulteret. I 1975 konstateredes, at
S . impexus - efter at have gennemført 7 ge
nerationer - var taget til i antal og havde
spredt sig ca. 1,5 km (Eidmann og Ehn
strom 1975) . En ny billeart havde etableret
sig i Sverige, men det er uvist, om det
svenske forsøg har fået andre følger. Fra
andre himmelsh·øg er der imidlertid
mange eksempler på, at importerede na
turlige fjender har udkonkurreret ind
fødte insektarter og medført, at fødekæ
der og fødenet har ændret struktur. Samti
dig er faunaen blev forfalsket. På den an
den side må man erindre, hvad alternati
vet til biologisk skadedyrsbekæmpelse er
- nemlig kemisk bekæmpelse, der uanset
om der anvendes såkaldt specifikke insek
ticider altid vil få konsekvenser for et bre
dere udsnit af faunaen .
I tempererede områder kan biologisk

Fig. l. Admiralen ( Vn
llessn ntnln111n), der i sen
sommeren især ses på
havens sommerfuglebu
ske eller ved overmodne
frugter, er ikke hjemme
hørende på vore bredde
grader. Arten kan ikke
overleve den danske
vinter, n1en indvandrer
hvert år sydfra. Admira
len er en insektart, der
spredes ved egen hjælp
(Folkvang fot. ) .

bekæmpelse af skadevoldende insekter
med held praktiseres i drivhuse, hvor kli
maet er konstant og systemet forudsige
ligt, lukket og artsfattigt. For eksempel ud
sættes snyltehvepsen Encm·sin formosa Ca
han i danske drivhuse som led i bekæm
pelsen af mellusen Trin/eurodes vnpornrio
rum (Westwood) - de såkaldte »hvide flu
er<< . I denne egenskab blev snyltehvepsen
første gang indført i danske drivhuse i
1928. Antagelig er E. fonnosn hjemmehø
rende i Mellem- og Sydamerika ligesom
mellusen. Hvad ville der ske, hvis denne
hemmede art undslap fra drivhusmiljøet?
Alt taler for, at E. formosa ville være ude af
stand til at etablere sig på friland i Dan
mark, først og fremmest på grund af ar
tens høje temperaturkrav; temperaturen
skal det meste af tiden være mellem 15oC
og 30°C . Samtidig skal den rette vært være
tilstede. Introducerede varmekrævende
arter udgør ikke noget reelt problem for
faunaen på friland i Danmark.
Såfremt der masseproduceres og ud
sættes arter af naturlige fjender, som i for
vejen findes i den hjemlige fauna, skal et
andet aspekt tages i betragtning. Det ma
teriale, der dyrkes i laboratoriet, kan til
høre en biotype, der er forskellig fra vild
typen. Selv om de to biotyper tilhører

samme art, kan de på afgørende økologi
ske eller fysiologiske punkter være for
skellige. I tilfælde af udslip eller udsæt
ning kan sådanne forskelle få økologiske
eller genetiske konsekvenser, men udfal
det er vanskeligt at forudsige.
GENETABLERING AF
INSEKTBESTANDE
Fra tid til anden forsvinder insektarter
helt fra vor fauna; det gælder f. eks. som
merfugle . Ødelæggelse af levesteder, af
brydelse af spredningsveje og pesticidan
vendelse er medvirkende årsager. Gen
nem en årrække er den danske sommer
fuglefauna blevet forarmet. Tilsvarende
tendenser kendes fra andre lande i Euro
pa, og bl. a . i England har man søgt at gen
indføre sommerfugle, der var forsvundet
fra faunaen. I de fleste tilfælde har der væ
ret tale om introduktion af ret stationære
arter til lokaliteter, der tidligere har været
levested for arterne (Thomas 1984) . I ad
skillige tilfælde har introduktionen af så
danne arter været en stor succes, f. eks.
hidrører op mod halvdelen af de eksiste
rende engelske kolonier af slåensommer
fugl (Sntyrium prun i (L)) fra denne prak
sis; desuden har man i 30 år opretholdt en
koloni af stor ildfugl (Lycnenn dispnr
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(Haw. )) baseret på individer fra Holland
(Thomas, op . cit . ) . Naturforvaltnings
myndighederne i England har haft et am
bivalent forhold til sådanne udsætninger,
men en mere positiv indstilling synes at
vinde frem . Også i Sverige er der gjort for
søg med genudsætning af insekter, bl. a .
a f den store træbuk Cernmbyx cerdo L . , der
var uddød (V. Mahler, pers. med . ) . I
Norge har der været planer om at genind
føre eghjorten (Lucnnus cervus L . ), der er
forsvundet fra den norske fauna (Borger
sen et al. 1982) .
Er sådanne genetableringer af faunaele
menter acceptable? En række spørgsmål
trænger sig på: holder den pågældende
art stadig enkel te bastioner i landet eller er
den helt forsvundet? Er der i sidstnævnte
tilfælde mulighed for naturlig indvan
dring fra nabolandene? Findes der over
hovedet egnede levesteder? Kan der skaf
fes egnet udsætningsmateriale? Er der ge
netisk overensstemmelse mellem et givet
udsætningsmateriale og den oprindelige
vildform i området? Det kan være vanske
ligt at give et rationelt svar på spørgsmålet
om faunaudsætninger kan accepteres;
holdninger bliver i stedet afgørende. Per
sonligt er jeg ikke tilhænger af udsætnin
ger. I stedet bør anstrengelserne koncen
treres om at forbedre insektfaunaens leve
vilkår, så ikke endnu flere arter forsvin
der.
Engelske økologer har endog foreslået,
at man kunne introducere pæne sommer
fuglearter uden tilknytning til den engel
ske fauna - med det ene formål at pynte
på de noget triste, modne nåleskove. Det
er efter min opfattelse grov faunaforfalsk
ning, hvor naturen udsættes for økologisk
og zoogeografisk manipulation.
Fund af insektarter, der ikke er naturligt
hjemmehørende i den danske fauna, som
er uddøde eller i det mindste uhyre
sjældne her i landet, må naturligvis altid
vurderes kritisk. I mange tilfælde vil der
være tale om tilfældig indslæbning, men
forskellige former for bevidst faunafor
falskning forekommer - med det ene for
mål at skabe en faunistisk sensation.
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INDSLÆBNING AF SKADELIGE
INSEKTER
Ved handel og anden form for internatio
nalt samkvem er mange insektarter ind
slæbt til Danmark - det drejer sig især om
en stadig strøm af levnedsmiddelskade
dyr indført med varer fra varmere himmel
strøg, men også om insektarter, der lever
på mennesket, på husdyr eller på kultur
planter.
Mange insekter er små; en ringe føde
mængde er nok til a t hele udviklingen kan
gennemføres, f. eks . i et enkelt frø. Når
importerede fødevarer inspiceres, overses
sådanne insekter med skjult levevis natur
ligvis let, men i Danmark undersøger vi
faktisk slet ikke skibsladninger grundigt
for levnedsmiddelskadedyr, som tilfældet
er i flere andre lande i Europa (Hallas &
Mourier 1984) . Det ville givet heller ikke
hjælpe ret meget.
Vigtigste transportvej for insekter er
som blinde passagerer i inficerede varer
og emballager. Infektionen kan ske ved
ladning eller under selve sejladsen, f. eks .
fra små skadedyrsbestande, der har etab
leret sig på diverse gemmesteder i last
rummet. En stor del af de importerede lev
nedsmiddelskadedyr dør hurtigt efter an
komsten til Danmark, bl. a. af klimatiske
grunde. Andre, der er så heldige at havne
i varme omgivelser, kan overleve - men
kun i det kunstige miljø, vi har skabt i og
omkring vore boliger (synanthrope arter) .
I tidens løb er en lang række - mere eller
mindre synanthrope - insektarter ind
slæbt i Danmark; antagelig drejer det sig
om hundreder af arter. Biller - især klan
nere - og kakerlakker er de insekter, der
hyppigst indslæbes, men også mange
sommerfuglearter dukker op; af sidst
nævnte har mange arter dog endnu ikke
været i stand til at etablere sig permanent
her i landet (Karsholt 1985) . Blandt disse
kan f. eks. nævnes den afrikanske bom
uldsugle (Spodoptern littomlis Boisd . ) , der i
England har kunnet etablere sig i opvar
mede væksthuse (Jørgensen 1982) . Denne
art er optaget i den danske liste over far
lige skadegørere.
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I tabel l er præsenteret en række ek
sempler på insektarter, der med sikker
hed er indslæbt i Danmark som følge af
aktivitet.
Ankomsttids
menneskets
punkt, tra nsportmiddel og øvrige om
stændigheder er i nogle tilfælde endog til
en vis grad kendt. Disse arter hidrører for
trinsvis fra tropiske eller subtropiske om
råder og klarer sig på vore breddegrader
ved synanthrop levevis. I den varmeste
del af deres geografiske udbredelsesom
råde kan disse arter være fritlevende. Ho
vedparten af boligens fastboende insekt
arter må være indført; hos os kan f. eks .
stuefluen (Musen damestien L . ) , kornsnu
debillen (Sitaphilus gmnnrius (L.)), mel
møllet (Ephestin kuehnielln Zell . ) og klæde
møllet (Tinea/n bisseiiiel/a (Humm. )) slet
ikke klare sig uden mennesket. Her i lan
det vandt klædemøllet antagelig først for
alvor indpas, da kakkelovne slog igennem
i slutningen af 1700-tallet (Mourier & Win
ding 1975) .
I væksthuse opretholdes et kunstigt kli
ma, som især i den kolde årstid afviger
meget fra udendørsklimaet. I det beskyt
tede miljø overlever en række indslæbte
varme- og fugtighedseJskende arter,

f. eks. knap halvdelen af Danmarks 60
skjoldlusarter (Jørgensen 1982) . Intensive
ringen af den industrimæssige plante
dyrkning af f. eks . nelliker og chrysanthe
mum har medført, at stiklinger ofte indfø
res fra fjerne egne på kloden, hvilket kan
medføre indslæbning af eksotiske insekt
arter, hvoraf nogle kan være skadevolden
de. Indførsel af skadedyr til danske vækst
huse har i de seneste år været i pressens
søgelys, idet de svenske myndigheder på grund af frygt for minerfluer (Agromy
zidae) - lukkede for import af danske chry
santhemum. Baggrunden var, at serpenti
neminerfluen (Liriamyzn frifalii (Burg . )) i
1980 pludselig optrådte i 3 danske gartne
rier, hvor angrebet omgående blev slået
ned. Denne minerflue er et problem for
den internationale handel med chrysan
themum. Det er et eksempel på et ind
slæbt skadedyr, der ikke fik fodfæste i
Danmark, men som ved sin blotte - kort
varige - tilstedeværelse alligevel fik eks
portmæssige konsekvenser for et helt er
hverv.
Også fra kulturplanter på friland er der
i nyere tid eksempler på, at skadevol
dende insektarter er blev indslæbt i Dan-

Fig. 2. Klædemøllet (Ti
lleoln bisse/lie/In) lever
ikke i det fri i Danmark,
men kan kun trives i
vore boliger. Arten er
indslæbt fra varmere
himmelsh·øg
(Sigaard
Olesen fot . ) .
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Ar

Ari

Opri11de/se

400 f.k.
1750
1760
1 760
1800
1875
1900
1912
1923
1920
1943
1960
1963
1970
1980

Stuefluen (Musen domeslicn)
Orientalsk kakerlak (B/n/In orielllnlis)
Tysk kakerlak (B/n/In germn11icn)
Husfårekylling (Acileln domeslicn)
Klædemøl (Ti11eoln bisse/lie/In)
Amerikansk kakerlak (Periplnueln nmericnun)
Væksthusgræshoppe (Tncilyci11es nsyunmoms)
Rhododendrontæge (Siepilnuilis rilododmdri)
Australsk tyvbille (P/i1111S lec/us)
Faraomyre (Mouomori11111 plwrnouis)
Lysolbille (Tribolium des/m efor)
Klanneren Reesn vesp ulne
Brun pelsklanner (AIIngellttS smimovi)
Brunstribet kakerlak (Supelln supellectilium)
Serpentineminerflue (Liriomyzn frifol ii)

Afrika
Nordafrika
Nordafrika
Nordah'ika
Afrika
Kina
Østasien
Tasmanien, New Zealand
Afrika
E thiopien
Nordamerika
Kenya
Afrika
USA

Tabel l. Eksempler på insektarter, der er blevet indslæbt til Danmark ved menneskets hjælp. Omtrentlige
indslæbningstidspunkter samt arternes formodede geografiske oprindelse angivet.

mark. Blodlusen (Eriosomn lnnigerum
(Hausm. )) - en bladlus, der har æble som
vigtigste vært - er måske oprindeligt en
amerikansk art, der blev indslæbt til
Europa i 1787, hvor den hurtigt bredte sig.
Den dukkede op i Sønderjylland i 1885 og
i de følgende år noteredes flere spredte
fund i Danmark - antagelig hidrørende fra
importeret tysk planteskolemateriale; her
i landet har arten været fast etableret si
den ca . 1920 (Bovien & Thomsen 1950) . Et
andet eksempel er den frygtede San Jose
skjoldlus
(Qundmspidiotus
perniciosus
(Comstock)), der fra Østasien via Nord
amerika er indslæbt til Europa . Den geo
grafiske ekspansion skyldes udelukkende
passiv spredning med plantemateriale.
Arten, der er et alvorligt skadedyr på
æble, har siden 1950 været på listen over
skadegørere under offentlig konh·ol i Dan
mark. Følgelig skal visse internationalt
vedtagne forholdsregler overholdes, når
der importeres planter fra områder, hvor
arten findes. I 1964 blev en bestand af
skjoldlusen fundet i en lille frugthave på
Fyn; i henhold til loven blev træerne ryd
det og brændt, og inden for en radius på 1 2 k m blev alle potentielle værttræer sprøj
tet med insekticider (Jørgensen 1982) .
SYGDOMSSPREDENDE LEDDYR
Insekter kan også spredes via fly, hvor de
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ved egen hjælp kan flyve om bord eller
indslæbes via passagerer eller gods. På
denne måde kan bl. a. insekter, der er vek
torer for tropesygdomme som gul feber og
malaria transporteres vidt omkring. Dø
deligheden blandt insekter, der kommer
om bord i fly, kan ganske vist være betyde
lig, men alligevel er der risiko for, at i al
fald nogle inficerede vektorer kan over
leve en flyvetur f. eks. fra oversøiske mala
riaområder til europæiske destinationer.
Problemet er reelt og i visse lufthavne fore
tages som sikkerhedsforanstaltning in
spektion og evt. insekticidbehandling af
fly, der ankommer fra risikoområder. Der
er endog eksempler på udbrud af malaria
blandt lufthavnspersonale i europæiske
lufthavne; malariamyg indslæbt med fly
havde medbragt smitten .
Snyltende eller potentielt sygdomsspre
dende leddyr kan indslæbes direkte med
husdyr; i Danmark er hestens luseflue
(Hippoboscn equinn L . ) indført med heste
fra det sydlige udland. Indtil 1952 havde
de grønlandske vildrener været fri for re
nens hudbremse (Oedemngenn tamndi (L.))
og renens svælgbremse (Cephenemyia
trampe (Mod . )), men det pågældende år
blev begge arter indslæbt med tamrener
fra Norge; idag er bremserne spredt til
vildrener i Grønland . Også visse midear-

ter kan indslæbes med husdyr. Husflåten
eller kennelflåten (Rhipicephn/us snngui
neus (Latr. )), der ligner en skovflåt meget,
hører hjemme i tropiske eller subtropiske
egne og er bl. a . almindelig i Middelhavs
landene. I 1966 blev arten indslæbt i Dan
mark med en hund hjembragt fra Sudan;
nye tilfælde dukkede op i 1968 og 1969.
Siden er flåten fundet forskellige steder i
Danmark, hvor den trives godt i opvar
mede huses ørkenklima.
AFSLUTNING
Nordamerika har modtaget et meget stort
antal insektarter fra andre kontinenter nogle indslæbt, andre introduceret som
led i biologisk bekæmpelse (Turnbull
1979) . Her er der adskillige eksempler på
insektarter, der med stor succes har inva
deret og etableret sig i et helt nyt miljø.
Mange arter - bl. a. alvorlige skadedyr 
har med stor hast bredt sig i Nordamerika .
Således har den lille stikflue (Hnemntobin ir
ritnns (L . )) og kvægfluen (Musen nutunmn
lis D. G . ) , der omkring henholdsvis 1885

og 1950 er blevet indslæbt i USA fra Euro
pa, påført husdyrbruget i det nye hjem
land alvorlige økonomiske tab (Steelman
1976) . Der er også eksempler på, at ind
fødte arter er blevet udkonkurreret af de
fremtrængende nytilkomne.
I Danmark har vi ikke tilsvarende drasti
ske eksempler på insektarter, der efter in
troduktionen har bredt sig eksplosivt eller
har forårsaget store økologiske forstyrrel
ser i de etablerede samfund. Risikoen er
imidlertid altid tilstede. Erfaringer fra ud
landet viser, at man skal være yderst for
sigtig med at forfalske insektfaunaen.
Langt de fleste fremmede arter i et givet
områdes insektfauna er dog tilfældigt ind
slæbte arter. Bortset fra at man bør - og i
nogle tilfælde skal - holde øje med de vær
ste skadevoldere, er der ikke meget at
stille op. Vi må simpelthen affinde os
med, at det omfattende samkvem med an
dre lande og fjerne kontinenter også i
årene fremover vil føre til forurening eller
- om man vil - berigelse af den danske in
sektfauna med en stadig sh·øm af nye ar
ter.

Fig. 3. Det kunstige
miljø i og omkring men
neskets bolig er blevet
hjemsted for mange ind
slæbte insektarter.
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Marine og limniske organismer

Konventioner, love og forordninger vedrørende indslæbning
Vøgg H. Jacobsen
(Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser,
Charlottenlund Slot, 2920 Charlottenlund)

Mens andre bidrag til emnet >>Flora- og
fauna-forurening og -forfalskning<< be
skæftiger sig med de teoretiske aspekter
eller beskriver eksempler på indslæbning
og de deraf følgende effekter, skal der her
gives en kort oversigt over, hvilke for
holdsregler der på internationalt plan er
taget for at kontrollere indslæbning. Mens
man tidligere betragtede en pludselig op
dukken af eksotiske arter som en biolo
gisk kuriositet med en begrænset indvir
ken på den enderniske fauna og flora, ser
man i dag, med den stadigt stigende inter
esse for udvikling af akvakultur, indslæb
ning som en potentiel fare .
VIDENSKABELIGE ORGANISATIONER
Indsatsen mod indslæbning kan ikke
føres på nationalt plan alene, og indled
ningsvis skal derfor præsenteres to inter
nationale organisationer, der henholdsvis
på det marine og det limniske område har
Flom og Filli llil 93 (4): 119-122, Arilils 1987

forestået det grundlæggende arbejde ved
rørende problemerne med indslæbning.
Det internationale havundersøgelses
råd ICES (International Council for the
Exploration of the Sea) består af repræsen
tanter for en række stater, der driver hav
undersøgelser i det nordlige Atlanterh :lV.
Rådets grundlæggende arbejde finder
sted i arbejdsgrupper, hvor specialister be
handler de problemer, som rådet på det
givne tidspunkt tillægger størst betyd
ning.
Havundersøgelsesrådet har i 1969 ned
sat en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig
med introduktion og overførsel af marine
organismer. Arbejdsgruppen har udfor
met en såkaldt >>Code of Practice<<, der be
står af en række ikke-bindende anbefalin
ger af, hvorledes problemet kan kontrolle
res . >>Code of Practice<<'s virkelige titel kan
oversættes som >>En revideret brugsvej
ledning til at reducere risikoen for uhel119

dige følgevirkninger i forbindelse med in
troduktion og overførsel af marine arter<< .
I det følgende omtalt som COP. Da COP
som følge af sin karakter ikke skal under
tegnes eller ratificeres i de nationale parla
menter, er den et praktisk internationalt
arbejdsredskab, der i lyset af ny viden til
stadighed kan ændres og tillempes de til
enhver tid accepterede miljøkrav uden
først at skulle gennemløbe en langsomme
lig parlamentarisk behandling.
På det limniske område findes tilsva
rende >>European Inland Fisheries Advi
sory Commission<<, EIFAC, Den europæ
iske rådgivende ferskvandsfiskerikom
mission, som har udformet en COP gæl
dende for ferskvand . Glædeligvis har der
fundet et omfattende samarbejde sted
mellem ICES og EIFAC, således at de to
COP er opbygget på samme måde, idet de
naturligvis tager hensyn til de karakteristi
ka, som gælder for henholdsvis havet og
de ferske vande.
Både ICES's og EIFAC's COP indeholder
definitioner. Således siger ICES's COP, at
>>En marin art er en hvilkensomhelst art,
der ikke tilbringer hele sin livscyklus i
ferskvand<<! Tilsvarende findes definiti
oner på f. eks . oprindelse, land, gydebe
stand, sygdomme etc.
KORT GENNEMGANG AF HAVUNDER
SØGELSESRÅ DETS COP
Idet man indledningsvis fastslår, at den
første del af COP ikke gælder for etableret
kommerciel praksis, starter man med at
give retningslinier for, hvorledes en på
tænkt introduktion skal behandles, inden
man tager den endelige beslutning. Mod
tagerlandet bør på et tidligt tidspunkt in
formere ICES om, hvilken dyreart det dre
jer sig om, artens oprindelige udbredel
sesområde og udviklingsstadium. Det bør
ligeledes anføres, hvorfor man vil foretage
en introduktion. Desuden bør medsendes
flest mulige oplysninger om artens habi
tat, om dens eventuelle epifauna og kon
kurrence med arter i de nye omgivelser.
ICES vil herudfra komme med en bedøm
melse af introduktionen. Modtagerlan120

dets myndigheder bør desuden udtale sig
om berettigelsen af introduktionen og un
dersøge de økologiske implikationer ved
introduktionen. Resultaterne af disse
overvejelser bør også sendes til ICES til be
dømmelse.
Såfremt man har taget beslutning om at
introducere en art, anbefaler COP's andet
afsnit, at en gydebestand oprettes under
en godkendt karantænesituation. Såfremt
ingen sygdomme eller parasitter optræ
der, kan første afkomsgeneration udsæt
tes i de naturlige omgivelser, hvorimod de
importerede dyr enten fortsat holdes i ka
rantæne eller destrueres. Alle afløb fra ka
rantænestationen skal steriliseres på en
godkendt måde, således at alt levende
dræbes inden udløb til naturen.
Det anbefales endvidere, at importen af
fisk skal ske som æg eller som unge indivi
der, således at karantæneperioden kan
udnyttes til en effektiv overvågning af pa
rasitter og sygdomme. De problemer, som
f. eks. import af ål giver, klarer EIFAC i sin
udgave af COP ved at opmuntre til, at de
importerede dyr har certifikat fra ophavs
landet på, at de er fri for parasitter. Des
uden anbefales en profylaktisk behand
ling ved ankomsten til importlandet Det
anbefales endeligt, at man løbende holder
den introducerede art under observation,
og at ICES bliver holdt underrettet om un
dersøgelsernes resultater.
I tredie afsnit opmuntres medlemslan
dene til på mest effektive måde at for
hindre uautoriserede introduktioner.
Sidste afsnit i ICES's COP omhandler
forholdsregler overfor arter, hvis indførsel
eller overførsel er led i en allerede etable
ret kommerciel praksis. Det anbefales, at
der gennemføres inspektion af forsendel
serne, herunder også mikroskopi, inden
dyrene udsættes. Såfremt der findes tegn
på parasitter eller sygdomme, må impor
ten straks stoppes, og ICES underrettes.
Der anbefales karantæneforanstaltninger
eller desinfektion, alt efter hvad forhol
dene tillader. Man anbefaler desuden, at
der skabes gydebestande, som er fri for
specifikke pa thogener.

INTERNATIONALE KONVENTIONER
At man også uden for videnskabelige
kredse er begyndt at erkende faren ved en
ukritisk indslæbning af eksotiske arter ses
af, at en række internationale organisatio
ner enten som anbefalinger eller som bin
dende artikler i konventioner har behand
let problemet. Som såkaldt >>paraply«
konvention for forhold, der vedrører jord
klodens oceaner, indeholder f. eks. FN's
havretskonvention en artikel 196, der be
handler anvendelse af teknologi eller ind
førelse af fremmede eller nye arter. Artik
len, der blev indført på norsk foranled
ning, siger:

Natura! Habitats) en artikel 11, stk. 2 . b,
der siger:

Use of tec/mologies or introduetion of n lien or
new species .

- have a study carried out - preferable by n
research establishment responsih/e for nn
ture conservntion - to evnlunte the prob
ab/e consequences of such in troduetion for
wildlife and ecosystems;

1.

2.

b. to strictly contra! the in troduetion of non-na
tive species .

Europarådets ministerkomite afslutter sin
Recommendation No R (84) 14 (21 juni
1984) med at udtale, at det anbefales med
lemsstaternes regeringer at:
1.

prohibit the introduetion of 11011-native
species into the natura/ environment;

2.

nu th01·ise certnin exeeplions to the prohibi
tion on condition thnt they:

Stntes shal/ tnke all measures necessnry to
prevent, reduce and control pollution of the
marine environment resu/ting from the use
of teclmologies under their jurisdietion or
contra/, or the intentionnl or nccidentnl in
troduction of species, n lien or new, to n par
ticu/ar part of the marine environment,
which may cnuse significant and harmful
chnnges thereto.
This nrticle does not effect the npplicntion of
the Convention regnrding the prevention,
reduction and control of pollution of the
marine environment.

Ligeledes med global adresse siger Bonn
konventionen (Convention on the Con
servation of Migra tory Species o f Wild An
imals), artikel 3, stk . 4.c:
to the extent fensible and npproprinte, to pre
vent, reduce or contra/ factors that nre endan
gering or nre likely to furt/1C1' endanger the
species, inc/uding strictly controiling the intro
duetion of, or controlling or eliminnting, a/
ready introduced exotic species.

Af mere regional karakter indeholder
Hern-konventionen (Convention on the
Conservation of European Wildlife and

- submit such studies for n n opinion to the
European Committee for the Conservn
tion of Nature nnd Natura/ Resources, the
final decision resting with the govern
ments concemed;
3.

tnke the necessnry steps to prevent ns far ns
possible the nccidentnl introduetion of non
nntive species;

4.

infonn govemments of neighbouring eaun
tries concerned of introduetion schemes or
nccidentnl introductions.

DANSK LOVGIVNING
I Danmark er der med vedtagelsen af den
nye saltvandsfiskerilov (lov nr. 306 af 4 .
juni 1986) taget e t vigtigt skridt frem mod
kontrol med indslæbning, idet paragraf
32, stk. l siger følgende:
Udsætning eller omplantning affisk, krebs- og
bløddyr samt æg og yngel heraf er forbudt,
medmindre særlig tilladelse er givet nf fiskeri
ministeren efter forhandling med fiskeriets
hovedorganisationer og efter indhentning nf
udtalelse fra Danmarks Fiskeri- og Havunder
søgelser.
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I bemærkningerne til paragraf 32 siges:
Bestemmelsen er ny og tager særligt sigte pil
kontrol med udsætning og omplantning nf
fremmede marine arter, som den stigende inter
esse for nkvnkultur har medført. Hermed søges
imødegået indførsel nf eventuelle fiskesygdom
me, parasitter og uønskede organismer samt nf
fisk, krebs- og bløddyr, der knn bevirke en for
rykkelse nf den biologiske balance og/eller ud
ryddelse nf andre arter. Der er altså her tale
om en beskyttelse af såvel det naturlige
dyreliv, som af akvakulturerhvervet, der
sidst af alle kan være interesseret i ind
slæbning af fiskesygdomme, parasitter o .
lign .
I de ferske vande har lov nr. 66 af 23 .
marts 1965 med paragraf 49 givet et lov
mæssigt grundlag imod indslæbning. Pa
ragraffen omtaler i stk. l fiskevand med
godkendte udsætningsplaner og i stk. 2
siges det: I andre vande er udsætning nf stal
ling, gedder og sandart sam t krebs- og fiskear
ter, der ikke hører til den oprindelige danske
fnunn, forbudt, medmindre fiskeriministeren
forud godkender udsætningen .
De ferske vande er yderligere sikret ved
Landbrugsministeriets
bekendtgørelse
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nr. 382 af 16. juni 1986 om indførelse af le
vende ferskvandsfisk m .v. , hvor paragraf
l lyder: Indførsel nf levende ferskvandsfisk,
hvorved i den n e bekendtgørelse forstils n/le fi
skearter, m uslinger og leddyr, der lever eller
yngler i dambrug, søer, vandløb eller lignende,
samt æg eller sæd af disse, må kun finde sted ef
ter forud indhentet tilladelse.
Paragraf 2 lyder derefter således: Indfør
selstilladelse meddeles nf Veterinærdirektorn
tet.
Stk. 2. Tilladelsen knn meddeles, såfremt det
skønnes, at indførslen ikke rummer fare for ind
slæbing nf smitsomme sygdom me eller volder
skade for landbrug, skovbrug, fiskeri eller an
dre næringsbrug.
Stk. 3. Veterinærdirektoratet knn fastsætte
nærmere betingelser for indførselen .
Med disse konventioner og love i hånden
er der faktisk ingen undskyldning for at
fortsætte med at tillade den specielle form
for forurening af de ferske vande og havet,
som bevidst indslæbning er. Dette kan
måske anspore de rette myndigheder til
aktiv indsats, nu hvor f. eks. havmiljøet
har fået så høj prioritet .

Gensplejsning og dansk natur
U/In Pinborg
(Skov- og Naturstyre Isen,
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm)

Når man i dag skal vurdere menneske
skabte flora- og faunaændringer, er der ud
over nye skov- og afgrødearter, akvakul
tur-arter, affaldsnedbrydere og flere be
kæmpende organismer og indslæbte arter
også et nyt mmåde, som påkalder sig stor
offentlig opmærksomhed.
Det er de genteknologisk ændrede orga
nismers mulige betydning i vore omgivel
ser, såvel for miljøkvaliteten som for øko
systemerne .
Det e r ikke stedet her a t gå ind p å de
mange teknikker og heller ikke at disku
tere det rimelige i at anvende dem.
Derimod er det vigtigt at gøre sig klart,
at Folketinget gennem vedtagelse af lov
om miljø og genteknologi i 1986 har god
taget, at genteknologisk forskning og pro
duktion er lovlig, også selv om man må
forudse, at der vil slippe organismer ud,
eller at de direkte vil blive sat ud.
Den gentekniske forskning, produk
tion og anvendelse må imidlertid kun fo
regå, hvis en række vilkår er overholdt.
Disse vilkår går ud på at beskytte dem,
der arbejder med teknikken, organis
merne og produkterne, at forhindre syg
domme og sundhedsskader hos menne
sker, dyr og planter og at hindre skader på
det omgivende miljø.
Samtidig med at der således klart skal
tages mange hensyn, er det ligeså klart, at
man gerne ser teknikken brugt. Både in
den for lægemiddel-, levnedsmiddel- og
kemisk produktion og industri og til miljø
beskyttelse. F eks . til fremstilling af insu
lin og interferon, til diagnostiske reaktio
ner, mælkeskørning, forbedrede afgrø
der, gæring, olie- og affaldsnedbrydning
og til biologisk bekæmpelse.
Hovedsynspunktet i loven er, at der
ikke bør kunne opstå skader ved brugen
af genteknologi, men at man samtidig
skal udnytte de muligheder for ressourceFlom og Fn 111zn 93 (4): 1 2 3 - 1 2 8 , Arilils 1 987

besparelser og mere naturligt forløbende
processer, der kan nås ved brug af gentek
nologien.
Set fra et natursynspunkt er det store
spørgsmål, hvilken betydning de gen
splejsede organismer vil få ude i omgivel
serne .
LOV OM MILJØ OG GENTEKNOLOGI
Loven er indtil videre verdens eneste sam
lede lov, men en række vestlige lande har
komplekser af love, der tilsammen regule
rer en del aspekter, især for mikroorganis
mer og for sundhed og arbejdsmiljø.
Overalt er der en kraftig debat om brug
af gensplejsede organismer i det ydre mil
jø. Den danske lov sigter ideelt mod, at in
tet skal kunne slippe ud, og at intet skade
ligt må bruges ude. Men samtidig er der
store interesser i at finde frem til forbed
rede afgrøder.
Amterne skal efter en indkøringsfase
stå for alt, der vedrører udslip, og miljø
ministeriet for alt, der vedrører udsæt
ning.
Med andre ord: så længe en organisme
er under produktion i laboratorier eller fa
brikker, er der tale om amtslig godken
delse med klagemuligheder for bl. a . inter
esseorganisationer og efterfølgende of
fentligt tilsyn.
Hvis organismerne skal anvendes uden
for klassificerede laboratorier eller fabrik
ker, f. eks . i almindelige væksthuse, stal
de, på marker, i skov eller ved komposte
ring er det indtil videre Levnedsmiddel
styrelsen, der skal stå for godkendelsen
og amterne for tilsynet.
Skov- og Naturstyrelsen skal bistå Lev
nedsmiddelstyrelsen, hvor der er tale om
a t vurdere de økologiske konsekvenser,
og Miljøstyrelsen, hvor der er tale om mil
jømæssige konsekvenser.
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HVORDAN KAN ORGANISMERNE
KOMME UD I OMGIVELSERNE?
Dette er illustreret i nedenstående figur.
Den viser i grove træk trinnene fra forsk
ning til anvendelse, og det fremgår klart,
at der er mange stede1� hvor organis
merne kan nå ud i det ydre miljø. Det er
imidlertid helt samme forhold som gæl
der for alle ikke-gensplejsede organismer,
der bruges på samme måde.
HVILKE ORGANISMER KAN KOMME
PÅ TALE HERHJEMME?
Det er ikke muligt at sige ret meget kon
kret herom. Men man kan godt gøre sig
nogle overvejelser ud fra almen viden om,
hvad der er sagt og skrevet offentligt her
og i udlandet og ud fra vores hjemlige er
hverv og milj ø .
D e t som er offentligt kendt, e r f. eks. e t
p a r firmaers hormonproduktioner o g e t
firmas herbicid-resistente sukkerroe og
hansterile raps samt nogle forskningspro
jekter, bl. a. med byg, mus og rotter. Fra
udlandet kender man desuden en læn
gere række eksempler, hvoriblandt olie
ædende bakterier, frosthindrere, nye
majstyper, tomat-kartofler, tobak m . m .

124

Erfaringerne viser - og symposiet hand
ler om - at udslip og udsætning er sket, og
at vor hjemlige flora og fauna er radikalt
ændret som resultat af udsætning og brug
af ikke-hjemmehørende arter eller sorter.
Tager man hensyn til disse erfaringer og
til vores hjemlige klima og øvrige natur
forhold og produktionsudviklingen, her
under ændringer i senere år mod nye arter
og produkter inden for land- og skovbrug,
til vores fødevare- og medicinalindustri,
samt til mulig import og naturlig spred
ning hertil af gensplejsede arter, vil man
formentlig kunne vente, at der i løbet af
nogle år - enten man vil det eller ej - i det
ydre miljø vil findes f. eks. gensplejsede
l. vira
2. bakterier
3. mikrosvampe og alger
4. højere planter (afgrødearter)
5. mus og rotter
6 . husdyr
Derimod synes fugle, fisk, skaldyr, in
sekter, orme, andre plantearter ind. laver
og mosser at være længere borte i øjeblik
ket .
Da teknikken e r s å ung endnu, o g viden
om hvilke organismer, der i fremtiden

.l

konkret kan blive tale om, naturligvis ikke
findes, må man i sine overvejelser indtil
videre basere sig på:
l. erfaringer fra hidtidige udslip og ud
sætninger af ikke-gensplej sede orga
nismer.
2. viden om de biologiske egenskaber hos
udgangs-organismerne
(donor
og
vært) og hvilke typer ændrede egenska
ber de gensplejsede organismer har.
3. viden om de gensplejsede organismers
biologiske indslutning (containment),
d .v. s . hindringer for udbredelse, forme
ring og videre liv.
Først når der er udført forsøg i f. eks .
mikrokosmos o. 1 . , kan man få viden om
de gensplejsede organismers reelle mulig
heder for at sprede sig i dansk natur.
Mikroorganismerne
stamme fra

kan

forudses

at

udslip fra f. eks .
gæringsprocesser
mælkeskørning
diagnostisk brug
affaldsomsætning
transport
udsætn ing til f. eks .
affaldsomsætning
biologisk bekæmpelse

Mikroorganismerne vil kunne slippe ud
med medarbejdernes tøj, via døre og vin
duer, gennem udluftningsanlæg, med
spildevand og slam, i dyrkningsmedier og
i affald inclusive rester fra filtrering, centri
fugering og tørring, og endelig kan de
følge med som restindhold i eller direkte
udgøre et produkt eller indgå i det.
Ved skadedyrsbekæmpelse og ned
brydning af affald inden døre vil der være
samme udslipsveje som fra produktions
anlæg, men hvis ' de benyttes i det ydre
miljø, er mulighederne legio.
Hvad der faktisk vil kunne ske, afhæn
ger helt af hvilke egenskaber den gen
splejsede organisme har, hvilke krav til vi
dere eksistens den stiller, og om disse krav

kan opfyldes. Jo mere snæver i sine krav
en organisme er, jo færre chancer vil den
normalt have i naturen. En undtagelse vil
være, at den eventuelt udnytter et vidt ud
bredt stof, som andre organismer ikke ud
nytter så godt, eller finder en meget spe
ciel uudnyttet niche.
I vilkårene for tilladelser skal alle disse
ting overvejes, og forskning, produktion
og anvendelse indrettes derefter.
Plan terne vil herhjemme i begyndelsen
formentlig især være afgrødearter, på
stort set samme måde som det kendes i
dag, f. eks. græsarter og korsblomstrede,
men også arter fra natskyggefamilien kan
komme på tale.
Planterne kan
slippe ud f. eks. fra
laboratorier
væksthuse
mikrokosmos-afprøvning
transport
udsættes til
markafprøvning
opformering
dyrkning

Planterne vil i princippet kunne spre
des eller få betydning i alle livsformer: l )
som pollen eller frø m e d vind, vand, dyr,
trafikmidler og i affald, kompost, spilde
vand, 2) som regenererbart væv, der spre
des via affald, vækstvædske og kompost,
og 3) som hele eller dele af planter.
Når planterne er kommet ud, vil de ef
ter en tid principielt kunne forekomme i
alle økosystemer, der rummer brugelige
nicher og processer eller medreagerende
organismer. Her vil de optræde først som
invasion og eventuelt senere som etable
rede bestande med samme forbehold som
for mikroorganismer.
Dyrene vil formentlig i starten omfatte f.
eks . rotter og mus samt husdyr.
De vil kunne
slippe ud fra f. eks .
laboratorier
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afprøvning i mikrokosmos
dyrestalde
transport
udsættes til
afprøvning
produktion
bestemte funktioner
(biologisk bekæmpelse)

De vil kunne spredes eller få betydning
som
æg
larver
udvoksede dyr
hvilende stadier
Dyrene vil kunne slippe ud og spredes
aktivt eller passivt, afhængigt af det spre
dende medium .
D e vil kunne spredes passivt med f.
eks . skyllevand, staldstrøelse, føderester,
affald og slam. - Aktiv spredning kan
principielt ske overalt.
For dyrene gælder de samme 4 model
ler for invasion og etablering som for plan
ter. På grund af muligheden for aktiv
spredning, vil det være ekstra svært af
overskue forholdene især for de dyrearter,
der er små og som formeres i store tal
(mus, rotter, insekter) . Derimod vil det
være simpelt for f. eks. store dyr som hus
dyr.
SPREDNING
Når organismerne spredes vil en meget
stor del hurtigt gå til, andre vil kunne
overleve en tid, og nogle enkelte vil kunne
etablere sig fast.
Selvom sprednings- og livsstrategier er
vidt forskellige, er det alligevel muligt at
opstille nogle principielle modeller for
spredningen og konsekvenserne heraf,
som. man kan gå ud fra ved bedømmel
serne.
Den første kontakt med et nyt levested
sker som en invasion, der kan være stor el
ler ganske ringe . Hvis organismen kan
leve videre på stedet, kan man begynde at
tale om en etablering.
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A. lnvnsion .
Invasion kan antage to hovedformer:
l. Et lavt populationsniveau og i kort tid .
- Økosystemets processer o g indhold
vil næppe blive berørt væsentligt af det
te . Dør planterne desuden ud uden le
vedygtigt afkom, eller uden at overføre
genetiske egenskaber til andre arter, vil
den santiede effekt være lille. Dette er
en overskuelig situation .
Hvis der imidlertid overføres egen
skaber til andre arter som følge selv af
en ganske ringe invasion, vil en efter
følgende radikal ændring kunne ske,
afhængigt af hvilke egenskaber der
overføres; hvilke arter de overføres til,
og hvilken livsstrategi disse har eller
får. Dette vil meget let blive en uover
skuelig situation, selvom udgangssitu
ationen var et lille antal gensplejsede
organismer, der tilmed døde ud. Brug
af levende vaccine i naturen er en sær
lig version af dette .
Hvis der udsættes levedygtigt afkom
af udgangs-arter, vil der både kunne
ske en lokal etablering af en bestand og
en spredning. Også dette vil let blive
uoverskueligt.

2. En kortvarig, men eksplosiv invasion. Her gælder det samme med hensyn til
etablering, spredning og videreførelse
af egenskaber som for l, men påvirk
ningen er massiv.
Selve den påvirkning på vokseste
det, der sker i form af fortrængning af
andre arters individer selv i kort tid og
en mulig anderledes stofomsætning via
invasionsarten gør, at det i bedste fald
vil tage tid for et økosystem at regene
rere og en række processer vil forment
lig skifte niveau eller udgå, respektive
ny-indledes. Igen vil der ofte være tale
om uoverskuelige forhold, især når mu
lige sekundære ændringer også for fau
naen skal opgøres .
Dyrkning af afgrøder svarer til en lo
kal eksplosions-optræden. Men dyrk
ningens lokale betydning på artsniveau
vil i reglen være lettere at overskue og

afprøve, fordi moderne dyrkningsøko
systemer i reglen kun har få primære ar
ter (afgrøder, ukrudt) og få sekundære
arter (fauna, parasitter etc . ) . Til gen
gæld vil en mindre ændring i stof
omsætning (N- optagelse, C02-for
brug, 02-udskillelse, vand-omsæt
ning) kunne få en samlet uhyre effekt,
hvis dyrkningsarealet blev stort på
landsplan, f. eks. ved ændret N-omsæt
ning. Det samme kan gælde, hvis ind
holdsstofferne ændres og tiltrækker/
frastøder parasitter og herbivorer.
B. Etablering . Etablering forudsætter en
ten, at individerne er overlevelsesdygtige
længelevende
(bakterie-indkapsling),
som træer, kloner, tilhører større dyrear
ter, eller at de får tilstrækkeligt forme
ringsdygtigt afkom.
Etablering i eksisterende økosystemer f. eks. på enge og overdrev, heder, strand
enge, i moser og skove - vil kunne forløbe
efter stort set samme modeller som for in
vasion, men med en lang til uendelig tids
horisont. Det vil f. eks . gælde, hvis afgrø
dearter eller muse-arter etablerer sig.
Etableringen har to hovedformer:

l. stabil etablering på lavt niveau (med el
ler uden mindre svingninger)
2. stabil etablering på høj t - dominant ni
veau (også med eller uden svingnin
ger) .
Hvis ingen overførsel af egenskaber el
ler spredning sker, vil model Bl være ri
meligt overskuelig ligesom model Al,
men alle andre kombinationer af Bl vil
være svære at overskue.
For model B2 gælder samme betragtnin
ger som for model A2.
HVILKEN BETYDNING KAN DE
GENSPLEJSEDE ORGANISMER FÅ FOR
NATUREN HERHJEMME?
Med udgangspunkt i de organismetyper,
der er nævnt ovenfor,må man for eksem
pel overveje betydningen af
- insektbekæmpende vira, der spredes
fra beskæmpelsessteder i nåleskove og

opsøger andre arter, eller som overfører
egenskaber til andre organismegrup
per.
- lignin- og cellulose-nedbrydende bakte
rier, der spredes fra industri gennem
spildevand eller via slam til naturlige
lagre af lignin og cellulose (skove, hu
musrige områder)
- nedbrydere af andre organiske forbin
delser og af toxiner m . m . , der spredes
fra rensningsanlæg, spildevand eller
slam til vådområder, agerjord, skove
- resistente eller robuste blomsterplante
afgrøder, der spredes fra væksthuse, op
formeringsarealer og dyrkningsarealer
til naturarealer eller dyrkningsarealer,
hvor de udkonkurrerer andre arter eller
ændrer processer
- kvælstofforbindende
græs-afgrøder,
som spredes fra væksthuse, opforme
ringsarealer eller dyrkningsarealer til
kvælstoffattige naturarealer eller dyrk
ningsarealer, hvor de udkonkurrerer an
dre arter eller ændrer processer
- mus, der undslipper fra forsøg eller
dyre-stalde til omgivelserne og krydser
ind i eksisterende bestande og formidler
resistens, sygdomme eller ændret livs
mønster.
Det drejer sig således om
- nye patogene funktioner
- opbygning af resistente bestande af den
gensplejsede art
- overførsel af egenskaber til vilde eller
dyrkede bestande, herunder opbygning
af sekundære resistente bestande
- mere konkurrencedygtige arter
- nye hastigheder i eksisterenqe omsætningsprocesser
- nye størrelsesordener i eksisterende om
sætningsprocesser
- (helt) nye omsætningsprocesser
Alle disse forhold har primære virknin
ger, der i et vist mål kan overskues, men
de senere afledte virkninger er ret uover
skuelige indtil videre.
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HVILKE ØKOLOGISKE FORHOLD VIL
MAN TAGE I BETRAGTNING VED
GODKENDELSE OG FASTSÆTTELSE
AF VILKÅ R FOR UDSÆTNING EFTER
DANSK LOVGIVNING?
Indtil videre er der ikke sat vilkår efter lo
ven, men de vigtigste, som man har over
vejet, er:
- de gensplej sede egenskaber må ikke
kunne videregives til andre arter
- de gensplejsede organismer må ikke
kunne etablere sig uden for dyrknings
og brugsarealet
- bekæmpelse må være let, hvis etable
ring er mulig, og egenskaberne bestå
ende ud over kort tid
- for arter, der skal bruges specifikt, f. eks .
i kemiske processer, skal specificiteten
være meget høj og dermed begræn
sende
- der må ikke opstå skadelige miljøpåvirk
ninger, f. eks . i form af øget kvælstof- el
ler tungmetaludvaskning
- truede vilde arter må ikke blive udkon
kurreret eller forsvinde
- truede naturtyper må ikke skades, f.
eks. ved invasion af tørvenedbrydere på
højmoser eller kvælstofbindere i heden
·

Tilladelse til udsætning skal som nævnt
indtil videre gives af Levnedsmiddelsty
relsen, og den første tilladelsessag skal fo
relægges Folketinget.
Det er den almindelige opfattelse, at det
er ønskeligt at arbejde mod kun at tillade
arter udsat, der f. eks . er sterile eller som
ikke kan overføre den ændrede egenskab
f. eks. ved krydsning. For arter, der skal
benyttes til frøproduktion, er dette proble
matisk.
INTERNATIONALT ARBEJDE
Ganske samme typer af overvej elser som i
Danmark gøres i mange andre lande, der
er ved at gå ind i arbejdet med gensplejs
ning, og holdningerne inden for de en
kelte lande varierer ligesom her, fra at det
er usandsynligt at skader vil ske, til over
bevisning om, at katastrofale skader må
ventes.
Hidtil er hovedarbejdet internationalt
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foregået inden for OECD, men EF vil i lø
bet af 1988 forsøge indført fælles regler i
form af direktiver for hele Fællesskabet in
den for området. Formålet er som for
dansk lovgivning dobbelt: udnyttelse af
muligheder og minimering af skader.
Indtil videre synes forslagene at tyde på
regler om forhåndsvurdering i hvert en
kelt tilfælde af udsætning og strenge reg
ler for produktion.
Nordisk Ministerråd arbejder også med
problemerne ud fra ønsket om fælles rets
linier for Norden . Også der gælder, at
flora- og faunaforureningsproblemerne er
i fokus.
VIL DER BLIVE SKADER?
Med alle de nævnte vilkår er det muligt, at
man vil kunne opnå kun at se ganske få
eksempler på uheldige virkninger på an
dre organismer af udsætninger af højere
planter og husdyr.
For andre artsgrupper og for udslip vil
forholdet indtil videre være meget uklart.
Det samme vil konsekvenserne af vid ud
bredelse være for miljøkvaliteten og øko
systemer.
Ud over egentlige produktionsnedbrud
eller fejl med spildevand, affald, slam kan
de mest sandsynlige ophav til flora- og
faunaforurening med gensplejsede arter
tænkes at være utilsigtede udslip/undvi
gelser fra væksthuse og dyrestalde, hvor
der sker mindre opformeringer til forsk
ning, indledende trin i opformering eller
hold af stammer af forsøgsorganismer.
På det seneste er en debat begyndt om
muligheden for at udnytte dræber- eller
inaktiviseringsgener (hok-gener), der ind
føres sammen med de ændrede gener, og
som sætter individet ud af funktion under
bestemte forhold, f. eks . ved mangel på et
bestemt stof. - Hvis en sådan teknik kan
etableres, vil man formentlig have en god
sikring i hvert fald mod mikroorganismers
utilsigtede spredning. Hvordan man vil
forholde sig for de højere organismer i
praksis og ud fra etiske overvej elser er
endnu uklart.
Reference: Lov om miljø og genteknologi .
Lov nr. 288 af 4. juni 1986.

Træer og buske i vort gamle kulturlandskab.
Hvad er kultur eller natur, naturopretning eller floraforfalskning?
Søren Ød11111
(Arboretet, 2970 Hørsholm)

DANSKE TRÆER I DANSK JORD?
Både symposiets tema og dette indlægs
emne kan vurderes og diskuteres ud fra
en vifte af indfaldsvinkler og på mange ni
veauer. Vi erkender i tiltagende grad et an
svar for klodens og dette lands natur men i hvilket omfang er vi en del af den?
Er vi stadigvæk aber, når vi på vores vej
henover globens overflade - til fods eller
med befordringsmiddel - ubevidst trans
porterer frø i håret, sokkerne eller tarm
kanalen? Eller er vi rigtige tænkende og
planlæggende mennesker med eller uden
ansvar, når vi bevidst påvirker landskab
og natur og flytter rundt på floraelemen
ter?
Svaret er naturligvis et ja! Vi er abemen
nesker, der uforvarende er en del af natu
ren, nogle mere aber end andre, og med et
selvpåtaget ansvar for de af os selv i tilta
gende omfang nedbrudte eller omkalfat
rede økosystemer, udmøntet i såkaldt na
turforvaltning, som igen er baseret på dels
håndgribelig viden, i det omfang vi har til
egnet os og fortolket den, dels uhåndgri
belige moralske, etiske og æstetiske foreFlom og Fn 1111n 93 (4): "1 2 9- 134, Arlt11s 1987

stillinger om hvad der er rigtigt og forkert.
Dette sidste vil indebære, at der til enhver
tid og i enhver situation - på enhver natur
lokalitet - vil være individuelle opfattelser
af situationen og anledning til en eventuel
argumentation for, hvad der kan eller bør
gøres eller ikke gøres. Her kommer politik
så ind i billedet - kan man vække tilstræk
keligt gehør som enkeltperson eller
gruppe til at få noget gennemført eller
hindret? I vor af industrien belastede del
af verden fokuseres der med rette på beho
vet for forureningsbekæmpelse og natur
genopretning, - på h·æområdet med næ
sten puritanske undertoner: danske træer
i dansk jord . Eller tager jeg fejl?
Lad os for en stund glemme, at enhver
levende organisme er en del af klodens na
tur, og at sortspætten nok ikke er klar
over, at sitkagranen stammer fra det vest
lige Nordamerika, og kirkeuglen ejheller,
at den hule, stynede poppel på det fynske
gærde hvor den har sin rede, er en kryds
ning mellem en nordamerikansk og syd
europæisk sortpoppet og lad os i tan
kerne rydde op i skidtet.
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KONSEKVENSER AF EN UDRENSNING
- ET TANKEEKSPERIMENT
Det kan vi så gøre på forskellige niveauer,
startende med det umiddelbart erkende
lige og sluttende, hvor endeløse proble
mer tårner sig op af historiske årsager og
af mangel på viden om konsekvenserne af
træernes og buskenes frie og ukontrolle
rede kønsliv. Til den historiske baggrund
må som bekendt bl. a. henregnes, at men
nesker og husdyr reducerede skovlandet
Danmarks træbevoksede areal til 4 % (for
200 år siden), helt eller næsten udryddede
visse arter (skovfyr, elm, lind), og at ældre
tiders haver stort set tjente til produktion
af næringsmidler (grøntsager, frugtbuske
og -træer) . I dag har tilplantning øget
skovprocenten til ca . 12, og et tilsvarende
udvidet haveareal er præget af andre be
hov og interesser. Uden for skov- og have
arealerne er der kun - og i aftagende ud
strækning - levnet marginale strimler og
pletter til træer og buske. Undervejs i op
rydningsarbej det står det så enhver frit at
forholde sig til de nævnte floraelementers
tilstedeværelse eller fravær.
EKSOTER, DER IKKE SÅ R SIG,
MEN OPTAGER PLADS
Et meget stort antal arter er umiddelbart
iøjnefaldende som værende noget helt an
det end de velkendte danske, som vi ken
der fra gamle løvskovbryn, og som altså
optager pladsen, hvor der kunne vokse et
andet træ eller slet ikke noget træ, men
som derudover ikke er en konkurrence
mæssig trussel mod anden natur eller
halvkultur, da selvsåning ikke eller stort
set ikke sker. Til denne gruppe hører et
stort antal prydtræer i haverne (f. eks.
Ginkgo fra Ø-Asien, som havebrugskul
tur reddede fra total udryddelse fra jor
dens overflade, hvor den ikke kendes
vildtvoksende - jvf. den europæiske bi
son), og af særlig interesse i denne sam
menhæng nogle træer og buske i landska
bet, som er tidligt indført og vidt udbredt
genner11 plantning (Nielsen 1978, Olesen
& Ødum 1976): landevejspoppel, gråpop
pel, hvidpil, glanspil, dugpilene, park130

lind, østrigsk fyr, syren, for blot at nævne
nogle. - Væk med dem!
EKSOTER, DER S Å R SIG
Så er der de arter, der optager plads som
plantede og selvsåede, og det er straks
meget værre: ahorn fra Tyskland/Mellem
europa (var den kommet af sig selv før el
ler senere, eller var den et dansk træ, hvis
vi havde beholdt Slesvig-Holsten-Lauen
borg?) tegner til at blive klimakstræ på næ
ringsrige skovjorde1� bjergfyr fra Alperne
sår sig som led i gengroningen af oprinde
ligt kulturdegraderede vestjyske jorder
(klitter, heder), rødgranen optager nær
halvdelen af det dyrkede skovareal og sår
sig på podsoleret bøgebund og i mose
rande (var den kommet af sig selv, eller
var den dansk, hvis vi ikke havde mistet
Skåne?), - rugosa-rose fra Ø-Asien breder
sig især langs vore kyster, og sitkagran og
contortafyr fra NV-Amerika sår sig samme
steder som bjergfyr. Og så er der hesteka
stanien, der overlevede tertiærtidens
bjergkædefoldninger og efterfølgende
istider i en lille niche i Grækenland, men
som siden 1600-tallet har præget især øst
danske landskaber og sår sig hist og her.
Af de her nævnte bliver ahorn og ru
gosa-rose nok sværest at udrydde af den
danske flora .
ER ET BORNHOLMSK TRÆ DANSK?
Nu bliver det lidt sværere at tage stilling.
Havde vi ikke alene mistet Skåne, Halland
og Blekinge, men også Bornholm; og
skulle vi dertil tage i betragtning, at visse
arter har så markante geografiske fordelin
ger i landet, at de er udpræget egnsfrem
mede andetsteds, om ikke oplevelses
mæssigt, så erkendelsesmæssigt, - hvad
så med f. eks . følgende:
Spidsløn gør sig kun for alvor gældende
som vildtvoksende på N-Bornholm, og
seljerøn (bornholmsk røn) er nok opstået i
det baltiske, men er endda tvivlsom som
vild bornholmer. Fuglekirsebær er nok
100 % kulturspredt til landet, men måske
ældst og i hvert fald stærkt manifesteret i
bornholmsk terræn. Avnbøg og naur har

Fig. 1. Storbladet elm,
plantet som vejtræ ved
Ketli nge, i forgrunden
til venstre selvsåning
herfra. For 300 år siden
havde kreaturgræsning
stort set udryddet al
mindelig elm i skovene,
men selvsåning fra plan
tede h·æer af uvis her
komst har resulteret i
omfattende genetable
ri ng på næringsrig jord.
S . Ø . fot.

deres markante NV-grænse i SØ-Dan
mark, og havtorn og vintereg har distink
te, lokale udbredelser her i landet. De her
nævnte arter findes i vid udstrækning
plantet og selvsået fra plantninger i områ
der og på lokaliteter, hvor de ikke har vok
set vildt i historisk tid - er det floraforfalsk
ning? Det er det vel, både når de inden
landske racer (provinienser) spredes, og
når de indførte racer af f. eks. avnbøg,
havtorn, spidsløn og naur fra S-Europa og
vintereg fra Norge (Agderkysten) har væ
ret eller bliver produceret og udplantet i
stort omfang. Til samme gruppe kan reg
nes engriflet tjørn, som nok i et vist om
fang bidrager med en oprindeligt hjem
mehørende race i nogle strandkrat, men i
øvrigt er vidt udbredt i hække og mark
hegn og deraf afledte selvsåninger af im
porteret frø fra Mellem- og Sydeuropa .

FORTRÆNGT OG GENINDFØRT
Til problemet med, hvordan vi mon skal
forholde os til arter, der som rødgran og
ahorn var på naturlig vandring mod Dan
mark, da kulturpåvirkningerne af NV
Europa for alvor satte ind, føjer sig proble
met med de arter, som stort set blev ud
ryddet inden for Danmarks nuværende
grænser, men som helt eller overvejende i
form af fremmede racer i vældigt omfang
i dag ses plantet og selvsået: skovfyr, især
i form af sydnorske og skotske racer gen
erobrer tabt land på f. eks . Læsø, Djurs
land, Silkeborgegnen og Bornholm; det
samme gør vortebirken, oprindeligt af frø
importer fra især Mellem-Skandinavien,
og på næringsrige jorder storbladet elm,
selvsået fra et tidligere tæt netværk af vej
træer og fra gårdenes lægivende træhol
me, - frø sydfra oprindeligt.
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JYSKE RACER I SJÆLLANDSK JORD
- OG OMVENDT
I det mindste har fire arter af vore træer
gennem de omskiftende tider holdt stand
i de oprindelige løvskove, langs vandløb
og søbredder i store dele af landet (Ødum
1968): bøg, stilkeg, rødel og ask. Dertil
kunne vi så føje en del af de småtræer og
buske, som har tilsvarende vid udbre
delse i landet: asp, hassel, tørst, røn, grå
pil, hunderose m . fl . I det daglige går vi
nok ikke og forestiller os floraforfalskning
ved det oplivende møde med vore skoves
og landskabers karaktergivende bevoks
ninger af bøg, eg, el og ask. Men så ligetil
er tilværelsen for den tænksomme natur
forvalter ikke: der er med henblik på bl. a .
øget produktion af ved af bedre kvalitet 
eller af rent og skært behov for frø og plan
ter - flyttet rundt på geografiske racer
landsdelene imellem og importeret skov
frø sydfra, f. eks . eg fra Holland (bl. a. hø
stet i plantede alleer) og bøg fra Sydtysk
land, Tjekkoslovakiet og Svej ts. Rødel fra
Gråsten har været foretrukket i mange
dele af landet, o . s .v.
Og der står så i hele blokke i skovene og
som enkelttræer i landskaberne disse ek
sotiske provenienser, som ofte kun et me
get øvet øje vil kunne skelne fra de hjem
mehørende, som de, hvis blomstringen er

± synkron, vil udveksle gener med, - der
sker altså en introgression. - Fører vi nu
flora-renselsesprocessen ud i sin yderste
konsekvens, må tvivl om herkomsten af
plantninger af disse og andre træarter
samt om hvem der måtte være far eller
mor til opvækst i plantningernes opland
komme den ukompromitterede natur til
gode. Altså ud med motorsav og lugejern!
KONSEKVENS I HOLDNING OG
STILLINGTAGEN - ET PROBLEM
Nu har vi altså ført denne renselsesproces
igennem, selv om en lille tvivl om, hvor
vidt alt nu også er ordnet, vil blive ved at
nage: f . eks . : hvad nu, hvis vort nationale
bøgetræ blev indført og i det mindste ud
bredt af de første svineavlende bønder
omkring jernalderens begyndelse?
Nå, vi er i hvert fald sluppet af med ha
vernes rige repræsentation af Ø-Asiens og
Ø-Amerikas træflora (som i parentes be
mærket findes fossil i de vestjyske brun
kulslejer), med stort set alle vejtræer og
mange levende hegn, og vi har fået redu
ceret skovarealet til under de 4 % i 1800 og
lagt N- og V-Jylland samt Bornholm næ
sten bare. Og det er i og for sig et godt tan
keeksperiment, - vi har en udgangssitua
tion for en strategi:
Fig. 2. En 200 år gammel
floraforurening i Rude
Skov: Ægte kastanie og
bagved til højre hesteka
stanie. Ved at hugge tru
ende konkurrenter i den
bøgebe
omgivende
stand (af fremmed her
komst) tager skovdi
striktet prisværdigt hen
syn til disse levende kul
turhistoriske monumen
ter. S . Ø . fot.
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Fig. 3. l mange bøge
skove er dri ftsformen i
dag tillempet naturlig
med tynding og selvsåning, evt. fremmet ved
harvning i gode oldenår. Men i den enkelte afdeling kan sået eller
plantet bøg fra andre
landsdele eller Mellem
europa være udgangs
materialet. Det er ikke
mindst tilfældet i Nord
sjælland, som her i Tak
kekøb hegn. S . Ø . fot.

··,,.

BESKYTTELSE AF DE NATURLIGSTE
SKOVRESTER
Vi har nogle løvskove eller skovrester og
krat, som uanset at de kan påvises at være
påvirket af hugster og kreaturer (det er al
skov i Danmark), kan antages for helt eller
overvejende at være rester af naturligt ind
vandret skov. Sådanne skovrester er der al
mulig grund til at give fredningsmæssig
status, enten så de får urskovsstatus, eller
så kun selvforyngelse accepteres. Særlig
vigtigt, hvis man vil bevare den nordjyske
bøgerace på et antal lokaliteter, vil det
være at udvælge disse mens tid er og frede
mod indplantning af andre racer.
NATURLIG EKSPANSION 
NATURGENOPRETNING
Vi kan vælge at lade sådanne formodet na
turlige skovrester få mulighed for at brede
sig på tilgrænsende jorder, hvor anden,
hidtidig drift undlades. Det ville jo være
naturgenopretning i egentlig forstand og give anledning til konflikter med eng
og hedefredere og ornitologer, hvor sko
ven måske får lov a t genindvandre på mar
ginale jorder, som ikke er under plov. I
hele NV-Europa er alluviale naturskove på
hævet havbund og i flod- og ådale en ud
præget mangelvare.

KVALITETSKONTROL - VISUEL RENS
NING - GENETISK INDSNÆVRING OG
OPBLANDING
Gennem Frøkildeudvalget, som er sam
mensat af frøhandlere, planteskolefolk,
forst- og landskabsplanlæggere og -plan
tører, forskere og fredningsfolk m . fl . , gø
res der en indsats for at dæmme op for
indførsel af mindre klimaegnede racer af
vore træer og buske fra f. eks . Mellem- og
Sydeuropa . Det primære sigte er således
at befri landet for planteskoleplan ter, som
ikke er hårdføre og/eller sygdomsresisten
te, og derfor risikerer at blive grimme eller
ikke at opfylde et teknisk formål. Skovbru
get har et lignende kåringsudvalg, og her
er produktionssikkerhed og krav til til
vækst og kvalitet i fokus. For begge ud
valg gælder, at der vælges frøkilder i dan
ske landskaber, men at herkomsten af de
lurmærkede bevoksninger ikke altid er
kendt, og at der kan ske plantning af af
kommet hvor som helst. Floraforfalsknin
gen bliver kun reduceret ved, at nogle im
porter udelades eller begrænses, mens
den indenlandske opblanding og spred
rling af provenienserne måske tilmed
fremmes.
Gennem udvælgelsen sker der tilmed
en indskrænkning i materialets genetiske
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variation, - en indskrænkning, som yder
ligere kan ske i frøhaver af udvalgte >>elite
planter<< og gennem forædlingsprocesser.
Jordejeren eller naturforvalteren, skov
dyrkere og læplantningskonsulenter står
det imidlertid frit for at udnytte den mu
lighed, der ligger i, at Frøkildeudvalget el
ler det forstlige kåringsudvalg kan have
foranlediget indsamling og udbud af frø
og planter fra de før nævnte, formodet op
rindelige skovrester, og at sådant materi
ale kan plantes i deres hjemegn og der
med via en aktiv indsats · forstærke en
trængt populations udbredelse. F. eks . ud
bydes normalt eg fra Hald Ege, - lige no
get for egnens ny løvtrælæhegn og kom
mende plantninger af skov på marginal
jord.
KULTUR OG NATUR
- HVAD GØR VI HVOR
Den indledningsvis skitserede >>opryd
ning<< ville j eg ikke kunne gå ind for, hver
ken helt eller partielt, regionalt eller lokalt
bortset fra på fredede lokaliteter o. l . , hvor
særlige begrundelser kan gøres gælden
de. Tænk blot på, hvad der er knyttet til
skove og plantager samt træer og buske i
landskabet, haver og byer af anden flora
og fauna, uanset bevoksningernes her
komst (Ødum 1976) .
Hertil kommer de æstetiske oplevelser,
de måtte give, den kulturhistorie og de
plantegeografisk-botaniske
vidnesbyrd
de måtte indebære, deres lægivende og
vejledende funktion og de produkter, de
yder. Men uanset, at jeg finder det helt le
galt, at haveejeren gør, hvad der passer
ham eller hende inden for ligusterhæk
ken, og at der på væsentlige dele af det
samlede skovareal primært tilstræbes pro
duktion baseret på egnsfremmede arter
og provenienser, finder jeg det også rime
ligt at anbefale og vejlede med sigte på en
mere udstrakt anvendelse af vore hjem
lige arter af træer og buske i skovbrug og
åbent land. Men i langt de fleste tilfælde
indebær.e r dette kun en oplevelsesmæssig
opretning; floraforfalskning er det immer134

væk, hvis det på Sjælland plantede træ er
af jysk herkomst - eller omvendt.
SPILLERUM FOR DYNAMIK
Floraforfalskning foretager vi stort set lø
bende ved at plante, også ved at plante de
hjemlige arter; men ved at plante på hidtil
dyrket jord, eller ved a t åbne mulighed for
selvsåning af skov lignende steder, uanset
om frøkilderne hertil er plantede, grund
lægges naturgenopretning. - Og kun gen
nem at lade den største mangelvare i
dansk natur få lov til på langt flere steder
at udvikle sig i og udenfor eksisterende
skove som funktionelle urskove, hvor alt
liv er overladt til kræfternes frie spil, får vi
på langt sigt fremselekteret en så >>Uforfal
sket<< træflora, som det er muligt.
Gode, gamle Darwin har ikke levet for
gæves . Vi må vel antage, at den nordjyske
bøgerace, hvorfra og hvordan den end an
kom, har været mindre end 30-40 genera
tioner om at få sit præg. Tilsvarende må de
i det kunstigt etablerede natureldorado,
Tisvilde Hegn, sammenbragte, oprinde
ligt fremmede skovfyr, birk, gran, eg og
bøg være godt på vej til gennem fri bestøv
ning, selvforyngelse og selektion at ud
vikle lokale racer.
Vi gribes af beretningerne om fortidens
skovsuccesioner, om bøgens kamp med
egen o . s .v. , men hvorfor dog ikke af ahor
nens kamp med bøgen her og nu og af gra
nens fremrykning i Grib Skovs moser? -Vi
bør vel som naturforvaltere og -fredere
ikke blot give os af med at registrere og
konservere og henfalde i begrædelse af
det tabte, men fuldt så meget have øje og
sind åbent for de dynamiske processer og
den plads og tid, de fortjener.
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Forurening af floraen
Si111011 Lægnnrd
(Botnnisk Institut,
Nord/nnrisvej 66, 8240 Risskov)

En helt dækkende definition af begrebet
forurening af floraen er vanskelig at udfor
me. I videste betydning kan det omfatte
alle de planter, der ikke var kommet hertil
ved naturlig indvandring, før mennesker
ændrede landskabet så meget, at der skab
tes nye biotoper. I den betydning omfatter
begrebet altså alle de arter, som er kom
met hertil efter at stenalderbønderne be
gyndte at skabe åbent land i større om
fang, hvad enten de er indført eller ind
slæbt af mennesker, eller de er transporte
ret hertil ved naturlige processer og har
etableret sig i biotoper, der er betingede af
mennesker.
I nedenstående indlæg vil emnet ikke
blive behandlet så bredt, men der vil kun
blive set på nogle af de arter, der er indført
eller indslæbt af mennesker, og som deref
ter har bredt sig agressivt og uønsket ind i
naturlige eller halvnaturlige plantesam
fund, som vi gerne vil bevare . Man kan
sige, at det er de arter, der er groft forure
nende.
Hvor mange det drejer sig om, vil ikke
blive vurderet her. Nogle arter er vidt udF/arn og Fnunn 93 (4): 135-138, Arilus 1987

bredte, men spiller ikke nogen særlig rol
le, andre er lokalt generende, men viser
ikke tendens til at brede sig. I det følgende
vil blive omtalt nogle arter, der både er
vidt udbredte og opfattes som trusler for
et givet plantesamfund.
Derefter gennemgås nogle eksempler
på arter, der i dag ikke spiller nogen særlig
rolle, men som kan opfattes som tikkende
bomber, der pludselig kan eksplodert: og
blive nye, alvorlige gener. Der vil blive af
sluttet med nogle konkluderende be
mærkninger om, hvad man kan gøre for a t
nedsætte risikoen for at få flere alvorlige
flora-forurenere ind i landet.
BJERGFYR OG ANDRE N Å LETRÆER
Af nåletræer findes kun ene og muligvis
taks naturligt her i landet. I løbet af de se
neste to hundrede år er et stort antal arter
indført til plantning i plantager, parker og
haver. Af disse er kun meget få i stand til
selv at brede sig. Det drejer sig især om
bjergfyr, klitfyr og, lidt sjældnere, rød
gran.
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Bj ergfyr blev specielt ind ført til plant
ning i åbne klitter og heder, hvor den er ro
bust nok til at klare sig under meget ugun
stige forhold med stærk blæst og mager
jord . Som det er vel bekendt, har det imid
lertid vist sig, a t den har særdeles gode ev
ner til at sprede sig . Den enkelte plante
sætter frø allerede som 5-7-årig, frøene er
vingede og spredes langt med vinden, de
spirer let under lysåbne forhold, og frø
planterne kan etablere sig i meget mager
jord. Den breder sig på den måde især i
heder og klitter, men den kan også vokse
på bund med høj grundvandstand og er
ofte en trussel i hedemoser. De steder,
hvor den etablerer sig, er altid karakteri
stisk lysåbne, hvilket betyder, at den plan
tevækst, der var på stedet før, forsvinder,
da den ikke tåler skyggen fra bjergfyr.
Bjergfyr - og ligeledes andre nåletræer 
er forsåvidt ikke vanskelige at komme til
livs. Oprykning af unge planter, omhug
ning af ældre, eventuel afbrænding, vil
udrydde de enkelte planter, men den ef
fektive frøspredning gør, at man må blive
ved med at gentage behandlingen med få
års mellemrum for at bevare heder eller
klitter i deres oprindelige tilstand . Lader
man dem blot passe sig selv, kan de hur
tigt ændres til fyrrekra t.
RYNKET ROSE
Rynket rose plantes vidt og bredt og er
som prydbusk utvivlsomt meget værdi
fuld. Den er hårdfør, dens løv er altid
sundt og grønt, den er rigt blomstrende
med store, smukke blomster, røde, rosa el
ler hvide . Den har store hyben, som
mange mennesker samler for at udnytte
dem til marmelade eller andet. Af mange
kendes den ligefrem som »hybenrose<<!
Så længe den dyrkes i indlandet, er
dens vækst ikke særlig agressiv. Den har
nogle underjordiske udløbere, og med
disse kan den brede sig lidt. Men den har
en særpræget egenskab: dens frø holder
sig spiredygtige i længere tid i saltvand,
og den kan spire og etablere sig i ret salt
holdigt Ii1iljø! Da den på grund af sin hård
førhed hyppigt plantes omkring sommer136

huse, kan frøene let skylles ud i stranden
og spredes med havstrømme. Der er nu
næppe nogen sandstrand i Øst-Danmark,
hvor den ikke findes, og mange steder er
den også almindelig i Vestkystens klitter.
Dens foretrukne biotop er den yderste,
nogenlunde stabile strandzone, lige oven
for højvandslinien, og mange steder har
den næsten helt erobret denne zone, der
også for mennesker er det mest attraktive
opholdsareal ved stranden.
Rynket rose kan være særdeles vanske
lig at komme til livs. Selv om man klipper
toppen af den, vil den blot skyde fra grun
den og danne endnu flere af de omtalte
underjordiske udløbere. Jeg ved ikke,
hvordan sprøjtning vil virke på den, anta
gelig ikke særligt effektivt på grund af ud
løberne. Hvis den dræbes ved sprøjtning,
vil de døde, stikkende skud under alle om
stændigheder være en alvorlig gene for
badegæster i lang tid efter behandlingen.
Jeg skønner selv, at den mest effektive ud
ryddelse vil være med buldozer!
KÆMPEBJØRNEKLO
Kæmpe-bjørneklo er et andet eksempel
på en plante, der er indført som prydplan
te . Flot er den da også med sine indtil 3-4
m høje skud med store, friskgrønne blade
og kæmpemæssige, hvide skærme. Dens
vinterstandere er yndede dekorationsgen
stande og indsamling og tra nsport a f disse
er formodentlig en væsentlig sprednings
faktor for arten!
Efter dens indførsel har det vist sig, at
den kan brede sig ind i flere forskellige
plantesamfund, især hvor der er nærings
rig og ret fugtig bund, f. eks . i skovsumpe,
fugtige krat, enge og moser, åbredder og
lignende. Ved sin voldsomme vækst og
sine stærkt skyggende blade kvæler den
alle andre urteagtige planter og kommer
hurtigt til at danne monokulturer. Ud
over at den således påvirker og efterhån
den ødelægger mange halv- og helnatur
lige biotoper, er den stærkt generende for
en del mennesker, der er allergiske over
for den.
Der er en del steder bestræbelser på at
komme den til livs, men det er vanskeligt.

TIKKENDE BOMBER
Tilsyneladende er der dog allerede indført
en række arter, der kan opfattes som tik
kende bomber, som kan eksplodere og
blive mindst lige så store gener som de
oven for omtalte; men det kan da også
være, de bare er fusere !

Den kan nok sprøj tes væk, men i mange
biotoper er dette en uheldig metode - spe
cielt da man antagelig må gentage sprøjt
ningen flere gange, og selvfølgelig også
udrydder andre arter på stedet.
Bjørneklo er to- eller få-årig, danner en
kraftig roset i løbet af et eller få år, og blom
strer derefter kun en gang, før planten
dør. Det bedste middel til bekæmpelse må
derfor være gentagen hugst af de unge
planter, så der ikke mere produceres frø til
fornyelse af bestanden.
Både for rynket rose, for kæmpe-bjør
neklo og for flere andre må vi dog se i øjne
ne, at vi aldrig kan udrydde dem helt. Ska
den er sket, vi må leve med dem og kan
kun gøre os håb om at begrænse generne
på udvalgte steder. Til gengæld burde vi
tage ved lære af erfaringen og søge at und
gå, at noget tilsvarende gentager sig .
Dette er dog ikke helt simpelt. Kun en
grundig vurdering af en arts økologi og
biologiske egenskaber, evt. suppleret med
forsøgsdyrkning, kan afsløre, om der er
fare for at få en ny agressiv art ind i landet.

Den største fare udgør formentlig glans
bladet hæg. Det er en nordamerikansk
art, der for længe siden er indført som
prydtræ i parker og store haver. I de se
nere årtier er den imidlertid blevet plantet
i meget stort omfang i læhegn, skovkanter
og lignende steder. Den er hårdfør og gror
godt. Ved hugst eller beskæring gror den
hurtigt ud igen . Den spredes ikke eller
kun lidt ved frø - endnu da!
Under et besøg i Holland for nogle år si
den kunne man erfare, at glansbladet hæg
betragtes som en meget alvorlig trussel
mod både naturarealer (bl. a . overdrev og
heder) og mod skovbrug. Den spredes
stærkt med frø, idet den har en meget ef
fektiv fuglespredning, og den spirer op
overalt. Når først den er spiret og kommet
i god vækst, er den næsten umulig at
komme til livs. Efter nedklipning har den
en meget hurtig genvækst. Man kunne se
steder, hvor skovbruget havde afdrevet et
stykke fyrreskov og ønskede at genplante.
Dette havde vist sig at være helt umuligt,
idet området var dækket med glansbladet
hæg, som efter afhugning igen skød op
som et tæt buskads, og hægen voksede
hurtigere end nogen af de arter, man øn
skede at genplante med . Hollandske kon
takter oplyste, at det ikke kunne nytte at
sprøjte planterne væk, for der var en rige
lig frømængde i jorden. Man havde over
vejet at buldoze det øverste jordlag for at
få fjernet planter og frø på en gang, såle
des at der kunne blive en chance for at få
noget andet i gang.
Denne beretning kunne synes at være
irrelevant for os; Holland er trods alt et
godt stykke væk og har et noget mildere
klima. Fra et biologisk synspunkt er det
imidlertid meget nærliggende at frygte, at
der kan ske ændringer. Enten kommer
man til at indføre en lidt mere hårdfør
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type (proviniens) end de hidtidige, eller
også sker der en vis ringe frøformering
blandt de typer, vi har - og dermed kom
mer der muligheder for en gradvis selek
tion af en mere hårdfør type . Frygten for,
at vi om få år eller årtier kan være i en lig
nende situation som Holland, synes be
kræftet ved oplysninger om, at der i det
sydvestlige Jylland flere steder er set ret
stærk frøspredning af arten!
En anden plante, der kan være grund til
at frygte, er Japan-pileurt. Den dyrkes
som haveplante, bliver 2-3 m høj, breder
sig ved udløbere og danner tætte, stærkt
skyggende bestande, som kvæler alt an
det. Arten er efterhånden ret ofte forvildet
til lossepladser, vejkanter og lignende ste
der. Der er intet sikkert kendskab til, hvor
dan den spredes her i landet, men det an
tages at den smides ud med haveaffald.
Men også her er der en meget alvorlig ri
siko for, at der kan indføres eller opstå en
ny type, som har let ved at spredes.
Som endnu et eksempel kan nævnes
kæmpe-springbalsamin. Denne er enårig,
vokser let til 1 . 5-2 m højde i løbet af en
sommer og er pragtfuldt blomstrende.
Den dyrkes lejlighedsvis som prydplante
og ses hist og her forvildet. Både i Syd
England og i Tyskland kan man imidlertid
se den dække store arealer på fugtig bund
i floddale, hvor den formentlig har for-
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trængt en lav engvegetation. Også her er
der en nærliggende risiko for, at en mere
hårdfør type kan blive indført eller kan op
stå lokalt, så den kan brede sig lige så vold
somt her i landet.
KONKLUSION
Men hvad kan der så gøres for at undgå
disse risici? - Der findes næppe noget uni
versalmiddel, men i det følgende vil der
blive givet nogle generelle anbefalinger.
De nævnte tilfælde og andre tilsva
rende har ingen ydre fælles træk, som
kunne have advaret os, før de pågæl
dende arter blev indført. Hvis man der
imod umiddelbart efter indførelsen havde
været tilstrækkelig opmærksom på deres
aggressive vækst og på deres sprednings
muligheder, kunne man formentlig have
stoppet dem, så de aldrig var blevet spred t
i landskabet. Det bør derfor henstilles, at
alle, som beskæftiger sig med introduk
tion af nye planter i planteskoler, arbore
ter, botaniske haver, forsøgsstationer
o.s.v. , er opmærksomme på eventuelle fa
resignaler og sørger for at gribe ind og få
udryddet arter eller former, som forekom
mer at være for aggressive i deres spred
ning og vækst. Vi kan ikke vente, til den
aggressive vækst har vist sig i naturen for så er det for sent.

Flora- og faunaforfalskning - et naturforvaltningsproblem
Ib joh1rsen
(Naturfredningsrådet,
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm)

Siden sidste istid er mange arter af dyr for
svundet fra Danmark . Nogle i forhistorisk
tid (brun bjørn, elg), andre i historisk tid
(tredækker, ulv) og nogle først i de seneste
årtier (mellemflagspætte). For andre arter
gælder, at deres nuværende bestande er
så stærkt reducerede sammenlignet med
tidligere og nu så små, at de må betegnes
som truede arter (klokkefrø, odder) .
Dette århundredes konstant øgede mil
jøbevidsthed i forbindelse med de seneste
årtiers velstand og tekniske muligheder
har øget interessen for at genindføre eller
ophjælpe bestande af forsvundne eller
truede arter gennem at udsætte individer
af de pågældende arter, individer som kan
have deres oprindelse fra vilde bestande
andetsteds eller fra opdræt.
Muligheden for udsætning rejser
spørgsmålet: er en mulig udsætning al
drig ønskværdig? og hvis svaret på dette
spørgsmål er nej, afføder dette et nyt
spørgsmål: udfra hvilke kriterier skal det
vurderes, om en mulig udsætning er
Flom og Fnu11n 93 (4): 139-142, Arirus 1987

ønskværdig? Dette notat behandler disse
to spørgsmål.
DEN NATURLIGT HJEMMEHØRENDE
FAUNA
Besvarelsen af det første spørgsmål rej ser
igen spørgsmålet: hvad er den optimale
artssammensætning af Danmarks flora og
fauna? Efter Naturfredningsrådets vurde
ring kan de ønskelige arter opdeles i to
grupper:
l) Arter, der naturligt hører hjemme i
Danmark
2) Arter, der er indført til Danmark, el
ler som menneskets aktiviteter (f.
eks . den af landbruget skabte kultur
steppe) har givet indvandringsmu
ligheder, og som i dag har en sådan
betydning (traditionsmæssig eller er
hvervsmæssig), at de udfra en samlet
vurdering må betragtes som positive
elementer i den danske flora og
fauna.
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En præcisering af de naturligt hjemme
hørende danske arter kan være som føl
ger: de arter, som ville findes i Danmark i
dag, dersom der ingen menneskelige akti
viteter havde været siden den sidste istid.
Denne definition indebærer, at ikke alle
arter, der siden istiden har levet i Dan
mark, kan betragtes som naturligt hjem
mehørende i dag. Eksempler er krøltop
pet pelikan og ren, hvis forsvinden formo
dentlig for begges vedkommende kan til
skrives klimatiske årsager. Omvendt må
stor hornugle betragtes som naturligt
hjemmehørende, idet dens nutidige fra
vær i den danske fauna udelukkende skyl
des menneskets efterstræbelse, særligt
sidst i forrige århundrede.
Efter rådets mening bør kun arte1� som
tilhører en af de ovenfor nævnte grupper
forsøges udsat, men også for disse arter
gælder, at der meget ofte vil være forhold
som gør, at udsætning må frarådes.
Udsætning bør kun ske, hvor en art tid
ligere er forekommet. Dette synspunkt er
af stor betydning i Danmark på grund af
de mange mindre øer, som ofte har en re
duceret flora og fauna sammenlignet med
Jylland og hovedøerne . Odderen mangler
i dag på både Læsø og Samsø, men er tidli
gere forekommet på Samsø. Udsætning
bør derfor for disse to øer kun kunne
komme på tale for Samsø. En høj artsdi
versitet er ikke i sig selv et mål som bør til
sh·æbes . Kun hvor det skønnes at have
været den oprindelige tilstand skal den til
stræbes. Der bør efter rådets mening til
stræbes den højest mulige grad af autenti
citet, forstået som den flora og fauna, der
>>naturligt<< på baggrund af klima, jord
bundsforhold, historiske faktorer, spred
ningsmuligheder etc. hører hjemme på en
given lokalitet.
Der skal herefter omtales en række for
hold, som bør tages i betragtning, før man
afgør om en given art eventuelt skal ud
sættes på en given lokalitet.
ÅRSAGER TIL FORSVINDEN
Helt afgørende inden udsætning eventu
elt gennemføres er, at der eksisterer en
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velbegrundet hypotese om, hvorfor den
pågældende art er forsvundet fra eller re
duceret i antal på den pågældende lokali
tet. Når årsagerne ikke kendes, mislykkes
udsætninger som oftest. Og de benyttede
ressourcer kunne have været anvendt
bedre til andre formål.
En forudsætning for eksistensen af en
sådan hypotese er et godt kendskab til
den pågældende arts biologi. Meget ofte
vil et sådant kendskab mangle eller være
så mangelfuldt, at en rimelig hypotese
ikke lader sig formulere . I sådanne til
fælde bør udsætning ikke forsøges, før
kendskabet til artens biologi er blevet for
øget. Noget der i praksis sjældent er mu
ligt at opnå på den lokalitet, hvor en ud
sætning ønskes foretaget.
En udsætning af klokkefrøer til vand
huller, hvorfra de er forsvundet, således
som der er nævnt eksempler på i Fred
ningsstyrelsens notat af 19/3 1984, må såle
des frarådes, da der efter Rådets mening
ikke foreligger velbegrundede hypoteser
om årsagerne til klokkefrøens forsvinden
fra bestemte vandhuller, som tilsynela
dende ikke har ændret karakter.
Argumentationen er præciseret i Rå
dets skrivelse af 2/5 1984 om eventuel ud
sætning af vandrefalke.
Rådet finder, at dette forhold er af den
største betydning ved vurdering af enhver
udsætning. Uanset at dette kan synes ind
lysende, er det en kendsgerning - også i
kostbare, mangeårige og i øvrigt professi
onelle udsætningsprojekter.
Som eksempel kan nævnes det klassi
ske projekt med a t opdrætte Hawaigåsen i
fangenskab og udsætte fangenskabsfug
lene i den oprindelige biotop på Hawai. Til
trods for, at dette projekt startede for mere
end 50 år siden, ved man endnu ikke i dag
om udsætning er nødvendig, og om der
faktisk stadig findes en vild bestand, der
yngler med succes. Denne uvidenhed er
begrundet i det praktiske forhold, at ar
tens ynglebiotop, højtliggende lavablok
marker, er meget vanskelig tilgængelig.
(A. Berger i S. Tempie (ed . ) : Endangered
hirds. Univ. of Wisconsin Press (1978))

Dette forhold kan naturligvis kun være en
forklaring, ikke en undskyldning. Utvivl
somt kunne resultah·ige feltundersøgelser
have været gennemført for en brøkdel af
det beløb, som opdræt og udsætning har
kostet.
YDERLIGERE UNDERSØGELSER
Står man overfor at skulle starte undersø
gelser af en given art med henblik på even
tuel udsætning, er det naturligvis hen
sigtsmæssigt forud at vurdere, hvilke data
der især er behov for at indsamle. Første
prioritet må her gives til undersøgelser,
der gør det muligt at identificere den eller
de populationsbegrænsende faktorer. For
en dyreart kan det f. eks . være fødemæng
d e, muligheder for skjul så predationen
holdes lav, miljøgifte, død i trafikken o . s .v.
Når først den eller de begrænsende fakto
rer kendes, er betingelserne for en kvalifi
ceret stillingtagen til stede.

NATURLIG SPREDNING
Er der en rimelig sandsynlighed for, at en
art ved naturlig spredning med tiden atter
vil etablere sig på en lokalitet, hvorfra den
nu er forsvundet, vil dette tale imod at for
søge udsætning. Dette spørgsmål er også
behandlet i Rådets skrivelse af 2/5 1984
vedrørende eventuel udsætning af fan
genskabsopdrættede vandrefalke.
Men det må jo nok erkendes, at selvom
det for den enkelte art kan sandsynliggø
res, at den med tiden spontant vil gen
indvandre, vil tidshorisonten måske ofte
være så fjern, at det vil føles urimeligt at
skulle vente på, at dette sker. Det vil f.
eks. muligvis tage århundreder, før stor
hornugle har spredt sig så meget i Tysk
land og Sydsverige, at den spontant vil
genindvandre til henholdsvis Sønderjyl
land og Nordøstsjælland. Og hvor lang tid
en spontan spredning til Bornholm, hvor
den muligvis tidligere er forekommet, vil
vare, kan man kun gisne om.

Fig. 1 . Løvfrø.
Foto: P. Skriver.
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ARVEMÆSSIGE FORHOLD
Kan dyr, der genetisk set står de individer
nær, som oprindelig fandtes på den lokali
tet, hvor udsætning overvej es, ikke skaf
fes, kan det være rigtigere at undlade ud
sætning end at udsætte individer af
stærkt afvigende genetisk type. Herover
for står dog det forhold, at en lille, truet og
isoleret bestand kan vise tegn på nedsat
vitalitet gennem indavl i en sådan grad, at
tilførsel af fremmede individer bliver
ønskværdig.
Således må Rådet fraråde udsætning af
f. eks . finske oddere for at ophjælpe den
lille bestand ved Arresø. Indtil alle mulig
heder for at ophjælpe den oprindelige be
stand, formodentlig genetisk tilpasset de
lokale forhold, er udtømt, bør man ikke in
troducere individer af en afvigende gene
tisk finsk type. Skulle det ske, at odderen
uddør i Arresø-området og spontan gen
indvandring ikke kan forventes, da vil ud
sætning muligvis være ønskeligt, men
den bør da foretages fra en så nærboende
bestand som muligt.
Dette peger i retning af, at man bør give
et projekt, der sigter mod at styrke i hvert
fald en dansk odderpopulation høj priori
tet. Et sådant projekt kunne udover fred
ning af levestederne, opretholdelse af en
god vandkvalitet, fjernelse af fiskeruser
m .v. , også bestå i skabelsen af unaturligt
gunstige forhold ved f. eks. anlæggelse af
et par fiskedamme i nærheden af en natur
ligt forekommende yngleplads eller en el
ler flere kunstige ynglepladser. På denne
måde kunne der måske skabes et centrum
med et populationsoverskud, hvorfra
spredning til andre områder kan ske, ef
terhånden som betingelserne forbedres.
Et sådant projekt kunne f. eks . udføres i
området i Thy, hvor der stadig findes en
god odderbestand .
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FREMSKAFFELSE AF UDSÆTNINGS
MATERIALE
Kan egnet udsætningsmateriale skaffes
på acceptabel vis? Dette kan være et pro
blem for arter, der generelt er truet og få
tallige i en større del af deres udbredelses
område. Det er således uheldigt, når man
til genetableringsforsøg med klokkefrø i
Sverige bruger haletudser fra en af de få
danske bestande (Nekselø) .
FARLIGE FAUNAELEMENTER
Kan artens tilstedeværelse accepteres?
Både ulv, bjørn og los ville formodentlig
være naturligt forekommende i Danmark,
hvis de ikke var blevet fortrængt af men
nesket. Ulv og bjørn vil i hvert fald næppe
være acceptable som faunaelementer i
dagens Danmark, selvom der skulle være
potentielle levesteder.
GENETABLERINGSUDGIFTER
Kan udgifterne holdes nede på et accepta
belt niveau, eller sagt med andre ord: er
udsætningen prisen værd? I USA har der
i de seneste år været en del diskussion
om, hvorvidt de meget store beløb, der be
nyttes i forsøget på at bevare den udryd
delsestruede californiske condor, er ac
ceptable.
Efter disse syv forhold skal der afslut
ningsvis peges på, at det efter Rådets
mening må være et krav, at eventuelle ud
sætninger følges op med monitering, såle
des at det kan vurderes, om udsætningen
har været mislykket eller resultatrig.
Dette gælder især, hvor der er tale om ar
ter, der ikke tidligere har været forsøgt ud
sat, og hvor udgifterne til forsøget har væ
ret store .
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