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L E D E R
NOVANA

OECD anbefalede i 1999 - i sin
vurdering af miljøindsatsen i
Danmark- at udarbejde alsidige,
landsdækkende arealstatistikker for
alle beskyttede områder og at
forbedre samordningen af viden om
biodiversitet og naturovervågning
som en del af et samlet landsdæk
kende overvågningsprogram.
OECD var med andre ord ikke
tilfreds med vor viden om naturens
tilstand i Danmark. Det betød, at
Danmark ikke i tilstrækkelig grad
levede op til sine internationale
forpligtelser.
Projektet NOVANA - National
Overvågning af VAndmiljø og NAtur
- er et storstilet program, som
formentlig kan rette lidt op på dette
forhold. Projektet er en slags
"knopskydning" af NOVA-projektet
(National Overvågning af Vand
miljø), som har kørt de sidste par år.
En kraftig knopskydning må man
vist sige, idet hovedvægten i de
kommende 6 år vil ligge på
NOVANA.
Miljø- og Energiministeriets
etablerede i 200 l Fagdatacenter for
Biodiversitet og Terrestriske
Naturdata, placeret ved DMU, Kalø.
Det nye center udstikker retningsli
nierne for undersøgelserne. Amterne
står for den lokaie udførelse af
projektet.
Overalt i landet er trænede felt
biologer netop nu i gang med
registrering, observation og prøvet
agning i en grad, som er noget
udover det sædvanlige. Det er

Hagbards Høj ved Sorø nnnmer mange sjældne overdrevsarter, men undersø
ges ikke i NOVANA-projektet. Foto: Jon Feilberg. 2001.

udelukkende landets beskyttede
naturtyper (udvalgt blandt typerne i
NATURA 2000's liste) der er
omfattet af NOVANA-projektet.
Men det er jo- desværre- ikke
gjort med en række vellykkede
feltsæsoner, resulterende i tonsvis af
data. Hvis projektet virkelig skal
gøre en forskel, så skal indsatsen
følges op af et langt, sejt træk "på
datasiden". Vi skal have ny viden om
de beskyttede naturtyper, om
dynamikken arterne imellem, åm
truslerne, de oplagte og især de
"mere snigende".
Hvis vi får et "bo ost" af viden om
naturtyperne, kan vi bevare flere
naturområder og stoppe tilbagegan
gen for flere af vore hede, kær- og
overdrevsarter.
Det forekommer imidlertid at være
en mangel i NOVANA-projektet, at
det ikke omfatter overvågnings
parametre til selvkontrol. Der burde
være metoder, der kunne afsløre, om
tilbagegangen i biodiversiteten er

stoppet senest i år 20 l O. Det er det
mål, som regeringen og EU har sat
sig.
Og så må vi heller ikke glemme, al
den natur, som ikke undersøges, som
ikke ligger i EU-habitatoniråder!
Der ligger en fare i den kraftige
fokusering på enkelte områder, det
være sig nationalparker eller
beskyttede naturtyper. Der er megen
anden god natur, som kræver fuld
opmærksomhed, hvis den skal undgå
forringelse eller destruktion!
Herfra byder vi NOVANA velkom
men. Vi må håbe, at projektet kan
medvirke til beskyttelse af vore små,
spredte "natur-øer" midt i det danske
kulturlandskab. Vi tilslutter os
målsætningen fra DMU's hjemme
side: Ingen mål uden overvågning
...og ingen overvågning uden mål.
Red.
Redaktionen beklager det forkerte
åstal på forsiden af hæfte l l O ( l ).
Det skulle naturligvis være 2004

En kommenteret og
revideret oversigt over danske ·fisk
Henrik Carl', Jørgen G; Nielsen' og Peter R. Møller'

ne et solidt grundlag for bedøm
melse af eventuelle fremtidige æn
dringer af fiskefaunaens sammen
sætning i Danmark. Desuden vil
den have interesse for danske og
udenlandske fiskebiologer samt for
alle naturinteresserede.
Metoder

An an notated and revised list o f Danish fishes

This paper presents the first thoroughly revised list of Danish fishes in
more than 30 years. It comprises 246 species, summarizing e.g. the 30
species recorded for the first time since 1970 and one that is the result of
a taxonomic revision. The earliest account of Danish freshwater and mari
ne fishes inelurled 139 species (K.røyer 1838-53), the latest dealt with 215
species (Muus 1970). We inelude all species that with certainty have been
recorded from Danish freshwater and in Danish territorial water (Fig. l )
i.e. species present in calleetions andfor mentianed in scientific publicati
ons. Undocumented species and single specimens of species released
from aquaria are not ineluded.
The 246 species comprised 194 (79%) marine (reproduce in salt water)
and 52 (21%) freshwater species (reproduce in freshwater). A total of 143
(58%) species are breeding in Danish waters and of these 136 (95%) are
native while 7 (5%) species are introduced, breeding species. The three
spined stickleback, breeding both in salt- and freshwater, is considered a
marine species in the statistics.
Key words: Demnark, Pisces, check-list

Den første oversigt over Danmarks
fiskefauna er H. K.røyers "Danske
Fisk", et trebinds værk, der blev
trykt i årene 1838-1853. På 1279
sider giver han detaljerede oplys
ninger om de dengang 139 kendte
danske fiskearter. Den næste pub
likation, der behandler samtlige
danske fisk, er bind 2 af Zoologia
Danica (1878-1907). Heri beskri
ver og afbilleder G. Winther, H. J.
Hansen og A . S. Jensen. 171 arter. I
"Danmarks Fauna" Fisk 1-3, der
udkom i 1912-17 nævnes 176 arter
fra Danmark (Otterstrøm 191217), til hvilken Jensen ( 1940) til
føjede 12 arter. I 1950 udkom
"List of Danish vertebrates", hvis
fiskeafsnit nævner 231 arter (Bru-

un og Pfaff 1950), hvoraf 16 dog
kun er kendt fra den svenske vest
kyst og den norske sydkyst - reelt
215 arter. Den seneste oversigt be
handler 218 arter af danske fersk
og saltvandsfisk (Muus 1970), af
hvilke 3 (bugstribet bonit, Katsu
wonus petamis (Linnaeus), horn
ulk, Triglopsis quadricornis (Lin
naeus), spansk makrel, Scomber
japonicus (Houttuyn)) ikke er fan
get i dansk farvand - reelt altså
215 arter.
Hovedformålet med denne liste er
at skabe et samlet overblik over
den danske fiskefauna, herunder
især de 31 arter som er kommet til
i de sidste ca. 30 år. Listen vil dan-

Nedenstående artsliste er fremkom
met ved kritisk at gennemlæse tid
ligere litteratur samt at granske
indberetninger (fotos eller indsend
te fisk) til Zoologisk Museum og
lignende institutioner. Vi har i over
sigten kun medtaget de arter, der
med sikkerhed er konstateret i
dansk ferskvand samt i dansk terri
torialfarvand (Fig. l), dvs. arter,
der er repræsenteret i samlinger el
ler er omtalt i videnskabelige artik
ler. Vi har således udelukket udo
kumenterede arter, som fx brasen
flire, Abramis ballerus (Linnaeus),
døbe!, Leuciscus cephalus (Linnae
us) og vimme, Vimba vimba (Lin
naeus) (Jensen 2002) samt enkelt
fund af ikke-ynglende akvariefisk
og havedamsfisk", fx alm. sol
"
aborre, Lepomis gibbosliS Linnae
us. Endvidere har vi ikke medtaget
grøn læbefisk, Labrus viridis Lin
naeus, da bestemmelsen endnu
ikke er verificeret (Jeppesen og Ce
peda 2001). De to usikkert bestem
te individer kan ses i Øresunds- .
akvariet, Helsingør. Endelig er stor
mundet ørredaborre, Micropierus
salmaides (Lacepede), som blev
·
udsat i ·et par danske søer for ca.
l 00 år siden og hurtigt uddøde,
ikke medtaget i listen.
Listen medtager alle fisk, der er
fanget i Danmark i de sidste par
hundrede år. Den repræsenterer så
·ledes ikke et øjebliksbillede af den
danske fiskefauna. En sådan over
sigt må afvente en egentlig atlasun
dersøgelse.
For ikke at denne oversigt skal bli
ve uoverskuelig lang, er kun de vig-

'Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø
Flora og Fauna 110(2): 29-39. Århus 2004
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Fig. l . Underormåder af danske
farvande: l - Nordsøen, 2 � Ska
gen·ak, 3 - Kattegat, 4 - Bælterne,
5 - Østersøen.
Subdivision of Danish waters: l North Sea, 2 - Skagerrak, 3 - Kat
tegat, 4- the Belts, 5- Baltic Sea.

5.6"
56"

54"

tigste oplysninger medtaget (se
boks herunder).
Den overordnede systematik føl
ger Nelson ( 1 994). Supplerende
viden om fx kendetegn, udbredel
se og biologi kan hentes fra
Whitehead et al. ( 1 984- 1 986),
Muus ( 1 970), Muus & Dahlstrøm
( 1 998), Muus & Nielsen ( 1998)
og Carl (2003).

54"

Forklaring til listen Explanation to the list

Arter mærket med *er påvist senere end Muus ( 1 970).
· Dansk og latinsk navn samt beskriver og årstal for beskrivelsen. Hvis et almindelig brugt navn er forskelligt fra
det officielle danske navn, anføres det i parentes.
· Ynglende eller gæst - som gæster er regnet arter, som ikke yngler i Danmark og som kommer her ved egen
hjælp.
· Udsat, med oplysning om oprindelsesområdet De udsatte fisk omfatter både ynglende og ikke-ynglende m1er.
Alle udsatte fisk i Danmark er ferskvandsfisk. AI1er, der er udsat for mere end hundrede år siden og hvis oprin
.delige udbredelse er usikker (karpe og sølvkarusse/guldfi sk), medregnes som danske ar1er.
· Udbredelse - salt-, brak- og/eller ferskvand. Fig. 1 viser dansk territorialfarvand opdelt i 5 underområder: Nord
søen ( 1 ), Skagerrak (2), Kattegat (3), Bælterne (4) og Østersøen (5).
· Hyppighed: Meget almindelig, almindelig, ret almindelig, ret sjælden, sjælden eller meget sjælden. Det er me
get vanskeligt præcist at kvantificere og afgrænse disse 6 kategorier. Fx kan en art, der er noteret som almindelig
og udbredt i alle 5 zoner, godt være almindelig i zonerne 1 -3, sjælden i zone 4 og meget sjælden i zone 5. Det
" højeste" trin er således anvendt i oversigten.
Species marked with *are new since Muus (1970).
Danish trivial 11C1111es - ifa common name is different from the of
f icial name, the former is mentianed in
brackets. Scientific name with author and year of description.
B1-eeding (=ynglende) or guest (=gæst) - guests are visiting species not breeding in Danish waters.
· Intmduced (=udsat)- species introduced more than /00 years ago are not conside1-ed as "intmduced" species.
All species intmduced in Denmark are ji·eshwater species.
· Distribution (=udbredelse) - saliJJe-, brackish- and/or.fi-eshwafel: The marine water is subdivided info 5 zones
(Fig. 1): North Sea (/), Skagerrak (2), Kattegat (3), the Belts (4) and the Baltic Sea (5).
F1-equency (=hyppighed) - veiJ' common (=meget almindelig), common (=almindelig), rather common (=ret
almindelig), rather rare (=mt sjælden), rare (=sjælden) and vel)' rm-e ( meget sjælden). It was difficult to
quantijj' and de/imit the six categories. E.g. a species jo und in all jive zones can be common in zones 1-3, rare in
zone 4 and vel)' rare in zone 5. The highest score is used in the species list. For distributional details see the
cited literature.
·

·

·

·

=
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Resultater

SLIMÅL- M YXINLDAE
l . Almindelig si i mål (slimål). Myxine
glutinosa Linnaeus, 17S8. Ynglende, salt
vand(1-4). Almindelig.
LAiviPRElTER- PETROMYZONTLDAE

2. Almindelig bæklampret(bæklampret).
Lampetra planeri(Bloch, 1784). Ynglen
de, ferskvand. Ret almindelig.
3. Almindelig flodlampret(flodlampret).
Lampetrajluviatilis (Linnaeus, 17S8).
Ynglende, salt-, brak- og ferskvand(1-S).
Ret almindelig.
4. Havlampret Petromyzon marinus Lin
naeus,.I7S8. Ynglende, salt- og ferskvand
(1-S). Ret sjælden.

Fig . 2. Grønlandshaj - Greenland shark (Somniosus microcephalus). 1 40
cm. Kattegåt, 2003. Foto: G. Brovad.
17S8). Gæst, saltvand( l -3). Meget sjæl
den.

HAVMUS- Ci-HMAERIDAE

RÆVEHAJER-ALOPIIDAE

S. Europæisk havmus (havmus). Chi
maera moustrosa (Linnaeus, 17S8). Yng
lende, saltvand(1-4). Ret almindelig.

14. Almindelig rævehaj(rævehaj). Aia
pias vulpinus (Bonnaterre, 1788). Gæst,
saltvand ( 1-3). Meget sjælden.

RØDHAJER- SCYLIORHINrDAE

BRUGDER- CETORHINIDAE

6. Ringhaj . Galem· melastonws Rafine
sque, 181O. Ynglende, saltvand( l -4). Ret
sjælden.
7. Småplettet rødhaj . Scyliorhinus eani
eulus (Linnaeus, 17S8). Ynglende, salt
vand(1-4). Ret almindelig.
8. *Storplettet rødhaj . Scyliorhinus stel
- Iaris(Linnaeus, I7S8). Ynglencie; salt
vand(1-2). Sjælden.

HAVENGLE- SQUATINIDAE

22. Europæisk havengel(havengel).
Squatiua squatina (Linnaeus, 17S8).
Gæst, saltvand(1-2). Meget sjælden.
ELROKKER- TORPEDLNIDAE

l S. Brugde. Cetorhinus m aximus (Gun
nerus, 176S). Gæst, saltvand(1-4). Nu
meget sjælden.

23. Marmoreret elrokke. Torpedo mar
mora/a Risso, 181O. Gæst, saltvand ( 12). Meget sjælden.
24. Sort elrokke. T01pedo nobiliana
Bonaparte, 183S. Gæst, saltvand (1-2).
Meget sjælden.

SiLDEHAJER- LAMNIDAE

ÆGTE ROKKER- RAJIDAE

16. Almindelig sildehaj (sildehaj ) Lam
J/a nasus (Bonnaterre, 1788). Ynglende,
saltvand(1-S). Ret almindelig.
SEKS- OG SYVGÆLLEDE HAJER- REXANCHID

GLATHAJER- TRIAKIDAE

AE

9. Almindelig gråhaj (gråhaj). Ga/eorhi111/S galeus(Linnaeus, 17S8). Ynglende,
saltvand(1-3). Ret almindelig.
l O. Europæisk glathaj (glathaj). Muste
lus nwstelus(Linnaeus, 17S8). Gæst,
saltvand(1-2). Meget sjælden.
I l . *Stjernehaj. !vfustelus asterias C lo 
quet, 1821. Gæst, saltvand (1-2). Meget
sjælden.

17. *Almindelig seksgællet haj(seks
gællet haj). Hexa11chus griseus(Bonna
terre, 1788). Gæst, saltvand( 1-2). Meget
sjælden.
PIGfiAJER- SQUALLDAE

18. Almindelig pighaj (pighaj). Squalus
·acanthias (Linnaeus, 17S8). Ynglende,
saltvand (1-S). Meget almindelig.

BLINKHINDEliAJER- CARCHARHINIDAE

HAVKALE- DALATILDAE

12. Almindelig hammerhaj (hammerhaj).
Sphyma zygae11a (Linnaeus, 17S8).
Gæst, saltvand ( l ). l eksemplar fanget v.
Sjællands Odde i 1937 (Pfaff 1946) og l
eksemplar(sandsynligvis denne art) ob
serveret i Nordsøen l SO km vest for Blå
vandshug(Kent Olsen, DMU, pers.
komm. 2003).
13. B låhaj . Prio11ace g/auca (Linnaeus,

19. Almindelig sorthaj (sorthaj). Etmopte
rus spina\"(Linnaeus, 17S8). Ynglende,
saltvand(1-2). Ret almindelig.
20. *Almindelig trekanthaj(trekanthaj).
0\ynotus centrina(Linnaeus, 17S8). Gæst,
saltvand(1-2). Meget sjælden.
21. Grønlandshaj (havkal). Somniasus
micmcepha/us(Bloch &. Sclmei der, 180 l).
Gæst, saltvand(1-3). Meget sjælden.

2S. Fyllas rokke. Rajafyl/ae Liitken,
1888. Gæst, saltvand ( 1-2). Sjælden.
26. Gøgerokke. Rajafullonica Linnae
us, 17S8. Ynglende, saltvand (1-2).
Sjælden.
27. Hvidrokke. Raja li11tea Fries, 1839.
Ynglende, saltvand (1-2). Ret sjælden.
28. *Pletrokke. Raja 11aevus MUller &
Henle, 1841. Ynglende, saltvand (1-2).
Meget sjælden.
29. Plovjernsrokke. Raja myri11chus
Linnaeus, 17S8. Gæst, saltvand ( 1-2).
Meget sjælden.
30. *Sandrokke. Raja cireutaris Couch,
1838. Ynglende, saltvand ( 1-2). Meget
sjælden.
31. Skade. Raja batis Linnaeus, 17S8.
Ynglende, saltvand(1-S). Ret alminde
lig.
32. Sortbuget rokke. Raja nidarasiens is
Storm, 1881. Ynglende, saltvand (1-3).
Meget sjælden.
33. Sømrokke. Raja elavata Linnaeus,
17S8. Ynglende, saltvand ( l -S). Ret al. mindelig.
34. Tærbe. Raja radiala Donovan,
.
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(1976) e r 0,3% a fden åleyngel, der træk
ker op i dansk ferskvand, arnerikanske ål.
39. Europæisk ferskvandsål (ål). Anguil
la anguilla (Linnaeus, 1758). Gæst
(yngler i Sargassohavet), salt-, brak- og
ferskvand (1-5). Meget almindelig.
SNEPPEÅL-N EMICHTI-IYIDAE

40. *Langhalet sneppeål (sneppeål).
Nemichthys scolopaceus Richardson,
1848. Gæst, saltvand (1-2). Meget sjæl
den.
HAVÅL-CONGRIDAE

41. Almindelig havål (havål). Conger
conger (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand
(1-5). Sjælden.
ANSJOSER-ENGRAULTOAE

42. Europæisk ansjos (ansjos). Engratdis
encrasicolus (Linnaeus, 1758). Ynglen
de, saltvand (1-4). Ret almindelig.
SILD-CLUPEIDAE

Fig. 3. Sneppeål - snipe eel (Ne
michthys scolopaceus). 1 08 +? cm,
Skagerrak 2003. Foto: G. Brovad.
1808. Ynglende, saltvand (1-5). Almin
delig.
PIGROKKER- DASYATIDAE

3 5. Europæisk pigrokke (pigrokke/pi1. rokke). Dasyatis pastinaca (Linnaeus,
1758). Gæst, saltvand (1-5). Meget sjæl
den.
ØRNEROKKER-MYLIOBATIDAE

36. Almindelig ørnerokke (ørnerokke).
Myliobaiis aquila (Linnaeus, 1758).
Gæst, saltvand ( 1-2). Meget sjælden.
STØRER-ACIPENSERIDAE

37. Almindelig stør (stør). Acipenser
sturio Linnaeus, 1758. Gæst (ynglende
bestand uddød), salt- og ferskvand (1-5).
Nu meget sjælden.
fERSKVANDSÅL-ANGUILL!DAE

38. *Amerikansk ferskvandsåL Anguilla
rostrata (Lesueur, 1817). Gæst (yngler i
Sargassohavet), salt-, brak- og ferskvand
(1-5). Ret almindelig. l følge Boetius

43. Atlantisk sild (sild). Clupea haren
gus Linnaeus, 1758. Ynglende, saltvand
(1-5). Meget almindelig.
44. Europæisk brisling (brisling). Sprat
tus spral/us (Linnaeus, 1758). Ynglende,
saltvand (1-5). Meget almindelig.
45. Europæisk sardin (sardin). Sardina
pilehardus (Walbaum, 1792). Gæst, salt
vand(1-4). Sjælden.
46. Majsild. Alosa alosa (Linnaeus,
1758). Gæst, salt- og ferskvand(1-5). Ret
sjælden, almindeligst ved Sydvesyylland.
47. Stavsild. Alosafallax (Lacepede,
1803). Gæst, salt- og ferskvand(1-5). Ret
sjælden, almindeligst ved Sydvestjylland.
Muligvis ynglende i Randers Fjord (Ras
mussen 2004).
KARPEFAMILIEN-CYPRINIDAE

48. Almindelig brasen (brasen). Abra
mis brama (Linnaeus, 1758). Ynglende,
fersk- og brakvand. Meget almindelig.
49. Almindelig elritse (elritse). Phoxi
nus plwxinus (Linnaeus 1758). Ynglen
de, ferskvand. Ret sjælden.
50. Almindelig grundling (grundling).
Gobio gobio (Linnaeus, 1758). Ynglen
de, ferskvand. Ret sjælden, mest almin
delig i Jyl land.
51. Almindelig løje (løje). Albumus
albumus (Linnaeus, 1758). Ynglende,

fersk- og brakvand. Ret almindelig.
52. Almindelig karpe (karpe). Cyprinus
cwpio Linnaeus, 1758. Ynglende, fersk
og brakvand. Almindelig.
53. Almindelig karusse (karusse). Ca
rassius carassius (Linnaeus, 1758).
Ynglende, ferskvand. Meget almindelig.
54. Almindelig rimte (rimte). Leuciscus
idus (Linnaeus 1758). Ynglende, fersk
og brakvand. Ret almindelig.
55. Almindelig rudskalle (rudskalle).
Scardinius eiJ'Ihrophthalmus (Linnae
us, 1758). Ynglende, ferskvand. Almin
delig.
56. Almindelig skalle (skalle). Rutilus
rutilus (Linnaeus, 1758). Ynglende,
fersk- og brakvand. Meget almindelig.
57. *Båndgrundling. Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel,
1846). Ynglende, ferskvand, udsat (fra
Asien). Kun kendt fra en lokalitet i
Nordjylland (Olesen et al. 2002).
58. *Europæisk bitterling (bitterling).
Rlwdeus amarus (Bloch, 1782). Yng
lende, ferskvand, udsat (fra Mellemeuro
pa). Kun kendt fra et par lokaliteter på
Sjælland (Møller & Menne 1998, Carl,
pers. komm. 2003).
59. F lire. Abramis bjoerkna (Linnaeus,
1758). Ynglende, ferskvand. Ret almin
delig.
60. *Græskarpe. CtenophmJmgodon
idella (Valenciennes, 1844). Ikke yng
lende, ferskvand, udsat (fra Kina). Ret
almindelig.
61. *Marmorkarpe. Aristich/hys nobilis
(Richardson, 1845). Gæst, fersk- og
brakvand (4-5). Meget sjælden. Ca. 20
eksemplarer fanget ved sydøstvendte
kyster 1987-92, sandsynligvis undslup
pet fra polsk dambrug.
62. Regnløje. Leucaspius deli11eatus
(Heckel, 1843). Ynglende, ferskvand.
Ret almindelig, særligt på Sjælland.
63. Sabelkarpe. Pelecus cultratus (Lin
naeus, 1758). Gæst, fersk- og brakvand
(5). Meget sjælden.
64. Strømskalle. Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk- og
brakvand. Ret sjælden (Jylland).
65. Suder. Tinea Iinea (Linnaeus,
1758). Ynglende, ferskvand. Almindelig.
66. *Sølvkarpe. Hypophthalmichthys
molitrix (Valenciennes, 1844). Ikke yng
lende, ferskvand, udsat (fra Asien). M e\
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get sjælden, flest i Københavns-området
(Nielsen 1988).
67. Sølvkarusse (guldfisk). Carassius
auratus (Lionaeus, 1758). Yngleode,
ferskvand. A !mindelig.
SMERLINGER-COBITIDAE

68. Almindelig pigsmerling (pigsmer
ling). Cobitis laenia Linnaeus, 1758.
Ynglende, ferskvand. Sjælden, kun på
Sjæl land, Fyn og Lolland.
69. Dyndsmerling. Misgumusfossilis
(Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk
vand. Meget sjælden, kun i Sønderjyl
land.

Fig 4. Sølvkarpe - silver carp (Hypophthalmichthys n�bilis). 25 cm. Fra
dambrug - from fish farm. Foto: G. Brovad.

BJERGSTRØMFISK- BALITORIDAE

SMELT-0SMERIDAE

70. Almindelig smerling(smerling). Bar
batu/a barbatu/a (Lionaeus, 1758). Yng
lende, ferskvand. Sjælden, kun på Fyn og
i Jylland.

77. Europæisk smelt(smelt). Osme/'1/s
eperlanus (Lionaeus, 1758). Ynglende,
fersk- og brakvand. Ret almindelig.

DVÆRGMALLER-lcrALURIDAE

78. Almindelig helt (helt). Coregonus
lavarelus(Linnaeus, 1758). Ynglende,
fersk- og brakvand, sjældnere også salt
vand. Ret sjælden, dog almindelig i Midt
og Vestjylland samt i Suså-området.
79. Almindelig ørred(bækørred, havør
red, søørred og ørred). Salmo trul/a Lin
naeus, 1758. Ynglende, fersk- og saltvand
(1-5). Meget almindelig.
80. Atlantisk laks (laks). Sa/mo salar
Linnaeus, 1758. Ynglende, fersk- og salt
vand (1-5). Ret almindelig, gydebestande
dog sjældne.
81. Europæisk stalling (stalling). Thy
mallus thymallus (Lionaeus, 1758). Yng
lende, ferskvand. Ret almindelig i Midt
og Vestjylland.
82. *Fjeldørred. Salvelinus alpinus(Lin
naeus, 1758). Tkke ynglende, ferskvand,
udsat i lystfiskersøer(fra dambrug- op
rindelig fra Nordskandinavien). Ret sjæl
den.
83. Helt! ing. Coregonus albula (Linnae
us, 1758). Ynglende, ferskvand. Ret sjæl
den, kun i et par jyske åer og søer og må
ske i Søtorup Sø, Sj ælland.
84. Kildeørred. Sa/velinusfontinalis
(Mitchell, 1815). Ynglende, ferskvand,
udsat bl.a. i lystfiskersøer(fra dambrug
oprindelig fra Nordamerika). Ret sjælden,
i flere jyske åer.
85. *Pukkellaks. Oncorhynclws gor
busclw (Walbaum, 1792). Gæst, saltvand

LAKSEFAMILIEN-SALMONIDAE

71. Brun dværgmalle (dværgmalle).
A meiurus nebulosus (Lesueur, 1819).
Ynglende (Karsten Hansen, pers. komm.
2002), ferskvand, udsat (fra Nordameri
ka). Meget sjælden.
EGENTLIGE MALLER- SILURIDAE

72. Europæisk malle (malle). Si/urus
g/anis Linnaeus, 1758. Ikke ynglen
de, ferskvand (oprindelig bestand ud
død), udsat (fra Mellem- og Sydeuro
pa) . Meget sjælden.
GEDDER- EsOCIDAE

73. Almindelig gedde(gedde). Esox luci
us Linnaeus, 1758. Ynglende, fersk- og
brakvand. Meget almindelig.
HUNDEFISK- UMBRIDAE

74. *Lille hundefisk. Umbra pygmaea
(DeKay, 1842). Ynglende, ferskvand, må
ske udsat (fra USA via Tyskland). Kun fra
få lokaliteter i Vestjylland. Sjælden(Niel
sen 1988).
GULDLAKS-ARGENTINIDAE

75. Almindelig guldlaks (guldlaks). A r
gentina silus(Ascanius, 1775). Ynglen
de, saltvand (1-2). Almindelig.
76. Strøms ild. A1genlina sphyraena Lin
naeus, 1758. Ynglende, saltvand (1-2).
Ret almindelig.

(4). Meget sjælden, et enkelt eksemplar
fra Vej le fjord i 1976(Nielsen 1988).
86. Regnbueørred. Oncorhynclws my
kiss(Walbaum, 1792). Ynglende, fersk
og saltvand (1-5), udsat(fra dambrug
oprindelig fra N.V Nordamerika). Almin
delig.
87. Rødstrubet ørred. Oncorhynchus
clarki(Richardson, 1836). Ynglende,
ferskvand, udsat(fra dambrug- oprinde
lig fra N.V Nordamerika). Sandsynligvis
almindelig, men status er ukendt, da den
er blandet genetisk med regnbueørred.
88. Snæbel. Coregonus oxyrinclws (Lin
naeus, 1758). Ynglende, fersk- og brak
vand. Ret almindelig i få vestjyske å-sy
stemer. DNA-undersøgelser tyder på, at
snæbelen er en form af almindelig helt
(Hansen 1997).
SØLVØKSER-STERNOPTYCHIDAE

89. Laksesild. Mauro/icus muelleri Coc
co, 1838. Gæst, saltvand (1-3). Meget
sjælden.
90. Olfers sølvøkse. Argyropelecus ol
fersi (Cuvier, 1829). Gæst, saltvand (12). Meget sjælden.
LAKSTOBISER-PARALEPIDIDAE

91. Kort lakstobis. Magnisudis atlantica
Krøyer, 1868. Gæst, saltvand(1-2). Me
get sjælden.
92. Nordisk lakstobis. Paratepis cOI·ego
noides Risso, 181 O. Gæst, saltvand (1-2).
Meget sjælden.
PRIKFISK- MYCTOPHIDAE

93. *lsprikfisk. Benthosema glaciale
(Reinhardt, 1837). Gæst, saltvand (2).
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Fig. 5. Sildekonge - oarfish (Regalecus glesne). 200+ cm, Kattegat, 1 990.
Foto: G. Brovad.
Meget sjælden
94. Krøyers prikfisk. Notoscopelus
kroeyeri(Malm, 1861 ). Gæst, saltvand
(2). Meget sjælden.
95. Slankhalet prikfisk. Myctophum
p1111Ctatum Rafinesque, 181 O. Gæst, salt
vand( l ). Meget sjælden.

me). Phycis blennoides(BrUnnich,
1768). Gæst, saltvand (1-4). Sjælden.

GLANSFISK- LAMPRIDAE

TORSKEKVABBER-LOTIDAE

96. Almindelig glansfisk(glansfisk).
Lampris gullatus (Brunnich, 1788).
Gæst, saltvand (1-3). Sjælden.

l 05. Almindelig lange (lange). Molva
molva (Linnaeus, 1758). Ynglende,
saltvand(1-5). Ret almindelig.
l 06. Brosme. Brosme brosme (Ascani
us, 1772). Ynglende, saltvand (1-3). Ret
almindelig.
l 07. B yrkelange (blålange). Molva
dypteiJ'gia (Pennant, 1784). Gæst, salt
vand (1-3). Sjælden.
l 08. Femtrådet havkvabbe. Cilia/a mu
s/e/a(Linnaeus, 1758). Ynglende, salt
vand ( 1-4). Ret almindelig.
l 09. Firtrådet havkvabbe. Rhinonemus
cimbrius (Li nnaeus, 1758). Ynglende,
saltvand (1-5). Almindelig.
Il O. Knude (ferskvandskvabbe). Lola
/ota (Linnaeus, 1758). Ynglende, fersk
og brakvand. Ret almindelig.
III. *Middelhavs-havkvabbe. Gaidrop
sarus mediterraneus (Linnaeus, 1758).
Gæst, saltvand (2). Meget sjælden.
112. Tretrådet havkvabbe.
Gaidropsarus v1dgaris (Cloquet,
1824). Ynglende, saltvand (1-3). Ret
sjælden.

VAGMÆRE- TRACHII'TER[J)AE

,

97. Almindelig vågmær (vågmær). Tra
chipterus areficus (BrUnnich, 1771).
Gæst, saltvand (1-3). Sjælden.
SILDEKONGER- REGALECIDAE

98. *Sildekonge. Regalecus glesne Asca
nius, 1772. Gæst, saltvand (3). Meget
sjælden, kun et eksemplar drevet i land
- på
Læsø (Nielsen 1988).
SNYLTEFISK-CARAPIDAE

99. Almindelig snyltefisk(snyltefisk).
Echiodon drummondi Thompson, 1837.
Gæst, saltvand (1-2). Ret sjælden.
SoRTVELSE-RANICIPITJDAE

l 00. Sortvel s. Raniceps ran inus (Linnae
us, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret
sjælden.

KULMULER-MERLUCCIIDAE

l 04. Europæisk kulmule(kulmule). Mer
luccius merluccius (Linnaeus, 1758).
Ynglende, saltvand(1-5). Ret almindelig.

LANGHALER-MACROURIDAE

l Ol. Almindelig skolæst(skolæst). CoiJ'
phaenoides rupestris Gunnerus, 1765.
Ynglende, saltvand(1-4). Ret almindelig.
l02. *Småskællet skolæst. Malaco
cephalus laevis (Lowe, 1843). Gæst, salt
vand( 1-2). Meget sjælden.
SKÆLBROSMElt-PHYCJDAE
l03.
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Almindelig skælbrosme(skæl bros-

(1-5). Meget almindelig.
116. Kuller. Melanagrammus aegleji 
nus (Linnaeus, 1758). Ynglende, salt
vand ( 1-5). Meget almindelig.
117. Lubbe (lyssej). Pollachius pol/a
cliius (Linnaeus, 1758). Ynglende, salt
vand (1-5). Almindelig.
118. Sej (mørksej ) . Pol/aehil/S virens
(Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand
(1-5). Meget almindelig.
119. Skægtorsk. Trisopterus luscus
(Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-3).
Ret sj ælden.
120. Blåhvilling (sortrnund). Microme
sistius poutassou (Risso, 1826). Gæst,
saltvand (1-3). Ret almindelig.
121. Sperling. Trisopterus esmarki
(Nilsson, 1855). Ynglende, saltvand ( 14). Ret almindelig.
122. Sølvtorsk. Gadicu/us argenteus
Guichenot, 1850. Ynglende, saltvand
( 1-3). Ret almindelig.
HAVTASKER- LOPHIIDAE

123. Almindelig havtaske (havtaske) .
Lophius piscatorius Linnaeus, 1758.
Gæst, saltvand (1-5). Ret almindelig.
MULTER - MUGILIDAE

124. Guldmulte. Liza aura/a(Risso,
1810). Gæst, salt- og ferskvand (1-5).
Meget sjælden.
125. Tyklæbet mulle. Chelon labrosus
(Risso, 1826). Sandsynligvis ynglende
(Aarestrup 200 l ), salt- og ferskvand (15). Ret almindelig.
126. Tyndl æ bet mul te. Liza ranwda
(Risso, 1826). Gæst, salt- og ferskvand
(1-5). Meget sjælden.
STRIBEFISK -ATHERINIDAE

127. Almindelig stribefisk (stribefisk).
Alllerina presbyter Cuvier, 1829. Gæst,
saltvand( 1-4). Sj ælden.
HORNFISK- 8ELONIDAE

TORSKEFAMILIEN-GADIDAE

113. Atlantisk torsk (torsk). Gadus
morlwa Linnaeus, 1758. Ynglende,
saltvand(1-5). Meget almindelig.
1 14. G lyse. Trisopterus minutus(Lin
naeus, 1758). Ynglende, saltvand (1-5). ·
Ret almindelig.
115. Hvilling. Merlangius merlangus
(Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand

128. Almindelig hornfisk (hornfisk).
Belane belane(Linnaeus, 1761 ). Yng
lende, saltvand ( 1-5). Meget almindelig.
MAKRELGEDDER- SCOMBERESOCIDAE

129. Almindelig makrelgedde (makrel
gedde). Scomberesox s aurus ( Wa l
baum, 1792). Gæst, saltvand ( 1-4).
Sjælden.

FLYVEFISK- ExocoETIDAE

130. Almindelig flyvefisk (flyvefisk).
Cheilopogon heterurus (Rafinesque,
1810). Gæst, saltvand (1-4). Meget sjæl
den.
BERYXFISK- BERYCIDAE

131. Nordisk beryx. Be1yx decadactylus
Cuvier, 1829. Gæst, saltvand (1-2).
Sjælden.
SANKTPETERSFISK- ZEIDAE

132. Almindelig sanktpetersfisk (sankt
petersfisk). Zeusfaber Linnaeus, 1758.
Gæst, saltvand (1-4). Sjælden.
HAVGALTE-CAPROIDAE

133. *Almindelig havgalt (havgalt). Ca
pros aper (Linnaeus, 1758). Gæst, salt
vand (2). Meget sj ælden (Nielsen 1988).

Fig. 6. Skægtorsk - bib (Trisopterus luscus). Kattegat, 1 994. Foto: Leo
Jensen.
Almindelig.

HUNDESTEJLER- GASTEROSTEIDAE

SNEPPEFISK- MACRORAMPHOSIDAE

134. Ni pigget hundestejle. Pungitius
pungilius (Linnaeus, 1758). Ynglende,
fersk- og brakvand. Meget almindelig.
135. Tangsnarre. Spinachia spinachia
(Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand
( 1-5). Meget almindelig.
136. Trepigget hundestejle. Gaster
osteus aculeatus Linnaeus, 1758. Yng
lende, fersk- og saltvand (1-5). Meget
almindelig.

144. Almindelig sneppefisk (sneppefisk).
Macrorhamphosus scolopax (Linnaeus,
1758). Gæst, saltvand (1-2). Meget sjæl
den.

NALEFISK OG SØHESTE- SYNGNATHlDAE

137. Almindelig tangnål . Syngnathus
typhle Linnaeus, 1758. Ynglende, salt
vand (1-5). Meget almindelig.
138. Kortsnudet søhest. Hippocampus
hippocampus (Linnaeus, 1758). Gæst,
saltvand (4). Meget sjælden, et enkelt
fund i Bælthavet (Nielsen 1963).
139. Krumsnudet næbsnog. Nerophis
lumbricio
f rmis (Jenyns, 1835). Ynglen
de, saltvand (1-4). Ret sj ælden.
140. Lille tangnål. Syngnathus rostel/a
tus N ilsson, 1855. Ynglende, saltvand
(1-4). Almindelig.
141. Snippe. Entelurus aequoreus (Lin
naeus, 1758). Ynglende, saltvand ( 1-5).
Almindelig.
142. Stor næbsnog. Nerophis ophidion
(Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand
(1-5). Almindelig.
143. Stor tangnål . Syngnathus acus Lin
naeus, 1758. Ynglende, saltvand (1-4).

152. Almindelig ulk. Myoxocephalus
sc01pius (Linnaeus, 1758). Ynglende,
saltvand ( l -5). Meget almindelig.
!53. Dværgulk. Micrenopluys lilljebor
gi (Collett, 1875). Ynglende, saltvand
(1-4). Sj ælden.
!54. F innestribet ferskvandsulk. Coitus
poecilopus Heckel, 1836. Ynglende,
ferskvand. Sjælden, kun i Midt- og Vest
jylland.
155. Langtornet ulk. Taurufus buhafis
(Euphrasen, 1786). Ynglende, saltvand
(1-5). Almindelig.
156. M urrays knurulk. Triglops mur
rayi Gunther, 1888. Gæst, saltvand (13). Meget sjælden.

DRAGEHOVEDFISK- SCORPAENIDAE

145. Blåkæft. Helicolenus dactylopte
rus (Delaroche, 1809). Gæst, saltvand
(2). Sj ælden.
146. Lille rødfisk. Sebastes viviparus
Krøyer, 1845. Ynglende, saltvand (1-3).
Almindelig.
147. Stor rødfisk. Sebastes marinus
(Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (1-2).
Almindelig.
KNuRHANER-TRJGLIDAE

148. Grå knurhane. Che/idonichthys
gurnardus (Linnaeus, 1758). Ynglende,
saltvand ( l-5). Almindelig.
149. Rød knurhane. Che/idonichthys
Iucerna (Linnaeus, 1758). Gæst, salt
vand ( l -5). Ret almindelig.
150. Tværstribet knurhane. Che/ido
nichthys cuculus (Linnaeus, 1758).
Gæst, saltvand (1-2). Sjælden.
ULKE-COTTIDAE

!51. Almindelig ferskvandsulk. Co/lus
gobio Linnaeus, 1758. Ynglende, fersk
vand. Meget sj ælden, kun i Susåen, men
sandsynligvis uddød (Ernst og Nielsen
1981).

.

pANSERULKE-AGONIDAE
157. Almindelig panserulk (panserulk) .
Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758).
Ynglende, saltvand ( l -5). Almindelig.
STENBIDERE-CYCLOPTERIDAE

!58. Almindelig stenbider (stenbider).
Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758.
Ynglende, saltvand (1-5). Meget almin
delig.
RINGBUGE- LIPARIDAE

!59. F innebræmmer ringbug. Lipm:is
lipm·is (Linnaeus, 1758). Ynglende, salt
vand (1-5). Ret sjælden.
.! 60. Spidshalet ringbug. Careproetus
reinhard/i (Krøyer, 1862). Gæst, salt
vand (2). Meget sjælden.
161. Særfinnet ringbug. Liparis mon/a-
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179. Spidstandet blankesten. Page/lus
bogaraveo (Briinnich, 1768). Gæst, salt
vand ( 1-4). Sjælden.
180. Stribet havmde. Smpa salpa (Lin
naeus, 1758). Gæst, saltvand ( 1-4). Me
get sjælden.
TROMMEF ISK-SCIAENIDAE
181. Almindelig ørnefisk (ørnefisk). Ar
gyrosomus regius (Asso, 180 l). Gæst,
saltvand (1-5). Meget sjælden.
MULLER-MULliDAE

·

Fig. 7. Tyklæbet multe - thick-lipped grey mullet (Chelon labrosus). I l
cm. Ho bugt, Esbjerg, 200 1 . Foto: G. Brovad.

182. *Rød mulle. Mullus barbatus Linna
ens, 1758. Gæst; saltvand ( 1-3). Sjælden.
183. Strihetmulle. Mullus surmuletus
Li1maeus, 1758. Gæst, saltvand ( 1-4).
Sjælden.
LÆBEFISK- LABRIDAE

gui (Donovan, 1804). Ynglende, salt
vand (l-4). Ret almindelig.
BARSER- MORONIDAE

Havbars (bars). Dicentrarchus labrax (Linnaeus, llli}.Qæst, saltvand
(trækker op i ferskvand) ( l-4). Ret almin
delig, almindeligst ved Vestkysten samt
ved kølevandsudløb.
162.

VRAGFISK- POLYPRIONIDAE
163. Atlantisk vragfisk (vragfisk). Poly
prion americanus (Schneider, 180 l ).
Gæst, saltvand (l-4). Meget sjælden.

Almindelig hestemakrel (hestema
krel). Trachums trachurus (Linnaeus,
1758). Ynglende, saltvand (1-5). Ret al
mindelig.
169.

_

HAVBRASENER- BRAMIDAE

Almindelig havbrasen. Brama bra
nw (Bonnaterre, 1788). Gæst, saltvand
(1-4). Ret sjælden.
171. Sølvbrasen. Ptelycombus brama
Fries, 1837. Gæst, saltvand ( 1-2). Meget
sjælden.
170.

HAVRUDER-SPARIDAE
ABORREFAMiliEN-PERCIDAE

Almindelig aborre (aborre). Perca
jluviatilis Linnaeus, 1758. Ynglende,
fersk- og brakvand.Meget almindelig.
165. Almindelig hork (hork). Gymno
cephalus cermws (Linnaeus, 1758). Yng
lende, fersk- og brakvand.Almindelig.
166. Almindelig sandart (sandart). San
der lucioperca (Linnaeus, 1758). Yng
lende, fersk- og brakvand. Almindelig,
oprindeligt kun i Sønderjylland.
164.

SUGEFISK-EcHENEIDAE
167. Almindelig sugefisk. Remara rema
ra (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (4).
Meget sjælden, l eksemplar i Køge Bugt
(Pfaff 1946).
HESTEMAKRELLER-CARANGIDAE

Almindeliggaffelmakrel (gaffelma
krel). Trachinotus ovatus (Linnaeus,
1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget sjælden.
168.
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172. Akarnaisk blankesten. Page/lus
aearne (Risso, 1826). Gæst, saltvand ( l ).
Meget sjælden (Nielsen 1964).
173. Almindelig havrude. Spondy/ioso1110 canthams (Linnaeus, 1758). Gæst,
saltvand (1-4). Sjælden.
174. *Guld brasen. Spams auratus Lin
naeus, 1758. Gæst, saltvand (1-2). Meget
sjælden.
175. *Marokkansk havrude. Dentex ma
roccanus Valenciennes, 1830. Gæst, salt
vand (4). Meget sjælden, kun fanget en
gang i Øresund (Nielsen 1964).
176. Okseøjefisk. Boops boops (Linnae
us, 1758). Gæst, saltvand (1-4). Meget
sjælden.
177. Rød blankesten. Page/lus eiJ'fhri
mts (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (14). Meget sjælden.
178. *Sorthale. Diplodus smgus (Linna
ens, 1758). Gæst, saltvand (1-3). Meget
sjælden.

184. Almindelig savgylte (savgyl.te).
Symphodus melaps (Linnaeus, 1758).
Ynglende, saltvand (l-5). Almindelig.
185. Berggylte. Labms bergy/fa Ascani
us, 1767. Gæst, saltvand (1-5). Ret sjæl
den.
186. Rødnæb (hun)Ib låstak (han). Lab
rus. bimaculatus Linnaeus, 1758. Ynglen
de, saltvand (1-3). Ret sjælden.
187. Havkarusse. Ctenalabrus rupestris
(Linnaeus, 1758). Ynglende, saltvand (l5). Meget almindelig.
188. Junkergylte. Carisjulis (Linnaeus,
1758). Gæst, saltvand (l-4). Meget sjæl
den.
189. Småmundet gylte. Centmlabms
exaletus (Linnaeus, 1758). Y uglende,
saltvand (1-4). Meget sjælden.

ÅLEKVABBER-ZOARCIDAE
190. Almindelig ålebrosme. Lycades
gracilis Sars, 1867. Ynglende, saltvand
(1-3). Ret almindelig. Tidligere kendt som
L. vahli Reinhardt, 1831 (Carl 2002).
191. Almindelig ålekvabbe (ålekvabbe).
Zaarces vivipams (Linnaeus, 1758).
Y uglende, saltvand ( l-5). Meget alminde
lig.
192. Sars' porebrosme. Lycencllelys sar
sii (Collett, 1871). Ynglende, saltvand
(2). Ret sjælden.
BusKHOVEDFAMILIEN-STICHAEIDAE

Almindelig buskhoved (buskhoved).
Chimlaphis ascarii (Walbaum, 1792).
Ynglende, saltvand (l-5). Ret sjælden.

193.

194. Plettet langebarn. Leptoclinus ma
culatus (Fries, 1837). Gæst, saltvand
(2). Sjælden.
195. Spidshalet langebarn. Lumpenus
lampretaeformis (Walbaum, 1792).
Ynglende, saltvand ( 1-5). Almindelig.
TANGSPRÆLFAMILIEN- PHOLIDAE

196. Almindelig tangspræl (tangspræl).
Pliolis gunnellus (Linnaeus, 1758).
Ynglende, saltvand ( 1-5). Almindelig.
HAVKATT E-ANARHICHADIDAE

197. Stribet havkat (almindelig havkat).
Anarhichas lupus Linnaeus, 1758.
Ynglende, saltvand ( 1-5). Almindelig.
198. Blå havkat. Anarhichas den/icu
latus Krøyer, 1845. Gæst, saltvand (2).
Meget sjælden.

Fig. 8. Småmundet gylte - rock cook (Centrolabrus exoletus). Juvenile 3,5
cm, udfor Frederikshavn. Foto: G. Brovad.

4). Almindelig.

SLANGEMAKRELLER- GEMPYLIDAE

KUTLINGER-GOBIIDAE

220. *Geddetryne. Nesiarchus nas utus
Johnson, 1862. Gæst, saltvand ( 1-2). Me
get sjælden (Nielsen 1988).

TOBISER-AMMODYTIDAE

199. *Havtobis. Ammodytes marinus
Raitt, 1934. Ynglende, saltvand (1-5).
Meget almindelig.
200. Kysttobis. Ammodytes fobianus
Linnaeus, 1758. Ynglende, saltvand ( 15). Meget almindelig.
20 l . Nøgentobis. Gymnammodytes se
m isquama/1/S (Jourdain, 1872). Yng
lende, saltvand (1-2). Ret almindelig.
202. Plettet tobiskonge. Hyperoplus
/anceo/atus (Le Sauvage, 1824). Yng
lende; saltvand (1-5). Meget almindelig.
203. *Uplettet tobiskonge. Hyperop/us
immacu/atus (Corbin, 1950). Gæst,
saltvand ( l ). Retalmindelig.
FJÆSINGER - . TRACHINIDAE

204. Almindelig fjæsing (fjæsing). Tro
ellinus draco Linnaeus, 1758. Ynglen
de, saltvand (1-5). Almindelig.
205. Lille fjæsing. Echiichthys vipera
(Cuvier, 1829). Ynglende, saltvand (12). Sj ælden.
DOBBELTSUGERE- GOBIESOCIDAE

206. Toplettet dobbeltsuger. Dip/ecoga
ster bimaculata (Bonna terre, 1788).
Gæst, saltvand (1-2). Meget sj ælden.
FLøJFISK -CALLIONYMIDAE

207. Plettet fløj fisk. Cal/ionymus ma
culatus Rafinesque, 181O. Ynglende,
saltvand (1-4). Almindelig.
208. Stribet fløj fisk. Cal/ionymus lyra
Linnaeus, 1758. Ynglende, saltvand ( 1-

209. *Europæisk dværgkutling (dværg
kutling). Lebetus guil/e/i (Le Danois,
1913). Ynglende, saltvand (2-3). Sjælden.
21O. GlaskuUing. Apllia minu/a (Risso,
1810). Ynglende, saltvand (1-5). Almin
delig.
211. Krystalkutling. O)'stallogobius
linearis (von Diiben, 1845). Ynglende,
saltvand (1-3). Ret almindelig.
212. *Leopardkutling. Thorogobius
ephippiatus (Lowe, 1839). Ynglende,
saltvand (2). Meget sjælden (Nielsen &
Jensen 1999).
213. Lerkutling. Pomatoschistus mi
crops (Krøyer, 1838). Ynglende, salt- og
brakvand (1-5). Meget almindelig.
214. Sandkutling. Pomatoschistus mi
nulus (Pallas, 1769). Y uglende, salt- og
brakvand ( 1-5). Meget almindelig.
215. Sortkutling. GobiusnigerLinnaeus,
1758. Ynglende, saltvand (1-5). Alminde
lig.
216. Spidshalet kutling. Lesueurigobius
friesi (Malm, 1874). Yuglende, saltvand
(1-3). Meget sjælden.
217. Spættet kuUing. Pomatoschistus
pietus (Malm, 1865). Ynglende, saltvand
(1-4). Ret sjælden.
218. Toplettet kuUing. Gobiuscu/usflo
vescens (Fabricius, 1779). Ynglende,
saltvand (1-5). Meget almindelig.
219. U1kekutling. Lebetus sc01pioides
(Collett, 1884). Ynglende, saltvand (1-3).
Ret sjælden.

MAKRELFAMILIEN-SCOMBRIDAE

221. Almindelig makrel (makrel). Scom
ber scombrus Linnaeus, 1758. Ynglende,
saltvand (1-5). Meget almindelig.
222. Almindelig thunnin (thunnin).
Euthymws allelleratus (Rafinesque,
1810). Gæst, saltvand (1-4). Meget sjæl
den.
223. Atlantisk tun (tun). Tlnmnus thyn
mts (Linnaeus, 1758). Gæst, saltvand (15). Nu meget sjælden.
224. FregatmakreL Auxis rochei (Riss�,
1810). Gæst, saltvand (1-2). Meget sjæl
den.
225. Rygstribet pelamide. Sarda sarda
"(Bloch, 1793). Gæst, saltvand (1-4 ). Ret
sjælden.
226. Ustribet pelamide. Orcynopsis uni
co/or (Geoffroy St. H ilaire, 1817). Gæst,
saltvand ( l ). Meget sjælden.
SVÆRDFISK- XIPHIIDAE

227. Sværdfisk. Xiphias gladius Linnae
us, 1758. Gæst, saltvand (1-5). Sjælden.
SORTFISK-CENTROLOPHIDAE

228. Almindelig sortfisk. Centro/ophus
niger (Gmelin, 1788). Gæst, saltvand (14). Sjælden.
229. Engelsk sortfisk. Schedophilus me
dusophagus Cocco, 1839. Gæst, saltvand
(1-4). Sjælden.
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Ynglende

Gæster

U dsatte

Total

(breeding)

(guests)

(inh·oduced)

Saltvand (saltwater)

1 94

101

93

o

Ferskvand (freshwater)

52

42 (heraf ? udsatte (inh·oduced))

6

1 1 (heraf 7 ynglende (breeding))

Total

246

1 43

99

4 (+ 7 ynglende (breeding))

Tab. l . Oversigt over antallet af danske fiskearter, deres ynglestatus og tilhørsforhold til Danmark.
A survey of the Danish jishes, breeding status and distribution.
HVARRER-80THIDAE

Almindelig tungehvarre(tungehvar
re). Arnoglossus Iaferna (Walbaum,
1 792). Ynglende, saltvand ( 1 -4). Ret al
mindelig.
230.

PIGHVARRER- SCOI'HTHALMIDAE

Almindelig glashvarre(glasbvarre).
Lepidorhombus wh iffiagonis (Walbaum,
1792). Gæst, saltvand ( 1 -4). Sjælden.
232. Europæisk slethvarre(slethvarre).
Scophthalmus rlwmbus(Linnaeus,
1758). Ynglende, saltvand ( 1 -5). Almin
delig.
233. Hårbvarre. Zeugopterus punctatus
(Bioch, 1787). Ynglende, saltvand (1-5).
Ret sjælden.
234. Pighvarre. Psetta maxima(Linnae
us, 1758). Ynglende, saltvand ( 1-5). Al
mindelig.
235. Småhvarre. PIIIJIIIOrlwmbus norve
gicus(GUnther, 1862). Ynglende, salt
vand(1-4). Ret sjælden.
231.

RøDSPÆTTEFAMILIEN - PLEURONECTIDAE
236. Almindelig håising(båising). Hippo
glossoides piatessaides (Fabricius, 1780).
Ynglende, saltvand(1-5). Almindelig.
237. Almindelig ising(ising). Limauda
limanda(Linnaeus, 1758). Ynglende, salt
vand (1-5). Meget almindelig.
238. Almindelig rødspætte(rødspætte).
Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758.
Ynglende, saltvand( 1 -5). Meget alminde
lig.
239. Almindelig rødtunge(rødtunge). Mi
crostomus kilt (Walbaum, 1 792). Ynglen
de, saltvand(1-5). Almindelig.
240. Almindelig skærising(skærising).
Glyptocephalus cyuoglossus (Linnaeus,
1758). Ynglende, saltvand (1-5). Alminde
lig.
24 1 . Atlantiskhelleflynder(helleflynder).
Hippog/ossus hippog/ossus (Linnaeus,
1 758). Gæst, saltvand (1-4). Ret sjælden.
242. Skrubbe. Platichthysjlesus(LimJae
us, 1758). Ynglende, salt-og brakvand

(trækker op i ferskvand)(1-5). Meget al
mindelig.
TuNGER-SoLEJDAE
243. Almindelig tunge(tunge, søtunge).
Solea solea (Linnaeus, 1758). Ynglende,
sallvand (1-4). Almindelig.
244. Glastunge. Buglossidium lutewn
(Risso, 1810). Ynglende, saltvand ( 1 -3).
Ret almindelig.

AFTRÆKKERFISK - BALISTIDAE
*Almindelig aftrækkerfisk. Balis/es
camlineilsis G mel in, 1789. Gæst, salt
vand( l ). Meget sjælden, kun l eksemplar
udfor Esbjerg(Nielsen 1988).
245.

KLUMPFISK- MOLIDA E
246. Almindelig klumpfisk(klumpfisk).
Maia mola(Linnaeus, 1758). Gæst, salt
vand (1-5). Ret sjælden, oftest i oktober
november.

Samlet har vi registreret 246 arter.
Af disse er 1 94 (79%) saltvandsfisk
(yngler i saltvand) og 52 (2 1 %)
ferskvandsfisk (yngler i ferskvand).
I alt 1 43 (57%) af arterne yngler i
vore vande og heraf er langt de fle
ste, nemlig 1 36 (95%) egentlige
danske ynglefisk, mens 7 (5%) er
udsatte arter, der nu yngler i fersk
vand. En enkelt art, trepigget hun
destejle, som yngler i både fersk- og
saltvand, er i statistikken regnet
som en saltvandsfisk, da den tilhø
rer en overvejende marin familie.
Diskussion

Fig. 9. Engelsk sortfisk - Cornish barrel-fish (Schedophilus medusopha
gus). 60 cm, Skagerrak,
1 989. (Brovad foto).
38

Den danske fiskefauna er siden
Muus ( 1 970) forøget med 3 1 atter.
Af disse har de 1 5 (nr. 8, 1 1 , 20, 28,

·

30, 1 02, I I I , 1 33, 1 74, 1 75 , 1 78,
1 82, 2 1 2, 220, 245) en overvejende
sydlig udbredelse, 2 (nr. 85, 93) en
overvejende nordlig udbredelse, 6
(nr. 1 7, 38, 40, 98, 203, 209) er ret
cenh·ate i artens generelle udbredel
se og 7 (nr. 57, 58, 60, 6 1 , 66, 74,
82) er udsat. Kun i 2 tilfælde flytter
det danske fund artens nordgrænse
(sorthale, m. 1 78) eller sydgrænse
(pukkellaks, nr. 85), så de nye arter
kan sandsynligvis ikke tilskrives
global opvarmning. En enkelt art
(11avtobis m. 1 99) er kommet tit· som
fØlge af ændringer i taksonomien, da
sandgrævlingen er blevet splittet op
i kysttobis og havtobis.
Det voksende antal fiskearter i Dan
mark skyldes en kombination af fle
re faktorer. De danske farvande fi
skes intensivt, så selv meget sjældne
gæster vil før eller siden blive fan
get. Havfisk fra ikke-danske farvan
de kan komme hertil enten under
vandringer eller eventuelt som
"blinde passagerer" i skibenes bal
lasttanke. En del arter af fersk
vandsfisk indføres som ptydfisk til
havedamme og undslipper eller sæt
tes fri. Også transpOlt af agnfisk fra
udlandet i forbindelse med lystfi
skerrejser resulterer i bestande af
fi·emmede ferskvandsfisk.
Vores viden om de danske fisk skal
ofte opdateres. En øget opmærksom
bed i befolkningen er vigtig for kOit
lægningen af fiskenes udbredelse.
Det er ikke nok at fiskene bliver
fanget, for hvis ikke fangsten bliver
rapporteret, regish·eres arten ikke.
Nye oplysninger om sjældne fang
ster og observationer bedes meddelt
Zoologisk Museum i København.
Fanger man en fisk, som man mener
er sjælden på fangststedet, bør den
fiyses ned. Herefter kan fiskesektio
nen på Zoologisk Museum kontak
tes på tlf. 3532 1 000.
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B O GAN M E LD E L S E
Martin Holmstrup (red.), 2003.
Økologisk landbrug og naturen. Danmarks Miljøundersøgelse/;
Gads Forlag, København. 83 si
del:
Denne lille bog er skrevet af en
gruppe forskere ved Danmarks
Jordbrugs Forskning, Danmarks
Miljøundersøgelser og den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole,
som gennem deres forskning har
arbejdet med forskellige aspekter
af emnet. S elvom forsidens layout
indbyder til læsning af titlen som
"logisk landbrug og nature n", er
bogen langt fra en agitation for
den økologiske i forhold til kon
ventionel dyrkningspraksis. Den
er et forsøg på redeligt at beskrive
fordele og ulemper, først og frem
mest baseret på de senere års re
lativt omfattende videnskabelige
undersøgelser udført i Danmark
under Forskningscenter for Øko
logisk Jordbrug.
Jordkvalitet og dyrkningsmetoder,
livet i jorden, biodiversitet og na
turkvalitet, genmodificerede plan
ter, vandmiljø og økonomi be
handles i relation til økologisk
landbrug af forfattere med eksper
tise indenfor hvert af disse emner.
Kapitlerne indeholder en. kort ind
føring i fagområdet og en beskri
velse af dyrkningsmetodernes be
tydning for vigtige egenskaber be
lyst ved eksempler.
Læseren skal ikke forvente at få
et klart svar på, om økologisk
landbrug er godt eller skidt for
naturen sammenlignet med kon
ventionelt landbrug. Dertil er for
holdene i de to typer landbrug for
komplekse. Det fremgår flere ste
der i bogen, at sammenligninger
mellem økologisk og konventio40

nelt landbrug er problematiske:
Økologisk landbrug og især kon
ventionelt landbrug varierer stærkt
fra bedrift til bedrift, så der kan
være større forskelle mellem f.eks.
naturkvalitet indenfor hhv. økologi
ske og konventionelle bedrifter, end
der er mellem de to bedriftstyper.
Det betyder meget, hvilken skala,
der tales om: enkeltmarker, hele be
drifter eller hele landskaber. I de to
sidste tilfælde er det måske mark
skel og hegn, der betyder noget for
naturkvaliteten, snarere end selve
de dyrkede marker.
·

Det er givetvis rigtigt, som der flere
steder argumenteres for, at den po
sitive virkning af økologisk drift på
naturen, f.eks. den bedre jordstruk
tur og de større populationer af
bakterier, svampe og jordbundsdyr,
man ofte finder i økologiske mar
ker, ikke skyldes den økologiske
driftsform som sådan, men de me
toder, der anvendes for at kunne
gennemføre den. Det er vel at mær
ke metoder, der også anvendes i
konventionelt kvægbrug, f.eks; brug
af organisk gødning i stedet for
kunstgødning og sædskifte med stor
andel af kløvergræsmarker.
Bogen lægger mindre vægt på be
tydningen af, at der ikke benyttes
pesticider i det økologiske jord
brug. Det hævdes, at der i konventi
onelt landbrug generelt kun er på
vist mindre og relativt kortvarige
virkninger af pesticider på de jord
bundsorganismer, som ikke er mål
for bekæmpelsen. Det er måske lidt
flot helt at forkaste betydningen af
de kemiske bekæmpelsesmidler.
Det bliver da også nævnt, at mæng
den af ukrudt er større på økologi
ske marker end på konventionelle
marker, selv før ukrudtsprøjtningen
er foretaget. Den negative virkning

på floraens diversitet langs hegn
som følge af afdrift fra marksprøjt
ningen er også veldokumenteret.
Figur 2-9 viser, at regnormebestan
den var større efter fire. forskellige
afgrøder dyrket økologisk og bio
dynamisk, end den var i konventio
nelle, husdyrgødede marker med
de samme afgrØder. Den figur er
desværre ikke nærmere beskrevet,
og det fremgår ikke, om f<;mkelle
ne er statistisk sikre. Måske mang
ler der stadig gode undersøgelser
over hvad gentagen pesticidanven
delse igennem mange år betyder
for jordbundens organismer?
En af bogens fortjenester er, at den
så kla1t belyser dilemmaet i det
økologiske landbrug: Ikke alle for
hold peger i samme retning. Græs
ning på marken og anvendelse af
rigelig dybstrøelse i stalden giver
bedre dyrevelfærd, men kan med
føre øget kvælstoftab. Fravalg af
pesticider må kompenseres med
mere jordbearbejdning og kørsel
med tunge maskiner eller medfører
skader på afgrøden. Begge dele
medfører negative virkninger på
miljøet og naturkvaliteten, bl.a.
øget tab af kvælstof. Skønt gødsk
ning med husdyrgødning har posi
.
tive virkninger på naturkvaliteten,
er det en faktor, som er svær at
styre, så den miljøfordel, det Øko
logiske landbrug t illægges, kan
nemt sættes over styr, f.eks. under
ugunstige vejrforhold.
Bogen, som er letlæst og illustreret
med mange instruktive grafer og
fotografier, er et eksempel på god
formidling af aktuel forskning,
som anmelderen varmt kan anbefa
le til Flora og Fauna ' s læsere.
Molsaboratoriet, d. 09.01-2004
Henning Petersen

Forekomst og identitet af Vand
Brandbæger

(Senecio aquaficus

s.lat.)

i det østlige Danmark.
Niels Faurholdt' & Finn Skovgam·cf1

re sammenlignede vi dette materi
ale med friskt materiale fra Fyn og
Jylland og presset materiale i
Dansk Herbaruim (C) og general
herbariet (begge i København). I
en senere del af undersøgelsen tog
vi kontakt til Bertil Noi·denstam i
Stockholm, der behandler Kurv
plantefamilien (Asteraceae) i Flora
Nordica.
Tidligere behandling i dansk bo

Occurrence and identity of Senecio aquaficus s.lat. in Eastern Den
mark

Senecia aquaficus was for a period believed to be represented by two
indigenous subspecies in Denmark, ssp. aquaficus in the Western part
of the country and ssp. barbareifolius towards Southeast. Both taxa
were considered growing in natura! habitats, i.a. fens and marshes.
New investigations, however, show that only ssp. aquaficus is repre
sented in natura! habitats in Denmark, including the Sontheastern part.
However, ssp. barbareifolius is still represented in Denmark, as it was
found 1 998 in waste land near harbours in Rødbyhavn and Copenhagen.
The morphological as well as phonological differences between ssp.
aquaficus and ssp. barbareifolius are I isted in Box J .
Key words: Senecia aquaficus ssp. aquaticus, ssp. barbare!folius,
morphological separation, distribution, Denmark

I n d ledning

Gennem de seneste 50 års danske
botaniske litteratur fremgår det, at
Vand-Brandbæger (Senecio aquafi
cus s.lat.) menes repræsenteret
med to underarter i Danmark. Det
gælder dels "den ægte" Vand
Brandbæger (ssp. aquaticus), hvis
forekomst har været kendt langt
ti lbage i tiden, og dels Småblom
stret Brandbæger (ssp. barbareifo
lius), der første gang nævnes i
Dansk Ekskursionsflora (Raunkiær
1 950).
.

Småblomstret Brandbæger har væ
ret anset for overvejende at fore
komme i Sydøstdanmark, især på
Lolland og Sydøstsjælland. Derfor
valgte Storstrøms Amt at eftersøge
underarten i forbindelse med udar
bejdelsen af amtets regionale rød
lister (Faurholdt 1 995, 2000). Un-

der dette arbejde, samt under for
søg på at adskille de to formodede
underarter ved hjælp af entydige
nøglekarakterer, opstod der hen ad
vejen stor forvirring mht. morfolo
gisk adskillelse af de sydøstdanske
planter og "ægte" Vand-Brandbæ
ger fra Jylland.
Metode og materiale

I første halvdel af 1 990'erne note
rede vi fund af formodede Små
blomstret Brandbæger i Storstrøms
Amt i lighed med fund af andre
sjældne art�r, men i perioden
1 996-98 foretog vi en egentlig
kortlægning af denne ud fra især
TBU-arkivets oplysninger på Bota
nisk Museum i København. På
vore feltture blev et stort plante
materiale indsamlet og presset, li
gesom planter såvel som vokseste
der blev flittigt fotograferet. Sene-

tanisk litteratur

I 1 943 forfattede Svend Andersen

et manuskript, hvori han angav
muligheden for, at Småblomstret
Brandbæger forekommer i det syd
østlige Danmark. Af teksten frem
går det, at Andersen var meget i
tvivl, og med håndskrift påfører
han manuskriptet teksten "Bør
ikke trykkes". I TBU-afhandling
ens behandling af Småblomstret
Brandbægers forekomst i Danmark
refererer Anfred Pedersen ( 1 96 1 )
til ovennævnte manuskript, men
udtrykker ligeledes sin egen usik
kerhed, idet han om Vand-Brand
bæger anfører ·følgende: "På øerne
øst for Storebælt er den sjælden,
men nogle af angivelserne dækker
måske over ssp. barbareifolius".
I Den danske flora (Rostrup/Jør
gensen 1 973) følger behandlingen
af Småblomstret Brandbæge·r
TBU-afhandlingen, idet der om
voksested og udbredelse står føl
gende: "På mere frodige, høje enge
og sumpenge, temm. sjælden, hyp
pigst i SØ.-Danm.". l Dansk Felt
flora (Hansen, red. 1 9 8 1 ) angiver
Jette Baagøe "kulturpåvirket
bund" som Småblomstret Brand
bægers foretrukne voksested i
Danmark, og hun opfatter Vand
Brandbæger som temmelig sjælden
på Sjælland og Lolland-Falster.
Senest er Småblomstret Brandbæ
ger nævnt i Den store nordiske
Flora (Mossberg et al. 1 994, dansk
udgave). Her angives voksestedet
som "fugtig bund på ruderater" og

'Solsikkevej 9, 4600 Køge, 2Tværmarksvej 5, 2860 Søborg
Flora og Fauna JJ 0(2): 41-45. Arilus 2004.
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Fig. l . Småblomstret Brandbæger
på ruderatet ved Rødbyhavn, 7 .
august 1 998. Foto: NF.
Senecio aquaticus ssp. barbareifo
lius on the harbour o.f Rødbyhavn
7. A ugust 1 998.
udbredelsen hovedsageligt dæk-·
kende Lolland og Sydsjælland.
Problemer med adskillelsen

Ved den nævnte revision af det
danske materiale lykkedes det os
ikke, at finde væsentlige forskelle
mellem det vest- og østdanske ma
teriale fi·a naturlige voksesteder.
De karakterer, der især blev under
søgt, var habitus, bladform, kurv
diameter og randkronernes længde.
Med hjælp fi·a lektor Henrik Æren
lund Pedersen på Botanisk Muse
um tog vi kontakt til Bertil Nor
denstam fra Naturhistoriske Riks
museet i Stockholm. Nordenstam
er forfatter for Asteraceae i Flora
Nordica. Sammen med en række
oplysninger, målinger og fotos
sendte vi ham presset materiale af
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Fig. 2. Småblomstret Brandbæger
ved Rødbyhavn, 5. juli 1 998. Foto:
NF.
Senecio aquaticus ssp. barbareifoli
us on the harbour o.f Rødbyhavn
15. lu/y 1 998.

Fig. 3 . Småblomstret Brandbæger
i fuld blomst. Foto: Rødbyhavn, 5 .
august 1 998. Foto: NF.
Senecio aquaticus ssp. barbareifo
lius in full j101·\'e1: 5. A ugust 1 998.

formodet "ægte" Vand-Brandbieger
· fi·a Fanø, Fyn (Andebølle Mose)
og Lolland (Ålholm og Handennel
le). Bertil Nordenstam bestemte al
materialet fi·a såvel Vest- som Øst
danmark til Vand-Brandbæger, og
understøttede dermed den mistan
ke vi efterhånden selv havde fået.

bladrige og have store, ægformede
endeafsnit på de nedre blade samt
især ved de talrige og meget min
dre kurve med korte randkroner. I
øvrigt blomstrede de påfaldende
sent. Vand-Brandbæger begynder
sin blomstring sidst i rriaj og står i
fuld blomst i juni og første halvdel
af juli. Vore jævnlige besøg V(:!d
Rødbybavn i 1 998 og 1 999 viste
følgende blomstringsmønster for
den nyfundne population:

Nye fund

Den 27. juni 1 998 fandt NF en tu
sindtallig bestand af morfologisk
såvel som fænologisk markant af
vigende planter på et ruderat tæt
ved et rensningsanlæg umiddelbart
sydøst for Rødbyhavn Havn (fig. l ,
2 og 3), og samme sommer fandt
FS l ignende planter på et havne
ruderat ved Lynetten i København.
Morfologisk udmærkede disse
planter sig ved at være særdeles

Primo juli: Næsten alle planter i
knop; bos et fåtal er blomstring
påbegyndt.
Medio juli: Mange planter i be
gyndende blomstring; dog stør
steparten endnu i knop.
Primo august: Mange planter i
halv til fuld blomstring; en del
dog stadig kun i begyndende

blomstring.
Primo september: Fuld blom
string (dog endnu mange uud
sprungne kurve).
Oktober: Stadig rigelig blom
string.
Efter fimdet foretog vi målinger af
kurvdiameter og antallet af rand
kroner på Rødbyhavn-planterne og
til samenligning på 4 sjællandske
voksesteder (Even Bro, Bøndernes
Eghoved, Fakse Ladeplads og Lan
gebæk Skov) og et lollandsk (Kel
dervig). Vore målinger viste, at an
tallet af randkroner ikke kan an
vendes som entydig adskillelses
karakter, men at kurvdiameteren
til fulde opfylder dette. Hos Rød-

Landsdel

T R U
distrikt

Sydsjælland

39b
39a

Falster
Lolland

37
35

36

byhavnplanterne (n=60) svingede
kurvdiameteren mellem 1 3 og 1 7
mm (gennemsnit 1 5,8 mm), mens
spektret på de øvrige målte planter
(n=67) lå mellem 1 9 og 28 mm
(gennemsnit: 23,7 mm). Vi har
end.nu ikke undersøgt forskellen i
randkronernes længde, som vi er
overbevist om udgør endnu en god
ad ski Ileiseskarakter !
Det skal nævnes, at kurvkarakterer
kan vise sig. meget vanskelige at
anvende på presset materiale, der
er blot få år gammelt.
Planterne blev bestemt til Små
blomstret Brandbæger, altså den
underart, som man tidligere havde

troet voksede i de sydøstdanske
moser og enge.
Resultat

Som nævnt herover viste det sig,
at Vand-Brandbæger (fig. 4) er
alene om at repræsentere arten på
naturlige voksesteder i Danmark
- herunder Storstrøms Amt.
Småblomstret Brandbæger deri
mod, forekommer - trods angivel
ser i litteraturen - altså ikke på
natm·lige voksesteder i Danmark,
men på fugtige ruderater ved de to
nævnte havne. Denne ·underart hø
rer oprindeligt hjemme på fugtige
ruderater samt ved sø- og flod
bredder i Central- og Sydeuropa.

Lokalitet

Fakse Ladepiads (Fakse Å)
Even ved Præstø Fjord
Eng ved Hejreskov (Præstø)
Eghoved (''Bøndernes Eghoved")
Skibinge Hovedskov/Rævsvænge
Eng ved Langebæk Skov
Bøtø-området (flere steder)
Bødkerskov Ø for Nakskov
Keldervig
Ravnsborg
Torrig Skov
Vesterborg Sø
Løjet Mose
Eng ved Vester Ulslev
Hamborgskoven (Løgnor)
Storesø ved Vantore
Rørsø ved Ålholm
Røde Enge ved Ålholm
Handermelie
Ringsebøl le Mose
Maribo Søndersø
Skifterne
NØ for Holmeskov ved Sakskøbing
Færgemark ved Guldborg

Tabel I . Oversigt over voksestede1' for Vand-Brandbæger i Storstrøms
Amt. De 24 lokaliteter repræsenterer tilnærmelsesvis den tidligere opfat
telse af Småblomstret Brandbægers forekomst i Danmark.
List af habita/s with Senecio aquaticus ssp. aquaticus i the County af
Storstrøm. The twentyfour habita/s appmximately represen/s the distribu
tion ofwhat was former regarded as Senecio aquaticus ssp. babareifolius
in Danmark

Fig. 4. Vand-Brandbæger i fuld
blomstring. 5. juli 1 998. Foto:
Niels Faurholdt.
Senecio aquaticus ssp. aquaticus in
full .floweJ: 5 'th af July, 1998. P/w
lo: Niels Faurholdt.
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mange år siden og siden tiltaget
kraftigt i antal, da området blev
rodet op i forbindelse med nye an
lægsarbejder. Forekomsten bærer
præg af, at arten optræder som pio
nerplante, og især ses talrige blad
rosetter og ungplanter på fjor- og
forfjorgamle oprodede områder. De
fleste planter i god vækst ses på
·
fugtigt sandblandet ler, hvor kon. kurrencen er svag. Rødbyplanterne
kan enten tænkes tilført med byg
ge- og fyldmaterialer i forbindelse
med anlægget af færgehavnen, el
l er via trafikken fra Tyskland - el
ler måske tilført rensningsanlæg
get med spildevand.
I Dansk Herbarium (C) findes et
ruderatfund fra Gentofte i 1 975,
de1' måske også tilhører denne un
derart.
I Box l . har vi opstillet adskillel
seskaraktererne mellem Vand
Brandbæger og Småblomstret
Brandbæger og i tabel l har vi op
ført vore fund a f Vand-Brandbæger
i Storstrøms Amt; altså de bestan
de, der tidligere har været opfattet
som Småblomstret Brandbæger i
Sydøstdanmark.
Tak

1 e.. O, 7 ka SØ R•dbyham hrtttleje.
j LoUMd. !W�d.htr, �5.
1 5, juli 1996. �. F1M Skavp.ard.

Fig. 5 . Småblomstret Brandbæger. Fotokopi af belæg. Rødbyhavn, 5 . juli
1 998.
Senecio aquaticus ssp. babareifolius. Copy of a specimen in Herb C
from Rødbyhavn 5. July 1 998.

Diskussion

Småblomstret Brandbæger er i dis
se år under (hastig?) spredning
nordover i Europa. Den optræder
som ruderatplante på især nyligt
oprodet jord langs veje og på af
faldspladser. Flere ruderatfund i
årene 2000 og 200 1 , bl.a. i Østrig
(Wien-området) og i det centrale
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Tyskland, dokumenterer denne
spredning, dog foreløbig ikke helt
med samme eksplosive hastighed
som det f.eks. ses hos Smalbladet
Brandbæger (Senecio inaequi
dens).
Forekomsten ved Rødbyhavn Fær
geleje kan meget vel være etable
ret som en fåtallig bestand for

Bertil Nordenstam bedes modtage
vor bedste tak for hjælp med be
stemmelse af indsamlinger. Ligele
des stor tak til Henrik Ærenlund
Pedersen for hjælp med arkiv- og
herbariestudier i Herbarium C. og
generalherbariet Endelig en særlig
tak til Ole B. Lyshede og Henrik
Tranberg for korrekturlæsning af
manuskriptet.
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Box l. Adskillelseskarakterer mellem Vand-Brandbæger og Småblomstret Brandbæger
Vand-Brandbæger
Senecio aqualicus ssp.

aqualicus

Småblomstret Brandbæger
Senecio aqualicus ssp. barbareifolius

Voksested i D anmark

fugtige til våde enge
engkrat
fugtige steder i lyse skove

ruderater
(måske især havneruderater)

Blomstringsperiode

ultimo maj - medio juli

primo juli - sept. (okt.)

Forgrening

især fra de øverste 2/3

især fra den øverste 1/3
(af og til opstigende grene fra grunden)

Bladkarakterer

relativt bla dfattig med forholdsvis
små blade hvis nedre afsnit er nær
ret- til oftest spidsvinklede i forhold
til midtnerven. Endeafsnit mere eller
mindre bredt, aflangt

bl adrig med gennemgå ende store blade
hvi s ofte store, nedre afsnit (typisk to) står
vinkelret på midtnerven. Med stort,
ægformet endeafsnit

Kurvdiameter

1 9-28 mm (gns. 23,7 mm)

1 3- 1 7 mm (gns. 1 5 , 8 mm)

Antal randkroner

1 3 -23 (gns. 1 5)

1 3- 1 7 (oftest 1 3)

Vand-Brandbæger (Senecio aquaficus ssp. aquaticus). Foto: N. Småblomstret B randiJæger (Senecio aquaficus ssp. barbareifoliFaurholdt.
us). Foto: N. Faurholdt
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B O GAN M E LD E L S E
Holger Søndergård 2002: Km ·spore
planler i Nordvestjylland. Formal 2 J x
J 5 cm. 95 side1: ISBN 87-87746-06-9.
Biologisk Foreningfor Nordvestjylland.
Pris uoplyst.
Fjernt fra rigets biologiske kraftcentre har
en lille, men nok så idealistisk forening i
en årrække arbejdet målrettet og intensivt
med kmtlægning aflokalområdets vilde
plante- og dyreliv. Nu foreligger det første
resultat nemlig en kortlægning af de fore
kommende ' Karsporeplanter i Nordvest
jylland' i form af en Lille publikation, som
Biologisk Forening for Nordvestiylland
(BFN) er ansvarlig for udgivelsen af.
Kortlægningen er foregået efter det gæng
se mønster, nemlig en opdeling aflokal
området efter UTM-koordinatsystemet i
kvadrater (ruder) - i dette tilfælde i et fint
masket net af l x l km. Undersøgelsesom
rådet dækker den nordvestlige del afVi
borgAmt, samt en bid af RingkøbingAmt
( Thyholm) og NordjyllandsAmt (fra
Bulbjerg til Svinkløv) således, at det sam
lede område indbefatter de Topografisk
botaniske Undersøgelsesdistrikter 6, 7, 8
og 9 (Thy, Mors, Fur og Salling), hvor
der forekommer 2575 ruder helt eller del
vist med landareaL 56% af disse betegnes
som godt undersøgte, mens 34% er tilfæl
digt undersøgte og l 0% ikke er blevet
undersøgt. Betegnende nok ligger hoved
parten af det godt undersøgte ruder i kyst
zonen med Vesterhavet og Jammerbugten,
mens de tilfældigt undersøgte og' ikke un
dersøgte ruder fortrinsvis skal søges mod
Limfjordssiden i Thy, på Mors og i Sal
ling.
Undersøgelsen er udført mellem 1991 og
dette tidsrum har omkring 40
personer bidraget med oplysninger om
konkrete fund afkarsporeplanter. Som i
2002, og i
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andre kortlægninger har en lille idealistisk
kerne inventeret hovedparten af ruderne.
Resultaterne ·afinventeringen er gengivet i
hæftet ved dobbeltopslag med en tekst om
de enkelte arter på venstresider og udbre
delseskort med noter på de modstående.
Tekstdelen omfatter generelle beskrivelser
af arternes økologi, forekomst, spredning
og status samt trusler mod de enkelte be
standes trivsel. Det sidste er vigtigt, idet
netop mange karsporeplanter er opportu
nister og bukker under i takt med etable
ring af sammenhængende vegetations
dække, når den dynamiske indflydelse på
nyopståede biotoper ebber ud.
I Danmark forekmruner ca. 50 arter af
karsporeplanter. Ved BFNs undersøgel
se er der inden for undersøgelsesområ
dets grænser registreret 7 Ulvefod-, 7
Padderok- og 20 bregnearter eller i alt
2/3 af de i landet naturligt forekommen
de karsporeplantearter. Undersøgelsen
har givet et væsentligt bidrag til kend
skabet til udbredelsen af karsporeplan
ter i Danmark. Så ledes kan der fastslås
adskillige distriktsnye fund af eksem
pelvis Otteradel Ulvefod (Huperzia
selago), Femradet Ulvefod (Lycopodi11111 anuotinum), Gulgrøn Brasenføde
(Jsoetes echino�pora), Lund-Padderok
(Equiselum pralem·e), Bjerg-Dunbreg
ne (Bjerg-Mangeløv, Oreopleris limbo
sperma) og G uldskæl-Mangeløv (DIJ'
opleris affin is). Kortlægningen bar
samtidig medført, at den hidtidige rødli
stebedømmelse af flere arter bør revide
res i gunstig retning, dvs. en nedka.tego
risering i forhold til Rødliste 1997. For
modede kandidater hertil er de to sidst
nævnte arter, men det må bero på en
konkret vurdering, da metodikken til
rødlistevurdering har undergået en radi
kal opstramning i retning af forøget ob
jektivitet og sammenlignelighed.

Samlet vurderet er det en nydelig og ved
kommende publikation, der er kommet ud
afBFN's anstrengelser. Samtidig er der
grund til at rose den korte produktionstid,
hvormed resultaterne gøres tilgængelige
for en bred offentlighed. Nøglen hertil er
naturligvis EDB, der i mangt og meget er
nøglen til en hurtig og sikker afrapporte
ringsform. Alligevel har Ørnebregnen
(Pteridiwn aquilinum) enkelte steder fået
lov til at 'forgifte' brødteksten på en sådan
måde, at jeg undrer mig over, hvad der
menes fra forfatterens side. Her skal dog
fremhæves to generelle ting. Det ville
have styrket publikationen, hvis der gra
fisk var skelnet mellem undersøgte ruder
og ikke undersøgte ruder (absens ruder),
hvor den pågældende art ikke er blevet
fundet i løbet afundersøgelsesperioden.
Dernæst undrer det mig, at forfatteren i
artsopslagene kan identificere trusler mod
arter, der betegnes enten som stabile eller i
fremgang. Grunden til, at disse arter har
fået denne status, må netop være, at der
ingen trusler er mod deres fortsatte eksi
stens i området.
Afslutningsvis viljeg påpege, at enhver
interesseret i dansk floristik, karspore
planter, inventering, artskortlægning osv.
bør anskaffe sig publikationen som et vid
nesbyrd på, at det dels kan lade sig gøre at
kortlægge en konkret plante- og dyre
gruppe for beskedne midler (samt en bety
delig mængde idealisme), få udgivet en
vægtig publikation, og ikke mindst bidra
ge til et bedre kendskab til den pågælden
de gruppes udbredelse i et lokalområde i
Darunark. Samtidig lærer vi, at Tby med
omgivelser ikke er så isoleret fra det øvri
ge kongerige som måske hidtil antaget.

Peter Wind

Mindre meddelelse : Verdens største sneppeål

Nemichthys scolopaceus (Pisces,
Anguilliformes) - fanget i Skagerrak

Jørgen G. Nielsen

1

The Iongest snipe-eel in the world - caught in the Skagerrak. In May
2003 , a l 08 cm lang specimen of the snipe-eel Nemichthys scolopaceus
was caught in a sitrimptrawl at 300 meters in the Skagerrak, Denmark.
Tl1is is o n ly the fourth known specimen from Danish waters o f thi s wor
ldwide distributed species.
As tails are often broken and eaudal fins regenerated, standard length is
an unreliable measure for comparison. Based on Nielsen & Smith
( 1 978), an alternative "artificial standard length " was used measuring
the distance from the tip of the snou t to the rear margin o f vertebra n o.
200.
Previously, the Iongest specimen recorded measured 73 cm ("artificial
standard length " ) and about 1 50 cm total length. "Artificial standard
length" of the present Skagerrak snipe-eel measured 80 cm. This shows
that originally the specimen must have been well over 1 50 cm in length
"
and as such the Iongest known specimen of Nemichthys scolopaceus.

Key words: Sneppeål, snipe-eel, Nemichthys scolopaceus, Skagerak

Den 25. maj, 2003, fiskede Skagen
kutteren North Sea" nordvest for
"
Skagen på ca. 300 meter vand. Da
rejetrawlen blev tØmt fandt fisker
Mogens Jeppesen en 1 08 cm lang,
ejendommeligt udseende fisk (Fig.
1), som han heldigvis lagde til side
og tog med i land. Fisken blev i før
ste omgang undersøgt af en af mine
kolleger, forskningslektor Inge
Bødker Enghoff. Hun var klar over,
at det var en art sneppeål og sørge
de for, at den blev sendt til Zoolo
gisk Museum i København.
·

En nærmere undersøgelse af snep
peålen viste, at det drejede sig om
et eksemplar af den langhalede
sneppeål, Nemichthys scolopaceus
Richardson, 1 848, som adskiller
sig fra slægtens to andre arter ved
mønsteret af hoved- og side) inie
porerne. Denne art er tidligere
fundet tre gange i danske farvan
de, alle i Skagerrak; første gang i
1 975 (Nielsen 1 988). Forklaringen
er, at dette hav er op til 700 meter
dybt og står i forbindelse med At
lanterhavet. Den langhalede snep-

peål findes i alle verdenshave med
undtagelse af de polare områder.
I 1 978 publicerede Nielsen &

Smith en revision af sneppeålefa
milen baseret på 1 270 individer,
hvoraf de 550 var den langhalede
sneppeål. Især med de tre arter af
slægten Nemichthys er der det pro
blem, at den stærkt forlængede
hale næsten altid er knækket, og
.
ofte er en ny halefinne gendannet.
Ved beskrivelse af fisk og ved sam
menligning mellem beslægtede ar
ter bruger man bl.a. morfometriske
karakterer, fx hovedlængden ud
trykt i procent af standardlængden,
som er afstanden fra snudespids til
basis af halefinnei1. Med en knæk
ket hale og eventuelt regenereret
halefinne er dette jo helt misvisen
de. I stedet foreslog og anvendte
Nielsen & Smith ( 1 978) en kunstig
standardlængde, hvor man på rønt
genfotografier måler afstanden fra
snudespids til bagkanten af hvirvel
nummer 200.
·

Den længste af de 550 individer af
den langhalede sneppeål havde en
kunstig standardlængde på 73 cm
og totallængden, dvs. det, der var
tilbage efter at halen var brækket,
var ca. 1 50 cm. Hos Skagerrak
eksemplaret var den kunstige
standardlængde 80 cm, hvilket be
tyder, at eksemplaret har været en
del over 1 50 cm langt. I følge åle
specialisten D.G. Smith (pers.
c om. 2004) er der siden 1 978 ikke
rapporteret eksemplarer af snep
peål på tilnærmelsesvis denne
længde, og Skagerak-eksemplaret
er således verdens længste langha
lede sneppeål. Det kan lige næv
nes, at det største antal hvirvler,
man kender hos et hvirveldyr er
750 +? fundet netop hos et eksem
_plar af den langhalede sneppeål
med afbrækket halespids, fanget i
det Indiske Ocean (Nielsen &
Smith 1 978).

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15 DK-2 1 00 København Ø'
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Det knækkede Skagerrak-eksem
plar havde med sine l 08 cm kun
290 hvirvler i behold, så der er
langt igen til de godt 750.

Fig. l Den langhalede sneppeål (Nemichthys sco/opaceus) l 08 cm. Ska
gerrak. Zoologisk Museum, katalog nummer P 3 1 3225. Foto: Geert Bro
vad.
Snipe ee/ (Nemichthys scolopaceus) 1 08 cm. Skagerrak. Zoo/ogica/ Mu
seum, caiafog munber P 313225. Photo: Geert Brovad

Sneppeålefamilien, Nemichthyi
dae, omfatter tre slægter med i alt
l O arter. Navnet hentyder til, at det
er åleformede fisk med forlænge
de, næblignende kæber. De lever i
de frie vandmasser, enkelte af ar
terne ned til ca. 2.000 meter. Un
der larvestadiet, hvor de er helt
gennemsigtige og pilebladsforme
de, kan de træffes i de øverste
vandlag. Fra dykkerbåde er de
iagttaget hængende lodret i vandet
med hovedet opad. Maveundersø
gelser viser, at de næsten udeluk
kende lever af krebsdyr. Ved mo
denhedens indtræden ændrer fi
sken udseende, idet den mister de
lange kæber og tænderne. Et mo
dent og et umodent eksemplar af
samme art er så forskellige, at man
tidligere regnede dem til hver sin
familie (se Fig. 2).
Citeret litteratur

Nielsen, J.G. & D G. Smith 1 978:
The eel family Nemichthyidae
(Pisces, Anguilliformes). - Dana
report, No. 88: 3-7 1
Nielsen, J.G. 1 988: Nye fis!< for
Danmark ( 1 962- 1 987). Flora og
Fauna 94: 25-28.
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A

Fig, 2. Hoved af langsnudet sneppeål. A - Umodent eksemplar, B - Mo
dent eksempiar.
Head af snipe-ee/. A - Unripe specimen. B - Ripe specimen.
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Større pattedyrs brug af en ny fauna
overføring ved Jyske Ås i Nordjyllands Amt

Jakob Konnerup1•2, Aksel Bo Madsen' & Jørgen Mørup JØigensen2

Larger mammals' use of a new wildlife overpass at Jyske Ås,
Northern Jutland, Denmark

Roads, especially highways, may have a significant impact on w ild
life mavement and survival. This is especially true for wideranging
species, as ungutates and mammalian carnivores. Some of these im
pacts may be mitigated i f wildlife can find and utilize wildlife pas
sages over or under highways. Larger mammals' use of a new wildlife
overpass across a highway in the County of North Jutland, Denmark,
was monitored every day for two periods, each of 1 4 days, using track
counts in sand and remotely triggered cameras and resulted i n 1 72
separate recordings. The overpass was used most frequently by brown
hare (Lepus europaeus) and dornestic cat (Felix catus), and Jess by
roe deer (Capreo/us capreolus), fox ( Vulpes vulpes) and badger (Me
les meles). Roe deer, fox, badger, hare and cat used the overpass far
more often at night, while hares were also recorded frequently in
daytime, probably as a result o f feeding activity. Humans and dogs
(Canis familiaris) only rarely used the overpass and therefore could
not explain the low use by other animaJs observed in the study.
Simple improvements such as plant growth on overpass; habitat
restoralion near crossing points, natura! guidelines and animalproof
fencings that serve to funnel wildlife into passages are suggested, as
they may facilitate animal movements between habitats fragmented
by roads.
Key words: carnivores, habitat fragmentation, high ways, roe dee1;
wildlife ove1pass.

Vej e og j ernbaner er menneske
skabte barrierer, der fragmenterer
landskabet og begrænser dyrenes
frie bevægelighed og udveksling
af individer mellem habitater og
bestande. Det er en kendsger
ning, at et stort antal dyr hver
dag omkommer i trafikken i Dan
mark (Hammershøj & Madsen
1 99 8 ; Madsen et al. 2002). Etab·
lering af faunapassager kan redu
cere fragmenteringen og øge dy
renes spredningsmuligheder. Ef
fekten af forskel lige typer af fau
napassager er blevet �ndersøgt og

diskuteret, og generelt er der
enighed om, at effekten er størst
for faunapassager med store di
mensioner (Pfister et al. 1 997;
Vej direktoratet 2000). Opsætning
af vildthegn samt etablering af
ledelinier og skjul i forbindelse
med passagerne øger også effek
ten (Madsen 1 993; Jeppesen et
al. 1 998; C levenger & Waltho
2000; Clevenger et al. 200 l ).
Faunaoverføringer er ofte lyse og
åbne passager med store dimensi
oner og et vegetationsdække, der

naturligt forbinder faunaoverfø
ringen med det omkringliggende
terræn. Dette gør faunaoverførin
ger egnede for flere forskel lige
arter herunder hj ortevi ldt.
Faunaoverføringer etableres ty
pisk ved stærkt trafikerede mo
tor- og hovedveje, hvor de kryd
ser vigtige sprednings- og habi
tatkorridorer f.eks. større skov
områder. De første faunaoverfø
ringer blev etableret i Frankrig i
slutningen af 1 980' erne, og siden
er lande som Holland, Tyskland
og Schwei z kommet til (Pfister et
al. 1 997). I Danmark er der på
nuværende t idspunkt etableret to
faunaoverføringer: på motorvej
E45/hovedlandevej 1 80 ved Jyske
Ås og på motorvej A 1 5 ved Lille
ring vest for Århus. Faunaoverfø
ringen ved Jyske Ås var den før
ste, der blev etableret i Danmark.
Faunaoverføringer anlægges nor
malt, hvor veje og/eller jernbaner
gennemskærer skovområder e ller
større sammenhængende natur
områder. Overføringerne giver
mulighed for passage og dermed
udveksling af gener mellem ad-.
skilte bestande primært for de
større pattedyr, der lever i de på
gældende områder. Baggrunden
har bl.a. været, at ressourcer til
vedligeholdelse og f.eks. flytning
af individer fra den ene side til
den anden ikke er til stede.
Formålet med nærværende under
søgelse er at belyse, hvilke patte
dyr og i hvilket omfang disse bec
nytter faunaoverføringen ved Jy
ske Ås samt eventuelt at give for
slag til forbedringer, der vil kun
ne øge effekten af faunaoverfø
ringen for både større og mindre
pattedyr. Artiklen er et delresul
tat af et specialestudium ved Aar
hus Universitet og Danmarks
M i lj øundersøgelser (Konnerup
2003).

'Danmarks Miljøundersøgelse/; Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Kalø.
2Am·hus Universitet, Biologisk Institut, Afdeling for ZoofYsiologi.
Flora og Faww 110(2): 49-55. Århus 2004.
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Metode og materialer

Studieområdet
Faunaove1føringen ved Jyske Ås er
beliggende ved Allerup Bakker i
udkanten af Dronninglund Stor
skov, hvor både motorvej E45 og
landevej 1 80 tæt ved hinanden
gennemskærer Jyske Ås i dens
højeste punkt. Faunaoverføringen
er 1 50 m lang og 1 5 m bred og
strækker sig over både motor- og
landevejen, hvorved den forbinder
Dronninglund Storskov og Vester
skov (fig. l og 2). Passagen er an
lagt over to etaper i perioden 1 999
til 2002. Første etape var anlæg
gelsen af faunaoverføringen over
motorvejen (2000) og anden etape
over landevejen (2002).
Der er opsat v ildthegn langs begge
sider af hele motorvej sstrækningen
ved Jyske Ås. Ved landevejen er
der opsat vildthegn langs begge
sider på en ca. l 00 m strækning i
begge retninger fra faunaoverførin
gen. Vildthegnet ved motor- og
landevejen er ført sammenhængen
de over overføringen, og hegnet er
opsat således, at det danner tragt
formede indgange til overføringen
(fig. 3). Derudover er der på fau
naoverføringen i området mellem
motor- og landevejen opsat vildt
hegn på tværs, der forhindrer dyre
ne i at passere over faunaoverfø
ringen parallelt med vejbanerne.
Dyrene kan således benytte fauna
overføringen fra skovene på begge
sider af passagen samt fra områ
derne mellem motor- og landevej
en. Der er foretaget beplantning på
faunaoverføringen som en lede- og
skærmbeplantning. Yderst ved
vildthegnet er der plantet slyng
planter: Alm. Vedbend (Hedera he
lix) og Alm. Gedeblad (Lonicera
periclymenwn) samt en række
Bjerg-Fyr (Pinus mugo). Hen over
faunaoverføringen er der plantet
mindre grupper af løvtræer: Slåen
(Prunus spinosa), Weichsel (Pru11l/S mahaleb) og Alm. Hæg (Pm11!/S padus). Der er opstillet en
j agthytte umiddelbaii nordvest for
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faunaoverføringen i en afstand af
ca. 50 m fra den vestlige indgang.
Dataindsamling
Undersøgelsen blev gennemført
over to perioder på hver 1 4 dage:
periode l : 25/6-1 017 2002 og perio
de 2 : 1 8/9-2/1 0 2002. Dyr og men
neskers brug af faunaoverføringen
blev registreret ved spOltydning i
sandbede samt via opsatte fotocel
ler· og fotocellestyrede kameraer.
·

Sandbede
Fire sandbede blev etableret (fig. 3).
To ved motorvejen (l og 2) og to ved
landevejen (3 og 4). Sandbedene var
placeret således, at dyrenes bevæ
gelser kunne registreres uanset fra
hvilken retning dyrene benyttede
faunaoverføringen. Bredden af sand
bedene ·v.ar 2 m og længden 1 5 m,
hvorved sandbedene dækkede hele
faunaoverføringens bredde og sikre
de, at dyr uanset størrelse ikke kun
ne springe over. Sandbedene blev
anlagt ved, at de øverste I O cm af
j ordlaget blev fj ernet og erstattet
med sand i niveau med terrænet.
l periode l blev sandbedene under
søgt hver dag kl. 08 og kl. 20. I pe

riode 2 blev sandbedene kun un
dersøgt en gang i døgnet, kl. 09.
Sandbedene blev efter hver under
søgelse 'nulstillet' ved rivning.
Fodaftryk og ekskrementer af store
og mellemstore pattedyr blev iden
tificeret vha. Bang & Dahlstrøm
( 1 989). Sandets struktur samt en
lav kropsvægt gjorde det ikke mu
ligt at registrere fodaftryk fra min
dre arter som f.eks. pindsvin (Eri
naceus europaeus), lækat (Mustela
erminea), brud (Mus/e/a nivalis)
og musearterne. Dyr, der kun hav
de afsat fodaftryk i et sandbed blev
registreret på lige fod med dyr, der
havde passeret over hele passagen.
I sidstnævnte tilfælde blev dyrenes
bevægelsesmønster på faunaover
føringen registreret.
Fotoceller og kameraer
I periode l blev der registreret ak-

tivitet på faunaoverføringen vha.
en fotocelle (trailmaster, TM550
passive infrared trail monitor og
TM35- l kamera kit) og et fotocel
lestyret kamera (Oiympus AF- l
twin). Udstyret var opsat ved den
vestlige ende af overføringen.
l periode 2 blev der opsat yderlige
re to fotoceller (trailmaster, TM550 passive infrared trail monitor
og TM 1 500 active infi·ared trail
monitor) og to fotocellestyrede ka
meraer (Canon A l /prima AS- l ) ,
hvorved det skulle være muligt at
registrere dyrenes bevægelser uan
set fra hvilket retning, dyrene be
nyttede faunaoverføringen (fig. 3).
Trailmaster TM550 registrerer
kropsvarme og bevægelser fi"a dyr
·v ia en passiv infrarød sensor (hori
sontal vinkel 1 50 grader og verti
kal vinkel 4 grader) i en afstand af
op til ca. 20m. Fotocellerne blev
opsat i 40cm højde på vildthegnet
(vestlige ende) og på en pæl (østli
ge ende). Fotocellerne registrerede
bevægelser hele døgnet, mens ka
meraerne var indstillet til at tage
maks. et foto hver andet minut i
tidsrummet kl. 22.00-08.00, hvis
fotocellerne registrerede aktivitet.
Trailmaster TM 1 500 registrerer
bevægelser ved at dyr og menne
sker bryder en aktiv infrarød strå
le. Denne fotocelle blev opsat i
40cm højde i vildthegnet på passa
gen, hvor den dækkede faunaover
føringens bredde midt over motor
vejen, og kameraet blev indstillet
som kameraerne ved trailmaster
TM550. Fotocellernes placering i
40cm højde blev valgt for at undgå
registreringer forårsaget af vegeta
tionens bevægelser, og fotoceller
nes manualer foreskriver denne
højde for registrering af hjorte
vildt.
Fotoceller og kameraer blev af
læst, nulstillet og klargjort hver
dag i forbindelse med inspicering
af sandbedene. Billederne fra de

fotocellestyrede kameraer viste sig
efterfølgende - med enkelte undta
gelser - ikke at være brugbare pga.
manglende lys og uoverensstem
melse mellem kameraets og foto
cellens vinkler, hvorfor de ikke vil
indgå som resultater i undersøgel
sen.
I resultatbehandlingen blev der
gennemført statistiske beregninger
som X2-test, idet resultaterne var
multinominalfordelte. Der kunne
dog kun udføres test på hare, idet
X2-testen kræver, at de forventede
frekvenser skal være ::e: 5 .
Resultatet·

Sandbede
Sammenlagt er der foretaget 1 72
registreringer af dyr på faunaover
føringen (fig. 4), heraf 72 registre
ringer i periode l . Der er registre
ret fodaftryk fra syv forskellige ar
ter: rådyr ( Capreolus. capreolus),
grævling (Meles meles), ræv ( Vul
pes vu.lpes), hare (Lepus europa
eus), hund (Canis familiaris) og·
kat (Fe/is; domesticus). Mennesker
er registreret i alt l O gange, heraf
7 gange i periode l .

Figur l . Faunaoverføring ved Jyske Ås i Nordjyllands Amt. Foto er taget i
retning nord mod syd. Foto: Jakob Konnerup
Wildlije ove1pass at Jyske As in the County of North Jutland. Photo is fa
læn from North. Photo: Jakob Konnerup.

Der er ikke signifikant forskel på
det samlede antal af registreringer
af dyr i periode l og periode 2 (X2
= 2,29; df = l ; O, l O<P<0,20).
Der er heller ikke signifikant for
skel på antallet af harer mellem
periode l og 2 (X2 = l ,92; df = .J ;
O, l O<P<0,20).
I periode l er registreret fem rådyr
på faunaoverføringen, og ingen i
periode 2. Rådyrenes bevægelses
mønster gennem sandbedene viser,
at ingen af de fem individer har
passeret hele faunaoverføringen.
Fire rådyr har bevæget sig fra
Dronninglund Storskov mod vest
ind på faunaoverføringen, men tre
af disse rådyr har efterfølgende be
væget sig tilbage samme vej uden
at have krydset landevejen. Fodaf
trykkene fra dyrenes bevægelse til
bage mod Dronninglund Storskov

Figur 2. Faunaoverføring ved Jyske Ås i Nordjyllands Amt. Foto er taget fra
Vesterskov mod øst over faunaoverfØlingen mod Dronninglund Storskov.
Foto: Jakob Konnerup
Wildlife ove1pass at Jyske As in Nordjylland County. Photo is taken towards
Dronninglund Storskov. Photo: Jakob Konnemp.
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føringen. Af i alt 72 registreringer
stammer de 58 fra nataktivitet Fi
gur 5 viser, at dyrene benytter fau
naoverføringen ca. 4 x hyppigere om
natten (X2 28,88; df = l ; P<O,O l ),
mens menneskel ig aktivitet især
foregår om dagen. Hare bruger fau
naoverføringen mere om natten end
om dagen (X2 = 1 9 , 5 7 ; df = l ;
P<O,O l ). Alligevel viser figur 5 en
forholdsvis stor aktivitet af hare på
faunaoverføringen i dagtimerne.

Motmvej

=

Figur 3. Skitse af studieområdet Røde streger angiver placeringen af vildt
hegn. Blå stiplede streger angiver det område, fotocellerne dækkede. Grøn
ne trekanter angiver områder med skov.
Sketch of the study area. Red lines indicate fence. Blue dashed lines indi
cafe the angels of the remote/y trigged cameras. Green friangles indicate
fores!. The wildlife ove1pass is 1 50 m long and 1 5 m wide.

Aktiviteten fra mennesker og hunde
på faunaoverføringen er begrænset.
I alt er der l O registreringer af men
nesker på faunaoverføringen, men
enkelte dage har der været større
eller mindre grupper af mennesker
på passagen. l alle tilfælde, hvor der
blev registreret hund på faunaover
føringen, var der samtidig registre
ret mennesker. Seks ud af de syv re
gis!I·eringer i periode l af mennesker
på faunaoverføringen, er registreret
som dagaktivitet
·

Diskussion

er i alle tre tilfælde dybere end
sporene ind på faunaoverføringen,
hvilket indikerer, at dyrene har be
væget sig tilbage i løb eller spring.
Det fjerde rådyr har bevæget sig
over landevejen og ind i området
mellem motor- og landevejen. Den
femte registrering af rådyr viser, at
et rådyr har bevæget sig fra områ
det mellem motor- og landevejen
mod vest over motorvejen og ind i
Vesterskov. To af rådyrene er regi
streret under den samme inspice
ring, hvorfor der som minimum er
tale om to individer.
Ræv (N= I l ) benyttede faunaoverfø
ringen fra alle retninger, og ræv har
passeret over både motor- og lande
vejen. Det er dog kun i et enkelt
tilfælde, at en ræv har passeret over
hele passagen i et samlet forløb.
Oftest har en ræv bevæget sig mel
lem skovene og områderne mellem
motor- og hovedlandevejen. Der er
ikke registreret fodaftryk fra mere
end en ræv ved hver inspicering.
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Grævling er kun registreret tre
gange. I to tilfælde har en grævling
passeret over hele passagen, en
gang i hver retning. I det tredje til
fælde har en grævling bevæget sig
fra Vesterskov mod øst over motor
vejen til området mellem motor
og landevejen. Der er ikke regi
streret spor fra mere end en græv
ling ved hver inspicering.
Hare (N=1 34) og kat (N= l 9) har
udvist den største aktivitet på fa·u
naoverføringen. Begge arter brugte
faunaoverføringen fra alle retnin
ger samt krydsede både motor- og
hovedlandevejen. Ved enkelte in
spiceringer af sandbedene blev der
registreret så mange harespor, at
det ikke var muligt nøjagtigt at be
stemme, hvor mange individer, der
havde afsat sporene.
I periode l er sandbedene blevet in
spiceret både morgen og aften, hvor
ved det er muligt at skelne mellem
dag- og nataktiviteten på faunaover-

Undersøgelsen viser, at hare og til
dels kat benytter faunaoverførin
gen ved Jyske Ås regelmæssigt,
mens rådyr, grævling og ræv bru
ger passagen mere begrænset. Der
kan være flere forklaringer på den
begrænsede brug af faunaoverfø
ringen, men udenlandske undersø
gelser viser, at især bredden af
faunaoverføringer er afgørende for
specielt hjortevildt (van Wieren &
Worm 200 1 ) . Pfister et al. ( 1 997)
sammenlignede faunaoverføringer
i Tyskland, Holland, Frankrig og
Schweiz med bredder på 8-200 m
og konkluderede, at bredden af en
faunaoverføring er speciel vigtig
for større pattedyr, mens mindre
arter som f.eks. lækat, brud og mu
seatterne i stedet stiller større krav
til skjul og bevoksning. Faunaover
føringer anlagt til hjorte bør ikke
være under 20 m i bredden, mens
en maksimal effekt af en fauna
overføring kræver en bredde på
mindst 50 m. Disse mindstemål er
ikke opfyldt ved faunaoverføringen

på Jyske Ås ( 1 5 m). Pfister et al.
( 1 997) viste også, at dyrene ofte
passerer smalle faunaoverføringer
i høj fart og uden stop, mens dyre
ne på brede faunaoverføringer be
væger sig i et roligt tempo og ofte
stopper op for at fouragere, hvilket
antyder utryghed ved smalle over
føringer. Ligeledes spiller place
ring, udformning og bevoksning på
og omkring faunaoverføringer en
afgørende rolle for effektiviteten
(Putman 1 997; van Wieren &
Worm 200 1 ) . Dette kan være en
medvirkende årsag til den begræn
sede brug af faunaoverføringen
ved Jyske Ås.
Bevoksningen på faunaoverførin
ger spiller en vigtig rolle som skjul
og ledelinier og afskærmer samti
dig mod lys og lyd fra trafikken.
Bevoksningen bør være sammen
hængende med den omkringliggen
de vegetation, hvorved dyrene op
lever passagen som en naturlig del
af det omkringliggende landskab
(Bekker 1 99 1 ; P fister et al. 1 997;
van Wieren & Worm 200 l ). Etab
lering af et lukket træhegn ud mod
kørebanerne, især omkring motor
vejen, kunne evt. opsættes indtil
beplantningen opnår en højde og
tæthed, der dæmper lys og støj .
P å faunaoverføringen ved Jyske Ås
er der udfø1t lede- og skærmbe
.plantning med mindre grupper af
løvtræer hen over passagen samt
slyngplanter og fyrretræer yderst
ved hegnet. Beplantningen er end
nu ikke vokset op og giver derfor
ikke den ønskede effekt. Beplant
ningen stopper ved faunaoverfø
ringens afslutning, og i skovområ
derne omkring passagen er der ikke
etableret ledelinier. Dette bevirker,
at der ikke er ledelinier mod fauna
overføringen, samt at beplantnin
gen på passagen ikke er sammen
hængende med vegetationen i det
omkringliggende terræn. Med tiden
vil beplantningen på faunaoverfø
ringen fmmentlig vokse op og ska
be en naturlig forbindelse med træ-
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Figur 4. Frekvenserne af de forskellige arter i de to perioder, hvor de er re
gistreret i sandbede på faunaoverføringen ved Jyske Ås.
Recmdingfrequencies (antal registreringe1) of various species in the h·vo
periods in which they were recmded by track counts in sand on the wildlife
ove1pass. Roe deer (rådy1), fox (ræv), badger (grævling), hare (hare), cat
(kat) and humans (menneske).
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Figur 5. Dag- og nataktivitet af dyr og mennesker på faunaoverføringen ved
Jyske Ås i periode l.
Day and night activity af a nima/s (dy1) and hwnans (menneske) o n the
wildlife ove1pass in period l. Y-axis unit is number ojrec01dings (antal
registreringe1).
er og buske mellem skovområderne
på hver side af vejanlæggene.
Canadiske undersøgelser af fauna
underføringer har vist, at lys- og
lydgener fra vejbanerne nedsætter
effektiviteten af denne type fauna
passager (Clevenger & Waltho

·

2000; Clevenger et al. 200 1 ) . Re
sultaterne fra faunaoverføringen
ved Jyske Ås viste, at tre rådyr i
stor fart har bevæget sig tilbage til
skoven efter at have været ude på
passagen, hvilket kunne indikere,
at dyrene er blevet skræmt under
deres forsøg på at krydse vejan53

lægget. Slyngplanterne og fyrre
træerne yderst ved vildthegnet vil
med tiden måske omdanne hegnet
ti\ en afskærmning mod lys og lyd
fra trafikken.
Faunaoverføringens store længde
( 1 50 m) kan afholde især mindre
arter fra at benytte passagen, idet
passagens store åbne område vil
virke som en 'barriere' mellem
skovene for visse arter. Hollandske
undersøgelser (van Linden 1 997)
viser, at man med enkelte tiltag
kan gøre et åbent område egnet for
mindre arter. Etablering af en ræk
ke træ-/kvasdynger eller bræmmer
af uklippet græsvegetation over det
åbne område bevirker, at mindre
arter som f.eks. lækat, brud og mu
searterne kan finde skjul og derved
er villige til at krydse det åbne om
råde. Andre undersøgelser viser, at
de mindre arters benyttelse af fau
naoverføringer øges, hvis arterne
kan anvende passagen som habitat
korridor (Pfister et al. 1 997).

Konklusion

Hare og kat benytter hyppigt fau
naoverføringen ved Jyske Ås,
mens rådyr, ræv og grævling har en
mere begrænset-brug af denne.
Den begrænsede benyttelse af fau
naoverføringen (især rådyr) skyl
des formentlig passagens lille
bredde og store længde samt at
lede- og skærmbeplantning på fau
naoverføringen endnu ikke har den
ønskede virkning over for lys- og
lydgener.
Faunaoverføringen kan ved enkelte
tiltag gøres mere tiltrækkende for
mindre arter. Der bør etableres le
delinier i. eks. rækker af træ-/kvas
dynger samt bræmmer med uklip
pet græsvegetation på faunaoverfø
ringen.
Tal<

Undersøgelser viser, at unge og
nyplantede træer samt frisk urteve
getation langs nyanlagte vejanlæg
virker tiltrækkende på flere arter
(Bellamy et al. 2000). Dette synes
at være tilfældet for hare ved· Jyske
Ås. Aktiviteten af mennesker og
hunde på faunaoverføringen har
været meget begrænset, hvorfor
dyrenes begrænsede brug af over
føringen ikke kan tilskrives den
menneskelige aktivitet.

En stor tak skal rettes til biolog
Bjarke Huus Jensen, Nordjyllands
Amt, der har været behjælpelig i
forbindelse med tilrettelæggelsen ·
af undersøgelsen. Derudover skal
der også rettes en tak til WWF
Verdensnaturfonden, Frimodt-Hel
neke Fonden, Grosserer Schielle
rup og Hustrus Fond l , Dyrlæge
Niels Ockens og Hustru Petre
Kahls Fond, Charlotte Smidts
Fond til Hjælp for Dyr, Ingeniør
K.A. Rohde og hustrus legat og
Dyreværnsforeningen Svalens
Fond, som alle har støttet undersø
gelsen økonomisk.

En gentagelse af registreringerne
over længere perioder samt på for
skellige tidspunkter af året havde
været ønskelig. Danske og uden
landske undersøgelser viser, at ef
fekten af faunapassager stiger, når
dyrene har vænnet sig til passa
gens tilstedeværelse, udformning
og placering (Bekker 1 99 1 ; Pfister
et al. 1 997; Jeppesen et al. 1 998;
van Wieren & Worm 200 1 ) . Dette
vil formentlig også ske ved Jyske
Ås.
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Bellamy, P.E., Shore, R.F., Arde
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lampret. Den var nå�t næsten op til
toppen af dæmningen et sted, hvor
der var dannet et omløb, og vandet
rislede /sivede ned over grenene.
Efter at have set på den blev den
sat ud igen i bæversøen opstrøms
dæmningen.

Mindre meddelelse: Iagttagelse af Bæk
lamprets (Lampetra planan) evne til at
passere småvandfald
Jan Kjærgaard Jensen' og Ole G Olsen1

Muus ( 1 970) nævner under flod
lampret (L. fluvita!is), at den har
sværere ved at passere opstemnin
ger end ål. Amtsbiologer kender til
iagttagelser af både flod- og hav
lampret, der på åleagtig facon for
cerer fisketrapper i form af kam
mertrapper og modstrømstrapper
(Mads Ejby Ernst, pers. comm.).
Det samme angives for lampret ge
nerelt hos Kelly & King (200 l ),
hvor det berettes, at de er i stand til
at forcere spærringer med en lod
tret fald op til ca 60 cm. ved krafti
ge bugtninger med kroppen.

Observations of the ability af Brook Lamprey Lampetra planari to
pass small dams in streams

.

Two observations of Brook Lampreys (Lampetra planan) pas s mg small
natura! dams are reported. Tbe dams wbicb might have constituted natura!
barriers to the dispersal of tbis Yellow-listed species, had vertical heigbts
o f 25 and 70 cm, respectively, and comprised a fallen tree and a beaver
dam, respectively.
.

Key 1·vonls: Lampetra planm·i, Lamprey, climbing, dam, Denmark

Fisk og andre vanddyrs evne til at
forcere forhindringer i vandløbene
er ofte blevet diskuteret i forskelli
ge sammenhænge (Nielsen, 2004).
Den konkrete viden om de forskel
lige arters evne er imidlertid ofte af
mere tilfældig og ufuldstændig ka
rakter. Det gælder især atter som
lampret, der ikke er lystfiskermæs
sige interessante. Derfor kan føl
gende to observationer af Bæklam
pret (Lampetra planeri), der passe
rer dæmninger, have interesse ikke mindste fordi Bæklampret er
opført som "opmærksomhedskræ
vende" på den danske Gulliste
(Stoltze & Pibl 1 998).

Lidt nedenfor findestedet havde et
væltet træ lagt sig på tværs af vand
løbet og sammen med smågrene og
blade dannet en dæmning med et
stej lt fald. Faldhøjden var ca. 25
cm. De forstyrrede dyr blev ført
med vandstrømmen ned over faldet.
Da vi kort efter stod på bredden af
bækken kunne vi iagttage en bæk
lampret, der svømmede op mod
strømmen igen op til dæmningen.
Her fortsatte den over dæmningen
ved nærmest at kravle - sno sig i
dæmningens materiale. Oven for
dæmningen fmtsatte den med en
åleagtig svømning tilbage mod
stenbunden med ynglepladsen.

Bæklampret er almindelig i vandlø
bene i Søhøj landet omkring Silke
borg. Småflokke ses ofte siddende
fastsuget på partier med stenbund
om foråret. Under et besøg med en
gruppe studerende ved Rødebæk i
Silkeborg Sønderskov i 2002 fandt
vi (JKJ) en flok på 8-1 O bæklam
pretter på en grusbanke. For at vise
et af dyrene tydeligere, ville jeg
samle den op fra vandet. Herved
forstyrrede jeg yderlig to-tre dyr.

På en eskursion om bævere og bæ
verforvaltning med elever fra
Vildtforvaltningsskolen Kalø den
9. september 2003 stod vi (OGO)
ved en bæverdæmning ved Hest
bæk. Bæverdæmningen her er ca.
38 m bred og niveauforskellen
oven for og neden for dæmningen
er 70 cm. Pludselig var der en af
eleverne, der råbte: "Se der er en ål
på vej over dæmningen". Men det
var ikke nogen ål, det var en bæk-

'Svinsbjergvej J, 8654 BI)Wllp, 1Hollandsvej 18, 7620 Lemvig
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Bæklampret samles normalt i yng
letiden i mindre flokke på partier af
vandløbsbunden, hvor der er sten
og grus. Her graves en fællesrede
og æggene lægges. Ungerne, hørål,
føres ved klækningen med strøm
men nedstrøms og ·finder partier af
åbunden, hvor strømmen er rolig og
der aflejres fint materiale. Her le
ver de nedgravet i bunden i flere år,
før de forvandles til voksne køns
modne dyr. En sådan l ivsrytme må
naturligvis også forudsætte, at dyre
ne på et tidspunkt i deres liv må
kompensere for larvetidens nedad
tranport ved igen at søge opad i
vandløbene.
Iagttagelserne her viser, at Bæk
lampret er en aktiv svømmer, der
bevæger sig gennem vandløbet hen
til passende ynglepladser. Under
denne svømning er de i stand til at
passere dæmninger på lignende vis
som ål ved at kravle over dem - i
hvert fald hvor opstemningerne har
en sammensat ujævn overflade. Be
vægelsen foregår ved at bruge un-

derlagets ujævnheder. Svømningen
foregik i øvrigt også langs bunden,
men det er ukla1t, hvor meget bund
ens ujævnheder benyttedes her.
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