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Fremtidens bynatur- skal vi se til eller satse?

Formålet med "Naturen i Byen"
konferencen d. 1 7. april på Natur
historisk Musetun i Århus var dels
at få et overblik over, hvad der var
af arter af planter og dyr i byen, og
dels at afklare, hvor meget vi ved
om nann·en i byen, og sidst men ikke
mindst at forholde sig til, hvordan
fremtidens bynatur kan komme til
at se ud. Som det fremgår af konfe
rencens foredrag, er der ingen tvivl
om, at grønne områder og planter
og dyr i byen højner livskvaliteten
og trivsel. Naturen i byen udfordrer
og skaber et tilhørsforhold for folk i
forskellige bydele. Men spørgsmålet
er, om denne "rodebutik" af vilde
planter og dyr sammenblandet med
kulturplanter og undslupne kæledyr
kan blive til noget, der også "natur
mæssigt" og biodiversitetsmæssigt
har en tilstrækkelig kvalitet til, at
der udarbejdes forvaltningsplaner
for byens natur. En ting var der bred
enighed om på konferencen: Vi ved
alt for lidt om de bestande af fugle
og andre dyr som lever i byen. Et
mere indgående kendskab til be
standene af planter og dyr i byen er
essentielt for udarbejdelser af planer
for fremtidens bynatur.
De fleste arter, der forekommer i by
erne, er arter, som har let ved at til
passe sig nye habitater. For planter
nes vedkommende er det ofte etårige
planter med stort spredningspoten
tiale, og for dyrenes vedkommende
er det arter med en opportunistisk
adfærd og et bredt fødespektrum.
Det er dermed ikke nødvendigvis
de mest truede arter, som vi finder

i byen. Dog skitmer det igennem i
foredragene, at der også findes en
mængde sjældne arter i byområder
ne, som man kunne gøre en ekstra
indsats for at skabe bedre levevilkår
for. Ved en anden forvaltning af par
ker, grøftekanter og grønne områder
i byen, hvor det i højere grad blev
tilladt, at vilde urter - alias ukrudt
og græs fik lov at vokse, hvor gamle
hule træer fik lov at stå, og hvor
der blev skabt flere småsøer og små
engområder, kunne der skabes plads
til en mere varieret natur i byen, som
ikke bare har en forlystelsesmæssig
kvalitet men også "nantrkval itet".
Det er også vigtigt at forholde sig
til de problemer, der opstår, når na
nn·en kommer tættere på. Der skal
holdes et våget øje med kæledyr
som undslipper. Vi ved fra andre
steder i Europa, at disse dyr kan
etablere sig og skabe problemer for
hjemmehørende arter. Byerne ser
for disse arter ud til at være særlig
attraktive på grund af det mildere
klima, og hvad man kunne kalde
"antropogenetisk føde" dvs. den
overproduktion af organisk affald,
som byen producere, og som mange
dyr i den indre by lever af. Der bør
informeres om, hvad det kræver af
den enkelte, at leve med vilde dyr i
baghaven eller lige uden for hoved
døren. Dyrene bør afmystificeres,
og der bør oplyses om, hvordan man
undgår sygdomme som kan smitte
mellem dyr og mennesker.
Mange har svært ved at forene tan
ken om natur og by. Nann· er for

mange det vilde, det oprindelige og
af metmesket urørte. Betragter man
imidlertid mennesket som en del af
naturen, så må man, som filosoffen
Hans Fink formulere det, accepterer
at: "Naturen er asfaltjungle, såvel
som amazonejunglen, bilkirkegård
og landsbykirkegård, såvel som
elefantkirkegård, diskodans og træ
skodans, såvel sol/l tranedans". Na
nn·en i byen er ikke mindre "natur",
end den menneskeskabte natur, som
vi i det åbne land forsøger at forvalte
og bevare, med græssende kreaturer
og afbrænding og bekæmpelse af
den skov, der stædigt vokser frem
på bl.a. heder og enge. Diskussionen
om hvilken "natur" og hvilket land
skab, vi skal satse på er en anden
diskussion, men der er ingen logisk
begrundelse for ikke at forvalte by
naturen efter de samme principper
som naturen i det åbne land.
Der bør udarbejdes planer for,
hvordan naturen i byen kan leve op
til EU habitatdirektivet, som har til
formål at fremme biodiversiteten
ved at definere en fælles ramme for
beskyttelsen af arter og naturtyper
og tiltag omkring invasive arter. Det
vil kræve handling og samarbejde
mellem kommunernes afdelinger
for byfornyelse og teknik og miljø,
private lodsejere og byplanlæggere,
landskabsarkitekter, arkitekter,
biologer mfl. og ikke mindst oplys
ning til befolkningen om, at man nu
satser på at skabe plads til en mere
varieret natur i byen.
Sussie Pagh
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Bynatur mellem hverdagens grønt
og det urbane vildnis - perspektiver
for fremtidens grønne by

Cecil C. Konijnendijk'

Selvom by og 1wtur ofte ses som mod
sætningel; kan de faktisk gti htind i
htind. Byer kan eksempelvis danne
ramme om høj biodiversitet, mens
den urbane natur bidrager betydeligt
til kvaliteten af livet i byeme. Denne
præsentation vil se pti de mange sam
spil mellem byer og naturen. Fokus
vil dels ligge på hverdagens bynatur
som social og tryghedsskabende,
dels på det urbane vildnis med dets
mulighederfor spænding, læring og
nye oplevelser. Hvordan vil naturen
bidrage tilfremtidens byer? Hvordan
håndterer vi de mange muligheder
og udfordringer - ved at gøre vores
byer mere grønne og naturprægede.
Præsentationen vil forsøge at besvare
disse spøtgsmål ved at se på tenden
ser og eksemplerfra Danmark og
udlandet.

Natur i følelsernes tid

Vi lever i følelsernes tid, eller på
engelsk: "The Era of Emotion''. I dag
har vi meget stor fokus på oplevelser
- og på hvordan vi får stimuleret vo
res forskellige følelser. Det er tv-pro
gramet X-Factor et godt eksempel
på. Man kan sige, hvad man vil, men
folkene bag programmet er rigtig
gode til at appellere til vores følelser.
På en time tager de os med på en
sand rutsjebanetur af følelser, som

går helt tæt på. Vi føler med delta
gerne, når vi oplever deres glæde og
skuffelse, og vi følger med i deres
liv og de udfordringer, de stilles
overfor. Mange af vores politikere er
også gode til at appellerer til følelser.
De taler til vores mavefornemmelser
i et enkelt, simplificeret sprog med
trusler, som skaber utryghed eller
rører ved vores identitet. Det hele
skal ildce blive for kompliceret.
Hvorfor fokuserer jeg så meget på
følelser? Jeg vil påstå at følelser og
oplevelser er meget centrale, i for
hold til den rolle bynatur spiller i
det moderne bysamfund.
Det er vigtigt at fokusere på byerne,
fordi det er der, hvor de fleste af os
bor i dag. Kvaliteten afbymiljøet er
derfor meget vigtig. I mange af ver
dens storbyer skal man lede længe
efter en tilsvarende kvalitet i miljø
og trivsel, som vi er vant til i for
eksempel Danmarie Men selv om vi
måske syntes, at vores byer er fine
og grønne, så er det ikke givet. Det
er noget, der skal kæmpes for.
og gode byer
Hvordan skaber vi eller opretholder
"gode byer'; hvor folk gerne vil bo?
Den amerikanske forsker Joel Kot
kin (2005) nævner tre kriterier for
Natur

gode byer gennem tiderne. Byerne
skal være "hellige'� Det vil sige, de
skal være (som de ofte var i gamle
dage) et centrum for religion, men
også for identitet og fællesskab. Byer
skal også være trygge at bo i. Deres
indbyggere skal føle sige godt til pas
og nyde en høj livskvalitet. Og så
skal de være travle. Der skal altid
ske noget med hensyn til økonomi,
kultur, socialt liv og transport.
Disse succeskriterier gælder stadig
i dag. Men i følelsernes tid kommer
der noget mere til: Byerne skal være
centrum for oplevelser og under
holdning. Kotkin taler om "The
Ephemeral City", oplevelsernes by,
både for turister og for lokale. Korte
rejser til storbyer, såkaldte "city
trips", er blevet så populære som
aldrig før.
Man kan allerede fornemme, at
bynaturen spiller en vigtig rolle
indenfor mange af disse kriterier.
Men relationen mellem naturen og
byen har været meget kompliceret
gennem tiderne. Den har balanceret
mellem forelskelse og had. På den
ene side har byerne været afhængige
af naturen, for eksempel når der
skulle skaffes tømmer eller mad og
senere i forhold til afslapning og
frisk luft. Men da byerne udvildede
sig, havde de brug for mere land og
flere ressourcer, og det blev på be
kostning af naturen. Det blev meget
normalt at betragte by og natur som
modsætninger eller "opponenter"
som ikke kunne forenes. Dette
perspektiv kan genkendes i planlæg
ning, hvor adskillelse ofte har været
det centrale paradigme. Naturen
skulle (og skal) beskyttes mod byen.
Dertil skulle der etableres en strilct
lovgivning. I fx Storbritannien og
flere andre lande blev der etableret
"green belts", hvor der ikke måtte
bygges eller udfoldes andre byakti
viteter. Kritildcerne af denne politik
peger på, at byerne bare er "sprunget
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hen over" disse "green belts" og
fortsætter deres udfoldelse på den
anden side. Holdningen om, at
naturen er noget, der skal beskyttes
mod byen, giver ikke meget plads
til innovative løsninger, i forhold
til mere integration mellem by og
natur. Løsninger som kunne være
med til at bringe natur helt tæt på og ikke "skjult væk" bag et hegn.
Der er flere eksempler på, at der
kan være tætte relationer mellem
byer og deres grønne områder.
Ofte omtales større byer og deres
parker sammen fx Paris og Bois de
Boulogne, London og Hyde Park
og København og Fælledparken.
En indisk millionby som Mumbai
byder måske ikke på meget natur
ved første øjekast, men byen har
faktisk en meget kendt og vellidt
bynær skov.
Figur l : ''Sted" stårfor bJ>nafllr SOIII del af vnres hverdag, hvor vi kan
opholde os t1:vgt og slappe af Nature11 bliver nærmest en . forlænget del af
Fores hjem og vores identitet. Fra Djursgården i Stockholm. Foto: Cecil C
Konijnendijk

Figur 2: "Rum "-konceptet betragter naturen sOli/ denFemmede og vilde,
sol/l byder på eventyr og konlmsf til den urbane dagligdag. Fm Jonkoping i
Sverige. Foto: Cecil C. Konijnendijk.
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Vigtig bynatur

Mange kommunale styrelser har
forstået, at grønne områder kan
være med til at "brande" deres
by. Måske er et af de mest kendte
eksempler Chicago, som på initia
tiv fra borgmester Richard Daley,
formåede at transformere sig fra
en nedslidt industriby til en af de
grønneste byer i USA indenfor
nogle ganske få årtier. Men også en
by som Singapore har satset stort
på byens grønne identitet. Grønne
attraktive bymiljøer er vigtige våben
i det globale, konkurrenceprægede
samfund. Herhjemme er der også
flere eksempler på byer, som tager
det grønne alvorligt.
Og det bør de også gøre. Bynatur
yder mange essentielle funktioner.
Såkaldte miljøfunktioner eller "eec
system services", inkluderer beskyt
telse af grundvand, reducering af
luftforurening og afl(øling af opvar
mende bykerner. Grønne områder
er med til at bringe natur helt tæt
på, og de er med til at beskytte
en biologisk mangfoldighed, som
ofte er større, end man ellers ville
forvente i menneskeskabte miljøer.

De spiller også en vigtig rolle som
arealer for rekreation. Forskning
har vist at især parker, som ligger
under 300 meter fra bopælen, bliver
brugt meget intensivt. Brugen af de
grønne områder er med til at øge
folks mentale og fysiske helbred.
Vi bliver for eksempler mindre
stressede, når vi opholder os i
park og natur. Endelig er grønne
områder uhyre vigtige for vores
børns udvikling. Det er vigtigt, at
de har kontakt med naturen i deres
dagligdag, noget som er beskrevet
på en meget inspirerende måde af
den amerikanske journalist Richard
Louv (2005) i sin bog "Last Child in
the Woods':
Vores samfund er under konstant
forandring. Der er mange krav til
brug af jord tæt på byen, og des
værre er det ofte naturen, der taber,
når der tales om byfortætning, øko
nomisk vækst, osv. Derfor skal det
fremhæves, hvordan naturen bidra
ger til at forbedre byer. Det kræver
innovativ tænkning - og nogle nye
måder at betragte vores natur på
også i planlægning og forvaltning.
Perspektiver for vores bynatur
En måde at fremhæve bynaturens
forskellige vigtige roller på er at
bruge et "sted-rum" perspektiv. Jeg
vil argumentere for, at vores syn på
bynatur kan placeres i denne sam
menhæng ( Konijnendijk 2008).
"Sted" (eller "Piace'' på engelsk) står
her for bynatur, som del af vores
hverdag, hvor vi kan opholde os
trygt og slappe af. Naturen bliver
næsten en forlænget del af vores
hjem og vores identitet. Vi bruger
naturen individuelt, men også sam
men med vores nære og vores med
borgere (Fig. 1 ).

På den anden side er det bynatur
som "Rum" (eller "Space") på en
gelsk. Naturen som den fremmede
og det vilde, der byder på eventyr,
kontrast til den urbane dagligdag,
og tilflugtssted. Natur som rum
kan godt være lidt farligt. Den sti-

Figur 3: VerdensfØrste urbane nationalpark blev etableret i Stockholm i
1995. Parken inkluderer bl.a. Djwgården. Foto: Cecil C. Konijnendijk.
muterer børnenes leg og læring, og
inspirerer kunster og spiritualitet.
(Fig. 2).
Koncepter som "Sted og Rum" kan
være med til at fremme forståelsen
og forvaltning af bynatur. Det viser
de mange, ofte ret forskellige roller
som naturen i byen har. Selvfølgelig
kunne man argumentere for, at
naturen skal beskyttes, dvs. ud fra
vores respekt til naturen som "Den
Anden". Men beskyttelsen og ud
vikling af bynatur, bliver formentlig
bedre, når vi fokusere på dennes
essentielle ydelser til os.
Her er det vigtigt, at vi relaterer
bynatur til de store emner som
beskæftiger samfundet og vores
politikker. Natur i byen spiller
en vigtige rolle i strategier til at
håndtere klimaforandringer, til at
fremme folkesundheden og brande
vores byer. Når disse emner er i spil,
så er det vigtigt, at dem som for
valter bynaturen tænker strategisk
og fastlægger langsigtede mål i fx

en natur- eller parkpolitik Mange
kommuner i Danmark er allerede
gået denne vej, men man er måske
ofte lidt forsigtige i målsætninger og
vurdering af, hvordan naturen kan
bidrage til et bedre bymiljø.
Det er også vigtigt, at vi bliver bedre
til kommunikation og borgerind
dragelse. I bysamfundet har der
traditionelt været fokus på beskyt
telse og forbud ("græsset må ikke
betrædes"; "naturreservatet, adgang
forbudt"). Naturligvis skal vi værne
om vores sjældne arter og sårbare
natur, men ofte kan naturen godt
tåle brug - og adgang til naturen er
med til at fremme forståelse og hen
syn til naturen, især hos vores børn.
Når indbyggere begynder at se
deres lokale park eller skov som en
"naturlig" del af deres "hjem" (deres
sted), er de som regel også parate til
at være med til at beskytte og for
valte den, og så er vi nået langt.
Bedre forståelse skal der også til,
når konflikterne mellem forskellige
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interesser mellem by og natur, skal
håndteres. Den "vilde" natur (eller
den "rumlige" natur) kan godt blive
lidt for vild for nogle, når fx Rådyr
Capreolus cnpreolus spiser haveblom
ster, eller når en sygdom som "Bor
relia'; som overføres med Skovflåt
/;wdes ricinus, er i fremgang. Vi skal
være bevidste om og åbne overfor
disse konflikter, - naturen i byen har
ikke kun positive sider. Men de po
sitive aspekter er langt vigtigere end
de negative, noget som skal formidles
hele tiden.
Endelig skal der også nye former for
samarbejde mellem institutioner til.
Vi kan ikke holde fast i vores gamle
vaner, nu hvor naturen (og den of-

fentlige naturforvaltning, for den
gangs skyld) er under så meget pres.
Vi kan lære af fx Finland og Sverige,
hvor en ny type af nationalpark, den
bynære nationalpark, har været med
til at beskytte og "brande" bynatur
(Fig. 3). Herhjemme er der også
sket en del, og nye partnerskaber og
koncepter er ved at opstå som fx de
naturparker som Frilufsrådet pro
moverer.
Det er spændende tider for vores by
natur, som nok er blevet vigtigere end
nogensinde. Natur og by kan sagtens
gå hånd i hånd - og skabe bedre byer,
og gladere og sundere mennesker.
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BOGANMELDELSE
Serien "Danmarks Natur" omfatter
"Fugle i haven" &"Fugle i Land
skabet" afAxel Kielland & Benny
Gensbøl, "Insekter" af Lars Serritslev,
" Vilde Planter" af Dorte K. Rhode
Nissen og "Svampe" af Torben Gang
Rasmussen. For alle gælder: l. ud
gave, l. oplag 2010, Indbundet, en.
l 00 sider il/. i farver. Vejledende pris
69,95 kl:
AIJe fem håndbøger i "Danmarks
Natur"- serien, udgivet af Gylden
dal, er skrevet af kompetente og er
farne naturbogsforfattere inden for
hvert sit felt. Bøgerne har et handy
layout og er smukt illustrerede med
tegninger og fotos, hviket gør den
indbydendne og motiverende at
tage i brug. Indbindingen ser ud
til at være solid og vandafvisende,
så bøgerne er lige til at stikke i
lommen, rygsækken eller kamera
tasken, når man skal ud i naturen.
Bøgerne henvender sig til begyn
deren, som gerne vil kunne sætte
artsnavn på nogle af organismerne
i den danske natur. Alle bøgerne

4

rummer et udvalg af almindelige
arter. Dette gør dem overskuelige at
finde rundt i, men det har naturlig
vis samtidigt den hage, at man ikke
kan forvente at finde alle de arter,
som man støder på i naturen. Et
sted skal man starte, og bøgerne har
et omfang, der gør dem egnede som
begynderbøger.
"Insekter'; "Vilde planter" og
"Svampe" har i indledningen en
oversigt over de begreber og kende
tegn, man bruger til bestemmelse af
arterne. Identifikation af arter drejer
sig i høj grad om blik for detaljer.
Overblik over bestemmelseska
rakterer er derfor vigtigt, hvis man
vil drive sit naturkendskab nogen
vegne.
Af en eller anden grund har man
undladt at indlede "Fugle i haven''
og "Fugle i landskabet" med et
tilsvarende afsnit om bestemmel
seskarakterer. Et afsnit med gode
kendetegn for fugle, fx over fuglens
form, vingerne og næbbets form og

længde, vingebånd, halens længde
og form m.m. ville have været nyt
tigt og i tråd med de øvrige bøger
i serien. Ideen med at dele fugle
bøgerne op i fugle i haven og i det
øvrige landskab gør bøgerne mere
overskuelige. Fugle i haven dækker
med sine 62 arter fint den fugleliste,

lidt om de enkelte arters levevis,
hvilleet giver bogen et stort plus i
forhold til mange andre insektbø
ger. De mange flotte fotos af især
Steen Drozd Lund, men også Ole
Andersen, Gert Hansen og Ole
Fogh Nielsen, gør det i de fleste
tilfælde muligt at identificere de
enkelte arter via fotos i stedet for
tegninger. Her vil jeg også specielt
fremhæve et par fotos, nemlig fo
toet side 12 af den æglæggende Blå
Mosaikguldsmed og det dobbeltsi
dede foto side 86-87 af Syvplettet
Mariehøne, som er i færd med at
folde sine lange, sammenkrøllede
vinger ud. Begge de nævnte fotos er
taget af Steen Drozd Lund.

jeg har over fuglene på foderbræt
tet i vores have, lige bortset fra
en vildfaren Pennanparakit som
dukkede op sidste sommer. I begge
fuglebøger har Benny GensbøJ og
Axel Kielland gjort plads til lidt om
artens levevis. Tegningerne af Jens
Frimer Andersen og Bjarne Bertel
er smukke, præcise og detaljerede,
og en fryd for øjet. I bøgerne er
der flere flotte fotos, og her vil jeg
fremhæve Benny Gensbøls dobbelt
sidede foto på side 14- 1 5 i "Fugle i
haven". Det viser af en hættemåge,
som i sin fødesøgning på lavt vand,
nærmest går på vandet. Jeg kunne
ønske mig mange flere fotos af fugle
og dyr, som er i færd med at fore
tage sig noget.
Med de omkrig 20.000 arter af
insekter vi har i Danmark, er det
naturligvis svært at lave en både
dækkende og let håndbog over
insekter for begyndere. Lars Serrits
lev har kompenseret for dette ved
i en gennemgang af de forskellige
insektgrupper dels at angive hvilke
grupper, som er omtalt i bogen, og
dels hvor mange arter, der er i de
forskellige grupper. Desuden er der
en fin indledning om insekternes
bygning og livsforløb. Lars Serrits
lev har også lagt vægt på, at skrive

"Vilde planter" af Dorte K. Rhode
med tegninger af Kirsten Tind
rummer godt 1 70 arter af Dan
marks over 1 000 arter. Afvejningen
af, hvilke arter der skal tages med
er vanskelig. For at vurdere bogens
anvendelighed gik jeg i min ferie en
tur langs en grøftekant lidt syd for
Kolding. I grøftekanten fandt jeg
umiddelbart 35 arter. De 23 arter
kunne jeg finde i bogen, mens 1 2
arter, fx store synlige arter som:
Almindelig-Agermåne Agrimonia
eupatoria, Hvid Stenkløver Meli/o
tus albus, Alsike-Kløver Trifo/ium
hybridum, Hundepersille Aethusa
cynapium, Hvid-Snerre Galit1111
mollugo og Vild Løg Aili u m olera
ceum ikke kunne findes i bogen.
Med det samme må jeg sige, at jeg
ikke er til bestemmelse af planter
via farver. Farver kan for det før
ste variere, efter øjnene der ser, fx
syntes jeg, at Skive-Kamille Matri
caria suaveolens er gul, mens den i
bogen "Vilde planter" findes under
planter med grønne blomster. Skal
man lære at bestemme blomster,
kan man lige så godt lære at kigge
efter de bestemmelseskarakterer
med det samme. Her kunne man fx
udarbejde nogle grove nøgler til de
største familier.

bog er beskrivelserne af plantens
anvendelse og historie. Kirstens
Tind's tegninger er som sædvanlig
meget flotte og vellignende.
Med hensyn til svampe, må mit
artskendskab betegnes som mi
nimalt og en egentlig vurdering
afTm·ben Gang Rasmussens bog
om "Svampe" er ikke muligt med
mit sparsomme svampekendskab.
Jeg vil dog glæde mig til at prøve
håndbogen på et par svampeture i
efteråret. Noget der har afholdt mig
fra svampebestemmelse er, at jeg
mangler nogle mere håndfaste be
stemmelseskarakterer at gå ud fra.
Jeg er derfor glad for at se, at bogen
indleder med en fin og overskuelig
oversigt over anvendte begreber til
svampebestemmelse, som giver mig
mod på at prøve. Jeg finder også
afsnittet om, hvad der egentlig er af
dokumenterede svampeforgiftnin
ger i Danmark, meget opløftende. I
Danmark er der kun 10 dokumen
teret døde af svampeforgiftningerne
gennem de seneste 120 år, og her
drejer det sig om forholdsvis få ar
ter, som man måske først og frem
mest skulle lære sig at identificere!
Sussie Pagh

En ting som jeg syntes er forfrisk
ende ved den lille, nye plantehånd-
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Fuglene i byen

udelukkende med byen. Vi møder dem
på foderbrættet under vinterfordringen
eller ved fuglebadet på terrassen en varm
sommerdag. Man kan sige, at de har
fundet det bekvemt af forskellige årsager,
at udnytte byen som erstatning for eller som supplement til deres naturlige
levesteder.

Hem1i11g Ettrup'

Arier som skov.11111n\ solsort og musvit
forbindes i dag cifmange uæsfeiiUde

lukkeude med byen. Der 111øder vi dem
på foderbræflet under viufelfordriugeu
eller ved fuglebadet på terrassen en
vam1 sonuuerdag. Men også fugle, ma11
normalt forbiilder med den vilde natw;
finder man he1: Hvem har ikke set �pur
vehøgeu jage ji1gleue på foderbrættet
ellerflagspætten stjæle fedt fra jåderkug

Apus apus, Husrødstjert Plweuicums

ochmros, Bysvale Delichou urbicum og
Toplærke Galerida crista/a, eller fordi vi
skaber bedre klima eller fødemuligheder
i byerne. Det gælder fx Gråspurv Passer
domesticus, og Munk Sylvia atricapilla
(Fig. l ). Endelig har nogle fundet det
bekvemt af forskellige årsager, at udnytte
byen som erstatning for eller som sup
plement til deres naturlige levesteder.

leme. Derimod bliver der stadig længere
n1ellem de "ægte" byboere som gråspurv,
uwrsejler og deu �jælduere lwsrødl·tjert.

l takt med at byeme ekspaudere1; at
byggestilen ændres og nye krav til byg
gestaudarder indføres, ændres også
betinge/semefor byens fugle. Nogle
begunstiges, mens andre 111ister deres
levesteder og går tilbage eller forsvinde!:
På ko1ljereuceu vil der blive givet en
status på byens ji1gleliv og vist eksempler
på op- og nedgauge i bestcmdeue, lige
SOl/l

der komnier bud på, hvordan mang

foldigheden opretholdes.
Indledning

Når vi færdes i byen, ser vi dem, fuglene,
alle vegne. De fylder os med glæde med
deres sang og adfærd, ligesom vi har
fornøjelse af at fodrer dem i parken og
i haven.
De fleste af fuglene, som træffes i byen,
findes vidt udbredt i resten af landet,
men enkelte findes primært i byen. De
arter der primært findes i byen er oprin
deligt atier, som er knyttet til skov- og
busksteppe, bjerge samt ørkener under
varmere himmelstrøg (Løppenthin 1967).
Nogle arters forekomst er tæt bundet til
byen eller os mennesker- enten fordi
vi har skabt ynglebiotoper, der erstatter
deres naturlige miljøer (fx Mursejler

Efterhånden som den bymæssige be
byggelse breder sig mere og mere i
landskabet, må det formodes, at byen i
dag betyder en del for nogle arters ud
bredelse og populationernes størrelser.
Byområdernes samlede arealforbrug er
øget støt siden 1888, hvor det bebyggede
areal udgjorde ca. 3 % af landets areal.
I 2000 udgjorde det bebyggede areal
ca. LO% eller ca. 4100 kln2. Selv om
"byzonearealet" kun udgjorde ca. 6 % af
Danmarks areal i 2000, blev der alene i
perioden 1974-2000 bebygget, hvad der
svarer til Bornholms areal (Bach et al.
200 l ). Derfor er det selvfølgelig interes
sant at følge udviklingen i fuglebestan
dene i byen, bl.a. for at se hvilke arter,
som er tilpasningsdygtige.
Overraskende var det derfor at opdage,
hvor få kvantitative studier, der fm·elig
ger af byens fugleliv. I forbindelse med
denne artikel er der blot fundet fugletæl
linger fra seks byområder. Hertil kommer
en række bestandsopgørelser af enkeltar
ters forekomst i bymiljøet samt punkt
ællinger, hvor nogle af de almindelige
fugle i byen er omfattet.
Arter som Skovspurv Passer mou/anus,
Solsort Turdus ment/a og Musvit Pams
major forbindes i dag af mange næsten

Men også fugle, som vi normalt forbin
der med den vilde natur, finder man i
byen. Hvem har ikke set spurvehøgen
jage fuglene ved foderbrættet, Stor Flag
spætte Deudmcopos major stjæle fedt fra
foderkugler, eller måger som blive fodret
ved pølsevognen.
Arter, som ellers opleves som meget
sky i deres naturlige miljøer, får en helt
anden adfærd i byen. Det oplever man
i Urterslev Mose, hvor Grågåsen Anser
w1ser, ændrer adfærd fra at være sky i
træktiden til at være tillidsfuld i som
merperioden. Også FiskehejrenAnlea
ciuerea kan opleves i byen på jagt efter
mere eller mindre eksotiske fisk i byens
havedamme (Fig. 2).
Hvad har betydning for fuglenes antal
og fordeling i byen?

Byen er ikke en ensartet "naturtype",
hvilket også de få optællinger af byens
fugle illustrerer. Den udgør et mosaik
landskab af stærkt kultiverede arealer,
af halvkulturer samt af naturprægede fx
kolonihaver, parcelhuskvarterer, midt
byen med høje tætte boligkarreer, bold
baner, industrikvarterer, baneshåninger
og vandløb.
Mere end l 00 fuglearter træffes regel
mæssigt i byen, og mere end 80 a1ier er
fundet ynglende. Det store antal arter er
betinget af kompleksiteten i byrummet
(Fig. 3). Villahaver med stor variation
i vegetation og struktur rummer lige
så mange ynglefugle, som man finder i
skoven. Byens stenbro er generelt mere
arts- og individfattig. På stenbroen er der
imidlertid muligheder for mange ko
lonirugende fugle fx Gråspurv, Bysvale-,
Landsvale Himudo rustica og Mursejler
og nu også Sølvmåge Lams argeutatus.

' Teknik og Miljø, Arhus Kommune. E-mai/: heet@aarhus.dk
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tællinger er Solsort, Grønirisk Carduelis
chiaris og Musvit, men også Tyrkerdue
Streplopelia decaocto, Bogfinke Fritl
gil/a coefebs og Sangdrossel Turdus
philomefos optræder i de fleste områder.
Derudover må Gråspurv og Skovspurv,
som er vanskelige at optælle med me
toden pga. deres kolonirugende adfærd,
formodes at være almindelige i haver og
ved bygninger, selv om der kun foreligger
få tal herfor.
Undersøgelser af enkeltarter i byen

Figur l. Munk Sylvia atricapilla er inrlenfor de seneste lir !Jegynrlt n t overvintre
herhjelll/lle. Foto: Henning Ettmp.

Man ved ikke meget om, hvad der be
tinger fuglenes fordeling og antal i byen.
Men konkurrence mellem arter eller
artsfæller om egnede ynglelokaliteter
og redesteder har sandsynligvis indfly
delse på tætheden. Musvit og Blåmejse
Cyanis/es caemfeus konkurrerer om
redehuller/-kasser. Gråkrage Con11ts
comix og Husskade Pica pica, ser ud til
at udelukke hinanden fra yngleområder
(Henriksen 2006) og Spurvehøge Ac
cipiter nisus kankurerer indbyrdes om
egnede redetræer ( Kryger & Banke
1992).
Tilstedeværelsen af vand i bymiljøet har
stor betydning for mange af byens fugle.
En forholdsvis ny ynglefugl i byen er
t:x Troldand Aythya fuligufa, som flere
steder findes ynglende i parkernes søer
sammen med parkænder, Grønbenet
Rørhøne Gaffinu/a chforopus, blishøne
Fulica atm og flere andre.
En svensk undersøgelse foretaget i tre
forskellige hyparker viser, at artsrig
dommen stiger med alderen af og kom
pleksiteten i vegetationen (Fig. 4). Som
det ses, er artsrigdommen størst (22
arter), hvor vegetationen er mest kom
pleks, mens artsantallet er lavt (8 arter)
i parker, hvor vegetationen endnu kun er

ringe udviklet (Gereli1982).
Fugletællinger i byen

Kortlægning af ynglef. ugfe

Ved kortlægningsmetoden fås et kvan
titativ mål for områdets ynglefugle
(se fx Enemar 1959 og Joensen 1966).
Kortlægningsmetoden er anvendt til
fugletællinger i Århus-området (Risskov)
i 1971 og 1972 (Århus Nord), i Ålborg
(Vejgård) i1975 (Møller 1976) og i
Åbyhøj i 1980. (Tab. l ). Disse tællinger
er fortrinsvis i parcelhuskvarterer, men
også i områder med indslag af parker,
kolonihaver, etageboliger. l 1991 (Jør
gensen 1991) foretages en optælling på
det Indre Vesterbro i København, og fra
2007-08 er der en tælling på de bynære
arealer langs Århus Å, med mere natur
nær krat- og busk vegetation ( Provencal
2008). Som det fremgår af tabel l , er der
stor forskel i tætheden af fugle i de for
skellige undersøgelser. De tre tællinger i
områder med bl.a. villakvarterer rummer
forholdsvis tætte bestande af ynglefugle.
Området langs Århus Å med mere natur
præg har en stor artsrigdom, men lavere
bestandstæthed, mens området ved Indre
Vesterbro, både bar lav artsantal og be
standstæthed (Jørgensen 1991).
Hyppigt forekommende arter i disse

Der er foretaget spredte optællinger af
Husskade og Gråkrage i Århus (Hen
riksen 1989, 2003, 2006) og Husskade
i København (Boertmann og Sørensen
2006). Gråkrage findes i varierende antal
i byerne, og hvor den forekommer, påvir
ker den formentlig antallet af ynglende
husskader. l Århus, hvor der findes en tæt
bestand af krager i midtbyen på 4,6 par/
km2, tælles "kun" 5,2 par/k.m2 af husska
der. I København er tætheden af skade
reder 8,6 reder/km2, hvor der kun tælles
l ,9 par/km2 af krager (Hemiksen 2006).
Spurvehøg trives også i byen, hvilket
dokumenteres af tætheden af ynglepar.
På Frederiksberg og i København taltes
25-30 par Il 00 km2 i1990 -1992 eller
3 gange flere end i naturlige omgivelser
( Kryger & Banke1992).
Punkl/ællinger

Med punktællinger foretages en gang
årligt - på samme årstid og på samme
fastlagte rute - en registrering af fugle.
De systematiske optællinger giver mulig
hed for at udarbejde et indeks, som kan
sige noget om bestandsændringerne fra
år til år (fx Heldbjerg & Eskildsen 2009).
Af figur 5 fremgår bestandsudviklingen for udvalgte byfugle i perioden
1976-2008. Indekset er sammensat af 8
karakteristiske arter for byen: Tyrkerdue,
Mursejler, Allike Corvus monedula, Hus
skade, Solsort, Gråspurv, Skovspurv og
Grønirisk (se Jacobsen 2002 for artsval
get). Indekset viser, at bestandene har
været stabile, om end fluktuerende, i en
længere periode. At udviklingen har væ
ret positiv kan formentlig tilskrives vores
fodring i vinterperioden, der bliver stadig
mere udbredt (Grell1989). Indekset
dækker over forskellig udvikling hos de
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enkelte arter. Fx er antallet af gråspurve
(Fig. 6) gået stærkt tilbage de første år,
hvorefter bestanden har været stabil på et
lavere niveaLL Skovspurven er gået frem,
hvorefter bestanden har været stabil de
seneste ca. l O år på et højere niveaLL
Mursejler varierer meget fra år til år
(efter Heldbjerg & Eskildsen 2009).
Hvorfor er tætheden af fugle stor i
byen?

Man forbinder ikke umiddelbart byen
med natur på trods af, at man her finder
lige så stor tæthed af fugle som i skoven
(Joensen 1966). Men hvad betinger
denne tæthed?
Foruden den beskrevne variation i land
skabet som byen skaber, er en medvir
kende årsag formentlig bedre overlevelse
og gode ynglemuligheder (fx Gereli
1982). Mange byfugle starter fx fødesøg
ning senere end fugle i deres naturlige
miljøer (Ockendon et al. 2009). Forment
lig fordi de har en bedre energibalance
på grund af byens varmere klima. Det
mildere byklima betyder også, at fuglene
kan starte ynglesæsonen tidligere, og at
de har bedre ynglesucces i kraft af, at de
får større- og flere kuld. Solsort og Munk
er gode eksempler på en øget ynglesuc-

Figur 2. Fiskehejre Ardea cinerea ses ofte ved byparkens søer og ved hnvednm
me. Foto: Henning Ettrup.
ces (fx Grell 1998). Fx har jeg set en
tyrkerdue med unger allerede i februar
måned!
Nogle af byens fugle kaldes "skralde
spandsfugle", fordi de tiltrækkes af de
fødemuligheder, som byens skralde-

spande og fastfood tilbyder. Hertil hører
først og fi·emmest Gråspurv, Gråkrage
og Sølvmåge, men også Allike, Råge
Corvus.fhtgilegus og Hættemåge Chroi
cocephalus ridibundus (i Århus også
den mere eksotiske Sorthovedet Måge
Lams melanocephalus) kan henregnes til
gruppen. De henter føden i overfYldte af
faldsbeholdere og ved pølsevogne, men
også i parkerne, hvor der fodres "fransk
brødsænder". I sommerperioden sup
pleres disse faste fodersteder med fast
foodkædernes og værtshuses udendørs
serveringer. Ringdue Columba palwnbus
og Tyrkerdue er eksempler på arter, der
henter korn på foderbrættet sammen med
et stort antal andre arter.
Rågen har også fundet til byen, hvor
dens kolonier bemærkes. Ofte giver
rågernes kolonier anledning til, at de
udråbes til at udgøre en plage, og at de
bekæmpes. Ofte med det resultat, at
kolonierne blot spredes til endnu flere
lokaliteter.
Nye arter i byen

Figur 3. Forskel i tæthed og artsantal ajji1gle i villakvarter og på stenbmen
(efier Agger J 989).
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Mågerne er flyttet til byen som fast
ynglefugl -måske tvunget af omstæn
dighederne. Et fænomen, som har været
kendt i bl.a. Storbritannien i årtier (Cal-

Iadine et.al. 2006). Deres naturlige og
ellers sikre ynglepladser på småøer ol.
er blevet forstyrret, af vores øgede fritid
og interesse for naturoplevelser. De har
derfor indtaget byens tage, hvor de er
fri for forstyrrelser og rovdyr. Samtidig
kan de udnytte byens mange fødemu
l igheder. Der fandtes således måger på
tagene i mindst 30 byer i 1999, fordelt
på arterne Sølvmåge, Stormmåge Lants
cwuts, Sildemåge Lamsfuscus og Ride
Rissa tridactyla (Lilleør 2000). Hvordan
det er gået med bymågernesbestands
udviklingen siden, vides der kun meget
lidt om. l Århus har bestandens størrelse
tilsyneladende været stabil på godt 200
par gennem de seneste ca. l O år (Pagh
og Ettrup 2008). Mågerne bekæmpes
mange steder, fordi de giver anledning til
problemer, dels ved deres larm og angreb
i ungetiden, dels fordi deres svineri kan
give skader på bygninger.
Hvid Vipstjert Motacilla alba ses ef
terhånden almindeligt ynglende flere
steder på byens tage, hvor også enkelte
Strandskader Haematopus astralegus er
ved at afprøve de flade tage som yng
leplads. Den er som mågerne udsat for
forstyrrelser af mennesker og hunde på
dens naturlige ynglepladser på strande,
strandenge og småholme.
Diskussion.

Byen er et tilholdssted for stadig flere
fuglearter. De fleste er generalister med
stor tilpasningsevne, men især i midt
byen og i industriområder er der dog
nogle få specialister, som næsten kun ses
ynglende i hylandskaber (fx Mursejler
og Husrødstjert Pltoenicums ocltmm:,).
Landsvalerne er også rykket til byen,
hvor de bl.a. yngler i byens porte eller
på fx badeanstalten "Den Permanente
i Århus"
For alle arter gælder, at deres trivsel er
afhængig af, hvordan vi forvalter byen.
For at opretholde en høj diversitet og
et stort antal, er det nødvendigt, at der
skabes og bibeholdes forskellige Ilabi
tater i byen. Det er vigtigt, at der findes
gammel vegetation, men også at den
store kompleksitet i områderne, bevares.
Med nye krav til byggestandarder må
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Figur 4. Vegetationsprofilen kan sige noget 0111 0111rådets alder og konl
pleksile/. Her illustreret ved to ældre og en relativ ny par/c De lilarkerede
arealer er et udltJ'kfår den relative vegetations-Illængde i forhold til højden.
A ntallet afarter øges 111ed vegetationens alder og kompleksitet (ejier Gereli
1982).
man forvente, at fugle som før har klaret
sig i byen fx Gråspurv, Mursej ler, samt
By-og Landsvale får svært ved at finde
egnede steder til deres reder. Det er
derfor vigtigt, at der skabes redemulig
heder til disse fugle på fremtidens mere
energirigtige bygniger.
Toplærke Galerida crista/a, der her
hjemme hovedsagelig er en byfugl
tilknyttet ruderater, industrikvarterer,
nybyggerkvarterer ol. er i de senere år
gået voldsomt tilbage, og er forment
lig ikke længere ynglefugl her i landet
(sidst registreret i Hirtshals). Årsagen
til dens tilbagegang er uklar.
Da variationen i byens grønne om
råder spiller en stor rolle for de by
levende fugle, er det en uskik, at vi
alene med baggrund i vores æstetiske
sans vil holde orden, så det "ser pænt

ud". V i rydder jævnligt vores parker,
haver og små naturområder for vild
nis, udgåede træer og grene, kvasbun
ker ol., som er vigtige for fuglene til
fødesøgning og yngleplads. Hvis vi
vil opretholde et righoldigt fugleliv i
byen, må vi tillade henfald og områ
der med vild vegetation i byen. Derfor
er det vigtigt, at konununernes park
politik har fokus på, at byens parker
også skal have plads til naturpræg, og
at gamle træer står.
Da der kun er foretaget få kvantitative
opgørelser over fuglebestandene i byen,
vides der kun lidt om ændringerne i
bestandene og endnu mindre om årsa
gerne til ændringerne, der forårsages
af byens udvikling. Der skal derfor
opfordres til, at der rådes bod på disse
mangler og iværksættes optællinger og
undersøgelser.
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- Naturovervågn ing. Arbejdsrapport
fra DMU m. 1 69 . 1 7 pp.
Joensen A H 1 966: Fuglebestanden
løvskovsområder på Als
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Løppenthin B 1 96 7 : Danske ynglefugle
i fortid og nutid. - Odense.
Møller A P 1 976: Ynglefugleoptællinger
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Provenca l, P 2008: Ynglefugle i galler

i tre villa- og bymæssige bebyggelser

iskov langs åen i Århus indre by. Flora

i Danmark.- DOFT 70: 9 1 -98.

og Fauna 1 1 4 (3-4): 53-58.

i 1 962 og

1 963. - DOFT 5 9 : 1 1 5- 1 86.
Jørgensen M 1 99 1 : Fuglelivet på Indre
Vesterbro 1 99 1 . - Miljøministeriet/
Skov- og Naturstyrelsen. 60 pp.
Kryger S

& Banke O 1 99 2 : Spurvehø

gens ynglestatus i Københavns- og

IO

Tabel l (side 9) . Oversigt overforeliggende kvanlilalive opgureiser over
.fiiglelivet i byen. ''' Ettmp. H. upublicerede data, ''' * e,jier: Mølle1; A.P 1 976,
* '� * efter: JØigensen, M. l 99 l, **** ejier Provenca l, P 2008, * * * '� *For
sa/11/llenligllillgells skyld: Gråspurv (38 og 140- 1 70) og Skompurv (4) ikke
llledtage/ 1111der SUM.

Areal: 14,0ha

Areal: 13,8 ha

Areal: 61,0 ha

Areal: 22,3 ha

Areal: 48,8 ha

17 arter
*Åbyhøj 1 980

17 arter

6 arter
**Risskov 1971

20 arter
HVej gård 1975

9 arter

15-16 arter

***Vesterbro 1 99 1

****Århus Å 2008

Antal Par/km'

Antal Par/ km'

Art

Latin

Solsort

Ringdue

39
Streptopelia decaocto 1 8
Carduelis chiaris
Il
Parus major
8
Cyan is tes caeruleus
7
Fringilla coelebs
s
Turdus philomelos
5
2
Sylvia curruca
Trog/adytes trog/adytes 2
Carduelis cannabina
l
Sturnus vulgaris
l
Pica pica
l
Phylloscopus collybita l
Columba palumbus
l

Løvsanger

Phylloscopus trochilus

Tyrkerdue
Grønirisk
Musvit
Blåmejse
Bogfinke
Sangdrossel
Gærdesanger
Gærdesmutte
Tornirisk
Stær
Husskade
Gransanger

Antal

Turdus merula

Tornsanger

Sylvia communis

Mursejler

Apus apus

Stillits

Carduelis carduelis

Jernspurv

Frunella modularis

Gulbug

Hippolais icterina

Munk

Sylvia atricapilla

Havesanger

Sylvia bor in

Landsvale

Hinmdo rustica

Rødstjert

Phoenicurus ochruros

Grå Fluesnapper

Muscicapa striata

Rødhals

Erithacus rubecula

Dompap

Pyrrhula pyrrhula

Gråkrage

Corvus cornix

Allike

Corvus m onedu/a

Råge

Corvus Jrugilegus

Toplærke

Galerida cristata

Kærsanger

Acrocephalus palustris

Tamdue

Acrocephalus palustris

Gråand

Anas platyrhynchos

Grønbenet Rørhøne

Gallinu/a chloropus

Gråspurv

Passer domesticus

Skovspurv

Passer montanus

**"*"SUM Total
Sum ind. Spurve

3

**Århus Nord 1972

Par/km'

Antal

Par/km'

278,6
128,6
78,6
S7,1
50,0
3S,7
3S,7
14,3
14,3
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

50
s
18
9
l
2
16
4
4
4
8
l

362,3
36,2
1 30,4
65,2
7,2
14,5
l ! S,9
29,0
29,0
29,0
S8,0
7,2

l
2
l

7,2
14,5
7,2

20S
3S
71
40
s
22
46
lO
13
14
26
6
2
9
17
s

336, 1
57,4
1 1 6,4
65,6
8,2
36,1
75,4
16,4
2 1 ,3
23,0
42,6
9,8
3,3
14,8
27,9
8,2

2 1 ,4
3
23
li

4,9
37,7
18,0

7
4
2
2

1 1 ,5
6,6
3,3
3,3

l

1,6

Antal

Par/km'

Antal

Par/km'

7

14,3

5

69,4

5
7
3

10,2
14,3
6,1

Il
4
5

152,8
S5,6
69,4

5

69,4

lO
5

138,9
69,4

l

13,9

4
l

SS,6
13,9

l

1 3,9

l

13,9

l

13,9

l
l

13,9
13,9

56

778

84
28
Il
4

376,7
125,6
49,3
17,9

Il
3
7
5
12
16
2

49,3
13,5
3 1 ,4
22,4
53,8
71,7
9,0

Il

22,5

l

4,S

4

8,2

6
l

26,9
4,5

4

?
'
l OS

?
'
750

1 26

913

?
?
579

949

13
8
2

58,3
3S,9
9,0

7

3 1 ,4

(38)
( 4)
221
263

( 1 70,4)
( 1 7,9)
991
1 1 79

Areal: 7,2 ha

8,2

146- 1 7 1 300-350

( 140- 1 70) (287-348)
187-2 1 2 383-434
327-382 670-783

Det perfekte by-pattedyr - analyse
af typiske træk hos danske pattedyr,
der kan findes i byen
Sussie Pagh'

De fleste danske pattedyr kan man
fra tid til anden se i byen, men pat
tedyr som fx ræv, husmåt; rotte,
halsbåndmus og pindsvin har lige
frem tilpasset sig livet tæt på men
nesker og deres boliger. Nogle af disse
pattedyr har levet tæt på mennesker
siden slutningen af bronzealderen,
mens andre først har koloniseret
bymiljøet indenfor de seneste å t: Ved
at se på fællesnævnerne for de patte
dyt; der har etableret sig i bymiljøet,
ikke bare i Danmark men også andre
steder i verden, vilflere potentielle
" by-pattedyr" i fremtidens danske
byer blive foreslået. Foredraget in
de/w/der desuden en oversigt over
forskellige mulighederfor registrering
afpattedyr i byen.
En lang rældce pattedyr har efter
hånden tilpasset sig livet i større
byer. Nogle af disse pattedyr har
levet tæt ved menneskets boliger i
årtusinder. Det gælder fx Husmus
Mus musculus, Brun- og Sort Rotte
(hhv. Rattus norvegicus og Rattus
rattus) formentlig også Pindsvin
Erinaceus europaeus. Endvidere er
Husmår Martesfoina, Ræv Vulpes
vulpes, Hare Lepus europaeus, Rådyr
Capreolus capreo/us, Egern Sciurus
vulgaris og Halsbåndmus Apodemus
fia vieol/is tiltaget i antal i byerne
gennem de seneste 20-50 år (Baagøe
& Jensen 2007), og andre pattedyr er
måske på vej til et liv i byen. Spørgs
målet er, om vi, med det vi ved om

de eksisterende bydyr, kan regne ud,
hvad det er for dyr, som vi med stor
sandsynlighed vil kunne se i frem
tidens byer. Er det i princippet alle
dyr, som kan tilpasse sig bymiljøet,
så længe de kan færdes blandt men
nesker, eller er det bestemte egen
skaber som fx størrelse, kost, adfærd
mm, som er afgørende for hvilke
dyr, der kan klare sig i byerne?
For at afklare dette spørgsmål blev
43 landlevende pattedyr, som er
registreret i Dansk Pattedyr Atlas
(Baagøe & Jensen 2007) (undtaget
flagennus og muflon O vis ammon),
indtastet i et regneark sammen med
en ræklce egenskaber, som knyttede
sig til de enkelte arter. Dansk Pat
tedyr Atlas (Baagøe & Jensen 2007)
og Nordens Pattedyr (Jensen 1 993),
blev brugt som reference i forhold til
oplysninger om arternes egenskaber
og levevis. De indtastede parametre

blev analyseret både ved hjælp af
multivariat- og univariat analyse.
Den statistiske analyse er naturligvis
ikke bedre end de parametre, der
bliver lagt ind i analysen. Der er me
get, vi ikke ved om danske pattedyrs
levevis i byerne, og den viden, vi
har, er ofte case-baseret. Vi ved ildee,
om der er pattedyr, som lever i byen
i al ubemærkethed, om de er presset
ind i byen, fordi tidligere habitater
udenfor byen er forsvundet, optaget
eller forringet, eller fordi arten dra
ger ldare fordele af livet og de nye
vilkår i byen.
Egenskaberne for de enkelte arter
er indtastet som forholdsvis grove
(kategoriske) variable, for på denne
måde at gøre analysen mere ob
jektiv, men dermed desværre også
mindre følsom. Egenskaberne som
blev valgt var: Om arten er set yng
lende i danske byer (O eller l ) , om
arten er hyppig eller sjælden ("h"
eller "s" ud fra kort i Pattedyr Atlas),
hvor mange habitater arten fore
kommer i ("s"kov, "k"rat, "e"ng og
"l"andbrugsarealer), om fødeemner
som urter/græs, frugt, frø, inver
tebrater, padder, mus, fugle, ådsler
indgår (angivet som enten O eller l )
i kosten, graden a f føde-generalisme
udregnet som antallet af de nævnte
fødeemner i kosten, gennemsnits
vægt for arten (i vægtldasser), social
adfærd (O eller l ) .

Boks l : Multivariat analyse

"Principal Components Analysis" (PCA) blev anvendt, d a data har for
holdsvis korte gradienter, men da der ikke kan forventes normalfordeling
hos kategorisk variable, blev data også analyseret med "Nonmetric Mul
tidimensinal Scaling" (NMS). I PCA analysen (varians-covarians) blev de
1 1 mest foridarende variable udvalgt til den fortsatte analyse. De første to
akser i PCA analysen forldarer 84% af variationen mellem den totale varia
tion mellem bydyr og andre dyr. "Eigenværdien" var højrere end "Brocken
sticks" på de to første akser. De to første akser er derfor valgt som grundlag
for analysen. NMS (Sørensen /Bray-Curtis) opnåede et lavt stressenivau
( < 1 0%) på 6 akser.

1FO-A rhus, Frederiksgade 78C, 8000 A rhus C, E-mai l: sp@fo-aarhus.dk
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Selv med så grove parametre er der
tvivlsspørgsmål, fx om birkemusen
Sicista betulina skal betegnes som
social eller solitær. Birkemus er
territoriale i sommerhalvåret, men
kan om vinteren forekomme i små
grupper af overvintrende individer i
hi. Birkemusen blev imidlertid kate
goriseret som solitær.

PCAurban

a

..

Både PCA- og NMS-analysen viser,
at et stort antal bydyr er samlet i en
hovedgruppe på de to grafer (Fig.
la og l b). Dette tyder på, at bydyr
har særlige egenskaber, som gør
dem egnede til at overleve i byen.
Enkelte bydyr, fx Hare og Rådyr
ligger i nogen afstand til hoved
gruppen af bydyr. Da det ser ud til,
at hovedgruppen af bydy r består
af dyr med overvejende animalsk
kost og et bredt fødespektrum er
årsagen til at Hare og Rådyr ligger et
stykke fra hovedgruppen, forment
lig deres vegetariske kost. Egern og
Pindsvin, som ligger i periferien
af bydyrgruppen, har et mindre
varieret fødespektrum end fx Ræv,
Husmår, Brun Rotte, Ilder Mustela
putorius og Lækat Mustela erminea,
som ligger indenfor hovedgruppen

Elo
Oiiodyr

Vildsvin

6

A

Grmvflng

Vildkanin

� Hore
Ræv

Med "multivariat analyse" (PC
ORD, McCuen & Grace 200 1 ) kan
man se, om de dyr, der er kendt som
bydyr i Danmark, har egenskaber,
som minder om hinanden, og som
dermed ligger samlet i det multidi
mensionale rum af egenskaber, eller
om de har vidt forskellige egenska
ber og dermed ligger spredt. Des
uden vil man kunne se, om der er
dyr, der har egenskaber, som ligner
de egenskaber, som man finder
hos dyr, der allerede forekommer
byen. Analysen kan derfor bruges
til at afsløre potentielle bydyr. Med
univariat statistik (PAST, Hammer
et al. 200 l) blev det testet, om der er
forskelle i specifikke egenskaber hos
bydyr og andre dyr. Forskellene i
disse egenskaber kan sige noget om,
hvilke egenskaber et dyr skal have,
hvis det skal være succesfuldt i by
habitaten.
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Figur l . Blide PCA (a) og NiviS (b) analysen v iset; at et stort antal bydyr er
samlet i en hovedgruppe angivet med en cirkel. Om arten er kendt som ynglen
de i danske byer eller ej er angi11et med (fyldt trekant=ja) og (tom trekant=nej).
af bydyr. Det er interessant at se,
at fx Grævling Meles meles, Odder
Lutra hitra, Skovmår Martes martes,
Vaskebjørn Procyan lotor, Mårhund
Nyctereutes procyonoides, Vildsvin
Sus scrofa (kun i NMS-analysen,
sandsynligvis fordi vægt giver min
dre udslag end i PCA-analysen) og
Havesyvsover Eliamys quercinus
ligger blandt bydyrene. Disse dyr
har egenskaber, som vil kunne gøre
dem til fremtidens potentielle nye

danske bydyr, hvilket støttes af, at
de allerede findes som bydyr andre
steder i Europa.
Der har endnu kun været få beret
ninger om grævlinger i danske byer,
og heraf er ingen beretninger om
bosiddende eller ynglende græv
linger i bymiljøet. Grævling (Fig.
2) forekommer imidlertid i mange
byer i det sydlige England, fx Eri
stol, Brighton, Hastings, Yeovil og
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Figur 2. Engelske bygrævfinger Meles meles ptiknlder
sig ofte opmærksomhed og konflikte!; n lir de nnfægger
grnvkomplekser i gnmle villnhnver og under111i11ere
p1ydhnven, eller hvis de grnver sig 11ed under bygni11ge1; sti murværket revner. Foto: Sussie Pngh.
Swindon (Harris 1 984; D avison et
al. 2008).
Også odderen (Fig. 3) er i de seneste
år rykket ind i engelske byer. Orga
nisationen "Wildlife Trusts" oplyser,
at odderen er registreret i mindst 1 3
engelske byer (McCarthy 2002). Od-

Figur 3. Odderen Lutra lutra kn11 blive en del nf dyrelivet i de
bye1; hvorfiskerige tier og vnndløb strækker sig i11d i byen, og
hvor der er steder lnngs åbredden med krnt og 111i11dre forstyr
relse, hvor odderen kn11 fti m ulighed for at bosætte sig. Foto:
Sussie Pagh.

derne færdes tæt på bebyggelse, og
bliver set i haver, parker og på kir
kegårde. Organisationen forldarer
oddernes fremgang i byerne med, at
odderen dels er blevet mere almin
delig i England, og dels at vandløb
og floder er langt renere i byerne
i dag end tidligere. Odderen har

også d e senere å r været i fremgang i
Danmarl<.
Skovmår ligger ikke overraskende
tæt på Husmår i den multivariate
analyse. I Irland og Skotland, hvor
Skovmår er forholdsvis almindelig,
dukker den op ved foderbrættet
(Burton 2004), hvad Husmår også
gerne gør herhjemme. Skovmår kan
blive ret tillidsfuld overfor menne
sker, men vil formentlig i Danmark
have konkurrence fra den allerede
veletablerede Husmår.
Vaskebjørn (Fig. 4) og Mårhund
er ikke hjemmehørende danske
pattedyr, men stammer fra hhv.
Nordamerika og Asien, hvor begge
arter er kendt for at søge føde i
bebyggede områder. Så vidt vides,
er der endnu ikke faste bestande af
de to arter i Danmark, men syd for
grænsen findes veletablerede be
stande af både Vaskebjørn (Canova
& Rossi 2008) og Mårhund (Baagøe
& Ulvari 2007).

Figur 4. Vnskebjørne Procyan lo tor holder til i skov og søgerføde i bebyggede.
Der er sti vidt vides ingen fnst bestnnd i Dnmnnrk, men etablerer den sig som i
Tyskland knn de11 være et komme11de dnnsk bydy1: Foto: Sussie Pngh.
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Vildsvin kendes fra tyske byer som
fx Berlin, Bonn og Hamburg (Wag

ner 2008). I Berlin træffes vildsvin i
gaderne, på åbne pladser, kirkegårde

Sign ifikan s
d f.=l,
n 1=24, n2=19

Fødeemne

Padder

p < 0,003

Ådsler

p< 0,01

Fugle

p< 0,02

Frugt

p< 0,03

20
18
16
14
12
10

• Bydyr

<100g

Tabel l. Chi-2værdierforfødeenlller med signifikante
forskelle.
og på legepladser. Man regner med,
at der er 2000-5000 by-vildsvin i
Berlin (Wagner 2008). Vildsvinet
vil foreløbig ikke blive et bydyr i
Danmark. Dansk landbrug har sat

• Andre dyr

sig imod vilde vildsvinebestande
med den begrundelse, at de udgør
en smittefare for tamsvin på friland.
Sandsynligvis vil vildsvin heller ildce
blive accepteret i parker og haver

Anvendelighed i byområder

Mulighed for inddragelse af frivillige

Vildt-udbyttestatistik

Dårlig ingen jagt i byerne. Dog

God-evt. i samarbejde med jægere

ellerfældefangst

kunne fældefangst opgives.

Dårlig - Trafikken er langsom i

God

byerne og dyrene lærer at
færdes der.
Dårlig

Evt. fotos og sam arbejde med fagfolk

Natlysninger og

Dårlig i byerne, hvor der er

Dårlig

lyspejling

bygninger og folk at tage hensyn

Sporing i sne

til
Genetiske

God- men omkostningsfuld

undersøgelser af

metode

Indikatorarier eller

Forundersøgelse kræves

God -men børfølges op af

God-generelt stortilbagemelding og

spørgebreve og mere

interesse, men afhængig af

systematiske indrapporteringer

mediedækning

fra folks haver
Spørgeb-reve til

God i kombination med

relevante målgrupper

medieundersøgelse

>10 kg

i Danmark på grund af de omfat
tende skader, de kan gøre, når de
roder efter rødder og andet spiseligt
i jorden.
Havesyvsover er et sjældent dyr
i Nordeuropa, men almindeligt
udbredt i det sydlige Europa. I
Danmark er havesyvsoveren fanget
i en fælde på et parcelhusloft ved
Christiansfeld i 1 999, og taget af en
kat ved Haderslev i 2003 (Jensen &
Erritzøe 2007). Katten fra Haderslev
skulle efter sigende tidligere have
fanget og ædt to havesyvsovere.
Havesyvsover lever overvejende af
dyrisk føde, men har et bredt føde
valg. Havesyvsover er afhængig af et
redested, hvor den kan søge tilflugt
og yngle om sommeren, og hvor
den kan gå i hi om vinteren.

God

fødeindikatorer
Medieundersøgelser

<10kg

Figur 5. Vægtfordeling hos bydyr og ikke bydyr.

Metode

Trafikdrab

<1kg

Skovmus Apodemus sylvaficus og
Birkemus ligger tæt på rødmusen
Clethrionomys glareolus i både
NMS- og PCA-analysen. Flere mu
searter vil formentlig kunne tilpasse
sig livet i byen med en mere natur
nær pleje af parker og haver, hvor
græs og urtevegetationen får lov at

God -generelt stor svarprocent

Duftestationer og

God. Fotofælder er efterhånden

God -fotofælderne er lette at betjene

fotofælder

overkommelige i pris

og billedfilerne kan sendes med e-m a il.

Spor og ekskrementer

God

God men kræver uddannelse af
frivillige

Tabel 2. Oversigt over 111etoder til
registrering afpattedyr og deres an
vendelighed som registreringsmetode
i byw og i forhold til inddragelse af
frivillige.
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vokse lidt højere.

som Vaskebjørn og Mårhund.

"Padde'; "ådsler'; "fugl" og "frugt",
findes i højere grad i kosten hos bydyr
end andre dyr (Tab. 1 ) . At padder som
fødeemne har en høj signifikant værdi
kan undre, da padder ikke synes at
forekomme i større antal i byen end
udenfor byen, og da der i virkeligheden
er ganske få pattedyr, for hvem padder
udgør en væsentlig del af kosten. Årsa
gen er sandsynligvis, at padder for det
meste indgår i kosten hos ekstreme fø
degeneralister, og derfor bliver en slags
indikatorer for høj fødegeneral isme ..
Bydyr var i højre grad end andre dyr
"fødegeneralister" (Mann-Whitney;
U=Sl, p>0,00036).

Generelt ved vi alt for lidt om udbredel
sen og levevis af de pattedyr, der lever
i danske byer. Pattedyr er for det meste
nataktive, og derfor ikke så lette at
registrere som fuglene. Tabel 2 angiver
en oversigt over registreringsmetoder
og deres anvendelighed til kortlæg
ning afbypattedyr. Konldusionen på
tabellen er, at et kortlægningsprojekt
- hvor frivillige indgår i en systematisk
registrering af pattedyr i deres haver,
som man har foretaget i organisatio
nen Wildlife Trust i England, og som
man har erfaringer med fra "Projekt
Stenbronatur" og Dansk Pattedyr Atlas
fra Naturhistorisk Museum - vil være
den mest realistiske måde at registrere
pattedyr i byen på. De frivillige kunne
udstyres med overvågningskameraer
og kunne uddannes til at kende og i at
indsamle spor.

Størstedelen af bydyrene havde en
vægt, der lå på mellem 100 g og 10
kg (Fig. 5), mens socialadfærd, artens
udbredelse og forekomst i habitater
udenfor byen umiddelbart ikke syntes
at have nogen indflydelse på, om et dyr
var egnet til at leve i byen eller ej.
Konklusionen på analyserne er:

l ) En lang række pattedyr kan tilpasse
sig et liv i byen, 24 ud af 43 landle
vende pattedyr som blev undersøgt
er registreret som bydyr i Danmark.
2) Størstedelen afbydyrene har et bredt
fødespektrum, lever af animalske
fødeemner, ådsler og frugt.
3) Mange bydyr er mellemstore patte
dyr på mellem 100 g og 10 kg.

Tak til

Annemette Lykke for gode statistiske
råd og Jens Reddersen for nyttige kom
mentarer til manuskriptet
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Den vilde fauna i byen - om
zoonoser og risici for både dyr
og mennesker

Hnns Henrik Dietz1 & Sussie Pagh2

Når naturen indskrænkes enten
arealmæssigt eller i sin variation,
trænges de vildtlevende dyr ofte tæt
tere på menneske1: Når mennesket
samtidig generererfødemuligheder
for c6JJ; så er der lagt op til, at vi ser
en meget tættere sameksistens mel
lem dyr og menneske1; end vi har
været vant tilfør i tiden. Foredraget
vil fokusere på de dyrearte1; der af
forskellige årsager kommer tæt på
menneske!: Dels vil der blivefortalt
om de glæde1; 11zange har ved at be
tragte c6JJ; som tidligere kun kunne
ses af entusiaster og professionelle.
Dels vil der blive orienteret om nog
le af de risici, SO III et tællere liv med
vildtlevende dyr kan have. Bådefor
dyr ogfor mennesker! Og afslut
ningsvis vil elementer af ændringen
i Danmarks biodiversitet somfølge
cifklimaændringeme blive berørt og
nogle mulige konsekvenser hercif
Vilde dyr i byen er ikke noget nyt
fænomen. L itteraturen vidner fx
om, at Storken Ciconia ciconia, den
danske eventyrfugl, stadig havde
rede i hovedstaden i 1 9 1 2. Reden
var anlagt i en gammel skorsten
ved gulvkludefabrikken ude ved
Frederikssundsvej, og her holdt der

storke til hvert år indtil omkring
1 940 (Hvass 1 940). Også en teg
ning af S ikker-Hansen vidner om,
at odderen Lutra lutra levede få mi
nutter fra Kongens Nytarv (Hvass
1 940). På tegningen ses en odder,

der svømmer rundt i Københavns
havn med Christian 4 . ' s kran i
baggrunden.
Selv om der har været dyr i byen i
mange år, er der alligevel sket æn
dringer indenfor de seneste år. Ræve
er kommet tættere på boligerne, og
artikler fra fx dyreværnsforeninger
vidner om det lidt idylliserede bil
lede, mange har af dyr. Fx pindsvin
der spiser kattepiller og dyreunger
som rådyrlam, rævehvalpe og ællin
ger, der ikke er noget sjældent syn i
byen i dag (Fig. l ).
Der er ikke noget at sige til, at
dyrene foretrækker at være i byen
frem for i landbrugsområderne. Når
naturen omkring byen indskt·æn
kes enten arealmæssigt eller i sin
variation, trænges de vildtlevende
dyr ofte tættere på mennesker. Når
mennesket samtidig genererer føde
muligheder for dyr, så er der lagt op
til, at vi ser en meget tættere sam
eksistens mellem dyr og mennesker,

Figur l. Ræveh valpe Vulpes vulpes i byen. Foto: Sussie Pagh.

'Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE, Københavns Universitet. E-mai/: hhd@lije.ku.dk, 2FO-Arhus. E-mai/:
sp@jo-aarhus.dk
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mange, der får fnat, men før i tiden
var der mange, især fattige, som fik
fnat. Fnat ses ofte som nogle mørke,
stregformede otmåder mellem fing
rene, men det smitter som sagt ikke
mellem dyr og mennesker.

Ecllinococcus multilocularis
cyklus

Figur 2. Ræv Vulpes vulpes med sknb. Foto: Hnns Henrik Dietz .

end vi har været vant til før i tiden.
Ser man ned i en rapsmark i fuldt
flor, gror der stort set ikke andet end
raps. Der er ingen tvivl om, at der
er en form for liv dernede, men lige
med undtagelse af nogle glimmer
bøsser, er der ikke meget af det, der
kan ses med det blotte øje, som er i
stand til at overleve i en rapsmark.
Naturen i byen er ikke ren idyl. Når
der en varm sommerdag er fare for,
at blive inficeret med borreliose,
forårsaget af et bid af Skovflåten
hades ricinus, bliver naturen også
problematisk. Hvert forår kan man
læse i dagspressen, at man skal
passe på skovflåter, når man færdes
i skov eller højt græs, og iklæde
sig trøjer med lange ærmer, kasket
og strømper. Det er ikke lige er
en påklædning, man ønsker en lun
sommerdag.
Foredraget handler om den vilde
fauna i byen og de forhold, som kan
blive problematiske, når flere og
flere af landets borgere flytter ind til
byen. I 2009 beregnede FN, at mere

18

end 50% a f verdens befolkning boe
de i byerne. Det betyder, at vi får et
andet forhold til naturen i byen, og i
foredraget skitseres nogle af de pro
blemer, der kan følge med, når vi
katruner tæt på naturen. Sygdomme,
som kan udveksles mellem dyr og
mennesker, kaldes zoonoser.
Skab (infektion med miden

coptes scabie1)

Sar

hos ræv og hund

e1· ingen zoonose

Formentlig er det de færreste, der
støder på en skabet ræv i naturen,
men rejser man fx i Sydeuropa
(Fig. 2) og på de græske øer, vil
man kunne se hunde med skab
Sarcoptes scabiei vm: canis. Skab
forårsages af en mide, der lever
og formerer sig i den øverste del
af huden på hunden eller ræven
(Fig. 3). Skab medfører en voldsom
kløe, hårtab og dannelse af tykke
skorper. Skab smitter ikke fra ræv
og hund til mennesker. Skab hos
mennesker kaldes populært for fnat,
og det skyldes en anden undertype
af skabmiden. I dag er der ikke så

Lige når jordbærsæsonen er be
gyndt, kan man ofte læse i dags
pressen, at det er farligt at spise
jordbær. Grunden til, at det kan
være farligt at spise jordbær er bl.a.
parasitten Echinococcus multilo
cularis, også kaldet "rævens lille
bændelorm. M us er mellemværter
for parasitten Echinococcus multilo
cularis. Mellemstadiet findes i leve
ren hos musen, og når musen bliver
fanget af en ræv, så æder ræven
mellemstadiet, som udvikler sig til
den voksne orm i rævens mave og
tarmsystem (Fig. 4). Den voksne
orm har et eller to led og hver gang
den afgiver et led, urlskilles æggene
med rævens fækalier, så kommer
der æg ud i naturen fx på et jordbær.
Hvis dette jordbær bliver spist eller
gnavet i af en mus, så udvikler den
et mellemstadium. M usen bliver
ædt af en ræv og så kører cyklus.
Hunde og katte kan også fange mus,
men her er risikoen bare meget
mindre, for bændelormen bryder sig
ikke om at leve i tarmkanalen hos
hunde og katte. Der, hvor det går
galt, er, når et menneske fungerer
som mellemvært Hvis et menneske
æder j ordbærret i stedet for en mus,
så udvikler de samme forandringer
sig i menneskers lever, og da vi ikke
bliver spist af ræve, så kan vi leve
livslangt med mellemstadiet i leve
ren, hvor parasitten forårsager nogle
store opblærede områder på leveren.
J 2004 var der en artikel i dagspres
sen (Politiken 2004), om en mand
fra Århus, der døde som følge af en
infektion med Echinococcus multi
locularis. Det var det første tilfælde
i Danmark, og det startede en stor
sag, hvor man diskuterede, om man
skulle skyde alle ræve i Køben-

udskiBes kun af dyr af katteslæg
ten. Taxaplasma gandii oocyster
udskiBes med fæces og bliver
spredt. Hvis det er en gårdkat, kan
parasitten fxspredes med gylle. På
et tidspunkt regnede man ud, at et
par katte med mange killinger ville
kunne forårsage, at der var 4 til 5
oocyster på hvert græsstrå på en
mark, hvor man havde kørt gylle ud
i et godt tykt lag. Hvis det infice
rede græs, bliver spist af fx en gris,
et får, eller mus indlejres parasitten
i muskelvævet hos værten. Her gør
den ikke den store skade, men hvis
grisen eller fåret bliver slagtet, og
vi spiser det rå kød, så kan parasit
ten overføres til mennesker.

Figur 3. Skabmide Sarcoptes scabiei. Foto. Jose Bresciani.
havns kommune væk. Man vurde
rede dog, at der ville være større ri
siko ved at bortskyde rævene, med
fare for at mennesker og husdyr
ville blive ramt ved aktionen, end
risikoen for, at et menneske blev
smittet med Echinacaccus multila
cularis. Det var i øvrigt tvivlsomt,
om manden fra Århus var smittet
af danske ræve. Det tager ca. 20 år,
fra man smittet med Echinacaccus
multilacularis til man dør af det.
Regner man baglæns ville det be
tyde, at mandens skulle være blevet
smittet engang i 1 980erne længe
før Echinacaccus multilacularis
blev påvist i Danmark for første
gang. Echinacaccus multilacularis
er en nyintroduceret parasit. Den
er ikke registreret før i 200 1 . Hvis
man kigger ned i en død ræv, som
er inficeret med Echinacaccus mul
tilacularis, så har tarmkanalen et
fløj lsagtigt udseende. Selve ormen
er 2-3 mm lang, og den sidder med
munddelene boret ned i tarmslim
hinden. H vis man vil spise j ordbær,

bør man måske overveje, om man
skulle skylle jordbærret en ekstra
gang. Selv om man spiser et jord
bær, der ikke er skyllet, er risikoen
forsvindende l ille, men vi kan fra
officiel side ikke sige, at der ikke er
nogen risiko.
Smittevejen for

Toxoplasma gou

dii forvel<sles ofte med den for
Echiuococcus multilocularis

Der har været en del m isforståelser
i forhold til smittevejen for Echina
caccus multilacularis i forbindelse
med sandkasser. Det er i midlertid
katte og ikke ræve, som har for
vane at lægge deres fækal ier i
sandkasser. Når det alligevel er en
god ide at overdække sandkassen,
er det ikke på grund af ræve, men
af hensyn til katte. En encellet pa
rasit, Taxaplasma gandii, der lever
i tarmslimhinden hos katte, kan
lej lighedsvis udskiBes i tusindtal
som de såkaldte oocyster. Det skal
pointeres, at det er kattene, der er
risikodyrene. Infektive oocyster

Taxaplasma gandii er specielt far
ligt for gravide kvinder. Parasitten
kan overføres til fosteret, og især i
de første tre måneder af gravidite
ten er der stor risiko for, at fosteret
bliver skadet i hjernevævet eller i
fosterets øjne. Parasitten kan som
nævnt overføres ved at man spiser
vævscysterne, men også via tam
katten. Gravide kvinder bør derfor
få andre til at gøre kattebakken ren.
Den væsentligste del (2/3) af smit
ten med Taxaplasma gandii sker
via vævscyster i råt kød fi'a svin og
lam.
I mange kokkeprogrammerne ser
man ofte kokkene med hænderne
i salaten og i frikadellefarsen. Det
er absolut anbefalelsesværdigt at
holde disse ting adskilt, og aldrig
nogen sinde, at spise rå frikadel
lefars, uanset om man er gravid
eller ej . Vævscysterne er ikke
særlig levedygtige og dør ved høje
temperaturer (> 66 'C), frysning
( < -20'C), rygning og saltning. I
Danmark fødes ca. l ud af 5000
børn med toxoplasmose også kaldet
"haresyge". Der konstateres l O 20 tilfælde af kongenital toksoplas
mose årligt året. Enkelte bliver født
med eller med risiko for at udvikle
øjenproblemer. Alle nyfødte under
søges for toxoplasmose på hospi
talet, så man kan undgå problemer
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ved tidlig behandling.

Eclliuococcus 1/lllltilocularis-cyklus

Rabies

Rabies eller hundegalskab, som det
også kaldes, har vi ikke i Danmark i
øjeblikket, men der er ingen garanti
for, at det ikke bliver påvist i mor
gen. Rabies overføres ved bid. Via
spyttet injiceres rabiesvirus fra fx en
ræv eller en hund til ofret. Rabiesvi
rus kommer ind i nervetrådene og
mangfoldiggør sig selv ret hurtigt,
hvorefter det følger nervetrådene
mod hjernen. Der kan gå temmelig
lang tid, fra man er bidt, til virus
når hjernen, og i den tid er man ikke
syg. Når man får symptomer, er det
fordi virus har nået hjernen. Mange
har set dramatiske billeder, hvor det
ser ud som om dyr, der bar rabies,
bliver bange for vand. De går hen til
vandskålen for at drikke, men viger
tilbage. Årsagen til denne adfærd er,
at deres synkemuskler bliver lam
met. Synkemusklerne er det sidste,
der bliver lammet, før de muskler,
man trækker vejret med, bliver lam
met. Dyr eller mennesker, som når
sidste stadium af en rabiesinfektion,
dør som følge af kvælning. Rabies
er aldrig nogen sinde påvist hos
fugle, men hos stort set alle pattedyr
inklusive mennesker.
Som det fremgår af den nyeste op
gørelse fra WHO fra 2007, er der
kun et sted i verden, hvor der aldrig
har været konstateret rabies, nemlig
på New Zealand, ellers har der fra
tid til anden været konstateret rabi
es i resten af verden. I øjeblikket er
der ikke sylvatisk rabies, men kun
det man kalder flagermusrabies i Is
land, i det meste af Nord-, M idt- og
Sydeuropa, i Japan og i Australien.
Det rabiesvirus som lej lighedsvis
ses hos flagermus, er ikke nær
så farligt for mennesker som den
klassiske rabies. Der er 40-70.000
mennesker, der dør om året af ra
bies. Det er en særdeles alvorlig
sygdom, og der findes ingen mulig
behandling. Bliver man inficeret
med rabies dør man, med mindre
man er blevet vaccineret. Der er
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Figur 4. Echinococcus multiloc u l a ris cyk 1us. De tykke pile viser; hvor mellem
stadiet helst vil være, og de tyndere pile viser; hvor mellemstadiet med riiindre
sandsynlighed vil forekomme.
-

dog et registreret tilfælde fra USA,
hvor man for nogle år siden mener,
at en ung pige blev behandlet mod
rabies med gunstigt resultat. Hvis
man skal rejse og arbejde med pat
tedyr i områder af verden, hvor
der kan være rabies, er det anbe
falelsesværdigt at blive vaccineret
mod rabies. Rejser man i fx USA,
Baltikum eller Polen, kan det være
en god ide at b live vaccineret mod
rabies, og afholde sig fra at klappe
fremmede pattedyr, selvom de ser
nok så søde dyr ud.
Det sidste rabiesudbrud i den
danske rævebestand var i 1 982.
Dengang etablerede man et gas
ningsbælte tværs over Søndeijyl
land, for at stoppe videre spredning
af rabies. Det vil næppe være en
løsning, man vil gå ind for i dag.
Jeg ved ikke, hvad man ville gøre,
hvis der udbrød rabies i den dan
ske rævepopulation i dag. Hvad
ville man stille op med byrævene,
bygrævlinge, bykattene eller de øv
rige pattedyr i byen? Det kan fak
tisk vise sig, at blive et temmelig
omfattende problem.

Salmonella

Nogle synes, at det er fantastisk
med k lippeduer i byerne og andre
synes, det er en pest (Fig. 5). Klip
peduer kan, hvis de kommer for tæt
på fødevarer være en smittekilde
med salmonellabakterieL Den
seneste opgørelse over salmonella
tilfælde hos mennesker viser, at der
var 3654 tilfælde (67 pr. 1 00.000)
i 2008 (ifølge Statens Serum Insti
tut). Det svinger en lille smule, og
det er de registrerede tilfælde, som
giver anledning til ret voldsomme
infektioner. Man skal holde fugle
på afstand af mad, men i 20002003 viste et forskningsproj ekt, at
klm ganske få fugle i virkeligheden
er inficeret med salmonella. Bag
grunden for undersøgelsen var, at
landbruget mente, at det var vi ldtet,
der bar salmonella ind i landbrugs
bygningerne. Ved undersøgelsen
blev 2954 hovedsagel ig småfugle
fra områder nær landbrugsbygnin
ger undersøgt for salmonella, og
det viste sig, at kun 1 6 a f de mange
undersøgte fhgle var inficeret med
salmonella. Smittevejene for sal
monella er mange. Det kan være

fra landbrugsprodukter, losseplad
ser, kloakudløb, vilde dyr som fx
fugle og pindsvin, drikkevand mm.
Afsluttende bemærkninger

Der er mange zoonoser, som v i
ikke nåede at forholde os til. E t
udvalg af disse k a n ses i tabel l .
Opfordringen vil være, at man
ikke skal bl ive helt hysterisk over
det her, men at man opfører sig
fornuftigt og tænker sig godt om.
Man kan starte med at vaske hæn
der, desinficere og gøre rent. Har
man mistanke om, at man har fået
en infektion, skal man søge læge,
og hvis man tror, der er noget galt
med ens hund eller kat, så skal man
gå til dyrlæge. Det man må gøre
er at kigge på, hvor stor risiko der
reelt er, og om det er noget, man
personligt skal bekymre sig for.
Desuden bør man opveje de farer,
der er i forbindelse med vilde dyr,
i forhold til farer som man ellers
omgiver sig med. Fx feriens ja
cuzzi og varme svømmebade, som
måske ikke er ordentligt rengjorte
efter de sidste besøgende, "rene"

Amh·e mulige zoouoser

i

byområder

Gianlia iule.l'tiuali.l' (1·ive /amblia)
Lei.I'/1//UIIIia

·'PP·

O:llplo.l'poridiumpm·l'l/111
Yer.l'iuia pe.,li.l·
Eltrlicltia

.I'JifJ·

CamJ�J'IoiHu:/er .\'fifl·

E.

co/i

0/57:H7

Lepfo.,pira

.\'fJfl·

Tabe/ l . Liste over enkelte af de mu
lige zoonoser i byområde1; SOli/ ikke
blev omtalt i foredraget.

Figur 5. Klippedue Columba Iivia ogsn kaldet bydue. Foto: Sussie Pagh.
kilder i naturen som måske ikke
er så rene, snavsede hænder i køk
kenet, tobak, spiritus, fedme og
biltrafik.
Men hvad gør vi nu, hvis villa
ejerne fx begynder at klage over
skabræve eller andre smittefarer
fra ræve. Kan man komme af med
rævene i byen? l Storbritannien
har der været store problemer med
kvægtuberkulose hos grævling
og grævlinger fi ndes i byerne.
Kvægtuberkulose kan sm itte til
mennesker, og hvad nu, hvis man
ikke ønsker denne smitterisiko.
Hvordan får man udryddet rævene
eller grævlingerne, eller andre pat
tedyr i byen? Formentlig kan det
ikke lade sig gøre.
Man bør overveje at få igangsat

målrettede undersøgelser, som
beskriver både flora og fauna i
byen og bynære områder. I den
forbindelse kunne man samtidigt
undersøge om dyrene var syge eller
raske. U d fra sådan en undersøgel
se, kunne man lave en risikovurde
ring og forslag til risikohåndtering.
Hvis der kommer rabies til Dan
mark, er det faktisk svært at lave en
risikovurdering, og derfor også en
risikohåndtering, fordi vi reelt ikke
ved, hvor mange v ilde dyr der er
i byerne. Det kunne bl ive relevant
med bestandsregulering, udryd
delse af arter eller introduktion af
mere ønskede, konkurrerende arter.
Generelt bør vi acceptere de v ildt
levende dyr, og tilpasse vores va
ner efter dyrene.

21

Undslupne kæledyr - endnu et zoo
logisk tilskud til bynaturen

Michael Carlsen'

En septembenno1gen, dajeg luk
ker vinduet ud mod min baghave
i Lyngby, mødes jeg afsynet af en
langhalet grøn parakit, somflyver
gennem haven. En nærliggende tan
ke e1; ai nogen har glemt at lukke
deres vindue!: En måned senere går
jeg en m01genllll' i Jubelpark i Bru
xelles og mødes afsynet og lyden af
langhalede grønne parakitter i mas
sevis. Parakitterne er her mere tal
rige end allike!; og det er vist længe
siden det vindue stod åbent. Skal
vi snart opleve Bruxelles-ti/stande
i København? Hvilke andre arter
af" kæle "dyr ses på �pringtur - og
hvilke står mås/æ på �pringfor at
blive en del cifnaturen i byen?
Foredraget handler om nogle af
de mange kæledyr som holdes i
fangenskab, ikke hund og kat, men
nogle af de mere eksotiske dyr. Kæ
ledyr som fra tid til anden smutter
ud af indhegningen eller buret og
ender i naturen, vores haver eller
bynære områder. Dyr som kommer
på den forkerte side af hegnet, enten
fordi de selv smutter fri , eller fordi
de sættes ud med fuldt overlæg.
Der er allerede dyr, som er undslup
pet fangenskab og som siden har
etableret sig i Danmark. Det er fx
IUippeduen Columba Iivia, Fasan
P/wsianus colchicus og Mink Mu
s/e/a viso11. Kl ippeduen og minken
1

er undsluppet hhv. dueslag og
pelsfarme, og begge arter træffes
i by- og bynær bebyggelse. Duen
træffes overalt i de indre byer, hvor
den yngler på bygninger og på ge
simser, og minken træffes især på
havnearealer. Fasanen er i sin tid sat
ud, og sættes stadig u d med fuldt
overlæg, fra udklækningsgårde (fa
sanerier). Man regner med at fasa
nen begyndte at yngle i dansk natur
i midten af 1 800-tallet.
Så spørgsmålet er: Hvad bliver det
næste dyr? Det næste kan stort set
være hvad som helst, når vi taler
om det t ilfældige møde med et eller
andet undsluppet kæledyr. I 2004
modtog jeg et foto af et stinkdyr,
som var fotograferet i nærheden af
Varde, hvor det trissede rundt i en
vejkant en mørk nat. Andre eksem
pler er Wallaby-kænguruen "Jerry",
som rendte rundt i Otterslev Mose i
flere måneder (Ritza u 2003), og et
par giftslanger fundet i en skov på
Amager (Lumby 2005). Slangerne
var sandsynligvis sat ud med vilje,
da man sammen med slangerne
fandt et væltet terrarium.
Hvis vi ser på listen over dyr,
som Dyrenes Beskyttelse får ind
på vildtplejestationer, så rummer
listen 1 22 undslupne kæledyr i
perioden 2006-2009 (Tab. l ). Selv

om vildtplejestationerne primært
er for hjemmehørende vilde dyr,
så sker det, at enten Falk eller en
privat, indleverer kæledyr, som er
samlet op i naturen. Kæledyr, som
har været på springtur, kommer på
vildtplejestationerne, fordi de har
fået problemer, men det kan godt
være, at vores opmærksomhed bur
de rettes mod nogle af de dyr, der er
derude, og som ikke nødvendigvis
har problemer.
Det er ikke alle kæledyr, som vil
kunne etablere sig i den danske
natur. Så jeg vil koncentrere mig
om de dyr, der kan være undsluppet
som kæledyr i Danmark, og hvor
der samtidig er kendskab til veletab
lerede bestande af de pågældende
arter andre steder i Europa. Ale
xanderparakit Psittacu/a krameri er
registreret på vildtplejestationer i
mindst et tilfælde i perioden 20062009 (Tab. l ) og ser man i DO F-ba
sen (Dansk Ornitologisk Forenings
registreringsbase), findes der 1 8 en
keltobservationer af Alexanderpara
kit i sanune periode rundt omkring
landet. De 1 8 observationer dækker
formentlig over I l - 1 4 individer.
Enkelte af parakitterne er observeret
over en længere periode, det kan
være over nogle dage eller op til fle
re måneder, som det var tilfældet i
fx Universitetsparken i København.
I den østlige del af Storbritannien,
og faktisk så langt nordpå som til
Glasgow i Skotland, er der registre
ret indtil flere ynglepopulationer
af Alexanderparakit I det sydlige
Tyskland er der tilsvarende bestande
af Alexanderparakit, med enkelte
bestande nordpå til Hamborg og
Berlin. Desuden er der ynglebestan
de af Alexanderparakit i Amster
dam, Holland og i Wien, Østrig. Et
af problemerne med de nyetablerede
bestande af parakitter er interspeci
fik konkurrence om fx redehuller.
Spætmejsen Sitta europaea menes
at være gået tilbage i forbindelse
med etablering af ynglende Alexan-
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derparakitter. I Bruxelles, Belgien
er der tre ynglende parakitarter. Det
drejer sig om Stor Alexanderparakit
Psillacu/a eopatria, Alexanderpa
rakit og Munkeparakit Jvfyopsitta
monachus (Fig. 1 .). Parakitterne
yngler primært i ældre skov, parker
og bymæssig bebyggelse. Den mest
talrige er Alexanderparakitten, hvor
bestanden er helt oppe på 80008500 individer. Munkeparakitten
forekommer i en bestand på 50-60
individer. Den bymæssige bebyg
gelse, hvor der er vi11terfordring af
fugle, nævnes som væsentlig årsag,
til at parakitterne har etableret sig i
Bruxelles. Her kan Alexanderpara
kitten, som har et bredt fødespek
trum finde fødegrundlag året rundt,
og her er ikke så mange prædatorer
(Strubbe & Matthysen 2007).
Der er to teorier, som forsøger at
give et bud på, hvornår en art kan
etablere sig i et nyt område. Den
ene er: "Enemy release", baseres på
den antagelse, at en ny art vil have
succes med at etablere sig et nyt
sted, hvis den er fri for de rovdyr,
som den er vant til fra dens naturli
ge levested. En anden teori er: "Cii
mate-matching". Denne teori byg
ger på, at det nye område, hvor en
art skal tilpasse sig, klimamæssigt
skal matche det område, hvor arten
oprindeligt stammer fra. Begge
teorier syntes at gøre sig gældende
for Alexanderparakit (Swartz et al.
2009). I Danmark har v i mellem 95
og 1 24 frostfrie dage om året, hvil
ket klimamæssigt ligger indenfor
det område, hvor Alexanderparakit,
men sandsynligvis ikke Munkepara
kit, kan etablere sig (Fig. 2).
Ser man på undslupne kæledyr, som
har etableret sig i Tyskland (Greiter
et al. 2002) er Afrikanske dyr under
repræsenteret og Nordamerikanske
dyr overrepræsenteret. Det stemmer
meget godt overens med, at det
klimatiske element spiller en stor
rolle, når dyr skal etablere sig et nyt
sted. Nymfeparakit Nymphicus ho/
/andicus og Undulat Jvfe/opsittacus

Figur l. Munkepamkitter i Barcelona 2009. Foto Sussie Pagh
undu/atus, optræder forholdsvis ofte
som undslupne arter. Det fremgår
også af DOF- databasen, hvor man
under "papegøjeafdeling" finder 1 9
observationer af Nymfeparakit og 9
af Undulat. Fælles for de to arter er,
at de kommer fra Australien, men at
de formentlig på grund af klimaet
ikke formår at etablere sig i Europa.

En lille bestand af Gul isset Ama
sonpapegøje Amazona ochmcepha
/e oratrix klarer sig øjensynligt fint
i Stuttgart.
Rosenhovedet dværgpapegøje Aga
pomis roseico//is (Fig. 3), blev en
overgang set i Utterslev Mose ved
København. Her blev to individer
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Figur 2. Sandsynlighed forforekomst afparakitter i forhold til det årlige antal
frostdage. l Danmark har vi me//en1 95 og 124 ji"Ostji·ie dage 0111 året.
(Stmbbe 2009).
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Figur 3 Rosenhovedet dvætgpapegøje. Foto: Michael
Carlsen
set i august 2006, og i juli 2007
blev der igen set tre Rosenhovedet
Dværgpapegøje op til flere gange.
Vi ved ikke, om det er de samme
papegøjer, men der kan være
etableret en lille bestand af dværg
papegøjer i Ullerslev Mose. Også
den farvestrålende Petmaniparakit
Platycercus elegans, har igennem
et stykke tid kunnet ses i Holteom
rådet, ved København. I april 2009
blev der set 2 individer, og der er
flere observationer fra marts i år,
hvor der er set 5 individer i samme
område. Det kan derfor ikke udeluk
kes at Pennantparakit kan klare sig i
et stykke tid i det danske klima.
Sort svane Cygnus alratus, som
stammer fra Australien ses også i
DOF-basen som forekommende
over hele landet, uden speciel
tilknytning til byer. Mandarinand
A ix galericulata derimod ses ofte
i parksøer ved byerne, og vi ved at
der yngler omkring 300 par i Tysk
land, og at der er en stor og vok
sende bestand på de Britisk øer. l
Danmark finder vi den også i DOF
basen. I Odense å-system er der set
flere eksemplarer af Manderinand
fra januar 2008 frem til januar i år.

24

Figur 4. Pennantparakit ved foderbræt i Skæring ved Å rhus
2009. Foto. Thorkild Nielse11.

En lille sjov historie er, at der har
etableret sig en lille bestand af den
sydamerikanske Nandu Rhea ame
ricww øst for Llibeck. Nanduerne
stak af fra en strudsefarm ned ved
Liibeck for år tilbage og har bredt
sig, så der i 2008 fandtes 30 voksne
nanduer på et 80 km2 stort område,
med en kyllingeproduktion på 50
styk om året.
Går vi til pattedyrene, så har der
ifølge Dansk Pattedyr Atlas, fra
1 990-erne og gennem nogle år,
været en bestand på omkring 3 0
Sibiriske Jordegern Tennias sibiricus
ved Furesø i Københavnsområdet.
De statruner fra nogle få udsatte og
undslupne dyr. Kigger vi på landene
omkring os, findes der bestande af
Sibirisk Jordegern i Holland, Bel
gien, Frankrig, Tyskland, Østrig,
Finland, Schweiz og Italien og på
de Britiske Øer er mindre bestande
langsomt ved at etablere sig. Man
har diskuteret om S ibirisk Jordegem
er invasiv eller ej . I Bruxelles har
man undersøgt om småfuglebestan
dene var påvirket af Sibirisk Jorde
gem, men konklusionen var, at der
ikke kunne påvises nogen sammen
hæng mellem forekomst af Sibirisk

Jordegern og bestandsstørrelser hos
småfugle (Rigel et al.). Grå Egern
Sciurus camlinensis ved v i deri
mod, kan optræde som invasiv art. I
marts 20 l O, altså for ganske kort tid
siden, blev der slået alarm herhjem
me, hvor man mente at have set et
gråt egern ved Fredericia. Det viste
sig at være falsk alarm, men kort tid
efter mente man, at have set et gråt
egern i Århus. Formentlig drejer det
sig bare om grå varianter vores eget
Røde Egern Sciunts vulgaris.
Sumpbæver A1yocastor caypus
findes ganske få steder i Tyskland
og ofte i forbindelse med tætbefol
kede områder fx i Rulu·området og
ved Berlin. l Tyskland regner man
den ikke for at være en art, der vil
etablerer sig mere fast, da den er ret
kuldefølsom. Den ses im idlertid
rundt om i Europa og dukker af og
til op rundt om i Danmark (Baagøe
& Jensen 2007).
Kaninen, altså den almindelige
spraglede tamkanin, slipper også
løs rundt omkrig. Der er fanget og
indleveret mindst 30 kaniner på
vildtplejestationerne fra 2006-2009
(Tab. l ). Der findes bestande af

Figur Sa-d. Su111pskildpadde og k11opsvane strides 0111 pladsen i \fa/by 2006. Sumpskildpadden hnrforlllelltlig udset sig
svn11erede11 so111 so/plads. Foto: Michnel Carlse11.

ægte vildkaniner i det sydlige Dan
mark, men fx på øerne Musholm og
Lindholm, sidstnævnte i Karrebæk
Fjord, forekommer der øjensynligt
bestande af spraglede tamkaniner.
Det er heller ikke ualmi11deligt at ka
niner, som ingen ved hvor stammer
fia, huserer i villakvarter, rundt om i
landet og æder af køkkenhaven.
Vaskebjørn Procyan /otor som
efterhånden har bredt sig til flere
steder i Europa kan optræde som
bynær art. Fra tyske vildtudbyttesta
tistikker ved man, at Vaskebjørn op
træder i to kerneområder i Tyskland,
med centrum omkring E dersee og
Wolfshagen, hvor der i årene 20002003 er nedlagt mere end 5000
vaskebjøne. Vaskebjørne findes helt
op til den danske grænse. Dansk
Pattedyratlas viser spredte observa
tioner a f Vaskebjørn rundt omkring
i Danmark. I DO F-basen var der

især tre observationer af vaskebjørn
på M i dtsjæl land, der fangede min
interesse. Den ene observation, fra
2007, var fra præcis det område,
hvor jeg i 2009 så en ihjelkørt va
skebjørn. Det tyder på, at der er et
område på M idtsjælland, hvor der
jævnligt observeres Vaskebjørn.
Om disse vaskebjørne stammer fra
et opdræt, hvorfra der af og til slip
per vaskebjørne løs, eller om det
er fritlevende individer, er umuligt
at sige. Næsebjørn Nas1w narica
dukker også relativt hyppigt op på
vildtplejestationer, og der findes en
lille bestand i det Nordlige England,
men Næsebjørn er sandsynligvis
ikke en oplagt art i fremtidens byer.
Græsk Landskildpadde Tes tudo
graeca ser man jævnligt vandre
rundt på landeveje, når de har slidt
sig løs af tøjret, men den vil for
mentlig ikke overleve i det danske

klima. Mere interessant er det med
Rødøret Terrap in Trachemys scripta
e/egcms. Rødøret Terrapin, som
stammer fra Nordamerika, yngler i
Italien. Der er en del observationer
af Rødøret Terrapin i Danmark
ifølge DOF-basen, og i Botanisk
have fandt man fx ti stykker i
søen, da man oprensede søen på et
tidspunkt. I Valby, i 2006, var jeg
ved at fotografere en Knopsvane
Cygnus o/ar, da en "lille tankvogn"
af en sumpskildpadde ville op af
vandet. Den havde formentlig udset
sig svanereden som en god solplads
(Fig. Sa-d), så der udspillede sig et
mindre slagsmål mellem svanen og
skildpadden. Det lykkedes dog til
sidst for svanen med et par "hånd
kantslag" med vingen at få verfet
skildpadden væk. Selv om Rødøret
Terrapin er meget almindelig rundt
om i landets parksøer, så yngler den
ikke der.
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Alllill
1

Bjerglori

1

Bia Pennantparakit

1

Nymfeparakit

7

Australsk Kongeparakit

1

Parakit sp.

5

Undulat

B

Dværgpapegøje

1

Gra Jaco

1

Papegøje sp.

1

Guldfasan

2

Pafugl

7

Vagtel

2

Kanariefugl

1

Rustand

2

Moskusand

2

Nilgas

1

Chinchilla

2

Marsvin

2

Præriehund

1

Kanin

30

Fritte

11

Næsebjørn

6

Vaskebj ørn

3

Græsk Landskildpadde

1

Russisk Skildpadde

2

Landskildpadde sp.

2

Rødøret terrapi n

2

Guløret Terrapin

3

Sumpskildpadde sp.

6

Grøn Leguan

1

Skink sp.

1

Kongesnog

1

Kornsnog

4

l ai t
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Tabe/ l . Liste over "Kæledyr" opsarn
let i detfri og indleveret til Dyrenes
Beskyttelses vildtplejestationer 20062009

Den Nordamerikanske snapskild
padde Che/ydra serpentinaer er
vinterhård før, og den er observeret
over det meste af Tyskland. l Dan
mark er den mindst en gang fundet
kravlende på en græsplæne i 2009.
I den forbindelse kunne jeg se, at
man anbefalede en sneskovl, hvis
snapskildpadden skulle flyttes.
Snapskildpadden kan blive op til
Y, meter lang i skjoldstørrelse og
kan veje op til 34 kg. Hovedet kan
strækkes ud, så det når halvvejs til
bage langs kroppen, og den kan let
kappe nogle fingre af.
Der kunne nævnes mange flere ar
ter, og det er svært at udtale sig om,
hvilke kæledyr der evt. kan blive en
del af fremtidens danske bynatur.
Vaskebjørn bliver formentlig før
eller siden, enten som undsluppet kæledyr eller som indvandret
over grænsen sydfra, en del af den
danske fauna og bynatur. Sibiriske
Jordegern og Manderinand er an
dre gode bud på fremtidens bydyr.
Mandarinanden findes allerede yng
lende i landene omkring Danmark.
Alexanderparakit er klimamæssigt
indenfor mulighederne, selv om de
fleste bestande af parakitter befinder
sig længere sydpå. Vi vil formentlig
også se mere til Snapskildpadde og
Rødøret Terrapin. Og så skal man
regne med, at der altid er en "Jo-

ker", et dyr som vi ikke havde tænkt
på kunne forekomme i dansk natur.
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AF H O LDTE ARRAN G E M E N T E R - J F F N
D. 24. august blev der afl1oldt to ar
rangementer om tang i samarbejde
med Naturhistorisk Forening for
Jylland og Danmarks Naturfred
ningsforening. Det første arrange
ment blev holdt ved stranden i Riis
Skov, ved Århus, hvor biologerne
Birte Buh! og Sussie Pagh fortalte om tangens biologi og hvor
Rasmus Bjerregård fra "Marifood"
fortalte om sin tangproduktion af
dansk spisetang. Senere samme
aften kunne man lave mad af tang
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i køkkenet hos PO
Aarhus sammen med
husholdningsøkonom
og Grøn Guide Erik
Stryhn Rasmussen.
Over 90 in tereserede
deltog ved stranden og
arrangemetet hos FO
Aarhus blev hurtigt
overtegnet. Læs mere
og se flere fotos på
wwwjjji1.dk. Foto:
Ulla Skovsbøl.

F LO RA oG FAU NA

115. årgang

UDGIVET AF

NATURHISTORI SK FORENING
FOR JYLLAND

REDAKTION:
JON FEJLB ERG (ANSV.)
JENS REDDERSEN

ÅRHUS
2009

Artilder
Casper Tai Christiansen, Torben Peiter Nielsen, Nynne Hjort Nielsen,
Payana Hendriksen og Line Anker Kyhn:Marsvins (Phocoena
phocoena) brug af Roskilde Fjord

................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

.

....

39

Anne Eskildsen, Kim Wendelboe, Boj Bro og Thomas Bjørneboe Berg: Den første
radiomærkning af hasselmus (A1uscardinus ave/lanarius) i Danmark undersøgelse af rumlig adfærd i en forårsperiode
.
93
..........................

..........................

Mie Himmelstrup og Peter Esbjerg: Kuldefølsomhed hos dræbersneglens
æg og unger
.
.
.
.
.......

. . . . .. . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .............

...................

.........................

Bent Lauge Madsen: Respirations-porer i kutikula-overfladen hos
nogle små vandkalve (Dytiscidae; Coleoptera): Opdagelse af en ny
plastronstruktur? .
.
.
.
.
.
................................................

.....

.....

.........

.....

. . . . . . . . . .. . . . . .

........................

7

13

Bent Lauge Madsen: Biologiske iagttagelser og udbredelse i Danmark
af A therix ibis (Diptera, Athericidae, Vandsneppefluer)

99

Boy Overgaard Nielsen: Bemærkelsesværdige forsamlinger af gødni11gsmyggen
Reicherte/la geniCl/lala (Zetterstedt, 1 850) (Diptera
Scatopsidae) - hvad foregår der?
.

31

Sussie Pagh (tidligere Nielsen, S. M): Kortlægning og vurdering af
kortlægningsmetoder til ræve Vulpes vulpes i bebyggede områder af
Danmark

69

...........................................

....................

.........................................................

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thorsten Møller Olesen, Henrik Carl, Kim Aarestrup: Havlampret
(Petromyzon JJwrinus Litmaeus 1 758) i danske vandløb 1 869-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Peter Vestergaard: Fra salteng til strandvoldshede - plantesamfund eller
kontinuum?
.
.
. .
.
.
.
........

.........

......................

..

......

..........

.....

.............................................

Peter Wiberg-Larsen, Frank Gert Larsen & Annette Sode: Første fund af
skov-vårfluen Enoicyla pusilla på Fyn og artens udbredelsesmønster
i Danmark
.
. .
.
..................................

...................

...

..........................

85

..............................

Peter Wiberg-Larsen & Bent Mogensen: Vårfluefaunaen (Trichoptera) på Anholt .

...

l

61

Boganmeldelser

Boganmelselse (Thomas Vikstrøm)
Sissel-Jo Gazan: Dinosaurens fjer

. . . . . .. . . . . . ...... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boganmeldelse (Eigil Holm)
Lars Gej l : Fuglefri - fuglene i det danske landskab

.

...............................................

Boganmeldelse (Frank Jensen)
Gunnar Høj-Christensen og Jan K.jærgaard Jensen: Danmarks
Ferskvandsfisk

....................... ...... . ............. .................................. ...... ........................

Boganmeldelse (Jens Reddersen)
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle

. . .. . . . ...................

28

38

92

1 16

Referater (JFN)
Ørredgydning ved Giber Å

............................ . ............ .............. ..................................

Dronningavl, forædling af bier og biernes genetik v/ Eigil Holm

82

..............................

82

Generalforsamlingsreferat (NFJ)

.................................................................................

60

Program formøder og ture (JFN)

................................................................................

77

Andet

Oplæg til Konference 14. aptil 20 1 0: Naturen i Byen

. . . . . ......................... . ..................

78

�ydsk Forening for Naturvidenskab

Alle arrangementer holdes i samarbejde med Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk

Efterå rsprogra m 2010
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P å sporet a f pattedyr
Mandag d. 25. oktober kl. 1 9 .30-2 1 .30. Natu rhistorisk M useum. BioX-Iokalerne.
To sporeksperter fortæller om pattedyrspor. Verner Frandsen, forfatter til bogen "Dyrespor i
farver" , på Pol itikens forlag , fortæl ler om sine mange års erfaringer med og interesse for
dyrespor, og zoologen Birger Jensen fortæller om Naturhistorisk M useums sporsamling.
Havørredgyd n i n g
Søndag d . 7. november k l . 7.30. Mødested: Skovmøllens P-plads nord for G i be r

A mod

Moesgård
For dem der kan komme tidligt op en søndag morgen er der oplevelser ved Giber

A.

M useumsi nspektør, Frank Jensen fortæller om den store bestand af havørreder, der på denne tid
af året er trukket o p fra havet for at gyde.

l hælene på Darw i n - fra Galapagos til Mendoza
Torsdag d. 1 1 . november k l . 1 9 .30-2 1 .30 Naturhistorisk M useums aud itori u m
Museumsdirektør Thomas Secher Jensen fortæller og viser fotos fra sin tur t i l Sydamerika
i Charles Darwins fodspor fra Galapagos-øerne, ind på det sydamerikanske fastland og ned til
Andesbjergene i det vestlige Argentina .
Vorsø- Et fristed for naturen
Torsdag d. 1 8. November 1 9 .30-21 .30 Naturhistorisk Museums auditorium
Jens Gregersen og Kaj Halberg viser b i l leder og fortæller om Vorsøs spændende natur og
historie, i forbindelse med deres nye bog om Vorsø.
Maratonløb og fotosafari på den afri kanske savanne
Tirsdag d . 23. november kl. 1 9 .30-2 1 .30. Natu rhistorisk Museums aud itori u m .
I nga Kofoed Andersen viser billeder fra reservatet Ntaben i i Sydafrika. I nga har besøgt reservatet
flere gange og viser fotos af storvi ldt, fugle og flora og fortæller om sine fantastiske oplevelser og
"The Big Five Marathon" på den afri kanske sava n n e .

! ! ! ! Arrangementerne er gratis og åbne fot· al le.

Flagermus i storbyen

Hans f. Baagøe1

Syv til otte afvore i alt 1 7 arter af
flagermus forekommerjævnligt i
byen. I sommerhalvåret er det i høj
grad adgangen til rigelige mængder
afinsekfel; der bestemmer tilstede
værelsen afflageml/Is i byerne. Vi
træffer dem de1j01· hyppigt i mindre
bye1; hvor der ikke er langt til om
råder med gode koncentrationer cif
insekter dvs. områder med mange
træer og ofte også søer eller vand
løb. Det kan være ved småskove og
pm·ke1; men også i ældre villakvar
terer o. lign. afflagermusene først
ogfi'emmest træffes jagende. Også
i de større byerfinder vi mange cif
arterne. Selv en art so111 bmnflager
musen, der udelukkende har dag- og
vinterkvarterer i træhulhederfore
kommer medfaste bestande midt i
København. A!edflagermusdetek
toren kan de høresjagende højt
over byens tage, parker og søe1:
A ndre arter som troldflagermus og
dværgflagermusforekommer især i
tilknytning til parkeme og søeme.
Et par arte1; skimmeljfagermus og
sycljfagermus, er helt cifhængige cif
bygninger som dagkvartere1: Ifore
draget vil der blivefortalt 0111 resul
taterne ved1: skimmeljfagermusen,
der overvinfer i store mængder i
højhuse i København og andre bye1:
Otte af de i alt 1 7 flagermusarter,
der er kendt fra Danmark, er fun
det forekommende i storbyerne

København og/eller Århus samt i
mange andre større danske byer. Det
er Skimmelflagermus Vespertilia
murinus (Fig. l .), Sydflagermus Ep
tesicus serotinus, Dværgflagermus
Pipistre/lus pygmaeus, Pipistrel
fl agermus Pipistre/lus pipis/re/lus,
Brunflagermus Nyctalus noctula,
Vandflagermus Myatis daubentonii,
Troldflagermus Pipistre/lus nathusii
og Langøret flagermus Plecotus
auritus. Yderligere to arter, Brandts
flagermus lvfyotis brandtii og Skæg
flagermus Myatis mysladnus kan
træffes i Rønne og andre bornholm
ske byer.
I det følgende vil jeg koncentrere
mig om arternes forekomst inde i
selve storbyerne København og/eller
Århus.
Flagerm usenes krav til levestederne

Helt basalt har flagermusene to krav
til levestederne:
l . Fødetilgænglighed: J den aktive
del af året skal der være konstant
rigelige mængder af fangbare in
sekter i o nu-åd et. Der er ti l en vis
grad forskel på, hvilke insekter
flagermusene lever af. Arterne
har desuden forskellige jagtstra
tegier dvs., at der er forskelle på,
hvordan insekterne fanges og
hvor de fanges. Blandt andet er
der forskelle på, hvor i landska-

bet jagten foregår: Nogle arter
jager næsten udelukkende i de fri
luftmasser, andre arter jager nær
ved strukturer som skovkanter
og enkeltstående træer, og andre
igen er tilpasset til manøvredygtig
flugt inde mellem træernes grene,
tæt langs mure osv, hvor de bl.a.
tager insekter, der sidder på grene,
blade, mure, - ja sågar på jorden.
Et par arter jager fortrinsvist lavt
over vandoverfladen på søer,
fjorde mv. I byerne optræder
insekterne ikke jævnt fordelt. Inde
i byerne er der utvivlsomt flest
insekter i parker med mange træer
(helst med stor artsdiversitet).Al
lerbedst er det hvis parkerne også
indeholder søer. Villa- og parcel
huskvarterer med træer "produ
cerer" ligeledes mange insekter,
mens der i den tætte træløse kar
rebebyggelse forekommer langt
færre insekter. Om sommeren og
i eftersommeren kan der fore
komme store mængder af insekter
i det frie luftrum over byens tage.
2. Opholdssteder: Området skal
byde på egnede dagopholdssteder
i den akt i ve del af året og vinter
opholdssteder i flagermusenes
dvaletid.
Den aktive del afåret (ultimo
marts/maj -sept. okt/nov) oplwl
derflagermusene sig i Dagkvarte
rel:
J forsommeren samles flagermus
hunnerne i ynglekolonier, hvor
de føder og opfostrer en (nogen
gange to) unger hver. Hannerne
opholder sig andetsteds, enkeltvis
eller i små grupper. Dagopholds
stedet for de ynglende hunner skal
være varmt, beskyttet og uforstyr
ret. Det kan alt efter art være i
forskellige slags bygninger og
forskellige steder i bygningerne,
eller det kan være i hulheder i
træer. Flagermusene kan også
have dagkvarterer i fugle -eller
flagermuskasser, men de er rela
tivt sjældent ideelle for de yng-
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!ende flagermus. Vigtigt er det, at
ynglekolonien er placeret relativt
tæt på fourageringsstederne. Der
er store forskelle på arterne i valg
af dagkvarter, og i de afstande
de ti lbagelægger til og fra fou
rageringsstederne. I "strejf- og
træktiden" om foråret og igen i
"strej f-træk -og parringstiden" om
eferåret opholder flagermusene
sig ofte i såkaldte mellemkvarte
rer i bygninger eller i træer, men
her er kravene til dagkvartererne
lidt anderledes. Hannerne hos
visse arter har særlige parringsspil
i tilknytning til sådanne mellem
kvarterer, andre har det i tilknyt
ning til vinterkvartererne.
Den inaktive del af året: okt.lnOld
dec. - 11/arts/api:llllaj tilbringes
i dvale, dog 111ed opvågnen ind
i111ellelll. Nogle af vore arter træk
ker sydpå og går i dvale der. Kra
vene til vinterkvarteret er anderle
des i denne periode: vinterkvarte
ret skal være køligt, men frostfrit,
uforstyrret, med høj luftfugtighed
(visse arter)og trækfrit Det kan
være i kalkgruber, kældre, kase
matter, bunkers, brønde, lofter,
hulmure, hule træer o.a. Også her
er der store artsforskelle.
De enkelte arters mu ligheder fo r
at bruge storbyen som levested
Skim melflagermus Ve5perti/io lilU
rinus (Fig. l ) blevet kaldt storbyens
flagermus, fordi den overvintrer i
stort antal i høje bygninger i Kø
benhavn og også i Århus, - samt i
flere mindre nordsjællandske byer.
Hannernes berømte revirsang, som
er hørlig for det menneskelige øre
( 1 4kHz), høres om efteråret ved
sådanne vinterkvarterer. Det er også
her at parringerne sker. Mange hun
drede individer er registreret fra et
væld af bygninger i storbyen, hvor
stort set alle er fundet i efterårspe
rioden eller vinterperioden. Men
det har vist sig, at i den aktive del
af året flytter skimmelflagermusene
"på landet" (Baagøe 200 l , 2007).
Om sommeren finder vi yngleko
lonierne i lave bygninger som fX
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parcelhuse og industribygninger i
byernes udkanter eller på landet.
Over 200 ynglekolonier er fundet
i det nordøstsjællandske område,
nogle få i resten af landet. Alle rela
tivt tæt ved stabile fourageringsom
råder. Nordsjæl land har den tættest
registrerede bestand af denne art i
verden. l egnede fourageringsom
råder i det nordlige Sjælland eller i
Århusonuådet og på Djursland kan
man med detektoren høre mængder afjagende skimmelflagermus.
Inde i storbyen træffes kun relativt få jagende skinm1elflagermus
om sommeren, og kun ganske få
ynglekolonier er fundet der. Arten
benytter oprindeligt spalter i lodrette
klippevægge som både dagkvarterer
og vinterkvarterer, men i Danmark
(og mange andre steder i Europa)
tager den udelukkende ophold i
bygninger. Den er således blevet en
synantrop art, dvs. en art der kan
leve i nær tilknytning til mennesket
og udnytte de ofte kunstige menne
skeskabte habitater.
Det er vanskeligt at forestille sig, at
arten overhovedet kunne forekomme
her i landet, før der blev bygget
solide og høje bygninger. Skimmel
flagermusen er altså kun en egentlig
storbyflagermus om vinteren. l som
merhalvåret kan den træffes jagende
i byens parker og over storbyens
tage, men ti Isyneiaelende yngler den
sjældent der. Størstedelen af bestan
den træffes i byernes udkanter og på
landet tættere på de gode fourage
ringssteder.
Sydflagermus Eptesicus serolinus
er en anden art, der oprindeligt
benyttede spalter i lodrette klip
pevægge som både dagkvarterer og
som vinterkvarterer, og det gør den
stadig i Sydeuropa. Den er indvan
dret til Danmark sydfra fOlmodent
ligt i løbet af de sidste l 00-200 år,
og den optræder her som synantrop
art, der benytter bygninger både som
dagkvarterer og som vinterkvarterer.
Den forekommer (endnu) stort set
ikke i København, men er velkendt

fra andre større byer som Århus,
Ålborg, Esbjerg og Odense (Baagøe
200 l , 2007). Sydflagermusene jager
især i mellemhøjde (5-20 meter over
jorden), i frit rum, men oftest nær
enkeltstående træer, langs skovkan
ter, over kraftige vej lamper med
hvidt lys mv. I byerne fourager de
især i parkerne og i villakvarterer
med træer, og synes ikke at foura
gere højt over storbyens tage. De
er altså i høj grad begrænset til at
jage i byens grønne områder. Som
dag -og vinterkvarterer foretrækker
sydflagermusen mellemstore villaer,
hovedbygninger til større gårde,
slotte, kirker osv. og er sjældent fun
det i høj huse. I byerne er det derfor
især i villakvarterer i yderområderne
at arten træffes. Den kan dog af og
til findes jagende i parkerne langt
inde i storbyen. Grønne korridorer
fra yderkvartererne og ind til stor
byen gør det formodentlig lettere for
detme art at udnytte byens parker.
Dværgflagermus Pipistre/lus
pyg111aeus og Pipistrelflagermus
Pipistre/lus pipistre/lus slås sammen
her fordi de tilsyneladende har me
get ens biologi. Dværgflagermusen
er talrig i det meste af landet og er
almindelig i Københavnsområdet.
Pipistrelflagermusen er udbredt i en
tunge sydfra op i Jylland og er truf
fet enkelte gange i Århus.

Begge arter har t ilpasset sig kul
turlandskabet Dagkvarterer (inkl.
ynglekolonier) og vinterkvarterer
findes både i bygninger og træhul
heder. Begge arter jager fortrinsvis
i skovkanter, lysninger, omkring
træer i parker, vegetationsrige par
celhuskvarterer mv. Flugthøjden
kan variere, men i frit rum flyver
de oftest lavt til mellemhøj t, og de
er ikke observeret jagende i det fri
luftrum over storbyens tage. I større
byer er de derfor begrænset til for
trinsvis at jage i de grønne områder,
(evt. m. søer) der ligger som øer i
storbyen, og ellers finder vi dem
især i yderkanternes villakvarterer.
Y dermere observeres der sjældent

lavt over vandflader på søer, åer,
fjorde og havnebassiner. Kun lej
lighedsvis jager de højere oppe og
da altid ret nær ved substrater som
træer og buske. Transportflugt mel
lem opholdsled og fourageringsled
foregår i lav højde, og dette må være
et problem i storbyens trafile Arten
træffes almindeligt og talrigt over
hele landet jagende over vandflader.
Vi finder dem af og til over søerne
i byernes parker men bestemt ikke
altid, og ofte i så ringe antal, at det
sagtens kan dreje sig om enkelte
hanner. Vi har fundet ynglekolonier
i parktræer, men det er sjældent.
Vinterkvartererne findes i fx bunkere
og kældre. og arten kan også godt
benytte sådanne steder i inde i by
erne. Dog er det relativt sjældent, at
dette er registreret.
Figur l. I Danmark benytter Skimmelj7ngennus Vespertilia m urinus udeluk
kende bygniltger som opholdssted året rundt. Den overvintrer i stort antal i
høje bygninger i storbyerne Købe11havn og Å rhus.
særligt mange individer inde i by
ernes parker, og det kan meget vel
tænkes, at det ofte er enkeltlevende
hanner, det drejer sig om. I yng
letiden er hunnerne afhængige af
at jage i kort afstand fra kolonien.
Huse med ynglekolonier ligger altid
helt tæt på stabile fourageringssteder
(Baagøe 2007). Dværgflagermusko
lonier finder vi sjældent i huse inde i
storbyen, men hyppigt i yderkvarte
rerne, hvor der er tættere til optimale
fourageringsteder. Af og til obser
veres der dog et større antal dværg
flagermus inde i byerne, og enkelte
kolonier er fundet i træhulheder i
fx parktræer. Grønne korridorer fra
yderkvartererne og ind i storbyen
gør det formodentlig lettere for disse
arter at udnytte byens parker.
Nyeletlus 11oclula
benytter træhulheder året rundt og
er i Danmark stort set aldrig fimdet
i bygninger. Umiddelbart ville man
nok ikke kalde brunflagermusen for
en byflagermus, men arten er faktisk
fundet i dagkvarterer i hule træer i
københavnske parker, inklusive flere
Brunflagennus

ynglekolonier.
Brunflagermusen flyver hurtigt, højt
og lige, og den jager fortrinsvist i de
fri luftmasser. Arten er kendt for at
kunne tilbagelægge store afstande
for at fouragere.
Næsten overalt i København finder
vi dem jagende over parker og søer
med større insektkoncentrationer,
men også højt over byens tage.
Yngleforekomst en i storbyen helt
afhængig af tilstedeværelsen af et
(større) antal træer med hulheder,
men brunflagermusen er faktisk i
stand til at udnytte større dele af
storbyen end de andre arter, fordi
den kan udnytte insektkoncentra
tioner over byens tage og fri t flyve
mellem de gode fourageringssteder
ved parker og søer.
A1yolis daubenlonii
har som brunflagermusen udeluk
kende ynglekolonier og dagkvarterer
i hule træer.
Vandflagermus

Vandflagermusen jager fortrinsvist

Pipisirelius nallw
sii har dagopholdsteder i bygninger,
men hyppigere i træhulheder. Den
træffes sjældent ynglende i storbyen,
men derimod ofte i yderkvartererne.
Enkelte individer kan høres jagende
i storbyens parker om sommeren.
Derimod er arten hyppig i Køben
havn i strejftiden og træktiden om
efteråret, hvor spillende hanner kan
ofte høres i parkerne.
Troldflagermus

Pleeol/IS
aurilus er vanskelig at registrere
(Baagøe 200 l , 2007), men der er
ingen tvivl om, at den er sjældent
forekonunende inde i byerne. Ude i
det åbne land er den knyttet ti l store
åbne lader, vognporte eller større
lofter på slotte og i kirker. Den jager
dels indendørs, dels tæt ved løv
værket på træer og buske eller langs
husmure. Fra nyere tid er der kun et
fund fra storbyen, i Frederiksberg
Have.
Langoret flagermus

Hvad kan man gore for storbyens
flagermus ?
•

•

Bevar træer med hulheder og
sørg for, at der kommer nye til,
men undgå at flagennuskasser o.l.
bliver substitutter for hule træer
Bevar parker og grønne områder
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•

•

•

•

hvor der er rigeligt med insekt
producerende løvtræer og buske 
helst af hjemmehørende træarter
Bevar søer med åbne vandflader,
og god insektforekomst
Undgå at flagermus ekskluderes
fra bygninger (Baagøe 1 998)
Fortsat oplysning og "afmytifice
ring" vedrørende flagermus, og
hjælp folk med flagermus i hus,
lej lighed eller træ (Baagøe 1 998).
Få klarhed over hvordan habitat
direktivet skal implementeres og
bruges af myndighederne i dansk
lovgivning.
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BESTYRE SES-REFERAT NFJ
G e n e r a l forsamling S . j u n i 20 1 0
p å Vadehavscentret, Vester Vedsted

Der var i alt 8 deltagere. Formanden
Eigil Holm blev valgt til ordstyrer.
l . Eigil Holm konstaterede, at

generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
2 . Bestyrelsens beretning (Se side
36) blev fremlagt. Den blev god
kendt af generalforsamlingen.
3. Regnskabet blev gennemgået af
kassereren. Det blev godkendt.
4. Der var ikke indkommet forslag
til bestyrelsen.
5. Valg til bestyrelsen. På valg var
Peer Bøgsberg og Hans-Henrik
Schierup. Sidstnævnte ønskede ikke
genvalg. Peer Bøgsberg blev gen
valgt. Benjamin Ø ligaard blev valgt
som nyt bestyrelsesmedlem.
Eigil Holm tal<kede Hans-Henrik
Schierup for hans indsat i bestyrel
sen.
6. Valg af revisor. Frank Jensen var
på valg og blev genvalgt.
7. Eventuelt.
Arn Gyldenholm omtalte Jydsk
Forening for Naturvidenskab
hjemmeside, JFFN.dk, hvor der
bl.a. er et link til Flora og Fauna.
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Arns erfaring er, at det giver mange
besøg, når en hjemmeside opdateres
hyppigt. Linket er http://www.jffn.
dk!?id=291 063
Eigil Holm takkede for en værdigt
afviklet og velgennemført general
forsamling.
Efter generalforsamlingen var der
ekskursion til Vadehavsøen Mandø.
Der var booket plads på middags
afgangen med Yadehavsbussen til
Mandø. Under høj himmel kørte
vi over de blottede tidevandsflader
mod målet. Undervejs gjorde trak
torfører behørige stop for at fortælle
om bl.a. Strand-Malurt, Seriphidum
maritimum, og dens velsignelser
som snapseurt
Endestationen for Vadehavsbussen
ligger centralt i Mandø By, nemlig
ved butikken og den gamle præ
stebolig. Sidstnævnte har en særlig
betydning for botanikere, idet den
var barndomshjem for den senere
professor botanicus Eugen Warming
(3. november 1 841 - 2. april l924).
Frokosten blev i ndtaget i klitræk
kerne med udsigt over de udstrakte
marskenge, Vadehavet og udsigt
til Fanø med Sønderho mod nord.

Marskengene var blandt andet do
mineret af store bestande af prægtigt
blomstrende Trævlekrone Lychnis
flos-cuculi og Toradet Star Carex
disticha. Disse arters tilstædeværelse
er tegn på urlsivende grundvand
i den øverste del af marskengne.
En højvandsstribe af halvmåne
formede apskyl af Ålegræs og tang
tiltrak sig vor opmærksomhed. Her
fandt vi nogle rosetter af en for os
ukendt skærmplante. Det har siden
vist sig at være en ny planteart for
Danmark, nemlig den vesteuro
pæisk udbredte Gift-Klaseskærm
Oenanthe crocata. Omstændighe
derne for fundet er nærmere omtalt
i URT, ligesom en beskrivelse med
tilhørende tavle vil blive bragt i et
kommende nummer af Flora og
Fauna.
Det var ikl<e kun botaniken, der
tiltrak sig opmærksomhed. Der var
adskillige i nteressante observationer
for både entomologer og ornitho
loger.
Mættet med naturhistoriske indtryk
forlod vi Mandø med eftermiddags
afgangen med Vadehavsbussen til
fastlandet.
Peter Wind

Storbyens vilde planter

Peter Wind1

' Ved risten i en rendesten - I tag
renden ser du også en - Ogforan
ismejeriet midt i gaden - Tro, håb og
kærlighed - Kan ikke trampes ned
- De dybe rødder er der ingen der
kan fjerne - For det er Stenbroens
gule håb. ' I sangen 'Mælkebøtten'
har Clausen og Pedersen beskrevet
nogle af de egenskabe1; der karakte
riserer byens vilde planteliv, nemlig
a t de kan skyde frem næste hvor som
helst. Det er kun fantasien, der sæt
ter grænser fol; hvor vilde planter
kan trives i et bymiljø. Hvad er det
for egenskabe1; der gør det muligt for
vilde planter at trives i byens miljø
og hvor kommer de fra i naturen?
Drejer det sig om specialister eller ge
neralister? Hvor trives de vilde plan
ter med forkærlighed? Hvad er status
agfremtiden for byens planteliv?
Byer opstår og breder sig på arealer,
der førhen har været anvendt til
dyrkning af afgrøder, plantning af
skove eller egentlige naturarealer.
Af naturarealerne kan der være
bevaret rester, hvor sjældne vilde
planter fortsat kan trives trods ur
baniseringen. Eksempler herpå er
Dragør Nordstrand med en be
stand af Opret Kobjælde Anemone
pulsatilla og Granåsen i Kongens
Lyngby, der huser en bestand af
Blåtappet Kohvede Melampyrum

nemorosum. Byens parker er i
mange tilfælde skabt af fortidens
skovområder, hvorfor det fortsat
er muligt at finde skovplanter på
sådanne steder. Et kendetegn for
flere af skovens planter er, at de har
svært ved selv at sprede sig uden
for skovområdet, hvor de vokser,
men samtidigt effektivt kan sprede
sig vegetativt indenfor skovområ
det, så længe forholdene forbliver
nogenlunde uforstyrrede (se fx
Petersen og Frederiksen 1 999). Som
eksempel herpå kan nævnes Hvid
Anemone Anemone nemorosa, Gul
Anemone Anemone ranunculoides,
Almindelig Bingelurt Mercurialis
perennis og Miliegræs Milium ef
fusum, der fortsat kan findes i Søn
dermarken på Frederiksberg.

jordbundsforhold samt pletvis ri
gelig tilførsel af næringsstoffer og
salt. Hertil kommer de forskelle
i temperatur- og lysforhold, der
hersker på nord- og sydsiderne af
bygningsværker mm. De planter,
der finder vej til byerne, møder ofte
disse udfordringer ved at være kon
kurrencestærke, at de har et stort
spredningspotentiale, at de kan
modstå nedtrampning og overkør
sel samt ved at tolerere lange tørke
perioder. Mange af byens planter er
enårige med rigelig produktion af
frø med et stort spiringspotentiale
selv under ugunstige forhold.
Atlas Flora Danica
I Atlas Flora Danica (AFD) un
dersøgelsen er Danmark blevet
inddelt i ca. 2200 UTM-kvadrater
a 5 x 5 lan. Undersøgelsen blev
påbegyndt i 1 992 og afsluttes i 20 1 0
med det m å l a t registrere vildtvok
sende karplanter i Danmark. For
Danmarks vedkommende er der
registreret 3608 taxa af karplan ter,
når alle arter, underarter og variete
ter tælles med inklusive apomikter,
der er planter, som sætter frø uden
forudgående befrugtning (Wind
2000).

AFD-undersøgelsen skelnes der
mellem 4 kategorier af taxa:
A-arter - rødlistede, fredede og
sjældne, indigene taxa. At være
indigen betyder, at arten (eller
underarten) er naturligt hjemmehø
rende og selv er indvandret til Dan
mark efter isens tilbagetrækning
B-arter - indigene taxa som kun er
almindelig i en mindre del af landet
C-arter - almindelige indigen e taxa
D-arter - med forsæt indførte el
ler passivt indslæbte taxa, der kan
have forvildet og etableret sig i den
danske natur.
I

Dette oplæg handler om plantelivet
på byens mulige voksesteder, de ud
fordringer og krav planterne bliver
mødt med, deres spredningsveje
og deres oprindelse. Levestedsvil
kårene i by og bymæssig bebyggelse
er sammenlignet med det åbne
land karakteriseret ved højere gen
nemsnitstemperaturer, ofte mere
tørre vækstforhold samt kortere
og færre frostperioder. De kortere
perioder med frost gælder især
kystbyer. Planterne i byen udsættes
også ofte for stor slitage og urolige

'Peter Wind seniorbiolog, afdelingfor Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
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Figur 3. Karplanteartemes fordeling i Danlilark og i bykva
dmtet på Raunkiærs livsformer.
Ved at sammenligne artssammen
sætningen i de fire kategorier A-D
i et bykvadrat (Kongens Enghave)
med et naturkvadrat ( Eskebjerg
Vesterlyng) fås en forskellig forde
ling af arterne i de to kvadrater. I
bykvadratet er der en overvægt af
D-arter og færrest A-arter, mens
naturkvadratet rummer det højeste
antal C-arter og flere A- og B-arter
end bykvadratet (Fig. l og 2). At
Kongens Enghave indeholder re
lativt mange A- og B-arter hænger
sammen med, at kvadratet omfat
ter noget af den nordvestlige del af
Amager, et tidligere naturområde
opstået efter inddæmningen af
Vestamager. Området er nu præget
af etableringen af jernbaneforbin
delsen til Kastrup Lufthavn, mo-
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Figur 4. Karplnntearterne i bykvadmtet fordelt på katego
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torvejsanlæg og rydninger i for
bindelse med anlægsarbejdet til
Øresundsforbindelsen.
Karplanterne livsformer

Den danske botaniker C. Raunkiær
( 1 860-1 938) udgav i 1 907 afhand
lingen 'Planterigets Livsformer og
deres Betydning for Geografien�
Heri introducerede Raunkiær en
simpel inddeling af karplantearter
ne efter foryngelsesknoppens pla
cering i forhold til j ordoverfladen.
Han benyttede systemet til at op
stille en oversigt over, hvordan den
danske flora i 1 907 fordelte sig på
livsformer (Raunkiær 1907). Raun
kiær fandt, at halvdelen af arterne i
den danske flora er jordskorpeplan
ter, dvs. to- eller flerårige planter

med foryngelsesimopper i jord
overfladen. Den næststørste gruppe
er de enårige arter, som overlever
den ugunstige årstid som frø. Jord
planterne, der overvintrer i form
af løg, knolde eller jordstængler, er
sammen med sump- og vandplan
terne, hvor foryngelsesknopperne
overvintrer på bunden af vandet, de
næste væsentlige bestanddele af den
danske flora. De mindste andele
udgøres af luft- og jordfladeplan ter,
der omfatter træer, buske og dværg
buske (Fig. 3).
Sammenlignes bykvadratets livs
former med landsgennemsnittet,
kan der konstateres flere afvigelser.
Andelen af enårige arter, jordplan
ter og luftplanter er større i Kongens

Figur 5. Egemlwle-Byg (Hordeum jubatum) er indført som silgræs fra
Nordamerika. Arten har bredt sigfra haver og blev registreret naturaliseret i
Danmarkførste gang i 1 867. Den er siden blevet registreret især i byområder i
det meste af landet. (Horsens Havn. Foto Peter Wind 12. juli 2009).

hold i byområderne bevirker, at
arter, der vil have svært ved at klare
sig i det åbne land, kan etablere
bestande i byerne, især i de kyst
nære. Også andelen af j ordplanter
er højere i byen end landsgennem
snittet. Disse planter spreder sig fra
dyrkning i haver ved hjælp af løg og
knolde eller ved frø. Derved bliver
andelen af j ordplanter i byerne hø
jere end landsgennemsnittet. Ferske
vandområder en mangelvare i Kon
gens Enghave. Andelen af sump- og
vandplanter er derfor lavere sam
menlignet med landsgennemsnittet
(Fig. 3).
Hvor kommer byens planter fra?

Enghave, mens andelen af jordskor
peplanter samt sump- og vandplan
ter er mindre (Fig. 3). Ses dernæst
på l ivsformernes fordeling på A-,
B-, C- og D-arter, udgør de enårige
arter den største andel af D-arterne.
Også luft- og jordplanter udgør en
betydelig del af D-arterne. Omvendt
udgør de enårige arter, luft- og
j ordplanterne mindre andele af C
arterne. Jordskorpeplanterne udgør
næsten halvdelen af C-arterne, over
halvdelen afB-arterne og 1 /3 af A-

arterne (Fig. 4).
Dette viser, at en betydelig andel af
de enårige arter ikke er af oprinde
lig herkomst, mens mange jordsko
peplan ter er indigene. De enårige
udgør en væsentlig andel af byens
flora. De formår at naturalisere sig
i hvert fald i byerne, da der ofte er
tale om pionerarter med stor til
pasningsevne samt gerne med stor
frøproduktion og god spiringsevne
(Fig. 5). De lidt mildere klimafor-

0%

Alle A-, B- og C-arter er indigene.
En rældze af disse arter findes som
nævnt i refugier i byen eller har
spredt sig sekundært til byområ
derne. D-arterne er som nævnt op
rindeligt hjemmehørende uden for
Danmarks grænser. Af de 288 D
arter fra bykvadratet stammer den
største andel fra andre dele af Euro
pa, bl.a. Middelhavsområdet. Hertil
kommer en stor del med oprindelse
i både Asien og Europa eller i Asien
alene. Et andet betydeligt oprindel
sesområde er Nordamerika, mens
Afrika og Sydamerika kun bidrager
med få plantearter (Fig. 6).
Hvordan spredes planterne?

D Afrika
• Afrika&Asien
D Afrika&Eurasien
D Nordamerika
• Nordamerika&Eurasien
D Sydamerika
• Eurasien
D Europa

• Asien
D ikke kendt

Figur 6. lierdensdele for oprindelsen af D-arteme i byhadratet.

D-arterne er kommet til Danmark
enten aktivt ved indførsel eller
passivt ved indslæbning. Hertil
kommer en ræklze arter, hvor in
troduktionsmåden ikke kan afgøres
(Fig. 7). Mange D-arter indføres af
mennesket til haver og gartnerier,
til skove og på marker. Adskillige
af disse formår at sprede sig og
naturalisere sig (Fig. 8). Indslæb
ning foregår ved, at sporer, frø eller
plantedele bringes til landet fx ad
søvejen med skib, ad landevejen
med person- og lastbiler samt med
jernbane (se herom i Krienke &
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Figur 7. Introduktionsmåde for D-arterne i bykvadratef.
Skipper 2003). Således afspejler
fund af Skorem ( Corrigiola littora
lis) jernbanenettets tidligere udbre
delse i Jylland (Fig. 9). En anden
spredningsvej, hvilket gælder for
alle spredningsaktive plantearter, er
med dyr, hvor plantedele eller frø
udstyret med fx krogbørster hæn
ger fast i pelsen hos pattedyr eller i
fjerene hos fugle. En række frø skal
gennem tarmsystemet hos dyr for at
kunne spire, så de kan blive trans
porteret over betydelige afstande (se
fx Pedersen & Schou 1 999).
Etablering

Mange af D-arterne har vist evne til
at etablere sig og tilpasse sig danske
forhold, så de optræder i naturen
på lige fod med de indigene arter.

Figur 8. Etableringsfasen for D-arterne i bykvadratet.

Det betyder, at de er i stand til over
leve vinterperioden i Danmark og
spire om foråret, for så at blomstre
og sætte frø. Af de 288 D-arter fra
bykvadratet har 2/3 (65 %) evnet
at naturalisere sig, mens 1/5 (20
%) optræder tilfældigt. De reste
rende 1 5 % af D-arternes skæbne er
ukendt (Fig. 8).
Nye levesteder

Ud over at byerne huser rester af
naturarealer, opstår der en ræld<e
nye voksesteder, som ikke eller kun
i begrænset omfang findes udenfor
byer og bymæssig bebyggelse. Det
drejer sig om: Bygninger, mure og
brosten (bebyggelse), fyldpladser,
haver, havnepladser, jernbaneter
ræn, kirkegårde, lossepladser inkl.

Figur 9. Udbredelsen af Skorem (Corrigiola littoralis) i Danmark (efter Peder
sen 1 959). Foto P. Wind, Algarve 2010.

kompostbunker, rensningsanlæg
(slambassiner) og ruderater (rydde
pladser, byggetomter mm.).
Danmarks Miljøundersøgelser, Aar
hus Universitet, har til brug for den
landsdækl<ende naturovervågning
i NOVANA-programmet udarbej
det en liste over plantearter, der er
registreret i Danmarie Fra denne
liste er der opstillet en oversigt
over D-arternes fordeling på byens
levesteder. Den viser, at det største
antal D-arter kan findes under de
urolige og omskiftelige betingelser,
som ruderater yder. Ruderater er
dynamiske levesteder, som hurtigt
vokser til med flerårige konkurren
cestærke arter, hvis de overlades til
sig selv. Overskudsarealer i havne
områder udgør et andet væsentligt
levested for D-arter. Haverne er i sig
selv Id!de til mange af de 'nye' arter,
der kan findes omkring bebyggelser,
på fyld- og lossepladser, hvor bl.a.
haveaffald deponeres. Transport
med tog har især tidligere været
en betydelig kilde til indslæbning
af 'nye' plantearter, ikke mindst på
steder, hvor lokomotiver og især
godsvogne blev rengjort. Et specielt
voksested er slambassiner på by
ernes rensningsanlæg, hvor frø og
frugter af eksotiske arter fra mad
lavningen kan spire frem ( Fig. 10).
Findes der plantearter, der kun
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til Danmarks biodiversitet?
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Et synspunkt er, at et stort artsantal
er ensbetydende med en 'høj biodi
versitet', altså jo flere arter j o bedre
for et område uden skelen til ar
ternes ophav. Dette synspunkt om
handler alene en stor artsdiversitet
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Figur l O. D-arternes overordenede voksesteder på landsplan (efter Naturdata
basens planteliste).

For mig omfatter begrebet 'bio
diversitet' flere niveauer. Det er
således naturindholdet på land
skabsniveau og i økosystemerne
samt indholdet på artsniveau og
dets variation (jf. definitionen i
Prip et al. 1 995). På baggrund af
denne definition af den biologiske
mangfoldighed udgøres den dan
ske biodiversitet af de landskaber,
som istider og klimatiske forhold
samt salt- og ferskvand har udfor
met, sammen med det tilknyttede
dyre-, plante- og svampeliv, deres
indbyrdes relationer og livsytringer
samt den variation, som forekom
mer i Danmark. De arter, der selv
indvandrer til Danmark, vil bidrage
positivt til den danske biodiversitet,
mens indførte, naturaliserede og
indslæbte arter gør det modsatte.
De er snarere et eksotisk ofte uøn
sket indslag fra andre himmelstrøg i
den danske natur.
Tak til Ole B. Lyshede og Sussie
Pagh for konstruktive bemærknin
ger og forslag til korrektioner.

Figur 1 1 . Murrude (Asplenium ruta-muraria) harfundet et refugium f-.: i mørt
len mellem mursten. Bastrup slotsmin,foto P. Wind
lever i danske byer?

Det umiddelbare svar på spørgsmå
let er, at der i Danmark ikke findes
vildtvoksende plantearter, der ude
lukkende lever i byer. Men der er
plantearter, der på menneskeskabte
levesteder kan finde økologiske
forhold, som ikke naturligt fore
kommer i Danmarie Murrude As
pien i u m ruta-muraria (Fig. 1 1 ), Gul
L ærkespore Pseudofumaria lutea og
Vedbend-Torskemund Cymbalaria

m u ralis er eksempler på arter, der
har fundet fristeder i forvitrede
kalkfuger mellem mursten eller
andre bygningssten i murværk, kir
kemure og diger (se også Krienke &
Skipper 2003) . Vedbend-Gyvelkvæ
ler Orobanche hederne lever i sym
biose med Vedbend Hedera helix
og er indtil nu alene registreret på
værtsplanten på kirkegårde, i bede
og beplantninger i byområder.
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BESTYRELSENS BERETNING
Bestyrelsens beretning for året

2009 - aflagt på generalforsam
lingen 5. j u ni 2010 på Vadehavs
centret i V. Vedsted

(se referat på

side 30).
Året 2009 og de første 5 måneder
af 20 l O har budt på glædelige be
givenheder. Vi har fået samarbejdet
med Jysk Forening for Naturvidens
kab (JFFN) i fast form. Det betyder,
at begge foreninger har adgang til
hinandens arrangementer. JFFN
har budt på mange ekskursioner og
foredrag, og vil gøre det fremover.
Det fremgår af bladet Flora og
Fauna, samt hjemmesiden www.
floraogfauna.dk, hvorfra der er link
til JFFN's hjemmeside med nyhe
dsbreve. Her er alle arrangementer
beskrevet, og der er beretninger om
afholdte exkursioner og foredrag.
JFFN har adgang til Flora og Fauna
til reduceret pris, 16 har foreløbigt
benyttet sig af det. Det er hensigten,
at visse referater fra arrangementer
ne hos JFFN bliver bragt i form af
artikler i bladet. Begge foreningers
arrangementer ses i lokalaviserne
takket være Naturhistorisk Muse
ums pressemedarbejder.
Begge foreninger samarbejder
med Dansk Botanisk Forening og
Danmarks Naturfredningsforening
om et årligt møde en lørdag efter
middag. l 2009 var det en temadag
om Darwin d. 2 1 . marts, i 20 l O var
temaet øer d. 20. marts. Begge ar-
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rangementer var godt besøgt.
Den 1 7. april afl10ldt vi en kon
ference om Natur i byen med I O
foredragsholdere. Den første fore
dragsholder, Cecil Konijnendijk,
var strandet i Edinburgh på grund
af asken fra det islandske vulkanud
brud. Men han holdt det alligevel
via Skype, så vi både kunne se ham
på væggen og stille ham sprøgsmål.
Det klarede Henrik Sell fra Museet.
Vi fik belyst emnet fra mange si
der, foredragene bringes i Flora og
Fauna.
Danmark fik en Naturkanon i ok
tober 2009. Den vil få vidtræk
kende følger for naturforståelsen i
Danmark og forhåbentligt bøde på
årtiers forsømmelse af naturhisto
rien i skolen. Direktøren for Natur
historisk Museum, Thomas Secher
Jensen, var formand for udvalget,
der var nedsat af miljøministeren.
Kanonen er blevet kritiseret, bliver
kritiseret og vil blive kritiseret. Det
er godt, for sagen kræver opmærk
somhed.
Flora og Fauna er kommet med fire
numre i 2009, heraf et dobbeltnum
mer. Det har som sædvanligt været
nødvendigt at udskyde nunue fi·a
2008 til 2009 og igen fra 2009 til
20 l O. Vi beder om overbærenhed,
men ingen bliver snydt. Alle får de
numre, de betaler for. Forsinkelsen

hænger sammen med arbejdspro
cessen. De fleste forfattere bruger
lang tid til at indsamle og bearbejde
stoffet og derpå skrive en artikel.
Den går så til anonyme sagkyndige
referees, der rådgiver forfatteren,
hvorpå artiklen bliver rettet. Så
tager redaktionen fat; det kræver
et stort arbejde, også i de tilfælde,
hvor artiklen er perfekt. Alle udfører
deres arbejde gratis, eller con amo
re, som man s iger. Vi kan kun være
alle taknemmelige, især redaktører
ne. De får mange løfter om artikler,
men antallet af løfter svarer ikke til
antallet af artikler.
Samarbejdet omkring konferencen
viste endnu en gang, at alle besty
relsesmedlemmer arbejder gnid
ningsfrit sammen, så alt fungerer
som det skal.
Fremtiden vil muligvis byde på
samarbejde med andre foreninger,
der har sendt følere ud. Det vil være
gavnligt. Vi har 3 1 1 abonnenter
(april 20 l 0), og kan bruge flere.
Bladet er kostbart at fi·emstille, og
mange foreninger har ikke råd og
tid til et selvstændigt tidsskrift. Men
de har behov for det, og vi åbner
gerne Flora & Faunas spalter for de
andre foreninger. Samarbejdet med
JFFN viser, at det er vejen frem.
Vi har meget at være taknemmelig
for. Vi har en formue. Fremtiden er
pbv. Eigil Holm
sikret.

Bier - i byen eller på landet?

Eigil Holm '

For de mange arter af bier og andre
insekter; som lever af nektar og pol
len fra vilde blomstrende planter; er
landbrugslandet de seneste år blevet
en ørken. Ukrudtet på markerne, i
hegn og i grøftekanter er ved at for
svinde ogfra slutningen af) u ni, når
rapsen er afblomstret, er der næsten
ingen føde til bierne på landet. Med
eksempel i biavl anskueliggøres,
h vordan byerne, med de mange ha
ver og parker; er blevet et sted, hvor
bier og andre insekter kan finde føde
hele året. Mange vilde bier og hvepse
finder desuden skjul til deres bo på
lofter; under tagspær og i husmure.

årsplanter hører ikke hjemme i den
oprindelige danske natur: Erantis
Eranthis hyemalis, Vintergæk Ga
lanthus nivalis, Dorothealilje Leu
cojum vernum Hyacint Hyacinthus,
Skilla Scilla, Krokus Crocus (Fig.2)
og lidt senere Påskelilje Narcissus
pseudonarcissus, Pinselilje Narcissus
poiiticus og Tulipan Tulipa. De første

forårsplanter åbner blomsterne ved
9- 1 0°, og det er den laveste tempera
tur, som bierne flyver i. Denne tem
peratur findes kun i miluoldimaet,
tæt ved jordens overflade. Her pas
ser bierne og blomsterne perfekt til
hinanden, og bierne har det bedre,
end hvor der kun er natur. Det
giver bifamilierne en hurtig vækst
i byerne, så de bliver stærke i maj
måned, hvor blomsterne springer ud
overalt. Det hjælper al frugtavl og
bestøvningen af vilde planter.
Biavlerne slynger gerne honning i
juni, og henter den sidste honning
i midten af juli. Senere er der ild<e
overskud af honning ude på landet.
Men i haverne er sæsonen længere.
Biavlerne har længe heldaget sig
over, at landbruget har ændret
karakter de seneste år. Før var der
mange små udyrkede områder, le
vende hegn, overdrev og grøftekan
ter. Men markerne er blevet meget
større i takt med at landbrugenes

For nyligt lykønskede jeg Køben
havns Biavlerforening med, at de
bor i Storkøbenhavn, for det er
Danmarks bedste biavlsområde.
Biavlerne kvitterede med at fortælle
om store honningudbytter på 80-90
kg pr. stade, fx i skolebigården ved
Landbohøjskolen og på Frederiks
berg Rådhus (Fig. l ) .
Det, der begunstiger biavlen i Stor
københavn, er haverne og de blom
sterrige parker, kirkegårde m.v. Der
er haver af enhver slags og enhver
alder og størrelse. Det betyder, at
der er blomster at besøge fra tidligt
forår til sent efterår. De tidlige for-

Figur l . Honninghøst på taget afFrederiksberg Råhus. Naturvejleder Hans-jørgen
Rasmussen og tidligere borgmester i Frederiksberg Mads Lebech. Foto: naturvej
leder@frederiksberg.dk.

'Byskovvej 4, 8751 Gedved. eigil.holm@pc.dk
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Her sås blomstrende danske arter af
urter, buske og træer. De skal passes,
fx med høslæt og passende beskæ
ring. Vi må erindre, at Danmark
hører hjemme i løvskovszonen, og
det betyder, at alle arealer, der ligger
hen uden pasning, springer i skov
- og så forsvinder de fleste urter og
buske.

Figur 2. Krokus Crocus vernus i tusindvis Joran l'lidhuset i Å rhus. Foto: fon
Feilbe1g.
arealer er blevet større, og hegn og
andet, der var i vejen for maski
nerne, er blevet fjernet. Ukrudtet er
sprøjtet væk nu, bortset fra i visse
økologiske brug, så også den foder
kilde er tørret ud. Det store nedfald
af kvælstof gennem luften begun
stiger græs på bekostning af blom
strende planter, og næringsfattige
småbiotoper med specielle planter
forsvinder. Nedfaldet afluftformig
kvælstofgødning er steget fra ca. 4-5
kg/ha/år omhing 1 900 til 1 5-20 kg/
ha/år nu. Alt det hænger sammen
med det store svinehold, ca. 28 mil
lioner grise går gennem de danske
stalde i løbet af året. Svinene skal
have foder, og derfor er markerne
tilsået med hvede, byg og majs. De
udelukker andre planter.
Tidligere tiders enge med bøslet og
afgræsning med køer og heste er
næsten væk, især i enge og moser.
Græsningen skabte livsbetingelser
for mængder af blomster og mange
arter. Men hvor græsningen op
hører, kommer der pilekrat De er
interessante for bierne under blom-
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stringen i et par uger, derefter kan
de intet hente.
Altså: Der mangler blomsterrige
biotoper med stor artsdiversitet på
alle slags jorder.
Fødevareministeriet udgav sidste år
en strategiplan ud fra den kendsger
ning, at biavlen trænger til hjælp.
Antallet af bifamilier falder og det
gør antallet af biavlere også. Planen
opregner en mængde foranstalt
ninger, der skal gøres, og den går
ud fra det faktum, at værdien af
bestøvningen af afgrøder i gartneri,
frugtavl og landbrug er 30-50 gange
større end værdien af honninghø
sten. I tal: Honninghøst i Danmark:
60 millioner h., bestøvning 1 ,8-3
milliarder haner. Tallene stammer
fra Danmarks Jordbrugsforskning.
Hertil kommer værdien af bestøv
ningen i naturen, der gavner vildtet,
fuglene og insekterne. Det kan der
ildce sættes tal på.
Et vigtigt forslag er, at en del af
landbrugsarealet lægges ud til natur.

Hvis Fødevareministeriet vil have
landbruget til at afgive jord til det
formål, må landmændene betales
for det. På den måde er landbruget
blevet styret, siden vi kom ind i EU.
Den gang kunne EU ikke producere
fødevarer nok til eget forbrug, og så
blev der givet tilskud, så produktio
nen steg. Brakordningen blev ind
ført for nogle år siden, fordi fødeva
reproduktionen blev for stor. Altså:
Vil vi have mere "natur" til gavn for
biodiversiteten, må der betales for
det. Det giver den største stabilitet i
foretagendet.
Disse naturområder kommer kun,
hvis Fødevareministeriet vil gen
nemføre forslaget. Biavlerforenin
gerne støtter det. Måske skulle
naturforeningerne også interessere
sig for det.
Naturområderne skal planlægges
omhyggeligt, det er ikke nok at
tænke på biavl og jagtbart vildt. Stor
artsdiversitet vil gavne svirrefluerne.
De voksne bestøver blomster i stor
stil, og nogle af arterne er speciali
seret til bestemte blomster. Larverne
er ivrige bladluseædere. De mange
arter af mariehøns er også store
bladluseædere, både som larver og
som voksne. Den ?-plettede marie
høne sætter c a. 5000 bladlus til livs
i sit liv. Svirrefluer og mariehøns er
vigtige som bekæmper af bladlus,
også i afgrøderne.
Der er fundet 29 arter af humlebier i
Danmark, men nogle er forsvundet
og ikke genfundet i nyere tid. 8 af
humlebierne er redesnyltere hos an
dre bumler, mens 21 arter bestøver
blomster og samler pollen og nektar

til deres larver, ligesom honning
bien. Humlebierne flyver tidligere
om morgenen og senere på aftenen
end bierne, fordi de er bedre til at få
legemstemperaturen op på de ca. 35"
der skal til, for at de kan flyve. De
flyver også i dårligere vejr end hon
ningbierne. En del blomster bestø
ves bedst af humlebier, der er store
og stærke i forhold til honningbier.
Her kan nævnes Gyvel, Digitalis,
Løvemund, Torskemund, store
Klokkeblomstarter og mange andre.
En humlebi holder sig til en bestemt
art, så længe den giver noget. Derfor
kan man følge en bestemt humlebi
på dens rute me!Jem fx Gederams,
hvor den altid begynder nederst
i blomsterstanden og arbejder sig
opefter. Næste dag følger humlebien
samme rute og besøger de samme
planter. Den er blomstertro, hvilket
er forudsætningen for at den kan
udføre en vellykket bestøvning.
1 2 af de 29 humlebiarter er rødlistet
og skal ophjælpes. Haverne hjælper
flere arter, for der vil altid være ste
der, hvor humlebier kan bygge deres
bo. Det kan være i fuglekasser, eller
i stengærder, i en forladt muserede.
Man kan selv hjælpe humlebierne,
se hæfte fra Natur og Museum,
Humlebier 20 l O.
De enlige bier hører man ildce me
get om. Der er ca. 245 arter, men
kun 3-5 personer studerer dem. De
enlige bier er ikke sociale, % af dem
bygger selv deres reder og fylder
dem med pollen og nektar. Derpå
lægger de æg i fodermassen, hvor
larven må passe sig selv. % af de en
lige bier er redesnyltere, der lægger
deres æg i andre biers reder. Kun en
kelte af disse bier gør sig bemærket,
fx murerbien og bladskærerbierne.
Men nogle af dem er almindelige,
både i naturen og i haver. I de om
råder, hvor honningbien mangler,
er det især disse bier og humlebi
erne, der bestøver folks frugttræer
og jordbær. Nogle af de enlige bier
besøger mange blomsterarter, andre
er specialister. Et par arter besøger

Figur 3. Landbrugsørkenen 1nellem Gedved og T11ingstrup. Foto: Eigil Holrn,
26.7.2008.
udelukkende pil og er kun fremme,
når pil blomstrer. En art går udeluk
kende på Blåhat.

bestemmer lysforhold, temperatur,
vindforhold etc. Kun få andre arter
kan klare sig i en fuldvoksen skov.

Engblomme bestøves udeluldcende
af en flue, Chiastochæta trol/ii, der
lægger æg i frugtknuden, hvor nogle
æg, men ildce a!Je, ædes af den.
Engblomme kan kun sætte frugt,
når denne flue er til stede.

Vi har fået naturskove i Danmark,
nok mest fordi vore skove ildce kan
konkurrere med træ fra østlandene.
Så er det billigst ikke at gøre noget
og kalde det naturnær drift. Men
hvis man ønsker artsdiversitet, skal
driften planlægges, og skoven skal
have en driftsplan. Jeg håber på det,
for vore insekter, fugle og vildt skal
være rigt og have gode livsbetin
gelser.

Der er så mange faktorer, der bidra
ger til rige biotoper. En væsentlig
del er selve rigdommen, der medfø
rer, at specialister kan trives.
Til slut vil jeg nævne naturskovs
drift som biodiversitetens fjende.
Vorsø har været reservat siden 1929,
og de sidste dyrlcede arealer blev
overladt til naturen i 1 979. Her er
naturskovens udvilding fulgt gen
nem glimrende botaniske analyser.
De viser, at naturskoven kvæler de
øvrige biotoper og gør Vorsø meget
fattigere på naturoplevelser. Vi har
kun ganske få skovtræarter, der
dominerer skoven. De kan stå på
mange slags jordbund, og derfor
er artsdiversiteten lille, for træerne

Ære være den gammeldags drifts
form i landbruget, hvor ejendomme
var små, havde 7 års sædskifte, høs
let og græssende husdyr i enge, mo
ser og på overdrev. Man brugte ildce
eutrofierende kunstgødning. Det gav
den største artsdiversitet Den var et
resultat af menneskets virke, ligesom
haverne. Men deri er der intet galt.
Jeg takker Henning Bang Madsen,
DJF, for forslag til ændringer af
manuskriptet. Jeg har fulgt dem med
fornøjelse.
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BOGANMELDELSE
Thomas Bregnbal!e: Skarven, 2009.
1 03 side1: Hovedland og Danmarks
Miljøundersøgelse!; Århus Univer
sitet. l, udgave l. oplag. 1SBN9787070-148-8.
Skarven er stadig aktuel. Mange
videnskabelige undersøgelser kaster
nyt lys over denne robuste fugl, der
både er beundret og forhadt.
I mere end hundrede år blev den
forfulgt overalt i Europa, fordi den
æder fisk og ødelægger skovtræer.
De blev skudt, dens kolonier øde
lagt og redetræerne blev fældet. l
1 883 forsvandt den helt fra Dan
mark, men i 1 938 dukkede den op
igen og blev f01jaget. Fra 1 944
fandt den et fristed på reservatet
Vorsø. Men selv her blev den be
skudt efter ordre fra Fiskeriministe
riet. Dog skulle den ikke udryddes,
blot holdt nede på ca. 200 par. Det
blev gjort indtil 1 97 1 , hvorefter den
blev fredet på Vorsø. I 1 978 blev
den fredet over hele landet, dog
måtte den skydes og æggene dræbes
med påsmøring af madolie eller
paraffinolie efter nærmere bestem
melser i loven.
Resultatet af fredningen var en eks
plosion i antal skarver. I 1 99 1 var

der 5000 par på Vorsø, og der var
dannet kolonier mange steder. Fra
1 995 til 2009 var det totale antal
skarvreder 32.000-40.000, og der
var omkring 60 kolonier. I 2006
viste en undersøgelse, at der var ca.
1 50.000 danske skarver + 50.000
udenlandske skarver i Danmark.
Det store tal danske skarver opnås
ved at sammenlægge tallene for for
ældrefugle, ikke rugende ungfugle
(under 3-4 år), samt årets unger.
Skarverne æder 5000-8000 tons fisk
årligt, fordelt på omkring 50 arter.
Heriblandt er torsk, sild, skrubbe,
ising, ål, ørred, lakseyngel, aborre.
Hertil kommer mange fisk uden
kommerciel interesse: Ulk, kutlin
gearter, tobis, spidshalet langebarn
m.m.
Skarvernes fiskeri opfattes om
konkurrent til fi skerne. Nogle un
dersøgelser viser, at det kan være
tilfældet, andre kan ikke påvise det.
Skarvene skader bundgarnsfiskerne,
idet de tager fisk i bundgarnet,
skambider nogle og stresser re
sten. Alligevel kan man ikke sige,
hvor stor skade de gør her. Det er
utvivlsomt, at skarven gør indhug i
fiskedamme, især i karpedammene i
Centraleuropa.

Der har været forskellige forvalt
ningsplaner i kraft; det søger alle at
hjælpe fiskene og skovejere, samt at
bevare skarven, dog helst i en min
dre bestand end nu. Sprøjtning af
og med olie har virket og er blevet
meget anvendt, især på sandrevler
og øer, hvor skarven ruger på jor
den. Planerne beskrives grundigt i
bogen. Næste plan kommer 20 l O.
Effekten af indgrebene er studeret i
mange undersøgelser, men man har
ikke et entydigt resultat. En af årsa
gerne er, at skarverne bevæger sig
vidt omkring og er gode til at finde
nye fiskepladser. Desuden kan ikke
kontrollere de ca. 50.000 fugle fra
vore nabolande.
Alle disse emner er klart og godt
beskrevet i Thomas Bregnballes
bog. Den er fint i l lustreret med
fotos, hvoraf ganske mange er i
mesterklassen. Kort og grafer er
klare, og man bliver velorienteret
ved at studere dem. Bogen er først
og fremmest oplysende, og den er
et godt værktøj for enhver, der vil
have god besked om naturforval t
ning. Den giver hjælp til naturfor
valtere, for skarvens historie viser,
at fredning af truede arter nytter.
Eigil Holm
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Kan byen bidrage til dansk natur
beskyttelse med mere end hygge
lige mejsekasser og kønne ruderat
planter?

Den sidstnævnte gruppe af arter,
som i al almindelighed er gået
stærkt tilbage eller forsvundet, er
dem som naturbeskyttelsen fokuse
rer på, idet naturbeskyttelsen lige
som socialbistand prioriterer dem,
der har behov for hjælp.

En vision for Ebeltoft - en by i en nationalpark og et eksperimentarium for
borgerinddragende naturforvaltning på urbane arealtyper

Dette foredrag hylder et natursyn,
hvor alt er natur, og hvor det ikke
giver mening at udnævne sjælden
og truet natur til mere værdifuld na
tur end den almindelige natur. Men
i en rationel "value-for-money"
forvaltning af den danske natur
må den offentlige støtte til naturen
prioritere den natur, der har det
svært pga. det moderne menneskes
udbredte og ensartede ændringer i
miljø og landskab. Den prioriterede
natur kalder vi i resten af foredraget
"P-natur". Ægbladet Fliglæbe og
Okke1gul Pletvinge og Hasselmus
har altså ikke højere naturværdi end
Korn- Valmue og Nældens Takvinge
og Musvit, men det er de første og
ikke de sidste arter, som er i tilb a
gegang og som derfor har brug for
offentlig støtte med flere, bedre og
mere sammenhængende levesteder.

Jens Reddersen1 & Rasmus Ejrnæs2

Landbruget forvalter en aftagende
andel af Danmarks landareal, mens
urbane områders andel vokser.
Dertil komme1; at landbrugenes
mest værdifulde naturarealer ofte
er ødelagt, frasolgt eller udgået af
den ekstensive drift, de er afhængige
af Foredraget udfordrer logikken
i, at byen"forlanger natur ude på
"
landet (landmænd og det ojj'entlige),
men ikke skal levere varen selv.
Menigmands gode naturoplevelser
og mejser på foderbrættet er ikke
mindre værd end rødlistearter; men
i målrettet og omkostningseffektiv
naturbeskyttelse er man nødt til
at skelne og prioritere. Foredraget
formulerer en selvstændig natur
beskyttelses-ambition for urbane
områder; og giver eksemplerfra den
nye Nationalpark Mols Bjerge, h vor
store natwpotentialer gemmer sig
hos andre arealtyper og -forvaltere.
Foredraget opstiller en vision for
brug af rådgivning, støtte, dialog
og borgerinddragelse, sådan at
erhvervs-, idræts-, institutions-,
sommerhus-, park-arealer; vejrabat
ter mm. kan inddrages i en samlet
strategi for mere og bedre natur
- ikke bare ude på landet" - men i
"
hele det foranderlige danske kultur
landskab.

Vi står midt i en biodiversitetskrise.
Biologer kalder det den 6. masse
uddøen i Jordens historie, med en
uddøen af arter som går l 00- 1000
gange hurtigere end normalt (Rock
stram et al. 2009). Årsagen er men
neskets enorme forbrug af naturres
sourcer samt hurtige og hyppige og
dog meget ensrettede forandringer
af stofkredsløb og landskaber.
Det har fremmet nogle få arter med:
høj tolerance overfor forstyrrelser
(via høj sprednings- og kolonise
ringsevne og høj formeringsevne)
• hurtig og effektiv udnyttelse af
næringsstof-rigelighed (hurtig og
stor vækst)
• evne til at leve nær menneskers
aktiviteter, inkl. trafik og bebyg
gelse

•

Det har hæmmet et stor mængde
arter, som:
• kræver stabile og mangeårige
levesteder
• har lav sprednings- og forme
ringsevne
• har langsommere udnyttelse af
rigelige ressourcer til vækst og
formering
• er følsomme overfor menneskelig
forstyrrelse, forurening eller slitage

Danmark er der to hovedstrategier
til at imødegå den biodiversitetskri
se, der især bygger på problemerne
for P-naturen. Strategierne bygger
begge på en adskillelse af menneske
og natur.
I

l . Beskytte P-naturen fra men

neskelig påvirkning ved at frede
arealer fra landbrug, jagt, skov
brug, fiskeri og forstyrrelse. Det
er en succesrig strategi, men også
en vanskelig strategi i et intensivt
udnyttet og tæt befolket land som
Danmark.
2. Forsøg på at tage flere hensyn til
P-naturen i de produktive sekto
rer - landmænd skal sprøjte og
gøde mindre, fiskere skal bruge

1 DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter; Dragsmurvej 1 2, Fug/sø, 8420 Knebel jens. reddersen@dgi.dk
2Danmarks Miljøundersøgelser - A rhus Universitet, Afd. for Biodiversitet og Vildtbiologi, Kaløvej 1 2, 841 O Rønde
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mere skånsomme fangstmetoder,
og skovbrugere skal efterlade
store døde træer i skoven til
svampe og insekter.
Den sidstnævnte strategi har stort
set været en fiasko, dels fordi de
produktive erhverv hele tiden ud
vikler sig langt hurtigere end lovgiv
ningen, og dels fordi naturhensyn
i erhvervene møder både passiv
og aktiv modstand, da de opleves
som en modsætning til rentabilitet
i erhvervet. Derved er den beskyt
telseskrævende og prioriterede
natur i stigende grad fortrængt fra
produktive naturarealer. P-naturen
overlever her ofte kun i små mar
ginale fragmenter af natur, hvor de
er stærkt belastede af randeffekter
(sprøjte- og gødningsafdrift fra mar
ker), isolation og tilgroning (mangel
på ekstensiv drift).
Naturforvaltning på urbane are

og idrætsarealer, råstofgrave, haver,
parker, telmiske anlæg, fritidsgrun
de, vejrabatter og golfbaner.
Det urbane landskab og deres ele
menter er under stadig udvidelse, i
modsætning til agerlandet og natu
ren, som indskrænkes tilsvarende,
da det jo er den "samme lagkage"
der skæres af. Denne udvilding
illustreres af (indikatorer for)
arealanvendelsen, vist i tabel l. En
naturtype øges dog i disse år, nemlig
skovarealet, men det ændrer ild<e på
helhedsbilledet, dels da skovrejsning
helt overvejende går fra landbrugs
arealet, dels først opnår værdi som
levested for P-naturen i et meget
meget langt tidsperspektiv - i bedste
tilfælde flere hundrede år.
Det indlysende potentiale i det ur
bane landskab består i, at arealerne
ikl<e nødvendigvis skal være pro
duktivt rentable:

Forandringer kan synes nok så
velbegrundede og sympatiske - og
så skaber de alligevel reaktioner og
modstand. Kultur er vaner, og vaner
er svære at ændre. Derfor må man
være realistisk og dialogorienteret
i processen - bl.a. ved at forudse
de væsentligste barrierer mod en
realisering af naturpotentialet i det
urbane landskab - fx

altyper - den tredje strategi

Der er dog en tredje strategi, som
endnu kun er svagt udforsket i
Danmark. Den går ud på at op
dyrke mulighederne for et rigt og
gensidigt samliv mellem menneske
og natur på arealer, som hverken er
fredede til naturformål, eller skal
forrentes gennem effektiv produk
tion. Det drejer sig om det urbane
landskab i bredforstand, altså både
offentlige og private areale1; som
anvendes rekreativt eller til transport
og ophold eller "restnrealer".
Eksempler på sådanne arealer
kunne være udenomsarealer i er
hvervsområder, skole-, institutions-

Landbrugsarealet (afgrøde, ha)
Befollmingstal (indb.)
Etageboliger (antal)
Parcelhuse (antal)
Vejnettet (km)
Skovarealet ( 1 000 ha)

•

•

og natur. Naturpotentialet i det
urbane landskab (ift. landbrugets
produktionsarealer) afspejles gan
ske godt af den danske rødliste
over truede arter. Der findes flere
rødlistearter lmyttet til urbane ha
bitater end til dyrkede marker - på
trods af de dyrkede markers langt
større arealdælming (DMU 20 10).
Målsætningen for bynaturen kunne
således blive gensidig sameksistens
mellem mennesker og natur med
en høj prioritering af P-naturen
hvor forudsætningerne er tilstede.
Gensidigheden forudsætter dog
gensidig gavn. Naturen skal således
ild<e kun bidrage til, at mennesker
trives i byen, men mennesker skal
også bidrage til at naturen trives i
byen på en måde, der gavner hele
landets natur.

de behøver de1jor ikke at være
drænede, intensivt forstyrrede,
sprøjtede og gødskede
der er derimod mulighed for at
udvikle langt flere typer af leve
steder for vilde dyr og planter,
uden at dette ødelægger arealer
nes rationelle nytteværdi eller
reiu'eative værdier, fx æstetik.

•
•

Der er samtidig stigende fokus på
betydningen af naturoplevelser for
reiu'eation og sundhed, også lige
der, hvor vi bor og arbejder. Med
en ny forvaltningsstrategi i byerne
åbnes mulighed for en ny gensidig
hed i forholdet mellem menneske

•
•

•

•

den herskende ordens-æstetik
modstand mod bedrevidende
indblanding (smagsdommeri)
usild<erhed over for det ukendte
modstanden mod spontane pro
cesser i planlagte anlæg
traditioner i have- bygge- og
anlægsbranchen
den udbredte udsåning og ud
plantning af ikke-hjemmehørende

Før (årstal)

Nu (årstal)

Frem-/Til-bagegang (%)

2.863.000 ( 1 982)
2.430.000 ( 1 90 1 )
821 .000 ( 198 1 )
863.000 ( 1 98 1 )
70.780 ( 1 990)
400.000 ( 1 965)

2.668.000 (2008)
5.500.000 (2009)
887.000 ( 1 994)
942.000 ( 1 994)
72.4 1 0 (2007)
486.000 (2000)

- 6,8
126,3
8,0
9,2
2,3
22,2

Tabel J: lndikalorer.for arealanvendelse i Danmark. Reslillie cif'grqferfi·a Danmarks Stalislik, vis/ iforedragel, med
hhv. s/ar/- og s/u/niveau saml nel/oudvikling (%).
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(og potentielt invasive) arter.
En anden udfordring i det urbane
landskab er, at der kan være mange
og meget forskellige lodsejere, bru
gere, naboer og øvrige interessenter,
som har stærke og forskellige inte
resser og holdninger til de få, nære
og derfor meget synlige arealer i det
urbane landskab. Natursyn og krite
rierne for naturkvalitet bliver derfor
mangfoldige og derfor let grumset at
forholde sig til i byen. På de urbane
arealer vil det derfor ikke blive let
at finde enighed om at prioritere
P-naturen.
Vi påstår, at bybefolkningen nok
generelt er mere positiv over for
natur og den offentlige naturforvalt
ningspolitik end landbefolkningen.
Imidlertid ser det ikke ud som om
bybefolkningen stiller de samme
høje krav til sig selv på de urbane
arealer. Det er som om, P-naturen
ikke længere er på dagsordenen,
når arealer først er indlemmet i det
urbane rum og den urbane drift.
På urbane arealtyper diskuteres
naturen derimod - som også denne
konferences indlæg viser - helt over
vejende som et særligt biologisk og
forvaltningsmæssigt område, "by
natur': som nok forventes at bidrage
til æstetik og oplevelser, men ikke
forventes at bidrage til den bevarelse
af P-naturen, som man stadig synes,
at land- og skovbrugere bør.
Der er tre meget dominerende syn
på "bynaturen'; alle med lav fokus
på P-naturens muligheder på ur
bane arealtyper:

l. "Den eksotiske bynatur". Byen har
særlige fysiske, klimatiske, jord
bundskemiske, driftsmæssige og
spredningsbiologiske forhold, og
dermed har bynaturen fået tilført
- tilfældigt men interessant - helt
nye levesteder og arter. Mange
biologer glæder sig nørdet over og
indrapporterer om - indvandring
af eksotiske arter fx særJjge plan
ter og insekter på havne- og jern-

baneanlæg, nye tilpasninger af
kendte arter (ynglende Mursejler
og Tårnfalk på højhuse; byræve på
jernbaneterræner), osv. Kodeord
for dette bynatursyn er "eksotisk
biologi" og motivationen "finde
nye arter" uanset om de kan vise
sig invasive. "Gode arter" kunne
være: Husrødstjert, Tårnfalk,
Have-Syvsove1; Mejer-Edderkop,
Fugleedderkop spp., Stribetæge,
Coloradobille, Canadisk Bak
kestjerne, Ungarnsk Vejsennep,
Kolbe-Hirse og Russisk Soda urt.
2. "Den farvestrålende og nuttede by
natur'; hvor grønt er godt for øjet,
og dyr med blød pels og store
øjne er nuttede. Bynaturen er her
en tom tavle, hvor fx landskabs
arkitekter kan planlægge og imø
dekomme befolkningens ønsker
(kunden og folks oplevelser har
altid ret), om populære dyr og
planter "lige der, hvor du bor".
Et typisk ræsonnement vil være:
"Folk glædes især over smukke
fugle. Bærbærende buske tiltræk
ker vinterfugle. Vi skaber fugle
venlige buskadser': Her gælder
det, at "alt er natur" og "al natur
er lige god". Kodeordet for dette
bynatursyn er "flotte, i øjnefalden
de, fascinerende og søde arter"
og motivationen er "afstressende
harmoniske og æstetiske oplevel
ser". "Gode arter" kunne være fx
Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje,
Musvit, Rødhals, Rødmus, Ræv
m. unger, Pindsvin, udsået "Eng
blanding" med Kornblomst, Val
mue, Marguerit og MOigenfrue.
3. "Den miljøvenlige natur'; som en
miljø- og klimavenlig natur, hvor
træer og grønne tage binder C02,
hjælper klima, fungerer som regn
vandsbassiner, opsamler ekstrem
nedbør, skaber grønne korridorer
for motion, sundhed og friluftsliv.
Kodeordet er win-win-situationer
og konkret funktion er i højsæ
det, mens P-naturen er meget
lavt prioriteret, da det er arternes
funktion, der tæller.

I alle tre tilfælde vil det være undta
gelsen, at P-naturens arter og na
turtyper sikres og fremmes i byen.
Lidt hårdt trukket op vil vi hævde,
at vi er havnet i et logisk, moralsk
og demokratisk dilemma, hvor en
stor og voksende gruppe af natur
positive byboere, forventer mere og
bedre natur. P-naturen skal tilsyne
ladende alene sikres "ude på landet"
og af staten og landmændene, mens
byboerne og de urbane arealer ikke
selv skal levere P-natur. Her er der
i øvrigt paralleller til motorveje,
vindmøller, lufthavne, erhvervsom
råder og beslddt, farlig og lugtende
industri, der på samme måde skal
placeres "ude på landet" - i praksis
væk fra de mennesker, hvis forbrug
skaber disse anlæg.
For nogle vil dette være retfærdigt,
da det er landmændenes moderne
driftsformer, der har ødelagt meget
af den danske natur, og bekvemt da
vi har en klemme på landbruget via
landbrugsstøtten. Dette foredrag
taler ikke for, at landbruget ikke skal
levere natur, men for en retfærdig
hed i, at også urbane lodsejertyper
skal levere natur - dels fordi land
bruget trods alt forvalter en svagt
aftagende arealandel, mens urbane
arealer optager en stærkt voksende
arealandel, og dels fordi landmæn
dene, i modsætning til mange
urbane lodsejere, skal leve af deres
jord på et stærkt konkurrencepræ
get globalt marked.
Der udspiller sig desværre ofte en
gold, diffus og ophedet debat om
retten til at definere, hvad der er god
natur, og i den forbindelse kritiseres
specielt biologer og naturforvalteres
for at underkende, det man kunne
kalde "almindelige menneskers spon
tane glæde over oplevelsen af almin
delige og smukke arter". Diskussio
nen er ført vidt og bredt og bedre
andre steder, men her må det række
at gøre opmærksom på to forhold,
et biologisk og et politisk:
•

Nogle få arter er blevet meget
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Figur l a-b: Kulturlandskabets arte1; Dagpq(ugleøje Inachis io og Nældens Takvinge Aglais urticae (tv.) kan være
lileget smukke og give store oplevelse!; men de er indikatorerfol; al P-naturen har det svært. Når kultumrteme vin
derji·em, vil det altid være på P-naturens bekostning, her i!fuslreret ved Dukatsollunel.fi,gl (th.). P-naturen er ikke
bedre na/111; men er netop prioriteret, jordi den klarer sig dårligt i dei lllodeme lancl.�kab.
almindelige i nyere tid, netop
fordi de har biologiske træk, der
har gjort dem særligt egnede til at
overleve i intensivt udnyttede kul
turlandskaber. I et landskab, hvor
der er hyppig mekanisk forstyrrel
se, pesticider, høj gødningsbelast
ning og isolation-fragmentering,
har nogle få arter Idaret sig godt
(fx Stor Nælde, Draphavre, Næl
dens Takvinge, Tidselsomn1e1jugl,
Fig. l a). Men da de især trives ved
at udkonkurrere en stor mængde
andre arter (Fig. l b), der førhen
trivedes i et mere ekstensivt ud
nyttet landskab, bliver en stor
forekomst af kultur-arter faktisk
en indikatorfor lav biodiversitet
og naturkvalitet. Det er derfor
biologisk usandt, at de smukke
almindelige arter er harmløse. Et
natursyn, der gør al natur til lige
værdifulde oplevelser, vil derfor
svække beskyttelsen af P-naturen.
•

I en helhedsorienteret omkost
ningsefl'ektiv naturforvaltning,
hvor arter, naturtyper og bestande
spiller sammen i store habitatog spredningsnetværk, må det,
især i det intensivt udnyttede
danske kulturlandskab være
ønskeligt, at alle arealtyper er i
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spil. Uanset zonestatus, lodsejer
og anvendelse bør alle arealer
overvejes som naturområder for
P-arter - naturligvis med skelen til
biologiske-fysiske forudsætninger,
landskabsøkologisk værdi, nuvæ
rende anvendelse, økonomi osv.
Et motto kunne være: "Danmark
erfar lille til at arealeme kun har
en funktion ".
Man kan altså med god ret hævde,
at det er biologisk uhensigtsmæssigt
og politisk uretfærdigt at afskrive de
voksende urbane arealtyper til blot
at være en ren rekreativ oplevelses
legeplads for bynaturens tilfældige
arter. Man kan tilføje at en målt·et
tet hensyntagen til den sårbare
P-natur i byerne stadigvæk - med
en målrettet formidling - vil give
befolkningen lettere adgang til langt
større og mere forskelligartede na
turoplevelser.
Ebeltoft, 1mbstad i Nationalpark
Mols Bjerge - vision o m et ekspe
rimentarium for natur på urbane
arealtyper

Den 29. august 2009 indviede Dron
ning Margrethe Danmarks anden
nationalpark, Nationalpark Mols
Bjerge. Nationalparkerne er ild<e

kun naturparker, men skal rumme
en mere helhedspræget og borger
inddragende landskabsforvaltning,
som både skal beskytte og udvilde
natur, kulturmiljø, friluftsliv, tu
risme, erhverv og lokale jobskabelse.
Nationalpark Mols Bjerge rummer
både store beskyttede lysåben n a
turområder, gammel løvskov, unge
plantager, kyst- og havarealer, men
også landsbyer, store sommerhus
områder og købstaden Ebeltoft.
Gennem hele nationalparkproces
sen har forfatterne studeret naturen,
formidlet naturhistorie til den brede
befolkning og leveret motivation
og rådgivning til private lodsejere
i området, både sommerhusejere,
erhvervsfolk og landmænd, og fx
gennemført guidede naturvandrin
ger for at vise P-naturen langt ind i
Ebeltofts mosaik af urbane arealty
per. Ebeltoft rummer inden for by
grænsen både kyster med strandeng,
gammelskovsfragmenter, gamle
overdrev og opgivne agre på mager
sandbund i kuperet terræn samt en
lang række småmoser. Tabel 2 viser
eksempler på dominerende urbane
arealtyper i Ebeltoft-området, hvor
der er registreret mange eksempler
på et højt indhold af P-natur. Kun

Figur 2a+b: To eksempler der illustrerer megetforskellige anlæg og drifi cifnaturen på erhvervsarealer i Ebel
to.fiområdet - begge på kuperede kystnære arealer på mager sandbund. Fug/søcentrets arealer (tv) giver en hurtig
og billig pleje, med hyppig slåning qfkult111græ�plæne, udsået på pålagt muld/ag, hvor spredte træer giver natur
.fomemmelse uden at besværliggøre slåning. Flora ogfauna på arealeme omkring "Den Eumpæiske Filmhøjskole "
er artsrig og udvikler sig .fi"it, men viser også pmblememe i manglende afgræsning eller altemativ natu11Jieje på
urbane arealer: Høje græsser tager ove1; og Hedelvng, blomstrende urter og sonmJeJjilglefortrænges.

et fåtal af arealerne er officielt re
gistrerede som §3-beskyttede, og
samtidig rummer den eksisterende
lovgivning ild<e værktøjer, der kan
sikre en hensigtsmæssig drift af de
urbane arealers P-natur. Figur 2
viser eksempler på, hvor forskelligt
sagen kan gribes an.
Et par eksempler illustrerer de mu
ligheder og udfordringer som findes
i Ebeltoft -området:
Sommerhus-områderne
I Ebeltoft-området spiller sommer
husområderne en central rolle i den
urbane arealanvendelse. I gammel
Ebeltoft Kommune var der ca. 8.000
helårshuse og ca. 8.000 sommer
huse. Da sommerhusområderne
oven i købet ligger på frasolgt dårlig
landbrugsjord, dvs. kystnær kuperet
og sandet jord, rummer de et meget
højt potentiale for den typiske Mols
P-natur. Den gradvist højere udnyt
telse af sommerhusene, inkl. hel
årsbeboelse med pensionist-reglen
og den generelle pengerigelighed,
har dog skabt en stærk parcelhus'ifi
cering af sommerhusområderne.
Naturgrunde bliver efterhånden

til parcelhushaver med meget lavt
indhold af P-natur. Samtidig ram
mer naturpleje-problemerne også
de sommerhusfolk, der endnu har
naturhave, fx tilgroning med Brom
bær, Rynket Rose, Slåen, Bølget
Bunke mm (Reddersen 2006a).
Sommerhusejerne med naturhave mangler måske rådgivning
og værktøjer - de har fx ikke en
lovgivning, der tillader afgræssende
husdyr, ild<e maskiner til afhøstning
og fjernelse af biomasse og ingen
tilskud til naturpleje på sommerhu
sarealer. Der kan hele tiden opstå
særlige problemer for P-naturen på
havenære arealer - i 1 960'erne var
det udplantning af invasisiv Rynket
Rose (Reddersen 2006a), mens
spredning af Iberisk Skovsnegl er et
nyere problem (Reddersen 2006b).
Den ene forfatter (JR) har dog gode
erfaringer med at rådgive netop
sommerhusområdernes naturhave
ejere (Reddersen 2005c).
Offentlige vejrabatter
I en pilotundersøgelse i 2004 kort
lagde den ene forfatter (JR) den
botaniske naturværdi i 1 67 km
vejrabatter rundt om Mols Bjerge-

kerneområdet (Reddersen 2005a).
Naturkvaliteten var i bund i de fleste
vejrabatter ( 139 km, 83% af de un
dersøgte vejkanter) - med tydelige
problemer fra landbrugsdriften
på tilgrænsende arealer (gødning
og pesticider) og ofte også med
uautoriseret hyppig slåning ved
private ejendomme (havetraktoren
giver almindelige mennesker et
stor slåningspotentiale), kommunal
afskrælning af vejrabatter og den
meget trafik- og økonomioriente
rede kommunale slåningspraksis.
Det er trist, men muligheden for
at løfte naturværdien på disse 4/5
af vejrabatterne er reelt meget lille.
På de resterende vejrabatter - især
på mager tør sandbund og ved vej
gennemskæringer - var der trods
alt bevaret nogen eller endog høj
naturværdi. En rationel naturvenlig
drift af vejrabatterne bør fokusere på
disse ca. 1 7% - i samarbejde mellem
kommunens natur- og trafikafdelin
ger (lodsejer fra vejsiden) og private
lodsejere på de tilgrænsende arealer
(lodsejere fra marksiden), om at
beskytte vejrabatterne mod pesti
cid- og gødningstilførsel, mod for
tæt pløjningog uautoriseret slåning.
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Arealtype

Positivt eksempel

Negativt eksempel

Lodsejer( e)

Problem

Erhvervsarealer

Kvadrat, Ebeltoft
DGI Karpenhøj

Fuglsøcentret, Følle
l ndustripark

Private
virksomheder
(store, små). Let
beslutningsgang.

Kunderne oplever
virksomhedsområdet
som "uplejet"

Sommerhusområder

Gf. Fuglsø Strand

- Gf. Handrup
Bakker

Private
sommerhusejere
(individuelt og via
grundejer-forening)

Hvad synes naboen?
Øget benyttelse
"kræver"
havearbejde til at slå
tiden ihjel. Vane

Idrætsarealer

EBIC Ebeltoft
Idrætscenter

Rønde Stadion

Kommune,
idrætsforeninger,
brugere.
Langt fra kultur- til
naturforvaltning

Når først
havetraktoren slår
græs, så slår man da
det hele?

Golfbaner

Fuglsøcentret
LObker Golf

Ugelbølle Golf

Bestyrelse?

Vejrabatter

Ø-, NØ- og SØ-Mols
Øer-Eisegårde-omr.

Vest-Mols

Kommune vs.
private (landmænd).
Langt fra vej- til
naturforvaltning

Private haver i

??

??

Private
enkeltpersoner

Bh. Lærkereden
Egedalsskolen

Molsskolen

institutioner

Kommune,
skolebestyrelse,
personale, friskole
mm.
Langt fra skole- til
naturforvaltning

Skolernes udelivspersonale ser ikke
natur- og
aktivnetspotentiale i
nærområdet Tung
beslutningsproces.
Pedelmagt

Parker og tekniske

Super-Stoppestedet

Kommune,
turisterhvervet.
Langt fra park- til
naturforvaltning

Ebeltoft Kommune
sårbar overfor kritik
fra turisterhvervet

øvrigt
Skofer og

anlæg

Argument om
trafiksikkerhed,
dræning af vejvand,
ukrudt ind i
markerne?

Tabel 2: Qpersigl O l'er urbane arealt)!per i Ebel!ofi-olllrådel 111ed ekselilpier påfakliske arealer 111ed hhv. høj (+) og
lav (-) P-værdi sall/l ekse111pler på lodsejere og proble111er iji. nalumær drifi.
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der mulighed for opbygning af nye
virkelighedsforståelser.

"Der er muligheder i det skidt"

Ukrudt repræsentativt

ukrudt i kunstnerisk udsagn

Billedkunstner Camilla Berner'

Er ukrudt altid et onde - har det
et overset potentiale, eller er det
potentialet i det oversete? Kulturelle
normer og idealforestillinger om
værdi i vores omgivelser og naturen sætter dagsordenen for hvilken
natur vi møde1; hvordan vi møder
den, og om vi overhovedet møder
den. For måske ikke alle vil betragte
en vildfaren mælkebøtte mellem
brostenene som natur. Eller en
bjørneklo-have som noget attråvær
digt. Billedekunstner Camilla Berner
har taget mælkebøtten og andre
nw1ginaliserede uønskede vækster til
sig og bearbejdet dem metaforisk i en
række kunstprojekter
ligefra mindre skiltning i naturen til
større Land Art projekter. Fortrins
vis i urbane miljøer. Projekternes
udsagn peger tilbage på os selv og
afsøger vores valg og disponeringer af
natur og omgivelser.
I min kunst bruger jeg planter som
billeder til at afspejle, diskutere og
abstrahere over forholdet mellem
kultur og natur. Specielt ukrudts
planter har haft min interesse. Se
nest har jeg stået for projektet "Den
urbane have" for Statens Kunstfond.
Her blev udfordringen at gå fra
at arbejde repræsentativt med
planter til at blive meget konkret,
ved direkte at benytte planter i en

permanent have.
Det der interesserer mig er de fort
ællinger, vi knytter til naturen. Den
måde vi iscenesætter og ser naturen
på, afspejler kulturelle værdinormer
og indgroede handlingsmønstrer.
Naturen er der jo altid. Den er blot
ikke altid den, vi gerne vil have den
til at være (Fig. 1 ) . Det er i dette
spændingsfelt, jeg synes, det bliver
interessant. Ved tab af kontrol er

Uhu d t er en fantastisk "ting"!
I biologisk forstand er der tale
om ruderatpJanter dvs. hårdføre
planter, som kan klare sig på stenet
og kompakt jordbund, med hvad
dertil hører af ekstreme ldimatiske
udsving. Jeg bruger bevidst ordet
"ukrudt", fordi det er en kendt
kulturel betegnelse. Ukrudt provo
kerer. Det gør det ikke på samme
måde, hvis man omtaler samme
plantegruppe som ruderatplanter.
Ukrudt kan vække stærke følelser i
fol!<, alle har en holdning til denne
kategori af planter - men set fra et
biologisk synspunkt ved de færreste
reelt noget om disse planter, andet
end at det er uønsket vegetation.
Ukrudt kommer af det gl. danske
ord "u-græs': som ydereligere
understreger, hvor meget uvilje,
der kan mobiliseres, mod disse
planter som ikke vokser, som vi vil,
og hvor vi vil. Det ligger næsten
allerede implicit alene i ordet, at her
udfolder sig en evig strid mellem

Figur l. "Velkommw i det fri. Nu starter sæsonen" -for hvilke planter? Foto:
Camilla Berne1:

1 Fabrikken for Kunst og Design, København. E-mai/: cb@camillaberner.dk
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Figur 2. "Pavement and Pnrlinment " - histni/ntion i en nedlagt
FLSmidt fabrikshal i Valby, Københm11I. Foto: Camil/n Berner.
natur og kultur, mellem samfunds
mæssige nonner, idealforestillinger
og historiske adaptioner. Det er
ikke uden betydning for, hvordan jeg udvikler mine værker, at
ukrudt har denne iboende karakter
af modstand, noget uregerligt og
anarkistisk. Og det faktum, at der er
tale om en overset plantegruppe, i
hvert fald, når det kommer til at til
lægge dem en positiv betydning. At
beskæftige sig med det oversete er i
sig selv bekræftende, fordi det åbner
folks øjne og mulighed for innova
tion - at tænke nyt om det, vi tror
vi kender. Betegnelsen UKRUDT
dæld<er jo, mod forventning hos de
fleste ild<e-natur-vidende men
nesker, over en rig mangfoldighed
og diversitet af plantearter med
historie om medicinsk- og anden
nyt:teanvendelse. Desuden kan man
jo spørge sig selv, hvorfor der bru
ges så mange ressourcer på at holde
planter nede som er så levedygtige.
Det var bl.a. det som værket
"Pavement and Parliament" (2003)
handlede om; netop at pege på
mangfoldigheden og diversiteten i
den bynatur, som vi ikke normalt
tilegner nævneværdig værdi, i

modsætning til et relativt lille antal
arter blandt de officielt anvendte og
anerkendte planter i byen. Værket
blev til i en nedlagt FLSmidt-hal
i Valby. Værket"mimede': det der
skete på den omkringliggende
nedlagte industrigrund udenfor.
I revnerne i betongulvet var der
lagt ny jord og sået en græsart som
skulle repræsenterer vækst generelt
(Fig. 2). Titlen "Pavement and
Parliament" refererer til, at der er en
mængde planter, der har "Magten"
(Parliament) - det er de accepterede
og officielt anvendte, og så er der
alle de andre: "Pøblen" ( Pavement)
- er dem som "bare er der nede
i jordhøj de". En liste ophængt i
relation til værket opremsede de
forskellige arter registreret i umid
delbar nærhed af hallen.
I en billedkunstnerisk sammen
hæng er ukrudt for mig en slags
katalysator til refleksion over nogle
af de kulturelle overbevisninger, vi
ofte handler mere eller mindre be
vidstløst ud fra. Ukrudt udfordrer
vores ide om, hvad der er natur,
men det peger også på, at vores
opfattelse af natur er tæt forbundet
med ideer om orden og uorden.

Ukrudt anvendt

Flere gange er jeg vendt tilbage til
en bestemt byggetomt på ydre Nør
rebro i København (Fig. 3). Dels
på grund af stedets særlige rum og
karakter, dels fordi det blev hjem
sted, ja nærmest den have, hvor alle
de plantearter, jeg arbejdede med
stammede fra. Kvarteret omkring
byggetomten er et af de hårdere og
mere socialt belastede. Det ligger
ild<e op af, men tæt på et baneter
ræn. I dette kvarter, hvor der ild<e
er grønne åndehuller eller rolige
pladser at søge nærheden i, får dette
lille rum med et væld af høje og
lave, tætte og åbne plantevækster en
stærk karakter af oase.
Det var da også dette sted, jeg
vendte tilbage til, da jeg for godt to
år siden fik en opgave fra Statens
Kunstfond om at lave "Den Urbane
Have". Haven er næsten færdig
anlagt i dag, men i sagens natur
langt fra færdig-groet. Den ligger
ved Professionshøjskolen Metropol,
i en nybygget campus på Nørrebro,
i et anlæg, som er udformet af land
skabsarkitekt Henrik Jørgensen.
Først måtte jeg spørge mig selv:
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Figur 3. "Nørrebro byggeto111t" i Tikøbgnde 5. Foto: Cn
lllilln Berner

Hvad er en "urban natur"? Hvor
ledes kunne jeg skelne mellem en
slags natur i byen som urban, mod
en anden, også bynatur, som var
ikke-urban? Er en byhave urban
natur, bare fordi den ligger i byen?
En bypark simulerer gerne et
andet landskab, som er funktionelt,
romantisk eller andet, og parken
er ofte et billede på et samspil
mellem strømninger i samfundet
og natursyn fra den tid, den blev
anlagt. Måske er den endda arilagt
på et tidspunkt, hvor der ikke var
by omkring parken. Dens nuvæ
rende placering i byen, gør den vel
ikke nødvendigvis til urban natur?
Parkerne kan godt som rum være
urbane, men selve naturen finder

Figur 4. "Den urbnne h n ve", som den så ud dn den vnr
l l)'rllllngt i efterår 2009

jeg ikke udpræget urban. Derimod
rummer byggetomterne noget, der
umiddelbart i deres vildnis minder
om noget på landet, men som
ved nærmere eftersyn er en unik
blanding af arter bestående af vilde
planter i skønsom blanding med en
række kulturplanter. Kulturplanter
der måske er efterladt af den sidste
ejer. Nytteplanter kommet til stedet
på tilfældig vis. Arter der er så
underlige sammen, at det ville være
utænkeligt, selv at have plantet dem
der. Alt sammen et resultat af den
infrastruktur, der er i byerne, hvor
mennesker såvel som fugle, bringer
frø med sig fra mange steder. Og
en natur man hverken ser på landet
eller i en traditionel bypark. Dertil

Figur 5. "Skitse - Den Urbn11e Hnve". Co/Inge: Cnmilla Berner.
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kommer det kraftfulde billede af
planternes vækst i evig konkurrence
med byens arkitektur. G.N. Brandts
talte bl.a. om det gro ed es kraft, når
han refererer til planter, der voksede
frem mellem eller gennem belæg
ning.
På Nørrebro-tomten og dens 1 7 1 6
m', som jeg havde beskæftiget mig
med tidligere er alle disse aspekter
tilstede. Der findes bl.a. Mælkebøt
ter, Eng-brandbæger, Alm. Katost,
Håret Star osv. i blanding med Alm.
Ildtorn, Buddelia, Æbler, Morgen
frue, Kartofler og Mynte - alle på
hver deres måde reminiscenser af
tidligere aktivitet på stedet. Selve
byggetomtens rum har store rumlige
og æstetiske kvaliteter, men er også
interessant, fordi det på samme tid
er et sted, der både er en del af og
udenfor det samfund, det placerer
sig i.
Det syntes fuldstændig selvfølgeligt
at tage udgangspunkt i byggetom
ten på Nørrebro og de planter,
der gror der. Men der var nogle
åbenlyse problematikker, jeg måtte
tage stilling til. Først og fremmest
den overvejende negative holdning
til disse steder og deres vegetation.
De selvsamme holdninger, som jeg

i kunsten har kunnet bruge som
aktiver og modbilleder. Ydermere
hjemsøges et sådan vildnis i byerne
gerne af eksistenser med en tilfældig
og sløset omgang med deres om
givelser: Hundeejer, som ikke ser
nogen grund til at rydde op efter
deres hunde, og andre som synes det
har så ringe værdi, at det lige så godt
kan anvendes som en losseplads.
Spørgsmålet var så, hvordan jeg
kunne komme ud over det ikke
gyldige, og give det værdiløse værdi.
Hvordan jeg ved at bruge disse
planter og dette beplantningsudtryk
kunne vise, at det var et fuldt ud
tilsigtet ønske og ikke et tilfældigt
udtryk, som var et resultat af glem
sel og ligegyldighed.
Desuden lå der en mere konkret
problematik i, at der kun var ca.
300 m' til rådighed, der hvor "Den
urbane Have" skulle anlægges. Det
var derfor umiddelbart svært at
genskabe et vildnis, og samtidigt
tilgodese diverse andre ønsker
fra bygherren. Og sidst men ikke
mindst ønskede jeg at benytte et
kunstnerisk greb i haven, altså at det
i en eller anden udstrækning godt
måtte være repræsentativt stadig
væk, og billedskabende. Så hvor end
jeg gerne ville, kunne "Den urbane
Have" ikke blive så vild som byg
getomten.
Processen tog sin begyndelse i mit
samarbejde med biolog Jon Feilberg,
som registrerede alle de planter,
der var at finde på Nørrebro
byggetomten. Det viste sig, at der
var 1 24 forskellige arter. Ud fra den
floraliste, som blev udarbejdet på
byggetom ten, blev der udarbejdet en
beplantningsplan for "Den urbane
have': hvor 58 arter af de 1 24 blev
anvendt. For at kunne navigere i
forhold til planternes indbyrdes
konkurrence-forhold og deres place
ring i haven, har de enkelte plante
huller fået titler: "Skov-gruppen':
"Eng-gruppen", "Ruderat-gruppen"
osv. For at fastholde byggetomten
som det konceptuelle udgangspunkt

Figur 6. " Frøbank - Den urbane have". Foto: Camilla Bemer
for projektet, har jeg inden døre
på campus opsat en frøbank, som
rummer frø af samtlige 1 24 arter
fra byggetomten på Nørrebro. Ved
frøene er det noteret, om planterne
har haft nogen form for anvendelse
(Fig. 6). Frøbanken har på den måde
også en formidlende dimension.
"Den urbane have" er således bygget
op over og har, henter sin inspirati
on fra vegetationen på byggetomten.
Byggetomter dukker op og fm·svin
der igen. I deres korte levetid er de
en nulstilling af byens vækst, hvor
naturen i stedet for får lov at tage
over. En frodig biologisk mangfol
dighed vokser frem, og fremstår i sig
selv som et paradoks til den øvrige
'planlagte' natur, der normalt er at
finde i byerne.
Den grundlæggende ide med haven
er at udnytte dette paradoks, at
benytte byens allerede eksisterende
store artsdiversitet i planter.
Haven består af 2 chaussestensbe
lagte bakkegrupper med spredt be
plantning i plantehuller og i fugerne
mellem stenene. (Fig. 4). Inspira-

tionen til de store bakkede former
er hentet fra det omkringliggende
anlæg, med de mindre græsbakker, som landskabsarkitekt Henrik
Jørgensen har arbejdet med. Som en
form for ramme for haven, har jeg
valgt en traditionel chaussebelæg
ning for derigennem at give billedet
af naturen og væksten i relation til
og i konfrontation med byen og
byens belægning. Væksten vil med
tiden udfolde sig i et udtryk mellem
urbanitet og vildnis (Fig. 5). I mødet
mellem belægningen, og i hvordan
belægningen er afgrænset i mødet
med omgivelserne, søges et udtryk,
der fortæller om byens opbygning i
lag. Det sidste lag øverst forskydes
og fortrænges måske helt af det
forrige. Billedligt skal det illustrere,
hvordan det byggede påvirkes af den
latente natur, der ligger gemt i jor
den. Et billede på en evig forhand
ling mellem natur og kultur.
De første par år skal beplantnings
planen følges nøje indtil alle planter
har etableret sig. Herefter skal der
arbejdes efter en dynamisk plejeplan
hvor de ændringer der naturligt vil
ske, får lov til at ske.
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NY BOG
Vorsø - Et fristedfor naturen. Sta
tus over reservatets mangfoldighed
2009.
Af Jens Gregersen og Kaj Hal
berg
"Desværre er De kommen for
sent til at skajj"e os Billeder af en
Række af vore skjønneste og mær
keligste Fugle, som i de seneste
Aar e re ud1yddede. Hvad vilde
man ikke nu givefor Billeder af
vore forsvundne Skarve-Kolonier
eller af vore 1111 uddøde, eller saa
godt som uddøde, stolteste Flyvere
som Glente og Havøm, eller af
den Store Hamugle ved reden el
ler af Tra nen?" - Brev fra Herluf
Winge til fuglefotografen Roar
Christensen, 1 9 1 0.
Herluf Winge var naturhistoriker
og museumsmand, ansat som
viceinspektor ved Zoologisk Mu
seum i København. Han var en

-

F O R OM T ALE

mand, der ikke lod sig forstyrre
i sit arbejde. Foreningsliv, rejser,
samkvem med videnskabsmænd
i udlandet, deltagelse i kongres
ser og lignende brød han sig ikke
om. Hvad livet ellers kunne byde
af adspredelse, selskabelighed,
æresbevisninger osv., var ham
ligegyldigt. O. Helms skriver i
sin nekrolog over Winge, at hans
valgsprog var: "Bene vixit qui
bene latuit." ("Den har levet godt,
som har levet i det skjulte").
Herluf Winge og hans bror Oluf
var forfærdede over de vold
somme forfølgelser, som fandt
sted i Danmark af især rovfugle
og rovdyr, men også af andre
væsner, der på enhver tænkelig
måde var konkurrenter til men
neskene. I 1886 - kun tre år før
hans død - udkom Olufs bog
fægemes skadelige Dyr, hvori han
varmt taler for alle dyrs ret til at
leve på egne præmisser. Herluf

Vorsø 1 938. l 5 ha er dyrket, resten har vær et reservat i 9 å1:
(Uiæ11dtfotograj).
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oprettede i 1 9 1 9 et legat, som
skulle anvendes til køb af ". . . et
Fristed eller Flere til Fredning af
Planter og Dy1; ogsaa de saakaldt
skadelige Dy1:"
Herluf Winges navn er i dag
mest forbundet med Vorsø i
Horsens Fjord, fordi denne ø i
1 928 blev købt for legatpengene;
Winges opsparede formue.
Vorsø har nu ligget urørt i 82 år
- som det, Winge kaldte et fri
sted. Senere blev øen udnævnt til
Videnskabeligt Reservat, ligesom
Tipperne, Vejlerne, Hirsholmene
og Christiansø. Disse steder
har gennem tiderne fået megen
opmærksomhed, den biologiske
udvikling blev nøje fulgt, især
i den periode, hvor der fandtes
feltstationer, som blev oprettet
af Skov- og Naturstyrelsen, men
senere nedlagt af Danmarks
Miljøundersøgelser.

Vorsø 2008. Laneibmgel blev opgivet 1 9 79. l de
følgende 30 år har træeme bredt sig, og skoven er
ved at dække øen. (Eigil Hol111, 26. 7.2008).

Udviklingen fra dyrket land
til vild natur er blevet fulgt på
Vorsø al lerede fra reservatets
oprettelse i 1 928. Det var især
botanikere, der kom på øen.
Senere, da Skarven omsider fik
lov til at være i fred på øen, blev
der iværksat omfattende under
søgelser af denne omstridte fugls
biologi. Det er Skarven, som
Vorsø især er kendt for, men øen
indeholder så meget andet. Dette
er der nu blevet fortalt om i en
ny bog om reservatet Vorsø, en
status over øens 80 år som natur
reservat.
Førhen talte botanikerne meget
om den urskov, som ville opstå
på Vorsø, efter at skovene og de
opgivne landbrugsjorder blev
overladt til sig selv. Men de
havde ikke taget indvandrende
Skarver, elmesyge og stigende
grundvandstand i betragtning.
80 år er jo ikke noget langt
spand af tid, når man taler om
natur, men på Vorsø kan man
alligevel allerede se en antyd
ning af, hvad der vil ske på
øen. Udvalget af arter falder i
stigende omfang inden for langt
de fleste dyre- og plantegrup
per, lige fra svampe og laver til
fugle. Med andre ord: Natur, der
får lov til at passe sig selv, bliver

mere kedelig, fordi tendensen
er, at nogle få arter tager over.
På Vorsø vil Ask og Ahorn dele
pladsen, dvs. en oprindelig og en
indført plante.
Det faldende artstal på Vorsø
skyldes blandt andet at der før
hen var en kombination af ager
land og natur. Nu, hvor naturen
overtager, forsvinder de fleste
af de arter, som var knyttet ti l
agerland og andre åbne biotoper.
Artstallet i oprindelig dansk ur
skov var næppe høje, og en stor
diversitet fandtes sandsynligvis
kun langs kysterne og i store
moseområder.
På Vorsø lader man tingene ske,
uanset om vi synes, det er godt
eller dårligt, pænt eller grimt. I
ethvert fredet område har man
tilstræbt at bevare noget, man
finder oprindeligt eller i nteres
sant. Skal der være Brushøns el
ler Klyder på Tipperne? Det kan
fagfolk godt diskutere, især fordi
de få områder, hvor der fortsat
er muligheder for at bevare en
stor artsdiversitet, er påvirket af
landbrugets indgreb af den ene
eller anden slags. Sådan er det
også på Vorsø, for det luftbårne
kvælstof kommer naturligvis
også hertil. Og de titusinder af
Alliker og Råger, som overnatter

på øen i vinterhalvåret, skider
så meget, at der også ad den vej
kommer masser af gødning, der
favoriserer arter som Stor Nælde
og B urre-snerre, der kvæler
Tyndakset Gøgeurt og andet
mindre almindeligt.
På Vorsø afventer man, hvordan
det vil gå, helt i Winges ånd,
omend også han udmærket var
klar over, at engen skulle høstes
for at bevare artsrigdommen.
Men der er andre ting han ville
være overrasket over, og som
han ville have haft glæde af at
læse i bogen, om det fristed han
inderligt ønskede for natur, uden
indgreb.
l dag er Vorsø en del af Silke
borg Statsskovdistrikts natur
skovsområde. Ad denne vej
bevares Winges ide om et "Fri
sted for Planter og Dyr, ogsaa de
saakaldt skadelige".
Vorsø - Et Fristed for Naturen
udkommer på Eigil Holms For
lag i efteråret 20 l O med fuld
støtte fra Aage V. Jensens Fonde.
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