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LEDER- TAB AF NATURVÆRDIER 

N aturen i D anmark blev skrevet i 
en slags mandtal i 1 992 med vedta
gelsen af Lov om N aturbeskyttelse. 
Paragraf 3 i denne lov handler om 
naturområder, nærmere bestemt 
søer, heder, overdrev, moser, ferske 
enge, strandsumpe og strandenge. 
Sådanne naturområder - over en vis 
størrelse - blev herefter beskyttet 
mod t i lstandsændringer i forhold t i l  
naturt i lstanden pr. 1 .7 .  1992. 

Det er denne såkaldte §3-natur, der 
her fokuseres på.  D en alle steds nær
værende "lil le natur" uden for dansk 
naturs kerneområder: N atura2000-
områderne, landskabsfredningerne, 
vi ldtreservaterne og de regionale og 
nationale naturparker. §3-otmåderne 
ti ltrækker hverken megen opmærk
somhed eller mange penge, men de 
rummer all igevel store naturværdier. 

Amterne fik i 1 992 ti l  opgave at 
udføre den første registrering af 
§3-områderne. Opgaven var enorm 
og tiden knap, så arbejdet blev i vid 
udstrækning udført som skrivebords
arbejde ud fra l uft fotografier. Nogle 
områder blev samtidig kontrolleret 
ved besøg i felten, så grænserne 
kunne justeres, men mange beskyt
tede områder blev først undersøgt i 
felten år senere. 

Fra 1 992 ti l 2006 opbyggede am
terne en stor ekspertise på beskyt
tede naturområder. Resultaterne af 
disse registreringer kan ses på www. 
miljoeportalen.dk. Her kan al le følge 
med i ,  hvad der er registreret som 
beskyttet natur bl.a. i lokalområdet. 
Det er så ikke ensbetydende med, at 
a l le lodsejere ved hvad §3-natur er, 
så langt fra. 

Med strukturændringen i 2007 over
gik ansvaret for de beskyttede na-

turområder t i l  kommunerne. Mange 
naturfolk frygtede, at der vi l le ske 
en forringelse af §3-områderne, når 
disse blev underlagt en mere lokal 
instans. 

Den frygt delte Danmarks Natur
redningsforening. I maj 2 0 1 0  udgav 
foreningen "Danmarks N a tur 20 l O 
- om tabet af biologisk mangfol
dighed". Den har også de et kapitel 
om de beskyttede naturonu·åder. 
Her skriver Michael Leth Jess: 
''Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) har igennem 2009 foretaget en 
række stikprøver ud fra Miljømini
steriets og Kommunernes Landsfor
enings hjemmeside Mi ljøportalen. 
Miljøportalen er ejeres og myndig
heders adgang til oplysninger om, 
hvorv idt et område er beskyttet eller 
ej . Det har afdækket en lang række 
eksempler på, at § 3-registrerede 
arealer i virkeligheden var opdyr
kede". 

Den 5. november 2010 offentlig
gjorde DMU en offic iel stikprøve
undersøgelse af naturtilstanden i 500 
kvadrater af en størrelse på l x l km 
jævnt fordelt over hele landet. Area
lerne i 1 995 blev sammenlignet med 
arealerne i 2008, og det viste sig, at 
det samlede tab af beskyttede natur
områder var på mellem 2 og 5,5 %. 
Samtidig tyder stikprøveundersø
gelsen på, at der nu findes oversete 
potentielle §3-områder svarende t i l  
en forøgelse af det  registrerede areal 
på 8- 14  %. 

D isse afvigelser er knap så vold
somme, som DN (og vi andre) havde 
frygtet, men slemt nok al ligevel .  
Og  så  fortæller undersøgelsen ikke 
noget om naturkval iteten på §3-area
lerne, kun om de har samme stør
relse som i 1 995. Tages der t i l lige 

hensyn ti l  naturkvaliteten er situatio
nen meget mere alvorlig. 

De negative påvirkninger af stør
relserne på arealerne skyldes især 
opdyrkning og bebyggelse, mens 
naturkvaliteten på otmåderne l ider 
under eutrofiering, udbredelse af in
vasive arter og ti lgroning af højstau
der og vedplanter. D er ses dog også 
positive udviklinger, idet mange nye 
biologiske overdrev udvikles, da en 
del landbrugsarealet - især omkring 
storbyerne - gradvist forvandles ti l  
vedvarende græsarealer. Såvel de 
negative som de positive udviklinger 
bør registreres, så vi kan få et bedre 
overblik over §3-otmådernes areal 
og tilstand. Det er jo en vigtig el af 
vores naturarv. 

M i ljøministeriet meddelte ultimo 
20 l O, at der afsættes 36 mio. kr. 
over to år til at "finkæmme den 
danske natur". Dette beløb svarer t i l  
367.000 i gennemsnit pr. kommune. 
Beløbet fordeles desværre efter 
indbyggerantal og ikke efter natur
indhold. Det er en god start, men 
hvis man virkelig skal foretage en 
finkænming, så er dette beløb ikke 
tilstrækkeligt, så langt fra. Der skal 
mange flere midler t i l .  

Og v i  andre aktive naturfolk må ind
stille os på, at vi  skal se efter mulige 
tegn på forværring af naturti 1standen 
og formindskelse af arealerne på 
§3-områderne i vores nærområder. 
Måske kmme en kampagne som 
"Adopter en eng" være en god ide. 
Det er godt med borgerinddragelse, 
og vi kunne forestil le os naturfolk, 
der holdt øje med bestemte lokale 
naturområder, fotograferede dem 
og beskrev naturtilstanden på dem. 
Ideen er hermed givet videre! 

Red. 



Ferskvandssnegle (Gastropoda) på 
Æbelø og spørgsmålet om arter, 
immigration og overlevelse af po
pulationer på småøer i havet 

Holger N. Garner1 

Freshwater snails (Gastropoda) on Æbelo Island and the question of  
species, immigt·ation and survival of  populations on lesser islands in 
the ocean. This paper reparts on tb e last planned vis i t  and stud y o f the 
fresbwater snail fauna o f som e smal ler Danish islands, in til is  case the 
Æbelø Island a few km NNW ofFunen. On August Il th- 1 3'h 2008, ten 
freshwater ponds and one ditch, identified on local map were visited. S ix 
ponds had dried out  during dry spring 2008, while tbe rest were carefully 
searched for live and dead snails. Here, only two species were found, viz. 
Lynmaea peregra (O. F. Mii ller) and L. s/agna/is (L.) .  Two other species, 
previously found ( 1 999 and 1 934, resp.) o n the island were not found, viz. 
Anisus leucosloma (Mil let) and Acroloxus lacuslris (L.). 
Table l presents 1 7  freshwater snails found during present and previous 
decades on si x lesser Danish islands- 8 species have been found on two or 
more islands while 9 species have only been found on one ofthese islands. 
A large number ( 1 9) of other Danish freshwater snai l  species have not been 
recorded from these islands. There was n o ind i cation o f a simple relation 
between tb e number o f species on an island and its distance to nearest 
mainland snail migration source. In general ,  the freshwater fauna of Jesser 
Danish islands seems to be poor. 
The author believes that transportalion o f freslnvater snails across the sea 
to islands must be rare and accidental. The paper discusses possible means 
o f migration in fresbwater snails presenting small experiments o n newly 
hatched snails of Lymnaea peregra and Physafonlinalis fastening tilem
selves to an art ificial duck foot. 

Key words: Gaslropoda, is/ands, freshwaler pools, populalions, hird Irans
paria/ion, occurrence. 

Som et led i faunistiske under
søgelser af ferskvandssneglenes 
forekomst på danske småøer blev de 
ferske vande på Æbelø opsøgt 1 1 .-
1 3. august 2008. Tidligere under
søgelser afVejrø, Anholt, Sprogø, 
Romsø og Endelave er publiceret 
i Flora og Fauna (Garner 1 999, 
2003, 2005, 2007). Denne artikel 
forsøger samt idig at give et over
blik over den sparsomme viden om 

ferskvandssneglenes forekomst på 
danske småøer. 

Æ bel o 
Den 2 km2 store ø rummer afveks
lende landskaber med høj gammel 
løvskov, åbne græsklædte over
drevsområder, strand og strandeng 
samt klinter af plastisk ler. Øens na
tur har haft en omskiftelig t i lværelse 
med udnyttelse, ikke mindst til jagt 

1Calmus Research, Sirandvejen 5, Sejs, 8600 Silkeborg 
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og skovbrug. Æbelø er fredet og 
ejes af Aage V. Jensens Naturfond. 
Øen er efter visse saneringer på vej 
til en tilstand af naturlig vækst og 
henfalden. Dens bestand af dåvildt 
og mouflaner afgræsser de åbne 
sletteområder. I underskoven breder 
sig stedvis ufremkommelig! krat 
af ørnebregner. Klintekysterne er 
under konstant nedbrydning, hvor 
materialet snart atter aflejres og 
får satellitøen Æbeløholm mellem 
Æbelø og Fyn til at vokse. Selve 
Æbelø ligger ca 4 km nord for det 
fynske "fastland", men er ved revet 
Bråddet forbundet med Æbeløholm 
(0,4 km2), hvorfra en ebbevej fø
rer l ,5 km gem1em vand ti l  Fyn. 
Vandhuller på Æbeløholm fyldes 
årligt med saltvand og er derfor 
ikke medtaget i undersøgelsen. To 
holme, Dræet og Eilinge, l igger 
nærmere land. 

Metode 
Vandhu llerne undersøgtes ved lang
varig og grundig brug af en kraftig 
metalketcher samt visuelt. Et stykke 
af det største indvand Skovsøens 
(B) bredder viste sig utilgængeligt 
pga. et højt og tæt krat af ørnebreg
ner. Af den vandfyldte grøft ( I )  blev 
kun den nedre del undersøgt. Der 
er ved lokal isering af Æbeløs vand
huller benyttet KM S-kort l :25.000 
samt et skovkort opmålt af L. Møl
ler Nielsen. 

Derudover er tidligere fund af 
ferskvandssnegle fra danske små
øer sammenstillet og vurderet ift .  
øernes afstand fra nærmeste spred
ningskilde-her fugleflugts-afstand 
fra nærmeste "større fastland", dvs 
for Æbelø ift .  Fyn. Her er der kun 
medtaget de seks øer, hvorfra der er 
fund fra de senere år, dvs. hverken 
fra Det Sydfynske Øhav (Helweg
Jespersen 1 944-45) eller fra større 
øer som Samsø (Mandahl-Barth 
1 934-35). 

Af den danske sneglefauna kendes 
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36 arter ferskvandssnegle, hvoraf 
bovedparten i princ ippet havde 
kunnet forekomme i de undersøgte 
småøers vandhuller. De faktisk 
fundne arter på de seks øer er her
efter vurderet ift .  disse 36 potentielt 
forekommende arter. 

Endelig er der udført nogle små eks
perimenter med nyklækkede fersk
vandssnegle (hhv. Alm. Mosesnegl, 
Lynmaea peregra og Blæresnegl, 
Physafontina!is) og deres evne til 
at sætte sig fast - og blive siddende 
- på et sandsynlig biologisk spred
ningsmedie, en fuglefod. 

Resultater 
En halv snes småvande udgør 
Æbeløs ferskvandsbiotoper (Fig. l ,  
betegnet A-J). l det regnfattige forår 
2008 var der sket en udtørring af 
de mest lavvandede damme, vist på 
Fig. l uden skravering (F-l). 

Adskillige af de udtørrede vandhul
ler har været stærkt benyttede af 
klovvildtet som drikkesteder, og 
en vis forurening med fæces og 
urin bar fundet sted, ligesom den 
udtørrede bund er til trampet med 
klovspor. Dette gælder t i llige det i 
august endnu ikke udtørrede, men 
stærkt reducerede vandhul E, hvor 
det tilbageværende, sparsomme 
vand var en tyk suppe af andemad 
og dynd, hvor der ikke fandtes 
snegle. I ingen af de udtørrede 
vandbuller fandtes der snegleskal ler. 

De to af vandene A og B har en 
størrelse, så de må betegnes som 
småsøer. Begge er kunstigt dannede. 
Ottetalssøen (Fig. 2a) er skabt ved 
udgravning af et sumpet område, 
og den lavvandede Skovsø (Fig. 
2b) ved opdæmning af grøfter samt 
træfældning. 

Levende snegle fandtes i de vandfø
rende damme og småsøer A-D, men 
ikke i den vandførende grøft J, der 
nær stranden løber gennem et områ
de med strandrørsump. J Ottetalssø
en (A) fandtes arten Stor Mosesnegl 
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F ig. l: Kortskitse over Æbelø. A-E vandførende, F-I udtørrede vandhuller 
og damme. J vandførende grøft. De vandfyldte A-E og J markeret med skra
vering. 
Map sketch ofthe is/and Æbeløjust NW oflarger Danish is/and Fune11. A-E 
pools 1vith Jvate1; F-J dried Oll f pools. J ditc/1 with 11'afe1: 

Lymnaea slagnedis (Linne) i antal 
med slanke, lystfarvede skaller. l 
Skovsøen (B) fandtes ligeledes Stor 
Mosesnegl, men her i en form med 
kraftige, brede og mørktfarvede 
skaller (Fig. 3) .  Der fandtes t i l lige 
døde skaller af arten, l iggende på 
udtørrede mudderflader. I B fandtes 
også den døde skal af et stort, uty
pisk eksemplar af Alm. Mosesnegl 
Lynmaea peregra (O.F. Miiller) 
(Fig. 4), formentlig misdannet ved 
et kraftigt angreb af cercarier. 
I vandhullerne C og D fandtes Alm. 
Mosesnegl, Lyn11wea peregra, men 

begge steder kun som pejus-former 
i meget små eksemplarer. 

Resultatet af undersøgelsen blev 
altså fund af kun to arter fersk
vandssnegle på Æbelø. Hertil 
kommer skivesneglen Anisus leu
costoma (Mil let) fundet på land i 
nærheden af vandhul H ved den 
gamle havn af K.  Fogh i 1 999 (Fogh 
2000). Selvom A. leucostoma ikke 
blev genfundet i 2008, kan arten 
muligvis stadig leve på Æbelø, da 
den er den mest udtørrings-tålende 
ferskvandssnegl her i landet. En-



F ig. 2 A & 8: (A ) Skovsøen og (B)  Otteta lssøen ( F ig. l ) . Foto: J .Th. Garner. 
7\vo of the Æbe/ø ponds, A and B (Pig. /), both of them pennanentlv water

fi//ed and both ofthem hosting freshwater-snai/s. 

delig s ka l  nævnes , a t  H. Schlesch 
meddeler fund af  Skjo ldsnegl, Acm
loXtts /acustris (Linne) på Æbelø 
(Schlesch 1 934), men denne art er 
hel ler ikke genfundet i 2008.  

Diskussion 
Ferskvandssnegle på Æbe/ø 
Æbelø har kun en halv  snes vand
huller, hvoraf måsk e k un de 3-4 
kan anses som permanente, medens 
de øvrige er udsatte for udtørring i 
nedbørsfattige perioder, og øen må 
derfor  betegnes som fattig på leve
s teder for ferskvandssnegle. Ved 

undersøgelsen er der da også k un 
fundet to arter, Lymnaea s/agna/is 
og L. peregra, mens de to tidligere 
fundne arter fra hhv. 1 934 og 1999 
ikke blev genfundet. 

Ferskvandssnegle på danske småøer 
Nærværende artikel er endnu et 
bidrag t i l  fatmistisk undersøgelse af  
småøer og  viser, som det ofte e r  til
fældet med småøer i havet, at  man
ge af deres ferske vande er ustabile 
miljøer, førs t og fremmest  afhæn
gige a f ti ls trækkelig nedbør. Fauna 
(og flora) på iso lerede naturområder 

som øer beskrives forenk let efter 
den såkaldte MacArthur-W i lson-te
ori som resultat af to modsatrettede 
processer, indvandring og uddøen. 

Ud af de 36 danske ferskvands
snegle er 1 7  arter (47%) fimdet 
på mindst en af de 6 øer, enten 
tidl igere el ler i de senes te tiår. De 
fim d n e arter er vist i Tabel l ,  anført 
efter hvor mange s teder og gange, 
de er fundet. Kun 8 arter (de øvers te 
i Tabel l )  er fimdet på på mere end 
en ø, mens 9 arter kun er fimdet 
på en enkelt ø. Ud af disse s idste 
"engangsfimd" er to arter, Anisus 
contortus og Acm/oxus /acustris 
kun fundet for mange år s iden (hhv. 
1 932 og l 934). 

Nitten da nske  ferskvandssnegle 
(53%) er a ldrig fimdet på nogen a f  
de 6 øer), nemlig: Theodoxusfluvia
tilis (Fiodnerit), Vivipants vivipants 
(Stor Sumpsnegl), V fasciatus, 
Valvat a piscina/is, Marstoniapsis 
steinii, Bithynia tentaculata, B. 
/eachi, Lymnaea g/abra, L .  auricu
/aria (Øresnegl), Myxis g/utinosa 
(Sl imhorn), Planorbarius comeus 
(Posthornssnegl), Pianorbis carina
tus (Kølskivesnegl), Anisus vortex, 
A. vorticularis, Gyrau/us al bus, G. 
mssmaesleri, G. riparius, Hippeu/is 
comp/anatus, Ancylus.flztviati/is 
(Huesnegl). 

Spredning cifsnegle til øer 
Det er en oft e  fremsat tanke, at  
spredning af  fers kvandssnegle t i l  
øer i havet s ker ved fi1gles hjælp. G. 
Mandahi-Barth beskæft igede sig ret 
indgående med fænomenet ift den 
Samsøske øgruppe (Mandahl-Barth 
1 934-35),  og mente, at snegleæg 
og små flade skives negle kunne 
hænge fas t  i fi1glenes fjerdragt, og 
at æghobe kan k læbe på fødderne af  
vandfi1gle. 

Charles Darwin noterer lidt kryptisk 
i et PS i et brev ti l  J . D .  Hooker, at 
':fet·skvandst/toi!Itsket'/Jes udbt·ede/se 
har redet ham som en mare", og a t  
han som eksperiment har udklækket 
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en (unævnt) ferskvandssnegleart, 
hvoraf han har fået "40-50 til at 
kravle om på fodenfra en død and, 
det Iy/dees ikke at støde dem af, og 
de kan leve .fem/en, ja .femogtyve 
limer uden vand' ( Darwin 1 859). 
Darwin nævner atter eksperimentet 
i Arternes Oprindelse året efter, med 
en til føjeise om en vandkalve-båren 
snegl ( Darwin, dansk udg. 1 872). 

Jeg har delvist søgt at gentage 
Darwins eksperiment i 2009, dog 
ikke med en naturlig andefod, men 
en fod udskåret i halvblød, glat 
plast. "Foden" blev holdt nedsæn
ket i et akvarium med nyklækkede 
ekspemplarer af Alm. Mosesnegl, 
L. peregra. Snegleynglen krøb 
regelmæss igt op på "foden" , som 
herefter blev taget op af akvariet og 
rystet kraftigt i luften og dernæst 
rystet kraft igt i vand. Snegle på 1 -2 

Fig. 3: Lym
naea s/ag
na/is. Arten 
optræder med 
varierede for
mer på Æbelø. 
Ø verste række 
f ra Ottetalssø
en A, nederste 
fra Skovsøen 
B. Foto: Ole 
Fogh Nielsen.  

Lymnaea 
stagnalis .  The 
species appear 
in differenf 
varieties on 
Æbelø, top mw 
.fi'Oin Olletals
pond A, bollom 
roJV.fi'Oin Skov
pond B. 

Tabel l: Oversigt over fund af ferskvandssnegle på seks danske småøer i denne samt tidligere publicerede undersøgelser. 
Arterne er rangordnet (aftagende fØ lge) efter antal af øer, de er fundet på. Øerne er rangordnet efter afstand fra nærmeste 
fastland - hvor kort afstand iflg. øbiogeografisk teori er en vigtig faktor for højere artsantaL (§) = Bathyomphalus. 
Finding.1· ojfi'!?slnl'afer snails 011 six Danis/i lesser is/ands (o) in the present as 1vel/ as previous (and publisheclj 
studies. Species are lisled by (decreasing orde1) the n111nber afis/and\· they have beenfound 011. Islands are Iisted by 
(increasing orde1) ofdistance (km) lo mainland- JVhere s hor/ distance according lo is/and biogeogmphical theOIJ' is 
an important.fcJcforfor high ;,pecies nt1111beJ: (.§) = Bathyomphalus. 

Ø (Island) Æbelø Romsø Vejrø Sprogø Endelave Anholt 
Km fra fastland 

I!Km from main/and) 4km 4km 7,1 km B km 10 km 45 km 

Videnskabeligt navn N � � N N � � N N � � � � 
Dansk navn o "' "' o o "' "' o o "' "' "' "' 

(Scientific name) o "' w o o "' w o o w "' "' "' "' "' .j>, N m m N N .j>, "' "' "' "' 
Lymnaea peregra Alm. Mosesnegl x x x x x x x x x x x 

Lymnaea stagnalis Stor Mosesnegl x x x x x x 
Anisus leucostoma x x x x x 
Segmentina nitida x x x x x 

Lymnaea trunealu/a Pytsnegl x x 
Aplexa hypnorum x x 

Pianorbis pianorbis Alm. Skivesnegl x x 

Gyrau/us crista Lille Skivesnegl x x 

Valvata crislala x 

Valvata macroslama x 
Potamopyrgus antipodarum Vandresnegl x 
Physa fontinalis Blæresnegl x 

Lymnaea palustris Lille Mosesnegl x 

Anisus spirorbis x 

Anisus (§) contortus x 

Gyraulus laevis x 

Acroloxus lacustris Skjoldsnegl x 

Antal arter (No. of species) 2 1 1 9 4 6 3 4 1 6 4 2 1 
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mm viste s ig uafrystelige både i luft 
og vand. 

Ved samme forsøg med yngel af 
Blæresnegl, Physafonlina/is, viste 
det s ig, at denne art ikke formåede 
at ho lde s ig fast på "andefoden", når 
den rystedes i vand. L. peregra er da 
også efter alt at dømme den fersk
vandssnegl, der er udbredt til flest 
af de danske småøer (Tabel l ), idet 
den i tidens løb er konstateret fore
kommende på 25 af disse, medens 
der ikke er gjort fund af P fonlinalis 
på en eneste af dem. Fors øget med 
L. peregra viser, at snegleyngel vil 
letHule overleve på en ands fødder 
og ho lde sig fast under andens flyv
ning og svømning. 
Den svenske fors ker Bengt Huben
dick skriver: " . . . med s/ars/a san
nolikhel sker spridning medfåglar 
och andra.f!ygande c/j111; många 
direkla observalioner bekriifter 
delle" (Hubendick 1 949). W.J .  Rees 
behandler også problemet om luft
båren udbredelse af mo l lusker. Hans 
eksempler vedrørende ferskvands
s negle omfatter seks iagttagelser fra 
Austral ien samt af den nordame
rikanske vadefugl Bartramskl ire 
(Barlramia longicaudala), der 
muligvis ligefrem fæster s negle af 
s lægten Physa t i l  s in fjerdragt som 
proviant på s in trækrute! Endelig 
nævnes fugletransport af ravs negle 
Succ inea, landsnegle der lever en 
sædvanligvis nu l m. amfibisk t i l
værelse ved de ferske vande (Rees 
1965). 

Når Schlesch ( 1934) oplyser om 
fund af Skjo ldsnegl, Acroloxus 
lacuslris, fra Æbelø, retter dette 
opmærkso mheden mod en meget 
spec iel form for l ufttransport af 
netop dem1e l i l le og lette art, idet 
den er iagttaget s iddende på dæk
vingerne af s tore vandkalve, Dyti
scidae. Mandahl-Barth nævner kort 
fænomenet, og Rees opregner en 
halv snes observationer af s negle af 
famil ien Ancylidae på vandkalve. 
Adskil l ige af disse observationer er 
dog over hundrede år gamle. Arts-

1 
25 mm 

l 
Fig. 4 :  Alm. Mosesnegl, Lynmaea peregra, dødfundet i Skovsøen B, eneste 
fundne ex . i denne sø .  Skallen stor og misdannet, måske pga. angreb af cer
cm·ier. 
Lymnaea peregra shell.fi'om pool B. Deform ed, possibly due lo heavy cer
caria il!f'eslalion. 

hestemelsen hos Rees er ret forvir
rende, idet han som bio log i engelsk 
tradition synes at kalde Acroloxus 
lacl/Siris fo r Ancylus.f!uvialilis. Vor 
A. ftuvialilis (O.F. MUller) kaldes i 
den engelske tradition Ancylas/rum 

fluvialile (Macan). Men efter den 
opgivne forskel i arternes levevis 
kan der næppe hers ke tvivl om, at 
den insektbårne snegl er A. lacu
slris. Denne lever mellem planter 
og afsætter s ine ægkaps ler på fx 
vissent løv på bunden af vandet. A. 
lacuslris synes derved nok at være 
i stand til at sætte sig på vandkalve 
i ro, medens A. fluvial i lis lever 
ret statisk på s ten i vandløb og på 
brændingsbredder og sædvanligvis 
fæstner sine ægkaps ler på under
s iden af s ten ( Bondesen 1 950) .  
Herved har arten ikke s tore c hancer 
for at møde en vandkalv s tor  nok t i l  
transport. Rees tvivler ikke på, " . . .  
a l  vandbiller spiller e n  ikke uwe
sen/lig rollefor lokal udbredelse". 

A. laCIIslris er foruden på Æ belø no
teret fra Thurø (Helweg-Jespersen 
1944-45) og Samsø (Mandahl-B arth 
1934-35). 

Selvom konkrete eksempler på 
fugletransport af ferskvandssnegle 
må betegnes som sparsomme, er det 
ikke desto mindre en kendsgerning, 
at selv snegle, der vanskeligt klarer 
transporten, har fundet vej til endog 
oceaniske øer. Det er fx gådefuldt, 
hvordan hues neglen Ancylusftuvia
lilis med den ovenfor  nævnte leve
vis er nået t i l  Aco rerne og Madeira 
(Fig. 5), der l igger hhv. 1500 km fi·a 
Portugals og 800 km fra Marokkos 
kyst (Hughes 1995; Strauder 199 1 ,  
1995) .  Huesneglens skalform uden 
snoning gør den yderligere dispone
ret for udtørring, og saltvand tåler 
den ikke. Begge de nævnte øgrup
per er typiske oceanøer og har, som 
næsten samtlige sådanne, aldrig 
været i nærmere fo rbindelse med 
fastlandet. På disse afstande kan 
fugletransport af arten vel næppe 
tænkes . 

Museumsinspektør Frank Jensen 
har imidlertid gjort mig opmærksom 
på en meget spec iel mulighed for 
humantransport, idet skibsmandska
ber i sej lskibenes tid hentede drik
kevand i tønder og pøse fi·a vandløb 
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på kysterne. Herved kan mindre 
sten fra vandløbenes bund være 
fulgt med vandindtagningen. Even
tuelt påsiddende A . .fluviatilis eller 
artens æghobe kan være fulgt med 
og have overlevet, indtil de måske 
ved næste vandindtagning er faldet 
i udløbet af vandløb ved øernes 
kyster. Herved kan selv sådanne, ret 
stationære snegle være spredt til øer 
i oceanet. A . .fluvial i lis har overlevet 
i 164 dage i kun 300 cm3 stillestå
ende vand, hvor den oven i købet 
har ynglet med udklækkede unger 
(Garner 1975), og har teoretisk kun
net overleve en transport som den 
overnævnte. For god ordens skyld 
skal det dog nævnes, at A . .fluviatilis 
hidtil ikke er fundet på danske små
øer, hvor der vel heller næppe findes 
en for arten egnet biotop. 
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Danske hvalfund (strandinger) i 
perioden 1998-2007 

Carl C/11: Kinze1, T11yge ]ensen2, Svend Tougaard1, Hans f. Baagøe4 

Records of cetacean strandings on the Danish coastline du ring 1998-2007 
The paper provides a l ist offinds of whales and dolphins, other than the 
harbour porpoise (Phocoena phocoena), found (stranded, by-caught or 
euthanized) along Danish coasts during 1 998-2007 and compares these 
tindings with the preceding two decades, 1978- 1987 and 1988- 1997. 
For 1998-2007, a total of 116 individuals i n  10 different species was 
found, the highest numbers ever documented for a decade in Denmat-k. 
White-beaked dolphin (Lagenorhynchus albirostris) was the most 
commonly encountered species with strandings in al l  ten years. Second 
in frequency was the minke whale (Balaenoptera acutorostrata) with 
finds in all years except 2002 and 2005.  The common dolphin (Delphinus 
delphis) was encountered in 200 1 -2004 and 2007, the white-sided dolphin 
(Lagenorhynchus acutus) in 1 998, and 2005-2007, and Risso's dolphin 
( Grampus griseus) in 2007 for the first time since 1938 .  The Iong-finned 
pilot w hale ( Globicephala mel as) w as found in 1999-2000, 2002 and 
2007, the k i ller whale (Orcinus orca) in 2007 and the sperm whale 
(Physeter macrocephalus) in 2000 . F irs! records for Danish coastal waters 
occurred for striped dolphin (Stene/la coeruleoalba) in 1998 and (rather 
surprising1y) Bryde's whale (Balaenoptera b1ydei) in 2000 . 
Compared to the two previous ten-year periods, J 998-2007 showed highest 
number ever ofwhite-beaked dolphins and minke whales, a significant 
increase in occurrence ofwhite-sided and common do1phins, and a marked 
decrease in frequency o f sperm whales. 
A total of95 stranding records (82%) originated from the Danish North 
Sea and Skagerrak coasts. For the same years ( 1998-2007) fewer records 
and individuals were found along the Dutch coast (N=82) and the English 
North Sea coast (N=66). The number of species rep01·ted from the Danish 
North Sea and Skagerrak coast line was 7,  which was Jess than along the 
Dutch ( 1 3  species) and English ( 1 5  species) coasts. 

Key "'ords: Whale, dolphin, strandings, Denmark 

l havet omkring Danmark forekom
mer der ikke kun Marsvin, men til 
tider - mere eller mindre hyppigt
også en række andre hvalarter (Kinze 
2007). En afh ovedkilderne til denne 
viden er en systematisk registrering 

afhvalfund, dvs. hvaler fimdet døde 
eller aflivet på stranden samt landede 
døde hvaler, uti lsigtet fanget og 
druknet i fiskeredskaber. 

Tidligere oversigter over hvalfund 

ved de danske kyster er publiceret 
for årene 1 575- J 99 J af Kinze ( 1995) 
og for J 992-97 af Kinze et al. ( 1998). 
Her gives en tilsvarende oversigt 
over de seneste års (1998-2007) fimd 
og de enkelte arters indbyrdes hyp
pighed, og dette muliggør herudover 
en sammenligning dels med tidligere 
danske fimd og dels samtidige neder
landske og engelske fimd. 

Metoder og materialer 
Listen er sammenstillet på grundlag 
af indberetninger fra årene J 998-
2007 ti l landets statsskovdistrikter 
jvf. Beredskabplanen vedrørende 
Havpaitedyr og Hmfugle (Jepsen 
1997) og Fiskeri- og Søfartsmuseet 
i Esbjerg og Statens Naturh istori-
ske Museum (Zoologisk Museum) 
i København. l årene 2000-2002 
foregik indsamlingen som led i de 
to museers fælles projekt Fokus på 
Hvaler (Kinze & Jensen 200 1;  Kinze 
et al .  2003), der førte til oprettelsen 
af hjemmesiden www hvaler.dk. Da 
detme hjemmeside videreførtes efter 
projektets ophør, omfatter nedenstå
ende liste endvidere indberetninger 
direkte ti l  hjemmesiden. 

Marsvinet, den mest almindelige af 
hvaler i danske farvande, henvises 
på grund af det store antal indberet
ninger ti l  en særskilt gennemgang 
andetsteds og på et senere tidspunkt. 

Artsbestemmelsen blev foretaget på 
grundlag af l )  indsamlede hele el
ler dele af dyr, 2) fotografier eller 3) 
detaljerede rapporter. 

For de enkelte fund angives dato, 
lokalitet, totallængde (TL) samt 
totalvægt (TW), køn og belæg for 
bestemmelse (MCE**** for Statens 
Naturhistoriske Musetun og C**':' 
for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Foto, 
rapport eller henvisning til www. 
hvaler.dk eller figur i denne artikel 
(Appendiks 1 & Fig. 6). 

'Rosenørns Alle 55 2/v. , 1970 Frederih·be1g C. 2 Gravsgade la, 6730 Ribe. 1 Gl. Færgevej 9, Kongsmark, 6792 
Rømø. 'Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø 
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Resultater 
Der blev fundet l O arter blandt de i 
alt 1 1 6 dødfundne hvaler i perioden 
1998-2007, heraf to nye arter for 
Danmark, Stribet Delfin (Stene/la 
coem!ea!ba) og Brydeshval (Ba
laenoptera b'J'dei) (se appendiks 
l for detaljer) .  Hvidnæse (Lage-
1/0rhynchus albirostris) tegnede 
sig som den hyppigste art med 76 
fund (65%) og Vågehval (Balae
noptera acutorostrata) som den 
næsthyppigste med 1 8  fund ( 1 6%). 
Tredje og fjerde var A lmindelig 
Delfin (Delphinus delphis; 7 fund) 
og Hvidskæving (Lagenorhyn
c!ws acutus; 6 fund). Langluffet 
Grindehval (Giobicepha!a melas) 
tegner sig for 4 fund. De resterende 
fem arter, Stribet Delfin (Ste-
ne/la coeruleoalba), Rissosdelfin 
(Gra111pus griseus), Spækhugger 
(Orcinus orca), Kaskelot (Physeter 
11/acrocephalus) og Brydeshval 
(Balaenoptera biJ'dei) er kun re
præsenterede ved et enkelt fund 
hver (Tabel l ) . 

Da ingen af fundene med sikkerhed 
kunne knyttes sammen og derved 
henføres t i l  fJerfoldsstrandinger er 
antallet af strandinger og antallet af 
individer det samme for denne tiårs 
periode. 

Enkelte arter 
Hvidnæse blev fundet i samtlige 
år og svingede mellem 2 (2006) 

Fig. l .  Nyfødt han af Hvidnæse fundet 2 1 .  juni 2003 ved Tramun Strand. 
Foto: Andreas Hernamm. New bom 111ale oj'a 111hite-beaked dolphinfound 
at Trall/1111 Strc111d. June 2 f 2003. 

og 1 6  dyr (200 l )  med gns. 7 ,6/år. 
Der var flere fund af nyfødte ( 1 2 1  
cm) eller meget unge hvidnæser 
( 1 57 cm og 1 5 8  cm) (App. l, fig. 
l ). Hvidskæving optrådte 5x hyp
pigere i de sidste fem år (gns. l /år) 
end i periodens første fem år, hvor 
der kun blev gjort et enkelt fund. 
A lmindelig Delfin optrådte 2,5x så 
hyppigt i de sidste fem år som i de 
første fem år (Fig.2). Langluffet 
Grindehval optrådte med en hyp
pighed på 0,4 pr. år el ler næsten 

hvert andet år. Spækhugger op
trådte kun med et enkelt fund (Fig. 
3 )  l igesom Kaskelot. Forekomsten 
af Vågehval svingede 0-3/år, gns. 
1 ,8/år (Fig. 4) .  

Stribet Delfin (Kinze et a l .  2000) 
og Brydeshval (Kinze 2006a) blev 
begge for første gang overhovedet 
fundet på en dansk kyst. Rissos
delfin (Fig. 5) blev fundet for kun 
tredje gang i Danmark (to fund i 
1938) .  

Tabel l :  Oversigt over de enkelte års fund. l Total find s b y  species a11d yen r (1998-2007). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 l alt 

Hvidnæse White-beaked dolphin 4 5 8 16 14 7 7 lO 2 3 76 
Hvidskæving White-sided da/ph in l 2 l 2 6 
Alm. Delfin Common dalphin l l 3 l l 7 
Stribet Delfin Striped dolphin l l 
Rissosdelfin Risso's do/ph in l l 
Grindehval Langfinned pilot whale l l l l 4 
Spækhugger Killer whale l l 
Kaskelot Sperm whale l l 
Vågehval Minke whale 2 2 2 3 o 2 3 o l 3 18 
Brydeshval Bryde's whale l l 

8 8 13 20 16 12 11 12 3 12 116 
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Fig. 2. Almindel ig Delfin fundet på Alrø Nordstrand i Horsens Fjord i 
september 2007. Foto: Lone Liboriussen. 
Common dolphinfound an the northern beach oj 'A/1'0 in the Horsens Fjord 
in September 2007. 

Fig. 3. Ung 
han af Spæk
hugger 
strandet 1 3 .  
februar 2007 
ved Frede
rikshavn - før 
dissektionen 
på Fiskeri- og 
Søfartsmuse
et. Foto: C.C.  
Kinze. 

Young male af 
killer w/w/e 
s/randed near 
FJ·ederiks/wv11 
F ebmmy 13 
2007 -just 
befare dis
see/ion at 
the Fisheries 
and A;faritime 
Museum in 
Es�jerg. 

Sammenligninger med periodeme 
1988-1997 og 1 9 78-198 7. 
Ift. denne seneste tiårsperiode var 
antallet af dødfundne individer l idt 
lavere i 1 988- 1 997 ( l  06 individer) 
og i 1 978- 1 987 kun ca. en tredjedel 
(37) .  

Perioden 1 988- 1 997 var dog stærkt 
præget af de to store strandinger af 
Kaskelot fra 1 996 ( 16 dyr) og 1 997 
( 1 3  dyr) og en større bifangst af 
Grindehval nord for Skagen i 1 996 
(9 dyr). De 106 individer fordeler 
sig derfor på kun 69 strandinger. 
I perioden 1 978- 1 987 var der to 
strandinger på hver to individer 
af Kaskelot og Hvidnæse, hvorfor 
antallet af bændelser var i alt 35 
(Tabel 2). 

I den seneste tiårsperiode blev der 
fundet 2 arter mere end i 1 988-97(8 
arter) og l art mere end i 1 978- 1 987 
(9 arter). Hvidnæse, Grindehval, 
Spækhugger, Kaskelot og Vågehval 
registreredes i a l le tre tiårs-perioder, 
og regnes levende strandinger og 
observationer med, gælder det også 
for Almindelig Delfin og Døgling. 

Hvidnæse var i alle tre tiårs-perio
der den hyppigste art. Det gns. an
tal/år er steget støt fra l ,9 over 4, 2 
til 7,6 i nærværende periode. Hvid
skæving udviste den største stigning 
fi"a ingen fund i 1 978- 1 987 over O, l 
fund/år i 1 988- 1 997 til 0,6/år i inde
værende periode. Almindelig Delfin 
har også vist en betydelig fremgang 
fra O, l over O til 0,7.  Stribet Delfin 
dukkede op for første gang og Ris
sosdelfin dukkede op for første gang 
siden 1 938 .  Langluffet Grindehval 
blev konstateret dobbelt så hyppigt 
som i de foregående to perioder, når 
man regner i antal hændelser. Det 
høje individtal for perioden 1 988-97 
skyldes den ovennævnte bifangst (9 
stk.) i 1 996 af Grindehval. Fund af 
Spækhugger har i perioden ligget 
konstant henover de sidste tre årtier 
med l fund pr. årti. Kaskelot er gået 
meget tilbage i hyppighed regnet i 
antal hændelser ti l  l hændelse/årti 
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Arter 

SpeeJes 

Hvidnæse 

WIJite-beaked Dolphin 

Hvi<lskæving 

W/Jite-sided Dolp/Jin 

Almindelig Delfin 

Common Dolphin 

Stribet Delfin 

Striped Dolphin 

øresvin 

Bolteinose Dolphin 

Rissosdelfin 

Risso'S Dolphin 

Grindehval 

Langfinned Pilot Whale 

Spækhugger 

Killer Whale 

Dværgspækhugger 

Siranainger 

Strandmgs 

1998- 1988- 1978-
2007 1997 1987 

76 42 1 8  

6 o 

7 

o o 

o o o 

o o 

2 2 

o o o 

l naivloer 

lndfV/duals 

1998- 1 988-
2007 1 997 

76 42 

6 

o 

o 

o o 

o 

4 10  

o o 

1 978-
1987 

1 9  

o 

o 

o 

o 

2 

o Pygmy Killer Whale 

Hvidhval Fig. 4. Vågehval fundet 22. april 2007 ved Krusemølle, 
Beluga Whale o o o o Åbenrå Fjord. Foto: Dennis Calender. 
Næbhval Mi11ke tvlwle.fo1111d 11ear Kmsemol/e, Abe11rå Fjord, April 22 
smverby'S Beaked Whale o o o o 
Døgling 

Boltlenose Whale o o 
l<askelot 

Sperm Whale 10 3 39 
Vågehval 

Minke Whale 1 8  6 6 1 8  6 6 
Brydeshval 

Bryde's Whale o o o o 
Sejhval 

Sei Whale o o o o 
Finhval 

Fin Whale o o o o o o 
Ubestemt delfin 

Unspecified dolphin o 5 5 
1 1 6  69 35 1 1 6  106 37 

Tabel 2: Sammenligning af antallet strandinger (en
keltstrandinger og multiple strandinger) og antallet 
individer for de tre ti-årsperioder 1 978- 1 987, 1 988-
1 997 og 1 998-2007 

2007. 

Comparisoll o(1111111ber o(slm11di11gs (sil!glelnllllfi
ple) and 1111111ber ofindividllalsjor the three 111-year
periods 1 9 78- 1 987, 1 988-1997and 1 998-2007 

Fig. 5. Rissosdelfin fundet død i Lejre Vig, Roskilde Fjord, 
1 5 .  apri l 2007. Foto: Hans J. Baagøe. Risso :s dolphinjou11d 
dead in Lejre Vig, Roskilde Fjord, April 15 2007. 

mod I O  hændelser/årti i foregående 
årti og 3 i årtiet før. Vågehvalen er 
blevet hyppigere med l ,8/år mod 
kun 0,6 i de to foregående perioder. 
Brydeshvalen blev konstateret for 
første gang. 

Døgling blev ikke fundet strandet i 
1 998-2007, men det var l ige ved at  
ske ved Hundested i august 2000 
(Kinze et al. 2003). Almindelig 
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Næbhval (Mesopoldon bidens) 
blev kun fundet i 1 988- 1 997. 
Hvidhval (Delphinaplerus le11cas) 
og Sejhval (Balae11optem borea
l is) er kun fundet strandet i 1 978-
1 987.  

Øresvin (T11rsiops tm11catus), 
Dværgspækhugger (Feresa atfelw
ata), Halvspækhugger (Pse11dorca 
crassidens),  Finhval (Balaenop-

fem physalus), Pukkelhval ( Mega
ptera 11ovaea11gliae) og Nordkaper 
(Eubalaena glacial is), der t idl igere 
er fundet i Danmark ( Kinze 2006 
b & c), blev ikke fundet strandet 
i nogen af de tre årtier. Ø resvin, 
F inhval og Pukkelhval er dog ob
serveret levende i danske farvande 
i nærværende periode og i 1 988-
1 997, mens Hvidhval observeredes 
i 1 995 (KillZe et a l .  2003).  



Danmark Nederlandene Tabel 3. H val-
AniSpecies Denmark The Netherlands England arternes hyppighed 
Hvidnæse 

Willile-beaked Oolphin 68 49 

Hvidskæving 
Hvidnæse 6 

Whlile-beaked Oolphin 

Common Oolphin 2 

Stribet Delfin 

Striped Oolphin 3 

Øresvin 
Bolteinose Oolphin 

Rissosdelfin 
Risso's Dolphin 

Grindehval 

Langfinned Pilot Whale 2 

Spækhugger 
l<iller Whale 

Alm. Næbhval 
Sowerby's Beaked Whale 

Blainville N 
8/ainvi//e's Beaked Whale 

Doglin g 

Boltlenose Whale 

Småhovedet Hval 
Cuvier's Beaked Whale 

Kaskelot 
Spe1m Whale 

Vågehval 
Minke Whale 1 3  6 

Sejhval 

Sei Whale 

Finhval 
Fin Whale 5 
Pukkelhval 

Humpback Whale 3 

l ait 
In total 95 82 

Kystlængde 

Length of coast (km) 6061 4512 

Antal strandinger pr 1 00 km kyst 

Strandings per 100 km units 15,68 1 8 , 1 8  

Udvikling i indrapporteringer 
Antal let af indrapporterede døde 
hvaler, især de mindre arter, synes 
fortsat at stige og afspejler med 
stor sandsynlighed en øget indsats 
over det seneste årti. Det hænger 
bl .a .  sammen med gennemførelsen 
af projektet Fokus på hvaler i Dan
mark og videreførelsen af hjemmesi
den www hvaler.dk, som har givet 
befolkningen en øget interesse i at 
anmelde strandinger. 

Sammenholdes strandingsresulta
terne med hjemmesidens observati
onsmeldinger fremgår det med ty
delighed, at ikke a l le hvalarter, der 
optræder i danske farvande, b l iver 
dokumenteret som strandinger. Så-

1 5  
(antal individer) ved 
den danske nordsø-

5 og skagerrakyst og 
de nederlandske og 

5 
engelske Nordsø-
kyster. 

3 Cetacean species 
frequency (1111111ber 
ofinclividtta!s) 
along the Danish 
Nor/h Sea and 
Skagerrak coas/ 
and the Dutc/1 and 
English North Sea 
coasts 

4 

7 

1 0  

3 

4 

66 

1 2233 

5,4 

ledes er der i flere år uden efterføl
gende strandinger gentagne gange 
observeret Finhval og A lmindelig 
Delfin og i enkelte år også Døgling, 
Hvidhval og Øresvin (Kinze et al .  
2003 ; Kinze 2006c) 

Strandinger i nabolande 
Da der både forel igger en neder
landsk oversigt (Camphuysen et 
al. 2008) og britiske rapporter 
(Deavi l le  & Jepson 2007, 2008; 
Muir et a l .  1 999-2000; Sabin et 
al .  200 1 -2006) kan disse sammen
l ignes med danske fund. Der blev 
fundet 95 hvaler langs den danske 
N01·dsø- og Skagerrak-kyst. De 
ti lsvarende tal for Nederlandene og 
den engelske Nordsø-kyst er hhv. 
82 og 66. Tages der højde for ky-

sternes længde, har Nederlandene 
den højeste fundrate med 1 8  hval
fund pr. 1 00 km kyst, fulgt af den 
danske Nordsø-kyst med næsten 
1 6  og den engelske med lidt over 5 
(Tabel 3). 

Hvidnæse var den hyppigste art 
langs a l le  tre kystlinier, dog er 
arten kun dominerende (>50 %) i 
Nederlandene og Danmark. Hvid
skæving optrådte i næsten samme 
antal langs de tre kyster. Alminde
l ig Delfin optrådte hyppigere i an
tal langs de engelske kyster, mens 
Stribet Delfin havde højere hyppig
hed ved de nederlandske og en
gelske Nordsø-kyster. Grindehval 
havde den hyppigste forekomst 
ved den danske Nordsø-kyst, mens 
kaskelotstrandinger var langt hyp
pigere langs både den nederlandske 
og engelske Nordsø-kyst. Fælles 
for al le tre kystlinier er også Våge
hvals t i lstedeværelse som næsthyp
pigste art, dog med betydelig 
højere hyppighed langs den danske 
og engelske end den nederlandske 
Nordsø-kyst (Tabel 3). 

Antal let af arter, der konstateredes 
ved den danske Nordsø-kyst var 7, 
mens tallet ved den nederlandske 
og engelske kyst med hhv. 1 3  og 
1 5  var dobbelt så højt .  Pr. l 00 km 
kystl inie giver det l ,  1 6  for den 
danske kyst mod 2,88 og l ,23 
ved hhv. den nederlandske og den 
engelske kyst. Det højere artsantal 
ved den engelske kyst kunne altså 
forklares ved en længere kystlinie, 
der spænder over et mere mangfol
digt habitat. Det højere tal i Neder
landene er derimod måske snarere 
udtryk for en højere opmærksom
hed blandt befolkningen i et tæt 
befolket land. 

Tak 
Yildtkonsulenter, frivi l l ige og 
Ragnh ild Skov (Fiskeri- og Sø
fartsmuseet) takkes for hjælp i 
forbindelse med indsamling, regi
strering og udredninger. 
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Figur 6. Kort, der viser dødfundne hvaler, primært strandinger, i Danmark 1 998-2007 .  
M aps showingfinding siles o f dead w hales, primari/y stranded w hales in Denmark 1 998-2007. 

Vågehval - Minke whale 

Stribet Delfin - Striped dolphin 

* 
Spækhugger - Killer Whale 

* 
Rissosdelfin - Risso's dolphin 

• 
Kaskelot - Sperm whale 

Il 
Hvidskæving - White-sided dolphin 

x 
Hvidnæse - White-beaked dolphin 

• 
Grindehval - Longfinned pilot whale 

<> 
Brydeshval - Bryde's whale 
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Alm. Delfin - Common dolphin 
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Appendiks l :  Liste over registrerede strandinger i Danmark 1998-2007. 
List o f reported stmndings 

Hvidnæse (Lageuorliyuc/ms albirostris) 

År Dato TL, TW K.on Lokalitet Belæg 
1 998 1 9. juni 245 cm. Han Fjand Bjergehuse c 85 
1 998 4. jul i  275 cm Han Klitmøller c 87 
1 998 9. jul i  2 1 0  cm ? Gammel Skagen c 89 
1 998 25. august Ca. 280 cm ? Rømø C 93 
1 999 29. marts 255 cm Hun Gammel Skagen c 1 09 
1 999 1 2. maj 237 cm Hun Skallingen c 1 1 3 
1 999 2 1 . juni 238 cm ? Rødhus c 1 1 5 
1 999 1 9. juli  Ikke målt  ? Jyllands vestkyst c 1 22 
1 999 30. november 224 cm, 1 76 kg Han Vangså, Thy c 1 28 
2000 l O. februar 254 cm Hun Lakolk c 1 32 
2000 1 3 . juni 270 cm ? Blokhus c 1 46 
2000 1 6. juni 225 cm, 1 87,5 kg Han Ejstrup Strand MCE 1 245 
2000 2 1 . juni 267 cm Han Vigsø MCE 1 249 
2000 2 1 . juni 215 cm Hun Lild Strand MCE 1 250 
2000 1 0. juli  238 cm ? Hvide Sande Foto 
2000 1 5 .  juli  244 cm ? Fjaltring c 1 50 
2000 2 3 .  december 277 cm, 335, 5 kg Han Øster Hurup MCE 1 254 
200 1 23.  maj 255 cm Hun Klosterhede MCE 1 25 8  
200 1 24. maj 250 cm Hun Lodbjerg Fyr Foto 
200 1 30. maj 2 1 6  cm, 1 60 kg Hun Husby klit  MCE 1 256 
200 1 5. juni 234 cm Han Fremskudte dige MCE 1 257 
200 1 7. juni 227 cm Hun Klosterhede MCE 1 259 
200 1 7. juni 255 cm Han Holmsland Klit MCE 1 260 
200 1 8. juni 2 1 6  cm Hun Husby Kl i t  MCE 1 2 6 1  
200 1 1 2. juni 254 cm Hun Søndervig MCE 1 262 
200 1 1 2 . juni 224 cm Han Lild Strand MCE 1 263 
200 1 2 5 .  juni 2 1 3  cm Han Nord for Søndervig MCE 1 264 
200 1 5. juli  220 cm Han.  Buldbjerg/Lild Strand MCE 1 265 
200 1 1 2. jul i  220 cm ? Skagen MCE 1 266 
200 1 1 3 .  jul i  242 cm ? Rødhus MCE 1 267 
200 1 7. august > 200 cm ? Saltum Strand MCE 1 268 
200 1 l O. september 2 1 6 cm ? Stenbjerg MCE unsp 
200 1 2 1 .  september 235 cm Han Fjaltring MCE 1 303 
2002 30. januar 270 cm, 283,5 kg Han Febbersted MCE 1 2 7 1  
2002 30. januar 272 cm, 273,5 kg Han Febbersted MCE 1 272 
2002 30. januar 279 cm, 292,5 kg Han Vigsø MCE 1 273 
2002 1 0. maj 268 cm, 307 kg Han Gl.  Skagen MCE 1 276 
2002 22. juni 235 cm Han Saltum Strand MCE 1 278 
2002 2.  juli  2 1 0  cm Hun Grønhøj Strand MCE 1 279 
2002 3.  j u l i  2 4 0  c m  H a n  Strandgården, U lborg MCE 1 302 
2002 3. j u l i  2 3 4  c m  Hun Klitmøl ler. MCE 1 3 04 
2002 1 2 .  jul i  c 250 cm ? Agger Tange, høfde 9 1  Rapport 
2002 1 3 .  jul i  2 1 9  cm ? Lyngby Strand Rapport 
2002 1 5 .  juli  2 1 0  cm ? Agger Tange, høfde 89 MCE unsp 
2002 28. oktober 242 cm, 242, 5 kg Hun Nr.  Vorupør MCE 1 287 
2002 8.  november 250 cm, 240 kg Hun Sødringholm MCE 1 2 8 8  
2002 8.  november 24 7 cm, 220 kg Hun Sødring Kær MCE 1 289 
2003 6. april 1 87 cm, I OO kg Han Husby Klit, nedgang C ! 53 c 1 96 
2003 1 5. maj 263 cm Han. Kandestederne Naturama 
2003 ! ?. juni 268 cm Han Vigsø Rapport 
2003 2 1 . juni 1 2 1  cm Han Tranum Strand Fig. l .  
2003 2 8 . juni 245 cm Hun Husby Klit c 204 

98 



År Dato TL, TW Ko n Lol<alitct Belæg 
2003 7 .  ju l i  Ca.  270 cm ? Ebeltoft Havn Rapport 
2003 6 .  august 250 cm ? Svinkløv Strand C unsp 
2004 24. april 250 cm Hun Ulstrup Sønderstrand MCE 1 305 
2004 2 1 .  maj 2 1 5  cm Hun Stenbjerg Rapport 
2004 26. maj 22 1 cm Hun Housirup Strand Gl.  Gab c 2 1 3  
2004 22. juni 240 cm Han Bækbygård Strand C 2 1 2  
2004 28. juni Ej målt  ? Husby Klitplantage c 2 1 4  
2004 1 5 . september C. 200 cm ? Jyllands vestkyst Foto 
2004 1 8. november 222 cm Hun Kammerslusen, Ribe c 220 
2004 9. december 2 1 2  cm Hun Tornby Strand ved Fyrklit Rapport 
2005 9. januar 262 cm ? Grenen www.hvaler.dk 
2005 14. januar 264 cm Hun Østside af Grenen, Skagen Rapport 
2005 1 4 .  april 1 58 cm Hun Vigsø Rapport 
2005 25. maj 200 cm Hun Spidsbjerg Strand c 244 
2005 28. maj 285 cm Han Lønsirup Strand Foto 
2005 3 1 .  juli  304 cm ? Lodbjerg klinterne Rapport 
2005 1 2. august 1 57 cm Han Norlev Strand Rapport 
2005 3 1 .  august 2 1 7  cm Han. H irishals Strand Rapport 
2005 7. september 2 1 5  cm Han H i rtshals fyr Rapport 
2005 25. september 250 cm, 225 kg Hun Nørre U tterup c 247 
2006 2 1 .  januar 250 cm Han Hals Barre Foto 
2006 25. december 252 cm Hun Snewn Sluse c 256 
2007 1 5 . april Ca 1 90 cm ? Søby Rev Rapport 
2007 8.juni C .  230 cm ? K irkefloden Læsø Foto 
2007 23. juni 244 cm, 1 84 kg Langerhuse, Harboøre c 262 
2007 1 7. juli  Ej målt ? Tornby Strand Rapport 

Hvidsl<æving (Lageuorltync/111s ac11111s) 

År Dato TL Ko n Lokalitet Belæg 
1 998 7. juli  2 1 8  cm, 1 4 5  kg Hun Harboøre c 88 
2005 8. august 258 cm, 1 88 kg Han Rømø Sønderstrand c 246 
2005 20. december 276 cm, 1 70 kg. Han Husby Klit C 248 
2006 3 1 .  august 250 cm Han Sidselbjerg ved Søndervig c 253 
2007 6. marts 253 cm, 1 76,5 kg Han Vejers Strand c 259 
2007 7. april 2 1 6  cm, l 05 kg Han Vrist, H arboøre tange C 260 

Almindelig Delfin (Defpltinlls delpit is) 

År Dato TL Ko n Lol<alitct Belæg 
200 1 27. april 2 1 0  cm, 68 kg Han Vej le Havn C l 60 
2002 24. december 1 67 Cm. 64 kg Hun Frederikssund MCE 1 29 1  
2003 4.  april 1 7 1  cm Hun Store Havelse Strand MCE 1 293 
2003 5.  september 220 cm, 1 1 9 kg Han Brejning, Vej le Fjord C 2 1 0  
2003 20. september 1 8 1  cm Han Våningvejen Manø c 2 1 1  
2004 20. august 1 82 cm, 70 kg Hun Borup c 2 1 5  
2004 uden dato ej målt ? Skallingen Skov et. al 2006 
2007 6. september 1 99 cm, 94 kg Alrø Nordstrand Fig.2 

Stribet Delfin (Sie11ella coemfeoafba) 

År Dato TL Ko n Lolmlitct Belæg 
1 998 1 7. januar 1 54 cm, 40 kg Han Mellem Blokhus og Rødhus C 77 
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Rissosdelfin ( Grampus griseus) 

År Dato TL Ko n Lokalitet Belæg 
2007 1 5 .  april 3 1 4 cm, 29 1 kg Han Lejre Vig, Roskilde Fjord MCE 1 3 09 

Langluffet grindehval (Globiceplmla mel as) 

År Dato TL Ko n Lol<alitet Belæg 
1 999 7. september 478 cm Hun Kandestederne c 1 24 
2000 5. januar 553 cm Han Ferring Strand c 1 29 
2002 26. maj 320 cm, 306,5 kg Hun Havneby MCE 1 292 
2007 28. jan} uar 460 cm, l 1 70 kg Hun Strandgården, C 257 

Spækhugge•· (Orcinus orca) 

År Dato TL Ko n Lol<alitet Belæg 
2007 1 3 . februar 309 cm, 4 1 5  kg Han Frederikshavn C 258, Fig. 4 

Kaskelot (Physter macrocephalus) 
Å•· Dato TL K.on Lol<alitet Belæg 
2000 3 .  juni 1 430 cm Han Lakolk, Rømø Udstillet i Gram 

Vågehval (Ba/aenoplem acutoroslmta) 

År Dato TL Ko n Lol<alitet Belæg 
1 998 6. august C .  850 cm ? Skagen MCE Luffe 
1 998 24. august C 750 cm ? Gammel Skagen MCE Luffe 
1 999 6. maj 640 cm Hun Fjerritslev Strand Hanherred 

Naturcenter 
1 999 4. december C 700 cm ? Lønstrup MCE Lu f're 
2000 9. januar 940 cm, 8000 kg Hun Tybrind Vig Naturama 
2000 1 4. marts 260 cm ( foster) Han Skåstrup Strand Fjord & Bælt 
200 1 8. august 725 cm Han Kandestederne MCE 1 274 
200 1 1 3. august Ej målt ? Ny bæk MCE Luffe 
200 1 5 .  september 625 cm Hun Fjaltring MCE 1 275 
2003 I O. juni 474 cm, 9 1 8,5 kg Hun Skagen Sydstrand MCE 1 294 
2003 25. august 430 cm ? Housirup Strand c 209 
2004 2 1 .  juni C 650 cm ? Bøgested Rende N f. Nr. Vorupør Foto 
2004 1 5 .  september C. 450 cm Hun Bøgested Rende v. Nr. Vorupør www.hvaler.dk 
2004 l .  oktober C. 900 cm Hun Hvide Sande C 2 1 8  
2006 8.  november C 700 cm ? Torsminde c 254 
2007 22. april 453 cm Hun K.rusemølle, Aabenraa Fjord Fig. 5 
2007 I l .  jul i .  Ej målt ? Nr. Vorupør www.hvaler.dk 
2007 1 9. september 488 cm, 725 kg Hun Kolding Fjord c 264 

Brydeshval (Ba/aenoptem biJ>dei) 

År Dato TL Ko n Lol<alitet Belæg 
2000 l .  september 698 cm, 2200 kg Han K.yndby MCE 1 246 
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Holdninger til byræve Vulpes vul
pes i et villakvarter i Århus 

Sussie Pagh1 

Attitudes toward foxes in an urban area of Aarhus, Denmark 
As unwanted foxes often are caught in traps and killed, attitudes toward 
foxes in urban areas can be compared to ecological factors, influencing the 
survival o f foxes, e. g. food sources, denning facil i ties, d iseases and eauses 
of death. Although man y people en joy the sight of foxes in the city and 
thitlk of them as beautifu l  wild anjmals with a right to settie in urban areas, 
urban foxes may - for a variety ofreasons - also cause anxiety among 
citizens. To analyze the opinions toward urban foxes in Denmark, a postal 
questionnaire was distributed to 205 households in an area, in the southern 
part of the city of Aarhus (240,000 citizens). Of the 1 1 5 (56%) question
naires answered and returned, most households (42%) stated that they 
had a neutral attitude, 27% had a positive attitude and 3 1% had a negative 
attitude to urban foxes. The reasons given for a negative attitude were 
aften fears regarding the diseases that foxes may transmit and concern that 
foxes might harm children or other animals. 1 9% of households had direct 
or indirect negative experiences with foxes. Direct negative experiences 
were e.g. when foxes removed things, left behind scats, or were digging in 
the garden. About 50% of the negative experiences were more indirect e.g. 
w hen the mere sight o f a fox could give rise to uneasy feelings, because 
foxes were expected to harm children or pets, or anxiety when a fox was 
walking too close by. On the basis of the results of this study, i t  is  con
cluded that more public information about fox behavior and how to avoid 
the diseases, that foxes may can·y, most likely would change opinions to 
foxes in urban areas in a more positive direction and also lower the risks of 
foxes infecting dags. 

Key words: Urban fax, attitudes 

Menneskers holdninger til og to
lerance overfor forskel lige arter 
af fugle- og pattedyr i byen er 
en væsentlig parameter ift. disse 
dyrs overlevelse i bymiljøet, som 
formentlig kan sidestilles med pa
rametre som fx fødetilgængelighed, 
antallet af egnede ynglesteder, syg
domme og dødsårsager. Kendskab 
til og baggrund for disse holdninger 
bør derfor danne baggrund for for-

midi ingen og forvaltningen af dyre
livet i byen. Holdningerne t i l  ræve i 
byen er delte. Ud fra de henvendel
ser, der kommer til fx kommuner, 
Naturstyrelsen og naturhistoriske 
museer, er det ikke muligt at danne 
sig et indtryk af den generelle 
holdning ti l  byræve. Museerne v i l  
overvejende få positive historier om 
ræve, mens kommuner og Natursty
relsen fortrinsvis vil modtage nega-

1 FO-Århus, Frederiksgade 78C, DK-8000 Århus C., E-mai/: sp@fo-aarhus.dk 
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ti ve henvendelser med anmodning 
om at få fjernet en ræv. Holdninger, 
der kommer fra medierne, vil ofte 
også være stærkt polariserede, og 
kan ikke benyttes som grundlag for 
en analyse af holdninger t i l  ræve. 

Byræve, som færdes i haver eller på 
gaden, giver mange en gode na
turoplevelser, men byræve kan også 
skabe utryghed, fordi de ofte ikke er 
særlig bange for mennesker (Pagh 
2008). Folk kan således fej lagtigt 
tro, at de tillidsfulde ræve er syge 
eller vil angribe. Desuden graver 
rævene huller i haven (Fig. ! ), ef
terlader skrald og ekskrementer og 
fjerner eller bider i ting, som de 
finder (Pagh 2006; Pagh 2008). 

Ræve, som skaber problemer i 
byområder, kan bortreguleres efter 
"Bekendtgørelse om vildtskader" i 
Lov om jagt og vildtforvaltning af 
24. september 2009. Det betyder, at 
ræve må reguleres i bebyggelse og 
haver hele året. Reguleringen sker 
ofte med hjælp fra konmmnen eller 
Naturstyreisens vildtkonsulenter, 
som kan henvise til en lokal "vildt
regulator", som kan fjerne ræven. 
Ræve i bebyggede områder fanges 
ofte i fælder (Fig. 2). Det sker også, 
at folk selv skaffer sig af med ræve, 
på mere eller mindre etisk forsvarlig 
vis (Fig. 3). Bortskaffelse af ræve 
kan skabe nabostridigheder, da der 
i samme nabolag kan være beboere, 
som værner om den selv samme 
ræv, som andre ønsker fjernet. 

Formålet med undersøgelsen var 
at afdække, hvilke holdninger hus
standene i et villakvarter ved Århus, 
med en kendt rævebestand, har t i l  
rævene i kvarteret og så vidt  muligt 
baggrunden for disse holdninger, 
dvs: 

l )  Hvor stor en procentdel af hus
standene, som er positive, negati
ve, eller neutrale over for rævene 
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seks hvalpe, samt en voksen han og 
hunræv ved graven. 

Antallet af ræve i undersøgelsesom
rådet var derfor kendt. Rævegraven 
lå i en uforstyrret villahave, og blev 
benyttet som ynglegrav i sommeren 
2007 og 2008. 

Der var 228 husstande i undersøgel
sesområdet. Heraffik 205 husstande 
et spørgebrev, 23 måtte opgives, da 
der ikke var adgang til en postkasse 
eller brevkasse. Langt de fleste ( 1 60 
husstande) i arnrådet var villaer 
med haver, mens 68 husstande var 
i lavt etagebyggeri, som lå tæt ved 
et mindre butikscenter og en skole. 
Boligblokkene, skole og butikscen
ter udgjorde arealmæssigt mindre 
end Y. af u ndersøgelsesområdet. 
Resten af området bestod af gamle, 
veletablerede villahaver. 

Fig.  l .  Ræve deponerer ofte fødeemner i haven. Foto: Ingelise Guldmann 
Fax es ojien de pos il food ileli/S in garde m. 

Spørgebrevene var forsynet med 
et foto af en rævehvalp under et 
fuglefoderbræt, en typisk situation 
i ormåder med ræve. Spørgsmålene 

2) Hvilke positive og negative 
forventninger, der ligger til grund 
for holdningerne til rævene 

3) Hvilke gener folk  har oplevet i 
forbindelse med ræve 

4) Om der er sammenhæng mellem 
de oplevede gener fra rævene og 
holdningen til dem eller omvendt 

Metode 
I juni 2008 blev der uddelt breve 

med spørgsmål om ræve til hus
stande i et villakvarter i det sydlige 
Århus (Højbjerg). Spørgebrevene, 
blev uddelt i et undersøgelsesområ
de, som lå indenfor en radius af 200 
m af en beboet rævegrav, svarende 
til et areal på O, 1 26 ktn2. Inden for 
så snæver en radius af en ynglegrav, 
er det ikke sandsynligt, at der fær
des andre ræve, end dem der hører 
til graven. l sommeren 2008 var der 

i brevet var overskueligt opsat 
med afkt·ydsningsfirkanter. Spør
gebrevet fyldte ikke mere end en 
A4-side. Med spørgebrevene fulgte 
en svarkuvert med et "modtageren
betaler"-stempel samt et orien
terende brev om undersøgelsen. 
Svarkuverten var forsynet med 
Naturhistorisk Museums adresse. 
Husstanden fik desuden et tilbud om 
at få resultaterne af undersøgelsen 
tilsendt med e-mail. 

Tabel l .  Årsager angivet som begrundelse for at være hhv. positiv eller negativ indstillet overfor byræve. 

Begrundelser for positiv holdmng Begrundetser ror negativ holdnmg 
Hyggeligt og spændende med ræve 1 3 Bange tor rabres 4 
haven Ræve hører ikke til i byen 3 
Ræven er et smukt dyr 3 Bange for at ræven skal gøre børnene noget 3 
Ræven spiser mus og rotter 2 Bange for sygdomme (uspecificeret) 2 

Bange for at den skal gå ind i huset 2 
Bange for at den skal stjæle ting i haven 2 
Bange for at den smitter hund med skab eller hjerteorm 2 
Trist at den lever af affald l 
Vi er bange for at den skal tage vores pindsvin l 
En ræv har et brysk udseende l 
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Fig. 2. Uønskede ræve fanges i fæleler og aflives. Foto: Sussie Pagh 
Un11'antedfoxes are o.fien caught in /raps and kil/ed. 

Spørgebrevet indeholdt følgende 
spørgsmål om husstandens holdning 
til byræve : 

l )  Hvad er din/ busstandens hold
ning til byræve? Afkryds: positiv, 
negativ eller neutral. 

Tabel 2.  Gener oplevet i forbindelse med ræve i villakvarter i det sydlige Århus 

Gener fra ræve 
Den gar tor tæt pa os/tølger bagetter os 4 

Vi er trætte af dens efterladenskaber pga smittefare 3 

S læber af med skraldepose, hvis vi glemmer den uden for 

døren 2 

Vores børn er bange for ræven 2 

Den stjæler naboens høns 2 

Den sluæmmer vores kat 2 

Den forsøger at få fat på det vildt, j eg hænger op i garagen l 
Ræven gravede en høne ned i forhaven l 
Den graver vores afdøde kanin op l 
Ræven fj erner ting fra haven l 
Den åd nedfaldne kirsebær og det var ikke sjovt at gøre rent 

efter den l 
Ræven graver i vores have l 
Vores kaniner kan ikke stå ubevogtet om dagen l 
Vores hund har fået ræveskab l 

Den 2:år nå vorP.s tP.JT:lssP. l 

2) Hvad er begrundelsen for at du/ 
husstanden er positiv eller nega
tivt indstillet? 

3) Har husstanden følt  sig generet 
af ræve? Ja eller nej .  Hvis Ja 
hvordan? 

Desuden indeholdt brevet spørgs
mål om husstandens kenelskab ti l  
ræve i området, hvornår man sidst 
havde set en ræv i området, og hvor 
og hvornår ræven var set. Resulta
terne fra denne del af spørgebrevs
undersøgelsen er beskrevet af Pagh 
(2009). 

Resultater 
Af de 205 spørgebreve, som blev 
omdelt, blev 1 1 5  (56%) besvaret 
og returneret. Af de husstande som 
svarede oplyste 98 (85%), at de selv 
havde set en ræv i kvarteret en eller 
flere gange, og 69 (60%) havde set 
den i egen have (Pagh 2009). Knap 
halvdelen (42 %) af husstandene 
angav at have en neutral holdning 
til rævene i kvarteret, mens knap 
en tredjedel angav hhv. en positiv 
(27 %) og en negativ (3 1 %) hold
ning til rævene i kvarteret (Fig. 
5). Til spørgsmålet om hvorfor 
holdningen var enten positiv el-
ler negativ, svarede 26% af dem, 
der havde en positive holdning, og 
60% af dem, der havde en negativ 
holdning (Tabel 1 ) . Der var altså 
større tenelens ti l at begrunde den 
negative holdning t i l  ræven end den 
positive. Mange var bekymrede for 
smittefare fra ræve enten i forhold 
t i l  sig selv eller deres hund. Andre 
var bange for, at ræven skulle gøre 
dem selv, deres børn, kæledyr eller 
pinelsvin fortræd. En mindre gruppe 
syntes bare ikke om ræve i byen. 

Der var l 09, som svarede på 
spørgsmålet om, hvorvidt husstan
den havde oplevet gener i fOJ·bin
clelse med rævene i kvarteret - heraf 
svarede 88 (8 1 %), at de ikke havde 
følt  sig generet af ræven, mens 2 1  
( 1 9%) svarede, at de havde oplevet 
gener (Tabel 2). Halvdelen af de 
gener, som blev beskrevet i forbi n-
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Figur 3. Når folk selv skal skaffe sig af med ræve nær boligen eller hønse
huset, sker det ikke altid på en dyreetisk forsvarlig måde. Fotografen vi l  
gerne være anonym. 
The l/le/had� liS ed lo kil! fo.res nea/' houses Ol' hen ho11ses, samelillles fa i! to 
conside,. ani11wl stljfel'ing. 

deJse med ræve var, at de gravede 
i haven, fjernede ting eller efterlod 
ekskrementer i haven. Knap halvde
len oplevede det som en gene, at ræ
ven kom for tæt på dem selv, deres 
børn eller kæledyr. En enkelt mente, 
at familiens hund var blevet smittet 
med skab af ræve i kvarteret. 

Husstande med positiv el ler neu-
tral holdning til byræve oplevede i 
hhv. 7% og 9% tilfælde gener, som 
blev forbundet med ti lstedeværelse 
af ræve. Husstande med negativ 
holdning til byræve oplevede i 43% 
ti lfælde gener, som blev forbundet 
med ræve. Der var en høj signifikant 
sammenhæng mellem oplevede ge
ner og en negativ holdning til ræve: 
Chi2=19,4; p<1 ,05 x J 0-5, df= l .  

Diskussion 
Konklusionen på denne undersøgel
se er, at en stor gruppe mennesker, 
som bor i byen, har neutrale eller 
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positive holdninger t i l  rævene, men 
som det også er fundet i to tidli
gere, udenlandske undersøgelser, er 
holdningerne til byræve delte eller 
ambivalente (Tabel 3). Mange men
nesker, hvad enten de er positivt 
eller negativt indstillede, frygter 
smittefare fra ræve. 

Overraskende mange var bekymret 
for rabies, selvom der i øjeblikket 
ikke er en reel risiko for at blive 
smittet med rabies fra ræve i Dan
mark. Det sidst t ilfælde af "sylva
tisk rabies", der blev fundet i Dan
mark var i 1 982 (Fødevarestyrelsens 
hjemmeside). 

Der blev i undersøgelsen også givet 
udtryk for, at man var bekymret for 
smittefare fra rævenes ekskremen
ter. Her tænkes der formentlig på 
Rævens Dværgbændelorm Echino
coccus llllllii!oculal'is, som en over
gang havde mediernes bevågenhed 

i forbindelse med det første fund af 
parasitten i Danmark i 2000, som 
blev fundet i en trafikdræbt ræv ved 
Tåstrup nær København (Kapel et 
al .  2000). Ubehandlet kan en infek
tion med Rævens Dværgbændelorm 
(ekinokokkose) medføre døden for 
mennesker. Den reelle smitterisiko 
i ft .  mennesker i Danmark, anses 
imidlertid for at være forsvindende 
li lle, dels fordi der trods undersøgel
se af mere end tusind danske ræve 
kun er fundet 3 ræve med denne 

' 

bændelorm (Saeed et al. 2006), 
og dels fordi der er meget få men
nesker som smittes, selv i områder 
med høj forekomst af bændelonnen : 
Denne bændelorms forekomst hos 
ræv kan i nogle områder af Central
europa være 35-65% (Torgerson et 
al. 2008). Til trods for et stort antal 
smittede ræve i Centraleuropa, er 
forekomsten af ekinokokkose hos 
mennesker i disse områder lav dvs. 
0,26 ti lfælde pr. 1 00.000 indbyggere 
(Torgerson et al. 2008). 

Holdningsundersøgelserne til by
rævene i Ziirich (Bontadina et al. 
200 1 )  og Miinchen (Konig 2008) 
er foretaget som en del af en for
valtningsplan, der skal nedbringe 
smittefaren i ft. Rævens Dværg
bændelorm. Undersøgelserne kon
kluderer, at der er behov for mere 
information om rævenes levevis, 
og at en nedbringelse af smittefaren 
bør foregå dels ved behandling af 
vilde ræve med ormemiddel, dels 
ved at nedbringe antallet af ræve 
i byen ved brug af metoder, som 
ikke er dødelige for rævene, fx ved 
at afskære rævene fra menneskelig 
produceret føde, og ved at sikre at 
rævene ikke bosætter sig i haverne 
(Konig 2008). 

Skab Sal'coples scabiei og Fransk 
Hjerteorm A ngiostrongy!us vctso
/"l/111, bekymrer især hundeejere. 
Skab forårsages af hudparasitten 
Sa/'coples scabiei (en mide-art), 
som har bredt sig i Jylland i slut
ningen af 1 980'erne og til Sjælland 
i 200 1 (Pagh et al. 2007). Da der 



stadig ses få tilfælde af skabramte 
ræve i Århusområdet, er det en reel 
risiko, men da skab let opdages 
og kan behandles, udgør det ikke 
en alvorlig fare for hunde. Fransk 
Hjerteorm kan imidlertid være 
dødelig for hunde og ræve, hvis 
infektionen ikke behandles i tide. 
Fransk Hjerteorm har bredt sig til  
den danske rævebestand i flere dele 
af landet, især i det nordsjællandske 
område (Wil lesen 2006). Parasitten 
blev formentlig bragt til Danmark 
af to hunde, som havde været med 
på ferie i Frankrig, og som efter 
hjemkomsten havde smittet den 
danske rævebestand (Bolt et al .  
1 992). Fransk Hjerteorm rammer 
især unghunde, som kan finde på at 
æde snegle, da landlevende snegle 
er mellemværter for parasitten. 

Største delen af generne blev op
levet af husstande, som havde en 
negativ holdning til rævene. En 
umiddelbar tolkning af denne sam
menhæng kwme lede t i l  den slut
ning, at gener fra rævene medførte 
en negativ holdning. Det omvendte 
forhold er imidlertid mere sandsyn
ligt, da mange af de oplevede gener 
var forbundet med en negativ for
ventning ti l  ræve, fX at man opleve
de ubehag ved synet af en ræv, fordi 
man var bange for ræve eller fordi 
man mente, at kæledyr eller børn 
er bange for ræve. Bonladina et al .  
(200 l )  konstaterede, i undersøgel
sen i Zlirich, at jo mere kontakt og 
kendskab borgerne havde til ræve
ne, jo mere positive var man overfor 

neutra l  
42% 

Fig. 4 (57). Fordeling af holdninger til ræve i e t  vil lakvarter ved Århus. 
DistributiOII o.f opinions towards foxes i11 all wban area o{Den111ark. 

rævene. l samme undersøgelse blev 
det konstateret, at de husstande, 
som var mest negative overfor ræve, 
var husstande med børn eller ældre 
og husstande i mindre byer. 

Undersøgelsen i villakvarteret i 
Århus viser, at der i høj grad er 
behov for oplysning. Bedre kend
skab til rævens adfærd og den reelle 
smittefare, der er forbundet med 
ræve i by01måder, vil kunne ændre 
holdningen til rævene i en mere 
positiv retning til glæde for både 
byboerne og rævene. Oplysende 

arbejde, både ift. hvordan man som 
hundeejer undgår at hunden smittes 
med fransk hjerteorm og rævens 
lungeorm Crenoso111a vu/pis, og 
hvordan man opdager symptomer 
på infektion i tide, vil kunne mind
ske risikoen for at hunde smittes og 
dør uden behandling. 

Forvaltningsmæssigt bør det und
gås, at hunde og ræve i Danmark 
smittes med nye parasitter ved at 
hunde transporteres frem og til
bage over grænserne. Nyindførte 
parasitter, som endnu kun har en 

Tabel 3. Oversigt over undersøgelser af folks holdninger t i l  byræve. 

Positive 
r'leutraJ 1 

By holdninget· 
Negativ holdning forhold til Deltagende 

Undersøgelse 

til byræve 
til byræve rævene h usstande 

M Unehen 
60% (glædes ved 52% (ønsker ikke 

1 6% 779 Konig 2008 

f--
at se ræv i byen) ræve i by: en) 

ZUrich 52,2% 40,3% 7,5% 5 1 9  
Bonladina et al .  

200 1 

Aarhus 27% 3 1 %  42% 1 1 5 
Pagh 20 l O (denne 

� undersøgelse) 

I OS 



begrænset udbredelse, kan evt. 
bekæmpes i området. Undersøgelser 
viser fx, at andelen af ræve smittet 
med Rævens Dværgbændelorm, 
kan reduceres effektivt og til meget 
lave niveauer også i byområder 
med jævnlig fordeling af lokkemad 
med midlet praziquantel (Hegglin et 
al .  2003). Med kendskab ti l  ræve
grave i byområderne vi l  indsatsen 
formentlig kunne effektiviseres 
væsentligt. Konklusionen på hold
ningsundersøgelsen i Miinchen 
er, at pga. de mange tilhængere af 
rævene i byen, vil det på trods af 
en helbredsrisiko ved rævene, ikke 
være politisk muligt at foretage 
en mere omfattende regulering af 
rævene i byområder, hvor rævene 
enten aflives eller skydes (Konig 
2008). 

Tak 
Til a l le dem som har ulej liget sig 
med at indsende oplysninger om 
ræve til Naturhistorisk Museum og 
ti l  husstandene i Højbjerg, som har 
udfyldt spørgebreve og sendt fotos 
af ræve fra kvarteret til mig. Tak til 
Naturhistorisk Museum for at sti lle 
arbejdsplads t i l  rådighed for un
dersøgelsen og mange tak t i l  Sven 
Norup Jørgensen, Hans Henrik Di-
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etz og en anonym reviewer for gode 
kommentarer til manuskriptet. 
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B O G A N M E L D E L S E  

Lw·s Trol/e (il/. Birgitte Rubæk ) 
20 1 0. Sollll/lei:fitglene i Danmarie 
Gyldendal, 3. udg. ISSEN 

Forvirring kan skabe kreativ un
dren, fulgt af fordybelse, men også 
bare være noget rod. Forvirret blev 
jeg, da jeg bladrede i Gyldendals 
nye "Sommerfuglene i Danmark", 
for dels er det en revision af "Gads 
håndbog om sommerfugle", og 
dels den var fuld af arter, jeg ved 
grød aldrig har set eller hørt om i 
Danmark. Så først tænkte jeg, at 
det var forfatterens bud på arter, 
vi måske vil kunne opleve som 
strejfere i Danmark. Men nej - af 
forordet fremgår, at bogen rummer 
"alle de sommerfugle, som kendes 
fra Nordvest-Europa (F, S, N, DK, 
NL, GB, lE), dvs. ca. !50 arter, 

hvor fx Michael Stoltzes "Danske 
Dagsommerfugle" ( 1 996) rummede 
91 arter, nemlig kun arter før el-
ler nu fundet i DK. Har Gyldendal 
mon musklet en mere salgsvenlig 
titel ind over? Nu ku jeg jo prøve 
at lade være med at være så kritisk 
og blot betragte det som et uventet 
slagtilbud - "Sommerfuglebog - nu 
med 39% flere arter!" Men er det nu 
godt el ler skidt -ja, det afhænger af 
målgruppen. Mange vil vist mene, 
at det er svært nok at lære de danske 
arter - hvorfor så gøre det sværere 
ved at fylde flere arter ind? Let-
tere bliver det jo ikke af, at det er 
relativt svære grupper som blå fugle, 
perlemorsommerfugle og randøjer, 
der er flere af. Når det er sagt, så 
supplerer den for mig fint den uund
værlige Stoltze fra 1 996 (der vist 
snart kommer i en revideret udgave) 
og den nylige gode men superkom
pakte "Danmarks Sommerfugle" 
(anm. F&F 1 1 5 (4)). 

Det er generelt en glimrende bog. 
Indledningen er prisværdigt skåret 
ned til 6 sider, hvoraf2Yz side er 
nyttig morfologi og termer. 1ft. den 
mindre øvede bruger er det et kup 
(når man nu ikke laver ID-nøgler til 
dagsommerfugle), at s. 1 7-23 har en 
let og i l lustreret introduktion t i l  de 
l i  hovedgrupper med sidehenvis
ning til, hvor gruppen starter - det 
samme er vist på omslagets indersi
der. Og end mi et kup (den her elsker 
jeg virkelig): Forvekslingsmulighe
der med en håndfuld dagflyvende 
natsommerfugle ses s. 24-25 .  Det er 
flot, når den erfarne insektmand m/k 
stadig evner at sætte sig ud over 
egen dygtighed og taxonomi og 
kommer brugerens praktiske behov 
i møde. Artsbeskrivelserne er fint 
kortfattede, men rummer all igevel 
det de skal - en art fylder oftest et 
dobbeltopslag med hhv. tekst (tv) 

og bi l leder (th) - overskueligt (l idt 
som Stoltzes bog i feltudgaven). 
Det brugervenlige understøttes 
af små tegninger forneden på bil
ledsiderne, der viser de( n) art( er), 
den pågældende art kan forveksles 
med. I lighed med både Stoltzes og 
Top-Jensen & Fibigers bøger rum
mer denne bog også oversigtstavler 
bagest (s. 227-25 1 ), hvor (oversiden 
af) mange nærtbeslægtede arter kan 
ses side om side. 

Selvom der er en god slat ikke-clan
ske arter med, er a l le forsynet med 
elanske navne. Det er fint, men no
gen af dem er altså tungeknækkende 
- tag fx Mosebølle-Perlemorsom
merfugl og Multebær-Bredpande og 
Sydeuropæisk Svalehale. Tag dem 
med til julefrokosten i Entomolog
klubben, og udlever kun vennernes 
bilnøgler, så længe de kan udtale 
dem. 

I l lustrationerne er jo kritiske i en 
bog og for en insektgruppe, hvor 
man ikke bestemmer efter nøgler, 
men efter bi l leder. Birgitte Ru bæks 
tegninger er glimrende - ikke store 
kunstværker, som en Thomas Breds
dorff fx tidligere leverede i Natur og 
Museum (fx Tang fra 1 986) - men 
de fungerer fint. l mange ti lfælde er 
sommerfuglen afbildet siddende på 
en plante, og da ofte (fint) på larve
værtplanten. Systemet glipper dog 
et par gange, hvor fx Alm. Blåfugl 
sidder på Hundegræs, som hverken 
er værtplante, og heller ikke trives 
på de næringsfattige lokal iteter, 
hvor denne blåfugl trives. Den måde 
sommerfuglene er vist siddende på 
bladene er tit lidt kejtet, men ift .  
a t  bestemmelsen spiller det ingen 
rolle. Opsætningen af i l lustrationer
ne er pæn, overskuelig og luftig. 

Alt i alt en gl imrende bog også t i l  
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den mere øvede dagsommerfugle
kigger - men bør dog suppleres med 
Stoltzes store bog bl.a. for at fa ind
blik i flere farvevarianter af de "rig
tige danske arter". Titlen "Sommer
fuglene i Danmark", specielt med 
sommerfuglene i bestemt form, er 
og bliver kikset - dels er det alene 
dagsommerfuglene (som kun udgør 
9% af alle storsommerfugle i Dk, 
og kun 3,6% af al le sommerfugle i 
Dk) - dels er der ca. 40% arter med, 

som ikke er kendt fra Dk. 

Og på falderebet et andet hjertesuk. 
Bogen er 3die udgave (før på Gads 
Naturbøger), men vi har ikke an
meldt den før. Nu hvor Gyldendal 
og Politiken har monopol på natur
bøger og naturbogsserier, så bør de 
tage sig sammen og lave tydelige og 
konsekvente naturbogsserier. Gyl
dendal har fx samtidig lanceret en 
ny, billig og letlæselig "Gyldendals 

Naturbogsserie" (69,95 kr/stk). Den 
har pt fem titler og en klar profi l .  
Nu har F&F har samlet modtaget tre 
bøger (orkideer, insekter og denne 
om sommerfugle) med ens layout, 
bl .a .  en bredt grøn ryg og beslæg
tede titler a la "XXX i Danmark.". 
Det ligner altså en serie, hvorfor så 
ikke lancere den som en serie med 
serietitel og en erklæret profil .  Tag 
den, Godfather Gyldendal !  

Jens Reddersen 

B O G A N M E L D E L S E  

Morten D.D. Hansen & Ole Jør
gensen (il/. Jakob Sunesen, mfl.) 
201 O. Insekter i Danmarie Gylden
dal, l. udg. ISSEN 

Generelle håndbøger t i l  meget 
artsrige grupper - især af små ar-
ter - sætter forfatter og forlag på en 
vanskelig opgave. Det er næsten 
umuligt ikke at gøre alle målgrup
per utilfredse. Tager man mange 
arter med, drukner den alment natu
rinteresserede i endeløse mængder 
af umiddelbart ret ens organismer 
(ex mosser, laver, insekter, svampe). 
Tager man fa arter med, er der stor 
risiko, for at "dit dyr" ikke er med, 
og at man ikke rummer hele den 
morfologiske variationsbredde. Een 
løsning er bøger, der indsnævrer 
udvalget - i taxonomi (kun dagsom
merfugle), i naturtype (skovens in
sekter) eller geografi (Anholts mos
ser). Det fungerer normalt bedre for 
brugerne, men ikke for forlaget, da 
markedet indskrænkes ti !svarende. 

Da jeg tog fat på " Insekter i 
Danmark", skævede jeg til bog
hylden med mit slidte eksemplar 
af Michael Chinery's "Insekter i 
Danmark og Europa" (Gad 1 975), 
som jeg har haft meget glæde af. 
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"Insekter i Danmark" har meget 
med - 1 .200 arter. Heldigvis er der 
ikke meget indledende hanky-panky 
(s. 9-26), men al ligevel lidt nyt - fx 
er kameraet sat i front t i  l registre
ringsmetode (fint), men pokkerme 
om ikke æter-aflivede sommerfugle 
på spændbræt endnu engang er med 
(suk), mens vi denne gang heldigvis 
sl ipper for salmesangen om ti lba
gegangen for naturen (hvor rigtigt 
det end er). Fint også at internet og 
faglige-sociale netværk er med (DO 
promoverer naturligvis det glimren
de fugleognatur.dk). Layout, tryk, 
papirkvalitet og bladrevenlighed er 
rigtig god. 

Det, der er bogens bærende ide, ind
hold og eksistensberettigelse, er dog 
de næsten 300 siders artsbesk..rivel
ser. Her er der - alene underopdelt i 
hovedgrupper (orden eller klasse) 
il lustrationer af de ca. 1 200 "insekt
arter". Det er dog (heldigvis) i prak
sis "leddyr" og ikke kun insekter, 
men jeg finder i dette t i lfælde, at det 
er OK, at forlaget snyder på vægten 
for at fa en mere mundret bogtitel 
("Leddyr i Danmark."? Nej vel ! ) .  

Hver af hovedgrupperne indledes 
med et lækker helsides foto af ud-

valgt gruppe-repræsentant og grup
penavnet - det er en l i l le ting, men 
supereffektivt til at hjælpe til over
blik i en bladre-gennemgang. Der 
er heldigvis også nøgler (s. 27-34) 
t i l  bestemmelse af hovedgrupper, 
hhv. voksne og larver. Her mangler 
jeg en håndsrækning til den uøvede 
- hvordan afgør man l ige, om det 
er voksen eller nymfe/larve? En 
quick-and-dirty-løsning, der så gør 
opmærksom på de "svære" som fx 
larver af rov- og ådselsbiller el ler 
nogle Ilemi-metabole arter som fx 
mange næbmunde. Og så mang-
ler jeg en tyde l igere erklæring af 
(gruppe for gruppe), hvor mange af 
gruppens arter i Dk, der ikke findes 
i bogen ! Den læge bogkøber kan 
ingensteder i bogen se, at bogen, 
trods de mange arter, kun rummer 
en l i l le brøkdel af alle arter i Dk. 

Jeg noterer mig, at man har valgt at 
skalere al le insekter op t i l  ca .  sam
me afbi ldnings-størrelse. Det kan 
der være rigtig god grund t i l ,  da det 
giver bedre overblik og naturligvis 
mulighed for at se flere detaljer 
specielt på dyr, der i virkeligheden 
er temmelig små. Men det kræver 
så, synes jeg, at man ved hvert 
bi I lede sætter en forstørrelsesfaktor 



( l  O x; 0,5 x). Nu skal man først 
ned i tekstbåndet forneden på si
den, finde arten (det er dog let) og 
så læse størrelsen (fx l 0- 1 4  mm). 
Det betyder at thrips på s. 1 24 er 
vist ca. x 25, på næste side Alm. 
Guldøje ca. x 2,5 - et forhold man 
altså skal lede efter. Selve teksterne 
under bil lederne er anbragt i et fint 
overskuelig tekstbånd i bunden og 
er forbil ledlig korte og får faktisk 
gode og relevante oplysninger 
med. 

I l lustrationerne er for så vidt 
udmærkede - i mine stikprøve
nedslag synes jeg arterne så ok ud;  
nogle variable arter, fx mariehøns, 
havde varianter med. Det er også 
fint, at der ikke sjældent er nymfer/ 
larver med. Tegningerne er dog 
ret grove Uf. fx Staldskimmelbil le 
s. 286, som ganske vist osse er en 
klejn satan) - generelt er der gjort 
meget ud af arternes farvetegn i n
ger, mens led i følehorn og fødder 
ofte er meget uklare. Det kan (ven
l igt) opfattes som en konsekvens 
af bogens erklærede mål om kun 
at støtte identifikationen på makro-

skopiske karakterer. A l ligevel kan 
jeg ikke lade være med at opfatte 
det som en mangel - fx er der en 
rimeligt afgrænset gruppe af bil ler, 
der har crypto-pentamere fodled 
(S-leddede med det meget l i l le 
4de led skult inde i kløften i det 
hjerteformede 3die fodled) nemlig 
mariehøns, træbukke, snude- og 
barkbiller. Når der endelig er så
dan nogle semi-makroskopiske 
karakterer, der er temmelig gode, 
hvorfor så ikke bruge - eller blot 
vise - dem? 

Og det leder mig over t i l min 
hoved-hjertesuk, som måske 
er uretfærdigt. Hvorfor er der 
ikke nogen, der prøver at bygge 
bro over den store kløft mellem 
hardcore-insektnøgler (a la Fauna 
Entomologica Scandinavica, fx de 
tre bind alene om fennoskandiske 
småcikader! )  og så disse generelle 
bladre-bil ledværker? Hjertesuk, 
fordi jeg har mit fæle tvivl, om der 
er nogen som helst, der ikke ken
der meget til insekter i forvejen, 
der vil kmme orientere sig i sådan 
en bog. Problemet er størst inden 
for de meget art- og formrige og 
betydningsfu lde grupper som som
merfugle (s. 1 3 1 - 1 92), Iovinger (S. 
1 97 -228), årevingede (s. 229-24 7), 
bi Iler (s. 249-3 1 1 ). Her synes jeg 
det burde udløse en mindre Nobel
pris at lave en quick-and-dirty 
nøgle, e ller blot fornuftige kortfat
tede beskrivelser af vigtige famil ier 
herunder. Det er naturligvis lettere 
at lade være, og da quick-and-dirty 
jo indebærer, at beskrivelser/nøgler 
kun "for det meste" er rigtig, kan 
man jo risikere prygl fra ens mere 
seriøse kolleger (uha-da). 

Problemet er nok - mener jeg - at 
man tænker i "enten-eller" løsnin
ger: Enten skal v i  have nøgler til 
samtlige familier, eller også skal 
vi ikke. Og intet kunne være mere 
forkert - man kan da pragmatisk 
nøjes med at gennemføre det for en 
blanding af de vigtigste og Jetteste 
- inden for bil lerne vi l le jeg foreslå 

at afgrænse løbebil ler, vandkalve, 
torbister, klannere, barkbil ler, 
snudebiller, træbukke, mariehøns, 
blødvinger og rovbil ler og så 
"resten". Og så videre. Jeg havde 
den samme anke ift. Top-Jensen 
& Fibigers glimrende "Danmarks 
Sommerfugle", hvor man stort set 
over mere end 500 sider og l O 1 2  
arter stort set e r  overladt t i l  bladre
metoden. Jeg synes ikke, det er 
godt nok. Og trist, for det er denne 
slags bøger, der kan medvirke t i l  
at hverve nye fol k  t i l  et skrantende 
dansk entomolog-miljø. Jeg synes, 
at Aage V. Jensens Fonde, Dan bi f 
el ler Det Kgl. Videnskabers Sel
skab burde opslå denne udfordring 
som en prisopgave (trateraa) sam
men med et "større dansk natur
bogsforlag" (F&F bringer ingen 
reklamer), for e llers sker det vist 
aldrig. 

Jeg vil slutte med at afsløre en 
hemmelighed. Håber den bliver 
mellem mig og læserne. l begyn
delsen af min forskerkarriere sad 
jeg alene i et laboratorium uden 
hjælp og lærte mig selv at fami
l ie- og slægtsbestemme de mæng
der af halv- og helsmå fluer, der 
forekom i mine prøver fra danske 
kornmarker. Bel ieve i t or not, men 
jeg brugte de ret primitive nøgler 
(ganske vist mikro-karakterer) 
i Michael Cl1inery's "Insekter i 
Danmark og Europa" (Gad 1 975). 
Og ti l  min store forbløffelse var 
det ikke så svært og virkede 1 9  ud 
af 20 gange - her trådte jeg ind i 
dipterernes forunderlige verden 
- og gik derfra så videre i special
l itteraturen (Tak Boy Overgaard 
Nielsen). 

Jeg er bange for, at jeg altid kom
mer ti l  at lyde så negativ i mine an
meldelser. Jeg håber, at forfatterne 
hører en glæde over, at der stadig 
er nogen, der gider udgive nye og 
udmærkede naturbøger - også på 
mellemhøjt  niveau. Tak. 

Jens Reddersen 
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A R R A N G E M E N T E R 

1 7. februar 2011: Natmfoto
gmfen Morten Hilmer holder 
foredmg i JFFN om natmfoto
gmfering i Danmark. Tema: 
Ræ11ene i den gamle gm11floj. 

Når man spankulerer rundt derude i 
naturen, får man sig ofte nogle rig
tig gode oplevelser, som lagrer sig 
et eller andet sted i ens bevidsthed. 
Nogle gange kommer oplevelserne 
af sig selv, mens man andre gange 
må arbejde for dem. Som naturfo
tograf er det ofte det sidste, som 
gør sig gældende, for her er man jo 
afhængig af, at man er t i l  stede og 
klar med kameraet, når tingene sker. 
Jeg har altid haft en fascination af 
rævene, og da det desværre ikke 
altid er helt nemt at komme til at 
opleve ræven på nært hold, har det 
krævet meget forarbejde og mange 
skuffelser, før jeg endelig fik lov at 
være en flue på væggen, mens ræ
veungerne tumlede rundt i det dug
våde græs ved den gamle gravhøj, 
mens deres mor var på jagt efter 
aftensmaden. 

Det kan jo nok for de fleste være 
lidt vanskeligt at forklare, hvorfor 
man interesserer sig så meget for 
det ene eller det andet. Hvorfor er 
det, at en fugleinteresseret kører 
hele vejen fra det østlige Sjælland 
til det nordlige Jylland for at se en 
eller anden sjælden fugl,  som ti lfæl
digvis er kommet på besøg? En an
den med interesse for de fjerklæd te, 
vi l nikke anerkendende og spørge 
interesseret, mens den som hellere 
samler på sjældne frimærker, vil 
ryste på hovedet af en sådan tåbe
lighed. Tænk sig engang at køre så 
langt bare for at se en l i l le fugl!  
For mig er det rævene, som er sær
l igt interessante, og vi skal tilbage 
t i l  1 997, hvor jeg lå i min sovepose 
på gulvet i en l i l le jagthytte i Hags
holm skov og læste i "Ræven" af 
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Bent Haller. Udenfor var det efter
hånden blevet helt mørkt, og af og 
til fik skovens mange fremmede 
lyde mig til at kigge op fra bogen og 
lytte opmærksomt. "Hvordan mon 
ræven egentlig lyder", tænkte jeg 
ved mig selv. 

Jeg havde læst en smule om ræven, 
og jeg havde da også set den et par 
gange, når mine forældre og jeg var 
kommet sent hjem, men det havde 
altid være enten på lang afstand el
ler i korte glimt. Det var derfor, jeg 
nu lå her i den li lle hytte, som jeg 
havde fået lov at overnatte i .  Jeg vil
le have bil leder af ræven, og så vil le 
jeg så utrolig gerne have mulighed 
for at sidde og kigge på, hvad den 
mon foretog sig, når ikke den var på 
flugt fra biler eller jægere. 

Næste morgen var jeg klar et par 
timer før solopgang, og med kame
raet over skulderen l istede jeg ud 
i den halvmørke skov med et håb 
om at få Mikkel at se. Det lykkedes 
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desværre ikke, og det gjorde det 
heller ikke de næste par gange, jeg 
var af sted. 

Der var jo heldigvis så meget an
det at fotografere, og meget af det 
kastede jeg mig over. Jeg havde 
kun weekenderne, hvor jeg kunne 
tage ud i telt eller sommerhus, og 
her blev tiden brugt på, blomsterne, 
fuglene, landskaberne og al le de 
andre smukke ting, som man kunne 
regne med. Interessen for ræven var 
der stadigvæk, men jeg gjorde ikke 
så meget ved det andet end at nyde 
de bil leder jeg så andre havde lavet. 
l 2005 blussede interessen så for 
alvor op igen, og denne gang var 
jeg fast besluttet på at få bil leder af 
den ræv. Jeg havde i mellemticlen 
fået mig en l i l le hytte, som lå  skønt 
mellem fjord og skov, og det var 
jo det helt perfekte udgangspunkt. 
Jeg traskede rundt i skovene og stak 
min snude til a l le huller i jorden, 
som var større end et musehul, og 
nogle af dem lugtede lidt af ræv, 



men langt de fleste var bare fyldt 
med blade, græs og edderkoppe
spind. En sommeraften i maj, var 
jeg ude på en aftentur, og da jeg gik 
rundt om en gravhøj på en brak
mark så jeg pludselig et hul, som så 
meget frisk og brugt ud. Omkring 
hul let i det høje græs lå der fjer og 
nogle benstumper, og græsset var 
trådt ned i onuådet. Jeg blev helt 
febrilsk, for omkring hullet var der 
også en ram stank af rovdyr, så 
jeg skyndte mig væk og satte mig 
tilrette i et levende hegn omkring 
1 00 meter borte. Det var stadig lunt, 
selvom solen efterhånden var ved at 
nærme sig horisonten, så jeg kunne 
sagtens sidder der et stykke tid, i 
mit håb om at se den rødhårede. Der 
skete overhovedet ikke andet, end 
at et par krager kom flyvende med 
bløde vingeslag for derefter at ba
ske hysterisk bort, da de fik øje på 
mig. Jeg luskede hjemad, mens mit 
hoved var fyldt op med tanker om, 
hvordan jeg skulle gribe det her an 
på den bedste måde. 

Dagen efter kørte jeg ind til byen 
for at købe noget camouflagetøj ,  og 
jeg fandt et rigtig smart sæt, som 
fik mig til at ligne Madam Skrald 
fi·a Fraklerne - det kunne ikke være 
bedre. Jeg fandt også noget net ti l  
min telelinse og ti l  mit stativ, og hen 
på eftermiddagen var jeg fuldstæn
dig klar til at begive mig på ræve
jagt, så det gjorde jeg. 

Klokken var vel lidt over fem, 
da jeg nåede ud til mmådet, hvor 
jeg placerede mig i det høje græs 
omkring 50 meter fra hullet med 
vinden i snuden. Jeg fi k  indstillet 
kameraet, og så gjaldt det bare om 
at være helt stille, for de her ræve
basser skulle efter sigende være ret 
gode til at høre og lugte. Det var 
drønvarmt for solen stod stadig på 
himmlen, og ikke en vind rørte sig. 
Desværre var der heller ikke noget 
ovre ved rævegraven, som rørte 
sig, og efter et par timer begyndte 
fotografen at blive lidt søvnig, og 
det begyndte at blive svært at holde 

øjnene åbne, for jeg lå jo så mage
ligt på maven her i det bløde græs. 
Jeg lå lidt og p i l lede i et græsstrå og 
spekulerede over, om rævene måske 
havde set eller hørt mig, da jeg kom 
snigende hertil .  Sådan en ræv kunne 
vist høre en mus på ret lang afstand, 
så mon ikke også den kunne høre en 
næsten l 00 kilo tung fotograf med 
en størrelse 47, selvom han l istede 
og sneg sig, det bedste han havde 
lært? Det kunne jo også være, at de 
slet ikke var i hulen længere - de 
var måske flyttet? 

Midt i min tankestrøm registrerede 
jeg en bevægelse ud af øjenkrogene, 
og jeg stivnede fuldstændig. Jeg ret
tede mit blik mod graven, hvor jeg 
fik øje på den l i l le gråbrune ræve
hvalp, som med små kluntede skridt 
spankulerede af sted i det høje græs. 
Den var kommet fra den anclen side 
af højen, hvor den åbenbart havde 
fået sig en lur, for nu strakte den 
sig, mens den gabte med lukkede 
øjne. Den satte sig ned på rumpen, 
og med det ene bagben kløede den 
sig bag det ene ræveøre. Det fik den 
dog ikke fred ti l ,  for i det samme 
blev den overrumplet af en af sine 

søskende, som t ilsyneladende havde 
fået lyst t i l  et l i l le slagsmål. Mens 
alt dette uclspillecle sig, lå jeg som 
stivnet og turde ikke så meget som 
at flytte mine hænder op til kame
raet, i frygt for at hvalpene skulle 
opdage mig og blive forskrækket. 
Jeg fik taget mod til mig, og med 
nærmest uendel ig langsomme be
vægelser, fik jeg fat i kameraet, og 
fik rette objektivet mod rævene, 
som ikke opdagede noget som 
helst. Jeg fokuserede, og trykkede 
forsigtigt på udløseren, og smældet 
fra kameraets spejl og lukker lød i 
mine ører så højt, at jeg l igeså godt 
kunne have smækket en bildør for 
fulde gardiner. Rævene stoppede 
deres leg og kiggede op - de havde 
tilsyneladende også hørt det. Jeg 
holdt vejret! De kiggede rundt, men 
kUlme ikke holde den vagtsomme 
koncentration i mere end et par se
kunder, for så fortsatte deres tumult. 
Efter et par klik fra kameraet, reage
rede de slet ikke på det længere, og 
nu kunne jeg bare fotografere løs. 
Det var en fantastisk oplevelse, og 
jeg mistede fhlclstændig fornemmel
sen for tid og sted. Det var kun ka
meraets lysmåler og de efterhånden 
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lange lukkertider, som sagde mig, 
at det måtte være halvsent, og solen 
var da også ved at forsvinde bag de 
grønne marker i det fjerne. De små 
ræveunger luskede om bag højen 
igen, og jeg kunne ikke dy mig for 
at prøve at snige mig med. Før jeg 
rejste mig, togjeg mit hukommel
seskort ud af kameraet og proppede 
det i lommen, for der måtte bare 
ikke ske mine første rævebi l lederne 
noget. Jeg satte et nyt hukommel
seskort i kameraet og rejste mig. 
Jeg kravlede i et sprøjtespor tæt ved 
det skel, hvor jeg havde l igget, og i 
en stor bue udenom højen. Jeg kom 
langsomt frem, men da jeg nær
mede mig den anden side af højen, 
fandt jeg ud af, at min halve times 
kravletur havde været forgæves 
ikke en ræv at se. Jeg rejste mig, og 
gik meget langsomt og forsigtigt 
videre rundt om højen i en afstand 
af måske 50 meter. Pludselig så jeg 
en bevægelse i græsset, og på grund 
af det svage skumringslys kunne 
jeg ikke se, hvad det var, så jeg 
nærmede mig forsigtigt. Jeg havde 
listet ganske få meter, da jeg stiv
nede helt ved synet af en meget l i l le 
ræveunge, som lå i det høje græs 
mindre end 20 meter ti l  venstre for 
mig. Jeg havde slet ikke set den, og 
den havde i hvert fald heller ikke 
set mig, for den lå sammenrullet 
med rævesnuden under halen. Jeg 
kunne se pelsen bevægede sig en 
smule, i takt med at den l i l le fyr 
trak vejret. Den lå sikkert og drømte 
om hoppende frøer, sommerfugle 
og andesteg, intetanende om, at der 
ganske nær stod en naturfotograf 
som fik en uforglemmelig smuk na
turoplevelse. 

Jeg vil le for alt i verden ikke for
styn·e den l i l le  fyr, så jeg tog et 
enkelt bil lede, og så l istede jeg mig 
forsigtig bort igen. Jeg gik tilbage 
for at hente min fototaske, som nu 
var helt våd af duggen, og begav 
mig hjemad. Mens jeg traskede 
hjemad, tænkte jeg på den l i l le ræ
veunge i græsset, som sikkert stadig 
sov trygt og godt. Det var vel nok 
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en uforsigtig l i l le skabning. Intet 
ondt havde den vel oplevet indtil 
nu, men forhåbentlig skulle den 
snart få sig lært at sove rævesøvn , 
og med modermælken kom vel også 
snuheden. Jeg kunne kun håbe på, 
at den vil le blive l idt bedre rustet ti l  
de jægere, som så gerne vi l  rævene 
til l ivs, til dels fordi den kan skade 
bestanden af de omkring 1 .000.000 
fasaner, som hvert år bliver udsat 
med jagt for øje. 

Men herregud hvad hjælper det 
ræven at være både agtpågivende 
og snu, når det stadigt er lovligt og 
en yndet forlystelse at man driver 
rævejagt ved at sende sin ivrige 
og veltrænede jagthund på uventet 
besøg i rævens hule, mens man så 
selv står klar haglbøssen, når ræven 
bliver drevet ud af sit hjem. 
Nå men denne aften var alt for 
smuk ti l  de dystre tanker. Det var 
blevet kølig og græsset var vådt. 
Den karakteristiske duft af våd 
natur ramte mine næsebor, og jeg 
havde en fantastisk følelse i krop
pen efter denne skønne oplevelse. 
Nu gjaldt det bare om at komme 

hjem til den l i l le hytte og få noget 
aftensmad, så jeg kunne komme i 
seng og være frisk t i l  næste morgen, 
hvor der forhåbentlig ventede nye 
oplevelser med de skønne ræve. 

Tekst og fotos cif'tv/orten Hilmer 
\V\V\v. hilmer-koch.dk 

Foredragetfinder sted på Naturhi
storisk lvfusewn. A !fe er velkomne 
og der er gratis entre. 

Andre arrangementer i JFFN 

6. marts 2011: Birger Jensen og 
Julie Dahl lviøller demonstrerer 
flagermus i Smidie kalkgrube1: 

Der arrangeres fæl leskørsel fra 
Naturhistorisk Museums parke
ringsplads kl. 9.00. ! Tilmelding 
senest 1 5 . februar på www.JFFN .dk/ 
kontaktside. Udgifter til fællestrans
port må påregnes oplyses senere. 
Arrangementet laves i samarbejde 
med Dansk Pattedyrforening. 

Se mere på wwwjffiulk 



B O G A N M E L D E L S E  

Henrik Ærenlund Pedersen & Niels 
Faurholdt: Danmarks Vilde Orkic/eer 
Gyldendal 2010, ISBN: 978-87-02-
06386-8 

Jeg må med skam bekende, at jeg altid 
har syntes orkideer var vanskelige at 
sætte navn på. Egentlig er orkideerne 
jo spækket med morfologiske ka
rakterer. A f sanm1e grund er jeg ofte 
blevet fælt skuffet, når det viste sig at 
bladenes smukke pletter og blomstens 
prangende farve viste sig aldeles 
ubrugelige til bestemmelsen: Snedige 
vildspor, lagt ud for at skille fårene fi·a 
bukkene. Samtidig har mit forhold til 
orkideerne været lidt ambivalent - på 
den ene side fascinerer de med deres 
la.yptiske biologi og sjældenhed, og 
på den anden side er de så overeks
ponerede, at man fi·istes til i stedet 
at studere en overset mtsgruppe som 
vokshatte eller mosser. 

Denne spritny bog om Danmarks 
orkideer var derfor en kærkommen 
lejlighed for mig til at starte helt for
fi·a med denne fascinerende gruppe 
af planter. Bogen er shevet af to af 
Danmarks absolut største kendere af 
orkideer, ja af planter i det hele taget. 
Og det er netop en af de væsentlige 
kvaliteter ved bogen: Den giver et 
overblik over danske orkideer, som 
er kritisk og opdateret med den ny
este kendte viden. Der udkmmner så 
mange farveladebøger om natur, at 
det gælder om at være selektiv, hvis 
ikke indkøbene blot skal samle støv i 
bogreolen. 

Bogens første del indeholder afsnit 
om orkideernes former (blomster og 
skud), økologi, udbredelse, forvalt
Iling, klassifikation og bestemmelse. 
Hoveddelen gennemgår samtlige 
danske arter med kendetegn, udbre
delse, voksesteder og interessante 
anekdoter. Til slut er der et afsnit om 
at studere danske orkideer med forslag 

til udflugtsmål for den interesserede 
botaniker. 

Alle bogens afsnit virker fagligt vel
funderede, og formidlingen af stoffet 
fungerer generelt godt. Bedst er det 
store hovedafsnit med geirnemgang 
af alle arterne. Her er det lykkedes 
forfatterne at sanile og formidle 
omfattende viden i letlæseligt sprog. 
Tilsvarende fungerer det indledende 
afsnit om orkideernes økologi, leve
steder og forvaltning fint. Mange har 
nok på forhånd hørt om orkideerne 
sære måder at blive bestøvet på, men 
bogen gemmer på mere end en aha
oplevelse. Formidlingen understøttes 
her på fi·emragende vis af nærfotos af 
bestøvende insekter. l det hele taget 
er bogens billeder en fornøjelse i sig 
selv. De fleste er taget af Jinuny Las
sen, en af landets flittigste og dygtigste 
orkide-fotografer. Fotos af orkideerne 
er fi·emragende, og det gælder også 
fotos af levestederne. Det er ikke let, 
men det lykkes her for fotografen at 
formidle levestedernes særpræg, så 
man næsten kan dufte skovbunden, 
lyngen og mosens tørv. 

Afsnittet om form og fimktion fun
gerer mindre godt. Gennemgangen 
af morfologi indeholder helt naturligt 
mange uvante ord, og hvis man beslut
ter sig for at tage det med i en populær 
bog som denne, hæver det en meget 
stor sproglig opmærksomhed. Afsnit
tet er klogt forsynet med illush·erende 
tegninger, men koblingen mellem 
illustrationer og tekst virker ikke 
gemlemarbejdet Selv med en biolo
gisk kandidatgrad er det tung kost at 
komme igennem. 

F 01fatterne har valgt at f01tsætte en 
lang tradition med at holde de sjældne 
mters lokaliteter hemmelig. Problemet 
med hemmelighedshæmmeriet er, at 
det store flertal af naturelskere ikke får 
lej lighed til at se de sjældne arter på 

deres levesteder, og det svækker natur
ligvis bogens værdi, at angivelserne er 
så upræcise. Måske svæklcer det også 
naturbeskyttelsen. Hemmeligheder er 
sjovest for de som kender dem og man 
kum1e ønske l id t selvransagelse hos 
"orkideernes indviede broderskab". Er 
tiden løbet fi·a henunelighedshæm
meriet? 

Bogen er i AS-format, egnet til at tage 
med i felten, men mindre egnet til 
at yde de mange fi·enu-agende fotos 
fuld retfærdighed. Selv havde jeg nok 
foretrukket et større format, med en 
plasticlanlineret bestenunelsesnøgle, 
som kunne tages med i felten. Enkelte 
steder i bogen svigter hykkeriet, såle
des at teksten fi·emstår utydelig, men 
dog stadigvæk læselig. 

Jeg vil varmt anbefale bogen om Dan
marks vilde orkideer til interesserede 
naturllistorikere, og jeg vil selv glæde 
mig til at tage bogen med i felten den 
kommende sommer. 

Rasnws Ejrnæs, senio1jorskerpå 
Danmarks Miljøundersøgelser (A U) 
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