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L E D E R  

Historisk afgørende slag om 
Danmarks Natur 

Af Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Natwfredningsforening 

Anbefalingerne fra den nytiltrådte Natur
og Landbrugskommission kan betyde, at 
det danske landskab ændres radikalt. For 
ikke blot skal kommissionens finde bære
dygtige veje ud af krisen for landbruget, 
men samtidig - og med lige vægt - finde 
bæredygtige veje ud af luisen for naturen 
og det kræver noget helt særligt. 

Ideelt set skal kommissionens anbefalinger 
således munde ud i en helhedsplan, der 
udstikker linjerne for vores natur mange 
år frem. Kommissionens anbefalinger skal 
desuden danne grundsten for den bebu
dede "Naturplan Danmark': der så igen 
skal indeholde konkrete virkemidler for 
beskyttelse, forvaltning og genopretning 
af den danske biodiversitet. Det er således 
et historisk afgørende slag, der netop nu 
udspilles og alle aktører er i højeste bered
skab. Kommissionen står med et landbrug, 
der skiftevist truer og trygler om at få lov 
til at producere mere under færre krav, 
og kommissionen står med en regering, 
der forlanger økonomiske nul løsninger og 
flere arbejdspladser. Overfor står det nøgne 
faktum, at biodiversiteten i Danmark er i 
en miserabel tilstand og stadigt forringes. 
Det er afgørende, at landbruget nu går ind 
som konstruktiv medspiller, mens rege
ringen skal yde økonomisk opbakning og 
om nødvendigt regulere lovgivningen, hvis 
vi denne gang for alvor skal få rettet op på 
årtiers negleet af naturen. 

Vi starter nemlig ikke alene fra bunden 
men i strid modvind. Det fastslår flere af 
forskerne bag rapporten "Danmarks Natur 
frem mod 2020 - om at stoppe tabet af 
biodiversitet". For mens der ikke har været 
væsentlige initiativer til gavn for naturen, er 
der tværtimod gennemført initiativer, der 
kun kan lede til fortsat tab af biodiversitet. 

I dag er op mod 30 procent af alle under
søgte arter i Danmark truede. Vi ved, at 
det skyldes manglende plads til naturen, 
at den er fragmenteret og at den mangler 
pleje. Alligevel står vi her - 20 år efter un
derskrivelsen af biodiversitetskonven tionen 
- uden plan, uden kortlægning og uden 
strategisk videns- eller forskningsindsats på 
biodiversitetsområdet. 
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For at vende dette nedslående billede skal 
vi først og fremmest nå en erkendelse af, 
at vi må og skal have en fast plan for både 
vores natur såvel som en biodiversitetsstra
tegi med faste mål, tidsfrister og målbare 
indikatorer og selvfølgelig de nødvendige 
ressourcer til at nå delmål og målene. 
Denne gang lever håbet lidt stærkere fordi, 
også EU har tilsluttet sig biodiversitets
konventionens globale strategiske plan for 
biologisk mangfoldighed og de 20 aichi
biodiversitetsmål, så Danmark også her 
igennem er forpligtet til at udarbejde en 
national strategi og handlingsplan for den 
biologiske mangfoldighed både på land og 
i havet. Denne plan skal være under imple
mentering i 201 5. 

Danmarks Naturfredningsforening arbej
der sammen med de øvrige grønne organi
sationer aktivt for, at Natur og Landbrugs
kommissionen sætter alt i spil. 

Vi presser på for at få arealer, hvor naturen 
har førsteprioritet. Vi ønsker arealer, hvor 
der kan være naturlandbrug med afgræs
ning, høslet etc. Og så ønsker vi, at den 
almindelige landbrugsdrift også får natur
indhold så som lærkepletter, randzoner og 
ikke mindst at de §3 beskyttede områder 
forbliver beskyttede. 

Vi er meget opmærksomme på, at ikke kun 
naturen i Natura2000 områder skal anses 
som værdig til beskyttelse og pleje, men at 
vi også passer på og udbygger vores "hver
dagsnatur". Vi anser det konkret for helt 
afgørende, at der tages betydelige arealer ud 
af landbrugsdriften. 

Landbrugets egen organisation har erkendt 
denne nødvendighed, men tøver dog med 
at sætte konkrete tal på. Vi siger 400.000 ha. 
Nu skal vi bare have Natur og Landbrugs
kommissionen til det samme. Lytdeedes det, 
kan vi blive vidne til den mest gennemgri
bende ændring af vores arealanvendelse, 
siden de statsstøttede landvindinger og 
dræninger gennem årtier skulle bekæmpe 
den natur, som alle nu er enige om, at vi 
tværtimod skal fremme i erkendelsen af, 
at naturen er selve vores livsgrundlag og 
grundlaget for vores velfærd. 

Ella Maria Bisschop-Larsen er uddannet 
biolog og har siden 2006 har været præ
sident for Danmarks Naturfrednings
forening. 
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Hvide RÆVE (VULPES VULPES) i Danmark 
1843-2011 

Sussie Pngh 1 

I maj 2007 fik jeg den første henvendelse om hvide ræve - ild<e polarræve, men danske 

ræve. Ved Nibe i Himmerland var der set et kuld rævehvalpe på fem, hvoraf tre var helt 

hvide. Disse hvalpe blev fotograferet af Jan Sirriver (Fig. l a-d). Da det var første gang, 

jeg havde hørt om hvide ræve i Danmark, skrev jeg et lille indlæg om de hvide ræve

hvalpe på Naturhistorisk Museums hjemmeside. Det førte til endnu en henvendelse om 

hvide rævehvalpe, denne gang fra Midtjylland omlcring Bjerringbro. Her havde Kri

stian Jensen set to hvide hvalpe i et kuld på fire. 

Få dage senere d. 1 7. juni fik jeg selv lejlighed til at se de hvide hvalpe ved Bjerringbro 

sammen med Kristian. Vi sad på en skråning overfor graven, og hvalpene duld<ede op, 

mens det stadig var lyst (Fig. 2 a+ b) . De hvide hvalpe virkede sunde og raske og adskil

te sig ild<e umiddelbart i adfærd fra deres røde søskende. Efter hvalpene havde sundet 

sig lidt ved graven, drog de på jagt. De løb langs et hegn i kanten af marken, som lå lige 

oven for graven. De hvide hvalpe kunne man følge langt ud i landskabet på gmnd af 

deres synlige pelsfarve. 

I 201 1  modtog jeg igen mails om hvide ræ

vehvalpe. Den første mail kom d. 27. juni. 

En hvid rævehvalp var set ved en ejendom 

ved Fårup i Nordjylland. Hvalpen blev 

set et par gange. Den ene gang i følgeskab 

med en normalfarvet rød hvalp. Igen d. 5. 

juli kom en mail om en hvid ræv, denne 

gang var en hvid hvalp set i en have ved 

Hadsten. Denne hvide hvalp gik rundt på 

græsplænen. Ifølge observatøren søgte den 

små frøer, som der var mange af på plænen 

(Fig. 3a). I oktober blev jeg kontaktet af 

naturfotografen Jan Skriver, som fortalte, 

at der igen var set hvide ræve ved Halkær, 

som ligger i nærheden af Nibe i Himmer

land. Spørgsmålet var nu, hvor almindeligt 

forekommende hvide ræve er i den danske 

natur, og hvor langt tilbage i tiden, man 

havde kendt til hvide ræve. 

MATERIALER OG METODER 

For at få svar på, hvor hyppigt forekom

mende hvide ræve er, kontaktede jeg i 

første omgang Birger Jensen, som havde 

arbejdet med ræve både på Naturhistorisk 

Museum og på den daværende Vildtbiolo

gisk Station, Kalø. Birger kunne fortælle, at 

han kun er stødt på fænomenet ganske få 

gange, bl.a. en hvid ræv som blev skudt ved 
Ans i 1 980, og som står i udstillingen på 

Naturhistorisk Museum. Birger havde bl.a. 

undersøgt omkring 5000 ræve i forbindelse 

med rabiesbekæmpelsen i Sønderjylland i 

1970' erne. Iblandt disse ræve var der ingen 

hvide ræve. 

Naturhistorisk Museum i Århus og Køben

havn, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i 

Hørsholm og Naturama i Svendborg blev 

kontaktet i sommeren 2007 for at høre, om 

de havde oplysninger om hvide ræve eller 

skind fra hvide ræve i magasinerne. De 

knap 4000 registreringer af ræv under pro

jekt "Dansk Pattedyratlas" blev tjeld<et for 

indrapporteringer af hvide ræve. Gammel 

håndbogslitteratur om ræve og rævejagt 

blev tjekket for oplysninger om hvide ræve, 

helt tilbage til den første bog om danske 

pattedyr af skrevet af Melchior i 1 834. Des

uden blev alle årgange af tidskriftet "Dansk 

Jagttidende" (år 1 886- 1990), "Strandjæge

ren" (år 196 1 - 1991 )  og "Jagt og Fiskeri" (år 

1929- 1991), bladret igennem for at finde 

meddelelser om hvide ræve. 

I august 2008 bad jeg jægere, i en artikel 

til magasinet "Jæger': rette henvendelse til 

mig på Naturhistorisk Museum, hvis de 

havde set eller havde kendskab til hvide 

ræve. I 20 1 1 , blev der i en artikel af Jan 

Skriver om hvide ræve i Jyllandsposten d. 

1 Sektion for Anl'endt \lildtforskning, Dnn111nrks jæge1jorbund, Molsl'ej 34, Kalø, DK-8410 Rønde, 

sup@jnegeme.dk 

Records ofwhite red foxes (\fulpes vulpes) 

in Denmark 1843-2011 

In Demnark, white foxes have rare! y been 

deseribed in the literature and seldom 

repm·ted observed in the wild. It was 

therefore with great surprise that I received 

two independent photo-documented 

records of white red fox cubs in 2007 and 

three more records in 2011. In order to find 

more information regarding white foxes 

seen in Dellll1ark, advertisements were 

put in to hunting magazines and national 

newspapers, with a request to contact me 

with of knowledge of white foxes. Old 

literature, both handbooks and hunting 

journals and magazines, going as far back 

as 1834, were searched for records or 

descriptions o f white foxes. Taxidermist 

and National Museums ofDenmark, with 

zoological collections, were contacted 

with requests for stm·ed skins of or full 

mounted white foxes. The search revealed 

in all 67 records o f white or part! y white 

foxes recorded from 1843 to 2011, the first 

record being on Amager, Zealand. U n til 

1950, almost all records of white foxes were 

from Zealand and Lolland, while almost all 

the foliowing records were from jutland, 

especially araund two areas one in Mid

jutland and one in the Northem part of 

jutland. Most of the white foxes recorded 

were white with either red or ice blue eyes, 

and therefore most probably albino fonns 

of the red fox. TI1e albino foxes observed 

or shot seemed to b e in a good health 

condition and not notably affected by their 

light sensitive eyes. The hunting pressure 

may be high on white foxes due their white 

fur. They are easy to spot in the landscape 

and they are valued as trophyes. 

Key words: White fox, albino. 
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Figur la-d. Hvide hvalpe fra Halkær, Nibe i Nordjylland. Her var der i 2007 tre hvide 
i kuld på S. Som det fremgår af fotoet af hvalpen nederst til højre er hvalpenes øjne 
lyseblå. Fotoene er taget fra sidst i maj til starten af juni. Fotos: Jan Skriver. 
White foxes from Northern futland 2007. That year there was a litter with three white 
cubs and two normal coloured cubs. As can be seen on the photo at the battom right
hand corner the white cubs had light blue eyes. The photos have been taken in the 
period from la te May to early June. 
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15 .  oktober, endnu engang rettet henven
delser til offentligheden om at henvende 

sig til mig, med oplysninger om hvide ræve 
(Skriver 201 1) .  

I starten af  februar 2012  blev Dansk Zoo

logisk Konservatorforening kontaktet. En 

forespørgsel om kendskab til hvide ræve 
blev rundsendt til foreningens medlemmer 

pr. mail og annonceret på foreningens ge
neralforsamling i marts. 

En observation relaterer sig til tidspunkt og 
sted. Et kuld hvalpe med fx 2 hvide hvalp 
registreres som en observation af hvid ræv, 

ikke som to observationer. Der er ikke 
gjort forsøg på, at verificere rigtigheden af 

oplysninger om hvide ræve. Dog er fotodo
kumentation blevet efterlyst og fremsendt, 
hvis det forelå. Ligeledes har det ikke været 
muligt at afgøre, hvorvidt flere observatio
ner af hvide ræve i samme område drejer 

sig om et eller flere individer. 

RESULT ATER 

I håndbøgerne finder man ingen detaljere

de oplysninger om, hvor og hvornår hvide 

ræve blev set. Som det fremgår af tabel l 
nævnes hvide ræve sporadisk og som meget 
sjældent forekommende i håndbogslit
teraturen. Vil man have nøjere oplysninger 
om hvide ræve tilbage i tiden, må man ty til 

jagtlitteraturen. Her findes flere oplysninger 

om hvide- eller delvist hvide ræve, som er 
blevet nedlagt gennem tiden. Da alle oplys

ninger om hvide ræve blev samlet, blev det 
til 66 registreringer af helt- eller delvist hvi
de ræve i perioden 1843-20 1 1  (Appendix). 

Hvide ræve er indtil 1 95 0  næsten udeluk

kende fra Nordsjælland og Lolland 

Gennem 100 år - fra midten af 1800-tallet 
og til midten af 1900-tallet - er der 15 do

ktunenterede tilfælde af hvide eller delvist 
hvide ræve (Fig. 4a, Appendix). De fleste 
(l l) observationer fra denne periode er 
fra Nordsjælland og Lolland. Den første 

beretning, som blev fundet i litteraturen, er 
om en hvid ræv fra Amager i 1 843. Flere af 
de ræve, som er registreret i perioden 1 882-
1928, er kun delvist hvide. En helt hvid ræv, 
som blev skudt ved Ballerup, blev udstillet 

på første nordiske jagtudstilling i Rosen
borg Have i sommeren 1 886. I 1949 blev 
der hhv. set og skudt to helt hvide ræve, 
begge i Nordsjælland. På Lolland er der i 

perioden 1920-28 skudt tre hvidbrogede 
ræve, alle annonceret under "Mindre med
delelser" i Dansk Jagttidende, hvor man 

bl.a. kan læse om en delvis hvid ræv ved 
Guldborg i 1920: "Mærkelig ræv. På klapjagt 
i December Md paa Guldborg/and, blev der 
nedlagt en hvidbroget Ræv. Denne en lille 

ung Tæve med hvid Bug, den underste Halv
del af Forside og Bagløb var ligeledes hvide 
og fra Bugen strakte den hvide Farve sig over 

Brystet og omkring Halsen som en Krave. 

Den øvrige Del af Kroppen var ræverød men 
dog ret lys. De tilstedeværende Jægere vare 
enige om, at de aldrig have set Magen til 

Ræv, den lignede paafaldende en hvid Co/ly". 
Formentlig har denne ræv lignet den farve
variant, som kaldes guldplatiner indenfor 
pelsdyravlen. Guldplatinere minder i pelsen 

mest af alt om colliehunde. 

Kun fire observationer i denne periode 
stammer fra Jylland, nemlig Ebeltoft 1 888, 
Brønderslev 1920, Skærbæk ved Kolling 
1944 og Skive 1950 (Fig. 4a, Appendix) . 

Den hvide ræv skudt ved Brønderslev 
Strand findes i magasinet på Zoologisk 
Museum. Også ræven skudt ved Skærbæk 
ligner en colliehund. Det kan ikke udeluk

kes, at ræven fra Skærbæk stammer fra en 
pelsfarm, men ræven, som ligner en col
liehund, beskrevet fra Guldborgland i 1920 
er fra før den tid, hvor rævefarme startede 
i Danmark. De første farmræve, "sølvræve': 
kom til landet i 1928. 

Hvide ræve fortrinsvist fra Midt- og Vest
jylland fra 1 95 1 til 2000 

Fra 1950 og de næste 50 år frem er der 

yderligere 23 lokaliteter med helt eller del
vist hvide ræve (Fig. 4b). I denne periode 
stammer de fleste observationer fra Jylland. 
En enkelt hvid ræv er observeret i Tellerup 
Plantage lidt syd for Middelfart og en enkelt 
hvidplettet ræv er observeret ved Farum 

på Sjælland i 1968. Skindet fra sidstnævnte 
ræv findes i magasinerne på Jagt- og Skov
brugsmuseet I Dansk Jagttidende fra 1951 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L  

beskrives en hvid ræv fra Hagebro ved 
Skive, som agerede "hønsetyv'� Den hvide 
hønsetyv måtte lade livet, blev udstoppet 

og omtalt i Holstebro Dagblad. I 196 1  og 
1964 observeres hvide ræve i nærheden af 
hhv. Viborg og Randers. De resterende 1 7  
registreringer a f  hvide ræve e r  fra perioden 
efter 1976. De hvide ræve er set eller skudt 
i Midtjylland og i Thy (Fig. 3b). Der er set 
fire kuld med hvide hvalpe i perioden 1980 

til 2000. Et kuld med tre hvide hvalpe ses 
ved Ans i 1980. Året efter ses hvide hvalpe 

ved Sjølund ved Kjellerup, i 1988/89 et kuld 
med 5 hvide hvalpe i Thy og i 1998 obser
veres et kuld rævehvalpe med 4 hvide ud af 
7 ved Haunstrup ved Herning. 

Mange rapporteringer af hvide ræve 
rundt om i Jylland fra 2001 og fremefter 

Fra år 200 l og frem til år 201 1  er der 28 
observationer af hvide ræve. Ca. 40% af det 
samlede antal observationer af hvide ræve 
er således fra de seneste l O år. Bortset fra 

en hvidplettet ræv skudt ved Hørsholm og 
en hvid ræv set ved Hillerød i hhv. 2000 og 
2001 ,  stammer alle oplysninger om hvide 
ræve i denne periode fra Jylland (Fig. 4c og 
appendix). Mange observationer er fra det 
midt- og vestjydske område især fra Skals, 
Holstedbro og Oksbøl (Fig. 3c), men der 

ses nu også hvide ræve i Nordjylland og i 

Sønderjylland (Fig. 4c) . 

I området ved Skals lidt nord for Viborg 
observeres i foråret 2002 et kuld hvalpe 
med to hvide hvalpe iblandt. I samme om
råde, på "Stakkels Hede", nedlægges en ung 
hvid ræv, som sendes til udstopning i sep
tember 2002. I 2004 er der igen to uafhæn
gige observationer af hvide ræve ved Skals. 

Den ene stammer fra et ægtepar, som har 
besøg af en hvid ræv i haven og som fodrer 
den hen over sommeren (Fig. 3d). Et video

klip af denne ræv kan ses på Naturhistorisk 
Museums hjemmeside under projekt "Sten
bronatur"/Nyt (Pagh 2007b). Det kan dreje 

sig om den samme hvide ræv, som senere 
samme år blev skudt ved Skals. 

I 2007 blev der som omtalt i indledningen 
fundet et kuld med fire hvalpe ved Bjer
ringbro, ca. lO km sydvest for Viborg, hvor-
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V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L 

Tabel l. Nordisk håndbogs litteratur om ræve og rævejagt, med angivelse af oplysninger om hvide ræve. Scandinavian littemture cai1Ser
ning faxes and faxlwnting, with ar withaut nats an white faxes. 

År Kilde Omtale af hvide ræve 

1834 Melchior, HB: Den danske Stats og Norges I forbindelse med andre farvevariationer nævnes: " Den hvide Ræv 111ed røde Øine, enten 

Pattedyr. helt hvid eller 111ed sorte Øren". 

.. "Farvevarieteter er sjeldne lws Ræven, dogfindes hyppigt forskellige Nuanceri farve/l; 111n11 

1871 Bierman n & Oderfeldt: Illustreret jagtbog har således meget mørke næsten sorte, ildrøde, og ga11ske lyse Ræve. Højt 111od Nord findes 

hyppigt hvide Ræve. 

1874 Lilljeborg W: Sveriges och Norges Daggdjyr. 
Stort afsnit om farvevariatioerner"Hvit Riif Helt hvit, med svarta (spetsiga) iiro11 Fås e11 og 

ailila/l ga11g i Lappland. 

1881 Wulff): D anmarks Pattedyr. Ingen hvide ræve omtalt. 

1878-92 Tauher P: Pattedyr. I: Zoologica Danica. 
Flere farvevariationer omtalt: "Hee/t hvid, med U11dtage/se af Ørene, der stulldo111 e re sort, 

Øinene røde (Kakerlak). Kw1 sjelde11t iagttaget hos os (Sjælland, Læsø, Jylland)." 

1890 Moller V: Haarvildtjagten. Ingen hvide ræve nævnt 

1908 Winge H: Danmarks Fauna S. !:Pattedyr. Ingen hvide ræve omtalt 

Weismann C.: Ræven. Hage & Clausen 
Fortælling om ræven. Ingen hvide ræve nævnt. 1929 

Forlag 
\fed Kongejagteli d. 4. November1843 blev skudt 26 Hane1; 3 Høne1; 28 Harer og e11 ganske 

Weismann C: Vildtets og jagtens Historie i hvid Ræv. 1931 
Danmark. Sandsynligvis nedlagt i Kongelunden på Amager 

I forbindelse med andre farvevariationer nævnes: "Endelig kan ræven være helt hvid. Hvid 

1935 Holten j: Ræven. I D anmarks Pattedyr. ræv fra \!end syssel og Nordsjælland. Begge set flere gange. Inge11 af dem nedlagt. Ikke afgjort 

om det er albi11oer eller 0111 det ku11 er dækhår som er hvide". 

1944 Dansk )agtleksikon. Under ræv: ..  "med undtagelse af albinoer er ræve sorte bag ørene". 

1947 Den D anske jagt i Fortid og Nutid. Ingen oplysninger om hvide ræve. 

1949 Bræstrup FW: Vort Lands Dyreliv. Ingen omtale af hvide ræve, trods beskrivelse af farvevariation. 

Jensen B & Strandgaard, H: Europas pat-
"Farve 111eget variabel" Moseræv og korsræv er afbildet. "J'vielanis111e er sjælden .. Alle farve-

1967 variailter har næsten altid hvide lwlespids. Hvide ekse111plarer 111ed sorte spidser på ører og 
tedyr. 

hale er en sjælden gang iagttaget i Frankrig og England:' 

1975 Nyt Dansk jagtleksikon Under ræv: .:'sjældent hvid" 

1976 og 
Finsk undersøgelse af flere tusind ræveskind nævnes i bogen: for hver 1000 ræve, var 990 

Jørgensen B: Ræven. normalt røde ræve, 6 var moseræve, 3 korsræve og l næsten helt sort. "Albinoer træfles 1996 
også men er uhyre sjældne". 

1978 Jensen B: Ræv. I: Danmarks Dyreverden Afsnit om pelsfarve, men igen omtale af hvide ræve 

1991 Asferg T: Danmarks Pattedyr. Afsnit om pelsfarve men ingen omtale aflwide ræve 

1996 Pagh S: Ræven. Pelsfarve omtalt, men ingen omtale af hvide ræve 
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af de to var helt hvide (Fig. 2a-b ). Hvalpene 
fra Bjerringbro kunne ses i området hen 
over sommeren, og de menes at være set 
sidste gang i december 2007. I 2008 ned
lægges en hvid ræv ved en kunstgrav ved 
Engesvang som ligger mellem Silkeborg 
og I kast. Denne ræv omtales i en artikel i 
Jæger (Steinar 2008) og er nu udstoppet 
(Fig. 3e). 

Et kuld på 5 hvalpe, hvoraf en var hvid, 
blev set ved Skive i 2005. Samme år blev 
der skudt en hvid ræv ved Stoholm, som 
ligger ca. 15 km sydøst for Skive. Ved 
Holstebro er der i 2007 fire observationer 
af hvide ræve: En hvid ræv er fotograferet 
i nærheden af Holstebro Kaserne, denne 
ræv blev sidst set d. 15. juli om morgenen. 
Yderligere tre observatører har set en hvid 
ræv i kvarterene i det sydvestlige Holste
bro, bl.a. blev en hvid ræv set slæbe af med 
en pose skrald. 

I området omkring Vegger og Halkær ved 
Nibe i Nordjylland observeres en del hvide 
ræve, og der fødes to kuld rævehvalpe med 
hvide hvalpe iblandt hhv. 2007 og 2011. I 
2007 var der et kuld hvalpe på tre hvide og 
to røde hvalpe. Hvalpene blev, som nævnt 
i indledningen, fotograferet af naturfoto
grafen Jan Skriver (Fig. la-d), og omtalt i 
TV-Nord og på Naturhistorisk Museums 
hjemmeside (Pagh 2007). D. 7. august 2007 
blev der observeret to hvide ræve i hurtigt 
trav langs et læhegn ved Halkær. De hvide 
hvalpe, mindst to, som observeres i 2011 
(Fig. 3f) stammer fra en ynglegrav ca. 1,5 
lm1 fra ynglegraven med hvide hvalpe i 
2007. Både i 2010 og 2011 findes hvide tra
fikdræbte ræve i området (Fig. 3g). 

Også i Sønderjylland ved Vamdrup, dukker 
en hvid ræv op. Den blev set krydse en vej 
i juli af en lokal jæger. I det sydvestjyske 
på Skallingen observeres også hvide ræve, 
som hhv. ses og skydes i 2001 og 2005 (Fig. 
3h). 

DISKUSSION 
Det kan ikke i alle tilfælde udelukkes, at 
nogle af de hvide ræve, som er observeret 
gennem tiden, kan være forvekslinger med 

VIDEN SKA BELIG ARTIKEL 

Figur 2a og b. Hvide ræve fra Bjerringbro, Midtjylland 2007. På figur a (tv) ses en hvid og 
en rød hvalp på skrænten ved ynglegraven d. l l. juni. Figur b (th) hvid hvalp fra 22. juni. 
Bemærk de lyseblå øjne. Fotos: Kristian Jensen 
White faxes at Bjerringbro, Midt,futland 2007. Pigure 2a (fejt) A white and a red fax cub at 
the den an the 11th af June. Pigure 2b (right) white cub from the 22th af June. Notice the light 
blue eyes. 

BOKS l. ALBINISME 
Albinisme er betegnelsen for helt eller delvis mangel på melaninpigmenter i øjne, hud 
og hår. Alhus betyder "hvid" på latin. Albinisme forekommer hos stort set alle pat
tedyr (inklusiv mennesket), fugle, fisk, krybdyr og padder. Albinisme er arveligt og 
normalt resultatet af recessive gener, som medfører en manglende evne til at danne 
melanin-pigmenter. Det betyder, at almindeligt farvede røde ræve kan være bærere af 
albino genet. 

Fordi organismer med albinisme mangler det mørke pigment melanin i huden eller 
i hårene, er de mere sarte overfor solens ultraviolette stråler og ofte dårligt camoufle
rede. De fleste mennesker og dyr med albinisme forekommer hvide eller blege. Fugle 
og krybdyr kan have partier med gult eller andre farver, som er effekten af andre far
vepigmenter fx carotenoider. 

Det manglende melanin i øjets iris, resulterer også i et nedsat syn i stærk sollys (Fig. 
l.ø.tv. ræv der misser med øjnene). Det vil betyde et nedsat syn hos mange dagaktive 
dyr, men da ræve hovedsageligt jager i skumringen eller om natten, har det sandsyn
ligvis ikke den store betydning for dem. Øjnene på dyr med albinisme forekommer 
ofte røde, fordi nethindens blodårer kan ses gennem iris. Der er dog noget pigment i 
øjnene, og hos store dyr som fx mennesker og ræve er der ofte nok pigment i iris til, at 
kaste et uigeimemsigtigt skær over øjnene, så de forekommer helt lyseb�å. 

Albinoer er mere synlige for omgivelserne. En hvid fugl eller en hare vil i de fleste 
tilfælde hurtigt tiltrække sig opmærksomhed fra rovdyr og have færre chancer for at 
overleve end normalfarvede artsfæller. 

· 

Sammen med henvendelser om hvide ræve, kom der også oplysninger om en hvid 
hare, en hvid-gul muldvarp og en hvid grævling til museet, og i Dansk Jagttidende 
støder man på adslållige meddelelser om andre hvide dyr end ræve fx h�ide rådyr, 
harer, grævlinger, stære, råger, svaler, fasaner og agerhøns. 
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Figur 3 (på side 36) . A: Hvid ræv fotograferet i en have ved Hadsten i 2011. Den søgte formentlig små frøer på plænen. Foto: Gorm 
Hindsgaul. B: Hvid ræv nedlagt ved Thy i 1989 vises frem af Niels Bach Nielsen. Foto: Søren Vase. C: Lille hvid hanræv skudt d. 13. januar 
2001 i Kj els t ved O ksbøl. Foto: Kaj Pedersen. D: Hvid ræv besøger Kamma og Henry Nielsens have i Skals i 2004. Den kommer i en pe
riode næsten dagligt og henter sig en godbid. Videoklip af denne ræv kan findes på Naturhistorisk Museums hjemmeside http://www.na
turhistoriskmuseum.dk/stenbronatur/nyt/nyt7.htm. Foto: Kamma og Henry Nielsen. E: Hvid ræv skudt ved kunstgrav i 2008 ved Enges
vang, mellem Silkeborg og Ikast. Foto: Max Steinar. F: Hvid hvalp set ved Ejdrup ved Nibe i 2011. Foto: Annette Svendsen. Der var mindst 
to hvide hvalpe i kuldet. Forældrene skulle være normaltfarvede. G: Trafikdræbt ræv fundet i 2010 ved Ejdrup og Vegger i Nordjylland. 
Foto: Helle Costin. H: Hvid ræv skudt på Skallingen d. 29. oktober 2005. Ræven havde normal øjenfarve, og den havde ifølge jagtdelta
gerne unormalt lange ben. Foto: Karsten Rohde. 

A: White fax preswnably huntingfrogs in a garden in East fut/and. B: White fax shot at TI1y, Northem futland in 1989. C: Smal/ white male 

fax shot the 13th o f fanumy 2001 in Oksbøl, West fut/and. D: White fax visiting a garden in Skals, Central- futland in 2004. A video o f thi s 

fax cm1 be seen o n the homepage o f the National Museum o f Aarhus http://wlvw.naturhistoriskmuseum.dk/stenbronatur/nyt/nyt7.htm. E: 

White fax from North fut/and, road killed in 2010. F: Vlhite fax cub seen in 201 1 at Nibe in North fut/and. G: White fax shot at Skallingen in 

Southwest futland the 29th October 2005. 

andre hvide dyr fx en hvid kat eller hund 
eller undslupne hvide farmræve, som findes 
i et utal af farvevarianter. Imidlertid har 
der ikke været tradition for at avle hvide 
albinorødræve på pelsfarme. Hvide ræve 
på pelsfarmene er sædvanligvis polarræve 
Vulpes lagopus. Den hvide form af polar
ræv har normalt hvid vinterpels og to farvet 
brun sommerpels (Fig. 5a+b). Ud fra de 
oplysninger, der er givet i forbindelse med 
registreringerne (se appendix), anses for
vekslinger med farmræve og andre dyr for 
at være en ret ubetydelig fejlkilde. Flertallet 
af de hvide ræve, som er registreret gennem 
tiden, er nemlig enten blevet nedlagt eller 
fotograferet (se appendix og Fig. 3a-h). 

Der er ingen tvivl om, at størstedelen af 
de hvide ræve er helt eller delvist albinoer 
(boks l). De rapporterede hvide ræve er 
set både med røde, lysblå og brune øjne, 
og rævene har været fra helt hvide, hvide 
med enkelte mørke aftegninger ved øre 
og på ryggen, eller normalt farvede med 
undtagelse af hvide partier og hvide pletter. 
Hvilken form for albinisme eller genetik, 
der ligger til grund for de enkelte ræves 
pelsfarve, kan imidlertid ikl<e afgøres uden 
genetiske undersøgelser. 

Den årstalsmæssige og geografiske adskil
lelse af observationerne af hvide ræve tyder 
på, at mutationer i den vilde rævebestand er 
opstået af flere gange og på forskellige ste
der. Mange af de hvide ræve, som i dag ses 

i Jylland, kan imidlertid have haft et fælles 
ophav i Midtjylland i starten af 1950-erne, 
hvor de første observationer af hvide ræve 
startede. Herfra kan generne have spredt sig 
til flere steder i Jylland, men det kan også 
kun afldares med en genetisk undersøgelse. 
Da mange af de hvide ræve er bevarede -
enten som skind eller er udstoppede - er 
det muligt i fremtiden at undersøge fæno
menet genetisk. 

Knap 70% af observationerne af hvide ræve 
stammer fra perioden efter 1976, men det 
er svært at sige, om den stigning, der er i 
antallet af observerede hvide ræve, skyldes 
en reel stigning i hyppigheden af albinoge
net gennem de senere år, eller om det skyl
des lettere adgang til medier for folk, som 
observerer de hvide ræve. At albinoer før i 
tiden har været meget sjældne syntes dog 
at være en kendsgerning, da de hvide ræve 
sjældent nævnes sammen med beskrivelser 
af rævens øvrige farvevariationer (boks 2). 

Ud fra de oplysninger, der er om de hvide 
ræves foderstand og størrelse, er der ingen 
grund til at tro, at de har sværere ved at 
finde føde end deres røde slægtninge. Flere 
har observeret, at de hvide ræve forekom
mer mindre sky end de normaltfarvede 
ræve, hvilket er sandsynligt, da albinogenet 
hos andre dyr fx ilder er kendt for at øge 
deres "tam hed" overfor mennesker (pers. 
medd. Outi L ohi). Denne tamhed kan sam
men med deres meget synlige pels gøre 

dem mere sårbare overfor jagt end normalt
farvede ræve. De hvide ræves største minus 
i forhold til overlevelse i naturen ser derfor 
ud til at være deres "trofæværdi". I området 
omkring Halkær og Vegger by ved Nibe har 
man dog indgået en gentlemans aftale om, 
at lade de hvide ræve leve i fred. 

TAK 
En stor tak til alle dem, som har ringet eller 
mailet til mig med oplysninger og mange 
spændende historier om hvide ræve. Tak 
til Hans Kristensen for de mange litteratur
henvisninger om hvide ræve, til Hans Ba
agøe og Mogens Andersen, Zoologisk Mu
seum i København, Jette Baagøe og Karsten 
Felsted, Jagt- og Fiskerimuseet i Hørsholm 
og konservator Vagn Reitz for oplysninger 
om skindlagte og udstoppede hvide ræve. 

Stor tak til Birger Jensen for historiske lit
teraturhenvisninger og oplysninger fra sine 
mangeårige studier af ræve. Uden Birgers 
utrolige litteraturoverblik var tabel l ikke 
blevet til. Tak også til Annelise Jensen for 
værdifulde kommentarer til manuskriptet. 
Tak til Outi Lohi og Bente Krogh Hansen 
for oplysninger om farmræve. Særlig tak til 
Jan Skriver, Kristian Jensen, Karsten Rohde, 
Max Steinar, Torben Flye, Kaj Pedersen, Ole 
Bøgh Jørgensen, Gorm Hindsgaul, Helle 
Costin og Annette Svendsen for fotos af 
hvide ræve til rådighed og til Morten Hil
mer for fotos af polarræve. 
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Observationer af hvide ræve 

e Helt eller næsten hvide ræve 

0 Med hvide pletter 

Observationer af hvide ræve 
1843-1950 

'· 

ObservaUoner af hvide ræve 
2001-2011 BOKS 2. RÆVEPELSE 

Observationer af hvide ræve 
1951-2000 

Vores hjemlige røde ræv forekommer i mange farvevarianter 
fra helt lys orange til rødbrun, over mørkbrun og til næsten helt 
sorte. Desuden kan rævene have meget forskellige aftegninger. 
Nogle ræve har en tydelig hvid halespids andre har røde haler 
med lidt sort ved haleroden og på spidsen. De hvide aftegninger 
ved snude og hals kan også variere meget. 

Ræve med sort strube og bug kaldes fx "moseræve". Også de 
mørke og sorte partier på ræve, sædvanligvis bag ørene, ved 
snuden, på benene og på r yggen, varierer. Betegnelsen "bran
dræv" bruges også om meget mørke ræve som mangler den 
hvide spids på halen. Ræve med mørke aftegninger ned over 
ryggen og hen over skulderen kaldes "korsræve". 

Den store variation i pelsfarve er nyttig, når man arbejder med 
ræve. Er man lidt omhyggelig med sine notater, kan man nemlig 
let kende individer fra hinanden. Til forskel fra forekomsten af 
helt hvide ræve, er disse farvevarianter ofte beskrevet i hånd
bogslitteraturen. En pelsabnormitet som fra tid til anden også 
dukker op, er ræve som mangler dækhår og kun har den lyse
brune uldne underpels. Disse ræve kalder man samsonræve. 

Figur 4. Kort med registreringer af hvide eller delvist hvide ræve fra tre tidsperioder (A: l843-1950, B: l951-2000, C:2001-2011). 
M aps with record s o f white o r part/y white Joxes from three time periods (A: 1843-1950, B:1951-2000, C: 2001-2011). 
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Figur 5a og b. Polarræven Vulpes lagopus (den hvide variant) er hvid om vinteren og tofarvet brun om sommeren. Fotos: Morten Hilmer. 
I11e white form af the Aretic fax Vulpes lagopus has a white w i n ter coat and a tlvo-coloured bro w n summer coat. 
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A P P E N DI X  TIL H V I D E  R ÆV E  I D AN M AR 

Lokaliteter og årstal i forbindelse med registreringer af helt eller delvist hvide ræve/ Locality and year with observations af white foxes. 

l Nr. Ar/Year Lokal itet Observation 

1 1 843 
Amager 

t Sjælland 

Ballerup 
2 1 882 

Sjælland t 

3 1 888 
Ebeltoft 

t Østjylland 

4 1 898 
Krogstrup 

t Nordsjælland 

Gladsaxe 
5 1 889/90 t Sjælland 

6 1 908 
Guldborg 

t Lolland 

Guldborg 
7 1 920 

Lolland t 

B rønderslev 
8 1 920 

Nordj�lland t 

Nakskov 
9 1 928 t Lolland 

Mern 
1 0  1 942 

Sydsjælland t 

1 1  1 944 Nordsjælland t 

Skærbæk 
1 2  1 944 t iil  i Sydjylland 

1 3  1 949 
Jyllinge 
Nordsjælland 

e 

1 4  1 949 
Esrum 

t Nordsjælland 

1 5  1 950 Skive et l 
Hagebro 

1 6  1 951 
Vestjylland t 

1 7  1 953 
Bording t Midtjylland 

1 8  1 961 
Viborg e 
Midtj�lland 
Fårup ved 

1 9  1 964 Randers t 
Østj�lland 

20 1 968 
Farum 

t Nordsjælland 

Lystrup 
21 1 971  t Østjylland 

Stoholm 22 1 976 
Midtjylland t 

Ans 
23 1 979 

Midtjylland 
e 

Ans e 
24 1 980 

Midtjylland � :�.o.�  

Ans 25 1 980 t Midtjylland 
� 

Hjermind v. 
--

26 1 970/80 Bjerringbro t 
Midtjylland 
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Kilde/Source 

CD 
Vildtets og Jagtens 
Historie i Danmark s. 
5 1 6  
CD 
DJT 1 929 årg. 45 nr. 24 
s. 460 
DJT 1 888 årg.5 nr. 9 s. 
1 24. 

DJT 1 899, årg . 1 5 .  nr. 1 0  
S .  1 6 1  

CD 
DJT 1 929 årg . nr. 46. nr. 
3. s. 52 

DJT 1 908 årg . 25, nr. 
3 .  s.54 

CD 
DJT 1 92 1  årg . 37.  nr .  1 2  
s 1 88.  

ZMU 
Jagtvennen 5. 1 . 1 92 1  

DJT 1 929 årg.45 n r .  22 
s. 42 1 ,  DJT 1 929 årg . 45 
nr.24 s.460, DT J 46 nr. 
3 s.  52 

J&S 

Dansk Jagt Leksikon 
1 944 

DJT 1 944 årg . 61 n r. 1 7  
s .  255, DT J nr. 2 0  s .  287 

DJT 1 949 årg . 65 nr. 22 
s.  344 

DJT 1 949 årg . 66 nr. 1 
side 1 4. 

CD 
DT J 1 95 1  årg. 68 
side 1 36 & Holstebro 
Dagblad 

J&S 

DTJ 1 96 1  nr. 5 s.  1 37 

SJ 1 964 årg.23 side16 
i1i 

J&S 

NH 
DJT årg .89 nr. 1 0  side 
395 
CD 
Står udstoppet på stedet 
Omtalt i DJT 1 976 årg. 
93 nr. 10 side 4 
CD 
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1 981  
CD 
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1 98 1  
N H  
Jagt o g  Fiskeri n r .  2 
1 98 1  

CD 

l 

Beskrivelse 

Hvid ræv 

En hvid og en hvidbroget ræv. Udstillet v. 1 st. Nordiske 
Jagtudsti l l ing i Rosenborg have i 1 886 

Ræv med hvide bagben 

Delvis hvid, blegrød ryg og sider, hvide ben, røde øjne 

Hvid dog med svag grålig stribe ned af ryggen, sorte 
ørespidser og mørk halespids skudt i mose 

Høje bagben op midt på låret var hvidt. 

Ung ræv Cjl. Skudt på klapjagt i december. Hvidbroget 
ræv. Lignede Coll ihund. Bug, bryst og forben var hvid. 
Hvid krave omkring halsen. Resten af pelsen var lys 
rødlig 

Hvid med lidt mørkere øre og hale 

På en klapjagt i december 1 928 blev en hvidbroget ræv 
skudt. Ræven havde en stor hvid plet bag ørene og var 
hvid fra poterne og op midt på benene. Det diskuteres 
i følgende numre af DJT om der kan være tale om en 
krydsning med en hund 

Næsten hvid 

Flere hvide ræve skudt på Nordsjælland 

Ligner en colliehund. Hvid nakke, hals og bryst, hvide 
poter og halespids, bagerste del af bug hvid. 

Hvid ræv lever i området og er set flere gange. Med 
kikkert har man kunne konstatere at det var en ræv 

En hvid ræv med lidt mørke øre, udmærket foderstand, 
men fyldt med tæger og sår. 

Flere hvide ræve set i området, hvoraf en blev skudt 

Egebjerg v. Hagebro. Helt kridhvid ræv stjal sammen 
med anden ræv 40 høns. Er  nu udstoppet 

Hvidplettet skudt 

Set partiel hvid ræv. Jægeren musede ræven en hvalp 
[lå helt tæt hold 
Ræv hvid på venstre side og spættet på modsatte side. 
Det var en stor fuldvoksen ræv som man formodede 
havde O[Jholdt sig i området et st�kke tid 

Hvidplettet 

Tre hvidplettede ræve som nu findes i magasinerne på 
Naturhistorisk Museum 

Hvid ræv skudt l september og udstoppet, rapportøren 
mener at kunne huske, at ræven havde røde øjne 

Hvid 

Tre helt hvide hvalpe men hvor stort var ku ldet 

Hvid m.  røde øjne. Udstoppet på Naturhistorisk 
Museum 

Hvid ræv skudt ved gravjagt. Rapportøren kan huske at 
ræven blev omtalt l Bjerringbro Avis måske med foto. 
Dette har ikke kunnet verificeres 
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Nr. Ar/Year 

27 1 981  

28 1 98 1  

Lokalitet 

Sjølund, 
Hvam, 
Kjellerup 
M idtjylland 

nedlæggelses
sted ukendt 

29 1 984 
Voervadsbro ._; --1- Midtjylland 

Observation 
t 
� antal 
hvide hvalpe 
ukendt 

t i3 

t 

Kilde/Source 

CD 

CD 

CD [ 30 1 988 
Thy 
Nordjylland 1--r----�-�---�-----�---------

31 

32 
l 

33 
t 
i 

1 989 

1 990 

1 990-
erne 

Thy 
Nordjylland 

Thy 
Nordjylland 

Spøttrup 
NV for Skive 
Midtjylland 

CD 

CD 

t CD 

Beskrivelse 

Hvide ræv nedlagt, formodes at stamme fra Bjerringbro, 
hvor der var set et kuld hvoraf nogle var hvide. Ræven 1' er udstoppet l 
Hvid ræv på fotos nedlagt af en Peter Lund, som ikke 
kunne findes 
Hvid ræv �. Den havde røde øjne og vejede 7kg og var ' 

1 22cm. Skudt d. 1 8 . november. Ræven er udstoppet J 
Naturgrav hvor der var en a lm.  rød hunræv med 5 hvide 1 
hvalpe. Hvalpene havde røde øjne , 
Hvid ræv med røde øjne nedlægges nytårsdag. (Fig. l 
3B) 

Hvid ræv med røde øjne skudt d .  6 oktober. i 
Observatøren har foto, men kan ikke finde det ! 
Hvid hunræv skudt i oktober eller november på roemark : 
ved Vejby, Spøttrup 1 

34 1 993/94 
Sinding v. G> CD Hvid ræv set på fisketur. Der skulle være set flere hvide ' 
Herning ræve i området , �+----+---- �--�----�1---------�----------- --------� 
Tellerup • li Syd for CD .1l 35 1 995/96 
Middelfart 

G> Set hvid ræv i efteråret i Tellerup plantage 

Fyn 

Engsvang v. 
36 1 996/98 Silkeborg 

1 998 

38 2000 
.-· --i 39 2001 

Midtjylland 

Haunstrup 
Midtjylland 

Hørsholm 
København 
Skallingen 
Sydvestjylland 

i Hil lerød i 40 2001 
Nordsjælland 

t 

t 

CD 

CD 
Jæger 1 999 (2) med 
foto. 

J&S 

Dansk Pattedyr Atlas 

Dansk Pattedyr Atlas 

Helt hvid blev skindlagt 

Helt hvid � 1 5/ 1 2 .  Den vejede 8 ,5kg. Skindlagt Ifølge 
observatøren var der et kuld i området med 7 hvalpe, 
hvoraf 4 var hvide. 

Hvidplettet på benene og lyse områder på ryggen 

Hvid ræv 

Hvid ræv 

l 

l 
2001 

Løgstrup t DZK Hvidræv nedlægges i sensommeren. Ræven omtales i 
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43 2002 

! 44 2002 

2002 

i 46 2004 

47 2004 

2005 

49 2005 

i 50 2005 

51 2007 

52 2007 

Skals 
Midtjylland 

Skals 
Midtjylland 

Simested 
Skals 
Midtjylland 

Skals 
Midtjylland 
Skals 
Midtjylland 

Skallingen 
Sydvestjylland 

Stoholm 
Midtjylland 

Hagebro 
Midtjylland 
l lskov ca. 1 5  
k m  nord for 
Herning 

Halkær 
Nordjylland 

t 

N i3 

t 

t 

t 

CD 
DZK 

DZK 

CD 

CD 

CD 

CD www.jagtmagasinet. 
dk som nu er nedlagt 

CD 

CD 

CD 

l foråret observeres et kuld med to hvide unger. 
Formentlig er det en af disse hvide hvalpe som bliver 
skudt i september samme år. Ræven blev indleveret til 
udstopning d. 29. september 

På "Stakkels hede" ved Skringstrup nord for Skals, 
nedlægges en ung hvid ræv. Så vidt huskes en det en � 

Hvid ræv ses og fotograferes på en eng 

Hvidræv skudt 

Ægtepar har fodret en hvid ræv i haven gennem 
sommeren. Ræven er videofilmet (Fig.  3D) 
Helt hvid ræv skudt på Skall ingen under en jagt den 
29.1 0.05. Vedlagt er fotos af dyret. Ræven havde 
normalt øjenfarve vist nok brune (Fig .3H) 

Hvid ræv skudt 

Hvide hvalpe, men det fremgår ikke hvor mange 

Hvid ræv set 1 7. maj på bukkejagt 

! 

Tre hvide i ku ld på 5, øjne lys blå,  to af de hvide hvalpe 
menes omkommet, en fundet dø om efteråret og en i 

skudt og jægeren fik hovedet monteret på en plade. 
(Fig. 1 )  
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Nr. Ar!Year Lokal itet Observation Kilde/Source Beskrivelse 

Halkær To hvide ræve fulgtes ad langs et læbælte l hurtigt trav 
53 2007 

Nordjylland 
® CD d. 7/8. Formentlige hvalpe fra det tidl igere observerede 

kuld i området 

54 2007 
Bjerringbro 

:�.n.� CD 2 hvide i kuld på 4 hvalpe, øjne lys blå (Fig.  2) 
Midtjylland 

55 2007 
Vamdrup ® Hvid ræv løb over vejen i jul i  ved Skodborg 
Sydjylland 

56 2007 Holstebro 
il3 CD 

Hvid ræv set af flere personer bl .a.  ved Ringkøbingvej 
Midtjylland ® og Holstebro kaserne 

--· 
Hvid ræv set ved Ringkøbingvej i maj. Skulle ifølge 

Holstebro 
57 2007 

Midtjylland 
® CD rapportøren være blevet omtalt i P4. Dette har ikke 

kunnet verificeres 

58 2007 
Holstebro 

CD 
Hvid ræv set i kvarteret i nærheden af Knud 

Midtjylland 
® 

Rasmussensvej 

59 2007 Holstebro 
CD 

Hvid byræv slæbte af med noget skrald på Knud 
Midtjylland 

® 
Rasmussensvej 

60 2007 
Oksbøl 

CD 
Hvid ræv set, under en jagt på kronvildt i det mi l itære 

Vestjylland 
® 

terræn i Oksbøl, på 200m afstand 

Engsvang, 
mellem 

Jæger 2008 (2) med Helt hvid ræv med nærmest lyserød mave, skudt ved 61 2008 Silkeborg og t il'l 
I kast 

foto. kunstgrav. Ræven er nu udstoppet (Fig.  3E)  

Midtj�llai}Q__ -------·-
http://www. veggerbyjagt. 

Ejdrup og 
dk/Diverse/201 1 /Hvid -

62 2 0 1 0  Vegger t il'l  
raev/hvidraev.html 

Trafikdræbt ræv (Fig.  3G) 
Nordjylland 

Jyllandsposten 
1 5 .oktober 201 1 

Fårup N for 
Hvid hvalp set et par gange i juni  på landejendom 63 201 1  Randers ® CD 

Østjylland 
sammen med normal rød hvalp 

Galten ved 
Stor hvalp set 5.  juli i haven, hvor den formentlig åd 64 201 1  Hadsten ® il'l CD 

Midtjylland 
små frøer på græsset (Fig. 3A) 

-
H alkær Adal Min to hvide hvalpe i grav ca. 1 ,5 km fra graven med 

65 201 1 v. Nibe ® )!( )!(  CD hvide hvalpe i Halkær fra 2007. Forældre til hvalpene 
Nordjylland skulle være normalt farvede (Fig.  3F) 

-f-- -

66 201 1 
Ejdrup, Nibe t CD 

Trafikdræbt ræv ved Ejdrup. Udstoppes til den lokale 
Nordjylland Friskole 

- ---· --- -� ------ --

w set, t : skudt eller fundet død, il3 :  foto-dokumentation, )l( :  hvalpe, DJT: Dansk Jagttidende, SJ:Strandjægeren, JF:  Jagt og Fiskeri, 
J&S: Jagt- og Skovbrugsmuseet, SNM: Statens Naturh istoriske Museum, Kbh , N H :  Naturhistorisk Museum, DZK: Dansk Zoologisk 

Konservatorforening, CD : indrapporteret enten pr. mail eller telefonisk. 

<æ> :  seen, t: shot or found dead, il'l : foto-documented, )l( :  cubs, DJT Dansk Jagttidende (Danish hunting magazine), SJ:Strandjægeren 

(Danish hunting magazine), JF: Jagt og Fiskeri (Danish hunting magazine), J&S: Jagt- og Skovbrugsmuseet, SNM: Natura/ History Museum 

o f Copenhagen, K bh, NH: Natura/ History Museum o f Aarhus, DZK: Danish taxidermist organisation, CD : repporteret by m a il o r telefon. 

Kommende Arrangenemter 

4. August kl. 08.30 - 1 8.00 

Turen går til Lille Vildmose, som er et af Danmarks største naturreservater med 20 km' urørt højmose og skove med vildt, rugende Kongeørn, Havørn, Trane og 

mange andre fugle. Turen er en fælles bustur, som starter kl. 8.30 fra Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 2 1 0. Turen indeholder guidet rundvisning i sko
ven og mosen. Forventet hjemkomst er kl. 1 8.00. 

1 8 .  August kl. 1 0.00 - 1 5.00 

Eigil Holm leder en udflugt til Hundshage Klint. Turen vil handle om kyster og skrænters botanik og geologi. Hundshage Klint er interessant, da den indeholder 

mange blottede aflejringer fra Oligocæn-Miocæn med fossiler og istidsaflejringer. På stranden er der mulighed for at se fossiler fra Østersøegnene, ledeblokke fra 
istiden og stenalderredskaber. Turen går over Snaptun havn og vil vare fra kl. 1 0.00 til 1 5.00. Husk at medbringe: kaffe/te, madpakke, en god kikkert, solidt fodtøj og 

tøj efter vejret. Der bliver arrangeret fælles buskørsel. 
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A N M E LD E L S ER 

Anmeldelse: 
ATLAS OVER DANSKE FERSKVANDSFISK 

Boganmeldelse: Henrik Carl & Peter Rask Møller (red.) 2012: Atlas over dan

ske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum. 399 kr. 

Hvad er det, der vejer 3,2 kg, har med fisk 
at gøre og som man er lykkelig over at have 
landet. I mit tilfælde ikke en havørred fra 
Helgenæs' østkyst, men denne fine "Atlas over 
danske ferskvandsfisk". Den er resultatet af 
et kæmpestort arbejde med at indsamle og 
checke og sammenstille både gamle og nye ob
servationer, bl.a. atlasfolkenes egne målrettede 
fangster. Det er altså offentlige data fra især 
DT U Aqua, amter, naturcentre, kommuner 
og museumssamlinger. Mange lystfiskere har 
også bidraget. Man har også gennemgået både 
grå og hvid litteratur fra ultimo 1800-tallet og 
frem - det gælder således også Flora og Fauna 
fra 1890-2011, som er repræsenteret med hele 
27 artikler i referencelisten. 

Bogens 700 sider beskriver 50 "danske" fersk
vandsfisk, inkl. nogle formodede uddøde som 
Hvidfinnet Ferskvandsulk og Europæiske 
Malle (yngler dog efter uautoriseret genudsæt
ning), nogle almindelig udbredte ikon-arter 
som Aborre, Gedde, Ørred og Laks, arter med 
dobbelt statsborgerskab som Skrubbe samt 
nytilkomne udsatte arter som Båndgrundling, 
Solaborre og Brun Dværgmalle, der viser, at 
danske og udenlandske lystfiskere ikke kun 
laver gode ting med vandløbsgenopretning og 
kontrollerede lakseudsætninger, men desværre 
også udsætter fremmed fiskemateriale, bevidst 
eller pga sløseri med agnfisk. 

Bogen indledes med en redegørelse for atlas
projektet, forløb og metoder, dernæst et nød
vendigt "værktøjs-afsnit" om "Fisken" (indre 
og ydre bygning osv) samt et meget fint afsnit 
(S. Berg & G.H. Rasmussen) om "De ferske 
vande i Danmark", altså vilkår, problemer og 
mangfoldighed som levested, der afslutnings
vist aktualiseres med "Klimaet betydning". 

Bogen har heldigvis fastholdt tidligere all
round bøgers nøgle, først til familier, under 
familierne til art (fx BJ Muus & P Dahlstrøm: 
Europas Ferskvandsfisk, 1967; 1990). Nøgler 

ser så nemt ud; det er det langtfra altid, men 
bogen håndterer det fint - med uddybende 
kommentarer i artsbeskrivelserne og ved at 
anerkende problemerne, fx usikkerheden om 
Flodlampret og Bæklampret faktisk er forskel
lige arter. 

Kernedelen af bogen er artsbeskrivelserne, 
ca. 550 sider, dvs gns 1 1  sider pr. art, men 
naturligvis får fx Laks og Ørred mere plads, 
hver 19 sider. Der er rigtig mange detaljer i 
teksten, men faktisk velvalgte og fortalte i et 
medrivende sprog - min yndlings-detalje er pt 
om Flodlamprettens økologi: "Flodlampretten 
ædes bl.a. af gedder. Larsen (1978a) antager, 
at gedderne tager lampretterne fra siden, idet 
de altid ligger u-formet i geddemaverne, med 
hoved og hale bøjet fremefter:' Dele af teksten 
er lidt "død" ift almindelig læsning, idet de 
gode udbredelseskort med 10x10km-kvadrater 
ofte nødvendiggør mere detaljeret fundbe
skrivelser. Når et kort fx viser, at der er fundet 
Smelt her i mit nærområde nord for Ebeltoft, 
går man nemt til teksten, der fortæller om tre 
fundsteder, og det er tilfredsstillende. Men 
sådanne opremsninger er uproblematiske, 
fordi de står i særskilte afsnit, som man så 
bare hopper over i læsningen. Hos Flodlam
pret opremses på samme måde de 17 EU
Habitatområder, hvor arten indgår som en del 
af udpegningsgrundlaget jeg mener dog, men 
det er en mindre anke, at man bedre og mere 
overskueligt kunne udskille sådanne lister fra 
spalteteksterne til tabel-oversigter. 

Til slut er der tværgående kapitler om fiske
sygdomme, indvandring og spredning, ordliste 
og litteraturliste (lang). Meget fint analyseres 
også ferskvandsfiskenes udbredelsesmønstre af 
110.000 registreringer 1560-2011 for 64 arter 
- her er der flere gode pointer. jeg tænker, at 
man endda kunne komme længere med så
danne dataanalyser - artikler herfra skal være 
velkomne her i bladet. For ved anmeldelsen 
af flere atlas-projekter har en ting slået mig, 

som jeg igen-igen vil nævne: Atlas-projekter 
er gode og nødvendige, men tenderer til 
overvejende at producere udbredelseskort, 
der "manuelt" kan fortoldes mod fortidige og 
fremtidige udbredelseskort Men det ville være 
en stor og værdig udfordring at udforme atlas
undersøgelser, der kan bruges mere analytisk 
- forfatterne skriver selv s. 615, at "De mange 
data giver mulighed for at analysere utallige 
aspekter af ferskvandsfiskenes udbredelse - et 
arbejde der kun lige er begyndt:' jeg tillader 
mig at stille spørgsmål ved de endeløse mulig
heder - pga af den manglende målretning mod 
analyse i dette og andre atlas-projekter. Og der 
støtter jeg mig til de "dårlige" erfaringer med 
tidligere atlas-projekter: analyserne kommer 
ikke - måske fordi kræfter, penge og opmærk
somhed er brugt op i de anstrengende atlas
arbejder, eller fordi data ikke er beregnet og 
derfor ikl<e gode nok til økologiske analyser. 
Det gør ikl<e atlasprojektet dårligt, men - fordi 
det åbenbart præger atlasprojekter - ærgrer det 
mit nysgerrige og videnhungrende forskergen. 

Billedmaterialet er et kapitel for sig. Jeg er 
ikke lystfisker, men hvem vil ikke blive grebet 
af "trofæ-billederne", fx Gedde på hhv. 17 
og 26 kg, og Europæisk Malle på hhv. 17 kg 
(Danmark) og 93 kg (Spanien). Trofæfotos 
går dog ikke over gevind, men bruges ofte via 
billedtekst til at formidle max-størrelser. Det 
er tydeligt, at atlasfolkene fra projektstarten 
har haft et billedrigt bogværk i tankerne. Der 
er nærfotos af (diagnostiske) gællegitterstave, 
svælgknogler og svælgtænder, af fiskesyg
domme hos arterne, af tusindvis af opfiskede 
skaller (biomanipulation), typiske levesteder, 
af yngel og æg (fx spæd Ørred, med "finger
mærker", i øjeblikket før den napper en daf
nie), fiskedød, ålens specielle hud, sugemærke 
på menneskearm fra Havlampret osv. Det er 
top-informativt og en læsemæssig nydelse. 

Endelig er alle arter vist i røngtenfoto med 
diagnostiske tal for finnestråler og hvirvler i en 
indsat tabel - elegant. 
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AN MEL DEL SER 

Sprog og målgruppe er også ramt fint. Bo
gen vil både være videnskabelig (derfor de 
mange detaljer, derfor dokumenteret med 
mange referencer), men også være for lyst
fiskere og fiskeinteresserede lægmænd. Den 
rammer de dæleme fint - i indhold, billed-

Anmeldelse: 
SÆLERNES UNIVERS 

valg og sprog. Føj, for en god formidling. 
Her er de ca. 50 ferskvandsfisk på 700 sider, 
nu er det spændende om de ca. 200 havfisk 
(pers. komm. H. Carl) vil fylde 2800 sider, 
men den tid den sorg. Danmarks Naturs 
gode fe, Aage V. Jensens Fonde, står igen 

af Lasse Fast Jensen. Fiskeri-og Søfartsmuseets Forlag201 1 ,  228 side1; vejl. 

udsalgspris 225ki: 

Det er dejligt for en gang skyld at få en 
dansk bog om pattedyr i hånden, som ikke 
bare er en håndbog, men en detaljeret bog, 
som grundigt gennemgår en dyregruppes 
biologi. Bogen er skrevet i et lidt fagligt 
passivt sprog, men dette opvejes af de man
ge spændende facts om sæler, som man 
bliver grebet af at læse om. Bogen rummer 
desuden et væld af flotte fotos, som må 
have kostet en "bondegård" at skaffe til 
bogen. Sælernes Univers er skrevet til den 
særligt interesserede læser, og skal man 
have det fulde udbytte af bogen, kræver det 
lidt forkundskaber i systematik og fysiologi. 

En rigtig god ting ved bogen er, at bogen er 
gennem refereret med henvisninger til en 
solid referenceliste bagerst i bogen. 

Bogen starter med en gennemgang af 
sælernes evolutionshistorie. En utrolig hi
storie om et pattedyrs overgang fra livet på 
landjorden til livet i et akvatisk miljø. Evo
lutionshistorien illustreres med fine stam
træer tegnet af Niels Knudsen. Historien 
om fundet af sæl-evolutionens "missing 
link" (Puijila darwini), der i rekonstruktion 
mest af alt minder om en odder, er spæn
dende læsning. Puijila dan11ini blev fundet 
på den arktiske ø Devon Island i 2007. Fos
silet vidner om, at sælernes udvikling også 
har inkluderet en fase i ferskvand, og at 
sælerne formentlig opstod i arktiske egne. 

Afsnittet om evolution slutter naturligt med 
baggrunden for den nuværende systemati
ske inddeling af sælerne. Herefter kommer 
to kapitler om hhv. sælernes biologi og de
res fysiologiske tilpasninger til livet i vand. 
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I kapitlet om sælernes tilpasning til livet i 
vand var der flere sjove overraskelser for 
mig bl.a. at sæler har en tendens til at sluge 
sten og sand, kaldet "gastrolither", og at 
disse gastrolither formentlig har den funk
tion, at de skal kompensere for den opdrift 
som spæklaget giver. Sæler har også en 
"hæmatokritværdi" som må gøre de fleste 

cykelryttere blege af misundelse. Mænds 
hæmatokritværdi ligger normalt på mel
lem 40-42% og kvinders mellem 37-39%, 
mens sæler, fx Harlekinsælen, kan levere 
en hæmatokritværdi på 72%. Dette sam
men med en lang rækl<e andre fysiologiske 
tilpasninger gør, at fx Søelefanter og Wed
delssæl kan dykke i op mod to timer og 
undgå dykl<ersyge. 

Afsnittet om "Sælerne i Danmark" læste jeg 
med særlig interesser, og det var nok det 
afsnit, jeg ville have startet bogen med, hvis 
jeg var forfatter, og ville fange den mere al
ment interesserede læser. Det er altid mere 
nærværende at læse om dyr, som man har 
en chance for at komme til at se. I kapitlet 
om Spættet Sæl er der da også et godt over
sigtskort som viser, hvor man skal tage hen, 
hvis man gerne vil se Spættet Sæl. I afsnit
tene om Spættet Sæl og Gråsæl beskrives 
bl.a. deres vekslende bestandsantal igen
nem tiden. Sjovt er det at læse, at vi fak
tisk har haft besøg af Hvalros, Klapmyds, 
Grønlandsæl og Ringsæl i danske farvande. 
I bogens sidste del gennemgås de 36 sæ
latter, som i dag findes rundt om i verden, 
med beskrivelen af hver sælart følger en 
bestandsstatus og et udbredelseskort 

bag udgivelsen, så denne gode og flotte bog 
kan fås for en klatskilling 400 bobs. Kender 
du en lystfisker, så har du gave-ideen -
vægt 3,2 kg, har med fisk at gøre og er skøn 
at lande. 

Jens Reddersen 

Bogen er meget grundig, men jeg savner 
en smule om sælernes intelligens og alle 
de forsøg, der er lavet med især søløver og 
deres evne til opgaveløsning og sprogfor
ståelse. Jeg har selv haft fornøjelsen af at 
svømme sammen med Galapagos Søløver, 
og her er man ikke i tvivl om, at det er in
telligente dyr,man har med at gøre. Søløver 
betragter en med ligeså stor interesse, som 
man betragter dem. De er både legesyge og 
nysgerrige. Jeg ved at et amerikansk for
skerhold i 1980erne lærte tre søløver bl.a. 
søløven "Rocky" 190 gestus, som kunne 
kombineres på over 7000 forskellige måder. 
Søløverne kunne ligesom delfiner på kom
mando hente og bringe et objekt hen til et 
andet objekt, og forsøgene tydede på, at sø
løver havde simpel sprogforståelse, og at de 
datmede et indre billede af den genstand de 
skulle hente. De søgte nemlig længere efter 
objektet, hvis de fik besked om at hente 
noget, der ikke var i poolen. Andre forsøg 
med søløver viser også, at de til en vis grad 
kan tænke logisk og inddele ting i kate
gorier. Der er sikkert kommet flere forsøg 
siden, som kunne have dannet grundlag for 
et afsnit om sælers intelligens. 

Men selv om jeg savner lidt om de "kog
nitive" forsøg med søløver, så er jeg blevet 
meget klogere ved at læse L asse Fast Jen
sens bog om sæler. Der ligger uden tvivl en 
enorm viden og et enormt litteraturarbejde 
bag bogen, som jeg på det varmeste kan 
anbefale andre at læse. 

Sussie Pngh 



Optimering af fangnettet hos HYDROPSYCHE-larver 
(HYDROPSYCHIDAE, TRICHOPTERA) 

Bent Lauge Madsen' & Peter Wiberg-Larsen2 

Familien Hydropsychidae er en af de 
artsrigeste familier inden for vårfluernes 
orden. På verdensbasis er der således kendt 
1.756 arter, hvilket er ca. 13 % af de hid-
til beskrevne vårfluearter (Morse 2011). 
Hydropsychiderne findes i næsten alle 
verdensdele, men især i det orientalske 
område er de rigt repræsenteret. Samtlige 
arter spinder net, beregnet til fangst af føde. 
De er ofte en meget dominerende del af 
vandløbenes fauna af smådyr, ikke bare på 

A neglected optimization of net 

buHding in two Hydropsyche species. 

Hydropsyche larvae are well-known 
for spinning smal!, plate-like nets with 
relatively large rectangular meshes. 
Almost unknown, however, are 
extensions of the net, which may enhance 
its calleeting efficiency. Funnel-like 
extensions were deseribed as early as 1908 
by Esben Petersen. The phenomenon 
remained neglected until rediscovered by 
Hickin (1967). Neither his nor Petersen's 
observations were mentianed in the 
numerous Hydropsyche papers, published 
during the last century. Here, we repart 
som e modifications o f the cateh-net of H. 

angustipennis (4th and 5th instars) and 
H. siltalai (5th instar) larvae observed in 
stream tank experiments. They spin arms 
t hat stretch upstream from the catch-net, 
al most like arms o f a fisherman's trap. W e 
have narned them trap-arms. 

Flat stones from a natura! habitat were 
placed close (0.1-1 cm) to the tank's 
observation window, which was clarkened 
to simulate darkness below stones. This 
is the species' preferred sit e for retreat
and net buHding in the natura! habitat. 
Water current speeds close to nets was 
variable, but aften in the range o f 0.5 
- 5 cm/s. Retreats and nets were aften 
suspended between glass-wall and stone, 
offering splendid view for the observer, 
w hen the black cover was removed. In 

verdensbasis (Wiggins 1998), men også i 
større danske vandløb og søafløb (Wiberg

Larsen 1980). De er nøgleorganismer i 
vandløbsøkosystemerne. Ved hjælp af deres 
net spundet af silke er de i stand til at tilba
geholde partikler af organisk stof, og de er 
som rovdyr med til kontrollere antallet af 
forskellige byttedyr. Blandt de mere end 50 
slægter af Hydropsychidae er Hydropsyche 

den artsrigeste med ca. 600 arter på ver
densbasis og mindst 130 alene fra Europa 

addition to potential prey accompanying 
s tones, external prey ( daphnia, ostracods, 
chironomids etc.) were supplied through 
a thin tube upstream o f the narrow 
observation area. Trap-arms were spun 
with large, irregular meshes. W hile 
larvae continually cleansed catch-nets, 
trap-arms accumulated sil t and detritus, 
w hich were not removed. L arvae tended 
trap- arms during nighttime repair in g 
damaged meshes. P ieces of dead plant 
material were spun to the arms. Dye 
applied upstream demonstrated that 
trap-arms diverted water current into 
the clean cateh-net Shape and size of 
trap-arms depended on configuration of 
stone surface and spacing. Some larvae 
spun one arm only, others had none at 
all. I t  remains unsettled whether all larval 
stages spin trap-arms. A 3rd instar larva 
fastened pieces of detritus in a manner 
that diverted the water flow into its cateh
net 

P ossibly, a cateh-net without trap-arms 
may alone calleet f o od ( detri tus, algae, 
etc.) adequate to meet the demands of the 
small larvae. Such food typically arrives 
in a steady stream, e. g. from lake outlets. 
L arge larvae, which prepare for ad u l t egg 
produetion etc., may need high quality 
food such as ditterent insect larvae that 
may be erratic in the drift. However, with 
trap-arms attached cateh-nets may be 
able to calleet prey from a larger volume 
of water. 

Key words: Hydropsychidae, net- building, net-maintenance, food, water-flow. 

1 \fandborg Gl. Skole, DK 7620 Lelllvig. bent@laugemadsen.dk 

2 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, \fej/søvej 25, 8600 Silkeborg. pwl@dmu.dk 

(Malicky 2005), hvoraf en stor del kun 
kendes inden for ganske små geografiske 
områder. I Danmark er hidtil fundet 6 arter 
af slægten samt 2 yderligere arter tilhørende 
slægterne Cerntopsyche (af nogle anset som 
Hydropsyche) og Cheumatopsyche. 

Hydropsyche-larverne spinder alle et lille 
pladeformet net med rektangulære, regel
mæssige masker (Fig. 1). Nettet er spændt 
ud mellem underlaget og fastspundne små
sten eller planterester ved indgangen af en 
såkaldt retræte, et groft rør bygget af silke 
og grove mineralske eller organiske par
tikler (Fig. 2). Nettet bliver pga. strømmen 
spilet lidt bueformet ud. I retræten sidder 
larven klar til at røgte sit net. Med denne 
specielle levevis er det ikke overraskende, 
at de har påkaldt sig stor bevågenhed 
(> 100.000 hits på Google). I Danmark var 
der allerede tidligt interesse for disse insek
ter og deres biologi (Ussing 1909; Petersen 
1907, 1908; Wesenberg-Lund 1911). Og 
selvom de kan synes vel undersøgte, er det 
stadig muligt at opdage, eller i det mindste 
genopdage, ny sider af deres liv. 

Således var det en overraskelse for artik
lens forfattere, at Hydropsyche-larver i et 
strømakvarium spandt "arme" i tilknytning 
til de pladeformede net og derved frem
bragte en ruse. Opdagelsen var dog ikke ny. 
Allerede P. Esben Petersen havde i kilde
mos i L emming Bæk observeret, at larver 
af Hydropsyche instabi/is (siltalai, se boks 
l) spandt "tragtformede fangnet (Fig. 3), 
mundingen imod strømmen. Tragten endte i 

et spundet rø1; så langt og vidt, at det kunne 

rumme larven, der sad med hovedet lige i 

rørets øverste ende. lviundingen var 8-1 O mm 

på hver led, dybden til tragtens bund ca. 7 
mm." (Petersen 1908). Datidens førende 
ferskvandsbiolog C. Wesenberg-L und, som 
selv var en fremragende iagttager, troede 
imidlertid ikke på det: "Fo1jatteren omtaler 
nettet, som om det var tragtformet, og fiskede 

med sin samlede flade. Det er utvivlsomt ikke 

rigtigt. Tegningeme, som han i øvrigt ikke 

selv har lavet, er ganske uforståelige" (We
senberg-L und 1911). I vårflue-litteraturen 
er der intet refereret om denne observation 
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Figur 1: H. siltalai fangnet De 
regelmæssige masker i midten er ca. 
140 f.im x 1 70 f.im. Arealet af hele nettet 
er ca. 39 mm2, hvilleet giver ca. 1600 

masker i hele nettet. Bemærk de store 
masker i kanten. Foto: Bent L auge 
Madsen. 

H. siltalai catch-net. Dimensions of 

central meshes c. 140!�111 x 1 70 fi/11. 
Total net area c. 39 mm2, and total 1w. 

o f meshes c. 1600. Note lmge, peripheral 

"bypass" meshes at net edge (right). 

Figur 2: Skematiseret Hydropsyche net 
og retræte, placeret på undersiden af en 
stor sten i hulrummet mellem denne 
og andre sten på vandløbsbunden: 
pladeformet filtrerende net (A), retræte 
(B), og rusearme (C). Retrætens 
åbning, hvor larven stikker sit hoved 
frem, udmunder ved nettet. Tegning: 
Peter Wiberg-Larsen. 

Schematized Hydropsyche net and 

retrent situated o n /ower swface o f a 

la1ge stone in the crevice between thi s 

and other stones on strean1 bottom: 
plate-like cateh-net (A), retreat (B), and 

trap-arm (C). Opening o f the retreat, 

where the larva shows its head, is located 

e/ose to the catch-net. 

Figur 3: Tragtformet net af H. siltalai 

set af Esben Petersen 1908 (tegnet af A. 

Jensen Ham·up) 

Funnel shaped H. siltalai cateh-net 

as seen by Esben Petersen, a Danish 

naturalist, in 1 908. 



siden. Hickin ( 1 967) nævner, at H. insta

bi/is (dvs. siltalai) kan udvide sit net med 
en tomme eller mere, og at dette spind, i 
modsætning til det lille centrale net, lukkes 
med "silf' Hicl<.in antog, at denne tragtfor
mede udvidelse kan lede mere vand med 
føde ind til fangnettet Heller ikke denne 
væsentlige bekræftelse på Esben Petersens 
iagttagelse fandt vej til de mange Hydropsy

che-artikler, der er skrevet i det følgende 
næsten halve århundrede. Ej heller refere
rede Hickin til Esben Petersens opdagelse 

(men Hickin kunne nok Udce læse dansk). 
I Edington & Hildrew ( 1 995) er der et foto 

(plate l a), som viser tragtformede Hydro

psyche instabilis-net, spundet mellem mos 

på overfladen af sten og omtalt som "net.. . .  

. extended anteriar/y in to a n  obvious arehed 

canopy with a rearjiltration area and a 

wide mouth". Edington & Hildrew går 
dog ilcke i yderligere detaljer om net-kon
struktionen. Denne artikels førsteforfatter 
så i 1 997 rusearme hos H. angustipennis 

i strømakvarium. De lignede ikke Esben 

Petersens tragtformede net, men armene 
strakte sig ud fra det lille centrale net som 
armene på en ruse. Observationerne blev 
ikke fulgt op før 14 år senere. 

Udvidelsen af nettet er interessant, fordi 
det kan undre, hvordan det lille plade
formede net er i stand til at frafiltrere 

tilstrækkeligt med fødeemner til at ernære 
larverne, og samtidig sikre energidepoter 
ind i voksenlivet, hvor de formentlig ikke 

tager næring til sig. Det er derfor foreslået, 
at nettet måske har andre funktioner, eller 
at larverne fouragerer på alternative måder 
(Krawany 1 930; Sattier 1958). 

Selvom det altså ildce er nyt, at Hydropsy

che-larver kan udvide deres lille, pladefor
mede net til en tragt eller ruse, mener vi, at 
det er værd at fortælle om vore iagttagelser 
i denne artikel. Den bekræfter og udbygger 
det oversete fænomen. Der er tale om mere 
end en tragt, som er let at bygge i fx kilde

mos. Vi beskriver i denne artikel en egent
lig ruse med lange arme ud fra det centrale 
net, spundet på sten. Og vi udbygger med 
konkrete iagttagelser over, hvordan H y-

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L  

BOKS l .  HYDROPSYCHE-FAKTA 

Hydropsyche (Pietet 1834) er en artsrig vårflueslægt Navnet består af to dele, hydra 

og psyche, og kan oversættes til det poetiske: " Fandets sjæl". Navnet er velvalgt, fordi 
dyrene er almindelige i og ved især større vandløb. Fx danner de voksne hanner tætte 

sværme over træer og buske langs vandløbene. 
Vårfluer er nært beslægtede med sommerfugle, og larverne producerer silketråde 
præcist som disse. Trådene benyttes hos adskillige familier til at fremstille bærbare 
huse, men hos andre, fx Hydropsychidae, til fangnet Silketrådene hos Hydropsyche 

er flade silketråde ( 1 -2 x 4-7 f!m), der ilcke blot benyttes til nettene, men også til 
fremstilling af de rørformede retræter, hvor larverne sidder i tæt kontakt med deres 
net. Trådene består af kæder af proteiner (polypeptider) og er stærke. Brudstyrken er 
hos H. siltalai er ca. 200 MN/m'. Det er ca. 10-100 gange mere end de hæfter, som 

nettene normalt udsættes for (Brown et al. 2004). Trådene hos visse edderkopper har 
dog endnu større brudstyrke. Hydropsyche's tråde er elastiske og kan strækkes til deres 
dobbelte længde uden at briste. 
Der har været nogen forvirring om identiteten af den ene af denne artikels to 
Hydropsyche-arter, H. siltalai. Frem til 1963, hvor den blev besluevet afDohler ( 1 963), 

var den sammenblandet med den nært beslægtede H. instabi/is (Curtis 1 834), se 
Hildrew & Morgan ( 1974). Larverne af de to arter adsl<.illes dog let, idet H. instabi/is 

har gæller på 7. bagkropsled, mens H. siltalai ikke har. Forvekslingen betyder, at 

der ved beskrivelse aflarvernes udseende og biologi før 1970 fejlagtigt er refereret 
instabil is, hvor der i virkeligheden var tale om den langt mere udbredte siltalai (fx 
Petersen 1 908; Philipson 1 953; Edington 1 965; Hickin 1 967; Elliott 1968). 

dropsyche udnytter rusearmene. Det er i 
øvrigt, efter vores bedste viden, første gang 
de to gamle iagttagelser citeres. 

METODER, LOKALITETER OG ARTER 

Netbygningsadfærden blev undersøgt hos 
to arter af Hydropsyche: H. angustipennis 

(Curtis 1 834) og H. siltalai (Dohler 1963). 
Larver af H. angustipennis blev indsamlet 

to gange, hhv. 16. juli (3 .-5. stadium) og 9 .  
september (3.-5.  stadium) 20 1 1 , fra Flyn
der ks afløb fra Møllesøen (Klosterheden). 

H. siltalai (5. stadium) blev også indsamlet 
to gange, hhv. 27. maj og 10.  juni 20 1 1 ,  fra 
samme vandløb, men ved Flynder Kirke. 
Afløbet fra Møllesø er stenfyld t. Det havde 
på indsamlingstidspunkterne stor vand
dybde og stærk strøm over stenene (> l 
m/s). Det var umuligt at måle strømhastig
heder på undersiden af stenene. Det var til 
gengæld muligt ved Flynder Kirke, hvor 
vandløbet var bredere og mere lavvandet. 
Her blev vandhastigheden over stenene er 
målt til ca. 50-60 cm/s. Vandhastigheden 

under stenene blev målt ved at injicere 
fluorescin (grønt farvestof) opstrøms en 
sten via en tynd vinkelbøjet kanyle og måle 
tiden til farvestoffet blev synligt nedstrøms 
for stenen. Der blev målt gentagne gange 

under hver af i alt fem sten. Vandhastig
heden under sten blev i gennemsnit målt 

til 0,6 ±0,1 cm/s (N = 30). Under en enkelt 
sten blev der målt 0,9 ± 0,2 cm/s (N=6). 
Stenene lå løst på bunden. 

Larverne med deres net og retræter blev 

hjembragt på sten fra de to lokaliteter. De 
fleste forlod dog retræterne under den 
kortvarige transport ( < 20 min), hvor de 
var opbevaret mørkt og fugtigt i kølekasse. 
Flade sten af passende størrelse for a kv a
riets smalle rum (5-8 cm i den største 
dimension) fra indsamlingen blev anbragt i 
strømakvariet (se nedenfor), og larver, der 
havde forladt stenene, blev efterfølgende 
sat i akvariet. 

Stadierne af de indsamlede larver blev 
bestemt ud fra målinger af overlevende !ar-
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Figur 4 :  Stor H. angustipennis-larve i retræte mellem sten og glasvæg med fangnet og detritusfyldt rusearm. Spredte hvide 

pletter er silkens fasthæftningspunkter. Foto: Bent Lauge Madsen. 
Lmge H. angustipennis larva in retreat between stone and window. With cateh-net and trap-arm, dogged by detritus. Scattered 

white dots a re silk's anchoring points. 

Figur 5: Lille H. angustipennis larve flytter (28. oktober 20 1 1 ) et stykke detritus hentet i fangnettet (N) op mod den øvre nabos 
retræte og spinder det fast. Derved dannes en væg, som dirigerer strømmen mod fangnettet Den erstatter den detritusfyldte 

rusearm fra figur 6. Foto: Bent Lauge Madsen. 
In star 3 larva o f H. angustipelm is m o ves and fasten (28 October 201 1) piece of detritus (in cire/e), trapped in the catch- net (N), 

towards its up per neighbours retreat. A wall is established to repface a destroyed detritus-e/ogged trap-arm (see figure 6), which 
directs flow towards the catch-net. 

Figur 6: Vandstrømmen (synligjort med farvestof) går uhindret gennem det rene fangnet (N). A =  detritusfyldt rusearm. Bemærk 

at larven angriber kanylen. Foto: Bent Lauge Madsen. 
Waterjlo1v (visualized with dye) passes undisturbed through the clean cateh-net (N). A= detritus-e/ogged traparm. Note the larva 
attacks the syringe. 

Figur 7: Stor (øverst) og lille (nederst) H. angustipennis larve i retræter mellem sten og glasvæg. N= fangnet A =  detritusfyldte 
rusearme Uregelmæssige streger: Silketråde. Foto 1 1 .  September 20 1 1 . Sammenlign med figur 5. Foto: Bent Lauge Madsen. 

Instar 5 (up per) and 3 (lower) larvae ofH. angustipennis in their retreats between s tone and window. N= Positions af catch-nets. A= 
Trap-arm dogged with detritus. Ph o to 1 1  September 201 1 by . Compare with figure 5. 
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Figur 8: Rusearm lukket med detritus (A) 
bremser vandstrømmen markant. Skala 
(mm) for hastighedsmåling. Foto: Bent 
Lauge Madsen. 

Detritus dogged trap-arm (A) strongly 

slows and diverts waterjlow, visualized 

with dye. Scale (mm) for time lapse velacity 

measurements. 

Figur 9: Rusearm (A - A) atbøjer 
vandstrømmen op mod fangnettet, 
øverst tv. ( net ikke synligt på billedet). 
Rusearmen kan identificeres ved det 
brune detritus, og bardunernes hvide 
fasthæftningspunkter i fokusplanet Foto: 

Bent Lauge Madsen. 
Detritus dogged trap-arm (A - A) diverts 

waterjlow towards the catch-net, situated in 

the upper fejt corner (net not visible here). 

The trap-arm can be identified by brown 

detritus and white si/k anchoring points in 

the focal plane. 

vers hovedkapsel-bredde umiddelbart efter 
de afsluttede laboratorieforsøg (se Edington 
& Hildrew 1 995). Under observationerne 

er larverne beskrevet hhv. som store (4.-5. 
stadium) og små (3. stadium). 

Studiet af Hydropsyche-larverne blev udført 
i strømakvarium. Dette var en rektangulær 

kasse af perspex (L: 58 cm; B: 18 cm; H: 1 1  
cm), forsynet med en midtstillet væg, der 
var kortere end selve akvariet. Akvariet 
havde således to kanaler, en bred ( 1 2  cm), 

hvor der var et vandhjul, og en smal (5 

cm) med sten og forsøgsdyr. Vandhjulet, 
som blev drevet af en motor med variabel 

hastighed, cirkulerede vandet rundt om 
midtvæggen. Den smalle kanal havde en 
glasvæg (30 x 7 cm), som der blev observe
ret og fotograferet gennem. I denne kanal 
placeredes sten fra indsamlingslokaliteterne 
tæt (0, 1-1  cm) på glasruden. Der blev an
vendt en vandhastighed på 8 - 10  cm/s, målt 
midtvejs nedstrøms vandhjulet 

I perioder, hvor der ikke blev observeret 

gennem glasruden, var den tildækket med 
sort karton for at simulere en mørk under
side, hvor larverne i naturen typisk vælger 
at placere deres net og retræter. Strømha
stigheder mellem de enkelte sten og mellem 
disse og glasruderne, dvs. de steder, hvor 

larverne opholdt sig, blev målt med fluo

rescin tilført via plastsprøjte, påsat en tynd 
metalkanyle. Farvefrontens flytning i for

hold til en millimeterskala (Se figur 8) blev 
registreret med seriefotos (3/s), eller som 
tidsforløb mellem to målepunkter. 

Larver, net og retræter blev observeret i en 
vandret monteret stereolup (5-15 x forstør
relse). Natlige observationer blev lavet i 
rødt lys. Observationerne er dokumenteret 
med fotos (Canon Macro 65 mm). Vand

hastigheden tæt omluing net, larver og 
retræter i rummet mellem sten og glasvæg 
blev ved H. angustipe1mis målt til hhv. 0,5-

4 og 0,5-5 cm/s ved de to forsøgsrækker. 
Hos H. siltal a i var den mellem 0,5 og 2,5 
cm/s. Strømforholdene var meget bestemt 
af stenens konfiguration og retræternes 
placering. Det var ikke muligt at observere 
på stenenes bagsider ("oversider"), hvor 

vandhastigheden kunne nå op på ca. 1 0- 20 
cm/s. Her var dog områder med læ, hvor 

en del af de indsamlede larver formodentlig 
opholdt sig i perioder. Der var således over 

tid udveksling af larver mellem de forskel
lige områder. Larvernes adfærd overfor 
byttedyr blev undersøgt ved at føre dafnier, 
muslingekrebs, dansemyggelarver etc. ind 
opstrøms for observationsfeltet via en fast 

monteret pipette. 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L  

Strømakvariet var placeret i et beskygget, 
køligt udhus. Temperaturen i strømakvariet 
blev registreret med Easylog temperatur

logger og var 14- 1 8  o c fra juni til medio 
oktober 201 1 ,  og 5 - 12  ae fra medio oktober 
til primo november 20 1 1 . Iltindholdet blev 
kontrolleret ved brug af Lutron • D0551 9  
iltmåler o g  var under alle forsøg omkring 

mætningspunktet. 

RESULTATER 

Observationer af larver og net på lokali
teterne 

På lokaliteterne blev der hverken fundet 
net eller retræter på stenenes oversider. De 
fandtes primært på undersiderne, men også 
på nedre for- og bagsider. Larvetætheden 
hos H. siltalai var 5-12/sten. Stenene var 
flade med den største dimension mellem 
ca. 1 0  og 1 5  cm. 

Der blev ikke observeret hele rusearme, 
hverken direkte eller på sten, som blev 
løftet op fra vandet. Men der blev ved 

tre retræter hos H. siltalai set formodede 
fragmenter af rusearme, når de optagne 
sten blev lagt i vand med undersiden opad. 
Fangnettet hos H. siltalai havde ensartede, 
rektangulære masker i det centrale område. 

Ude ved kanterne var maskerne større og 
uregelmæssige (Fig. 1 ) .  
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Observationer af net i strømakvariet 
H. augustipeuuis 

Ved første introduktion af larver til 
strømakvariet kunne der observeres S 
store og 1 0  små. Førstnævnte byggede alle 

retræter og pladeformede net, mens dette 
kun var tilfældet for nogle af de små. Re
sten vandrede tilsyneladende frit omkring, 
men de kan have haft retræter, der ikke var 
synlige. Der blev ikke observeret rusearme, 
hverken hos store eller små, inden for de 
første ca. 1 4  dage, hvor der, ud over den 
føde der allerede var til stedet på de hjem

bragte sten, blev fodret regelmæssigt med 

dafnier, muslingekrebs, og af og til danse

myggelarver. I de efterfølgende 14 dage blev 
der ikke fodret eller observeret. Herefter 
blev der observeret rusearme ved nettene 
hos 3 store larver, men derimod ikke hos 

4 små larver. Det reducerede antal synlige 

larver skyldtes nok prædation fra en anden 
vårflue, Rhyacophila lntbila (Zetterstedt 
1S49), der fra et fast skjul mellem to sten 
gik på natligt rov. Ved forsøgets afslutning 
var der således kun S larver (alle 5. sta
dium) tilbage af de oprindelige 1S.  

Ved næste forsøg (start 9. september) 

blev det sikret, at der ikke var R. lntbila i 
strømakvariet, og larverne blev fodret re
gelmæssigt med dafnier og muslingekrebs 

igennem hele perioden. Den 1 1 . september 
var 13 larver synlige. Af disse var 5 store, 
heraf de 4 med net, retræter og rusearme 
(Fig. 4). Blandt de S små larver havde de 4 
retræter og fangnet, mens der ikke med sik
kerhed sås rusearme. Dog sås en valdagtig 
detritussamling, tilsyneladende fasthæftet 

på spind, (Fig.?). Godt 5 uger senere sås 5 
store larver (alle med tydelige ruseanne) 
og 1 lille. 

Ved det enkelte fangnet blev der enten 
observeret ingen, en eller to rusearme. 
Disse var 2-5 cm lange og forankret med 
silketråde (barduner) til glasvæggen og til 
stenoverfladen i strømakvariet Maskerne 
var store og uregelmæssige. De blev hurtigt 
belagt med detritus (typisk små plantedele, 
men også mere diffuse detrituspartikler), 
som lukkede maskerne mere eller mindre. 
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Dette detritus blev ikke fjernet herfra af 
larverne, men snarere spundet fast; detritus 
lod sig således ikke fjerne med en pincet 

uden at ødelægge nettet. 

I et enkelt tilfælde (2S. oktober) blev der 
observeret, at en lille larve (Fig. 5) aktivt 
flyttede et stort stykke detritus (bladfrag
ment) fra fangnettet og fastgjorde det i et 
åbent rum op mod en nabos retræte. Det 

blev gentagne gange revet løs, men larven 
hentede det igen i fangnettet og fortsatte 

konstruktionen. Dette åbne rum havde tid
ligere været lukket af en vold af mere diffust 

detritus (Fig. 7), som blev ødelagt dagen 

før. Inden for et døgn havde den lille larve 
lukket det åbne rum af, så vandstrømmen 
blev dirigeret ned til fangnettet Med und
tagelse af denne observation sås larverne 
kun ved rusearmene om natten, hvor de 

tilsyneladende reparerede eller spandt nye 
masker og barduner. 

Det kunne direkte observeres, hvordan 
rusearmene (selv med delvist åbne ma
sker) bremsede vandstrømmen (Fig. S) 
og afbøjede den således, at den blev ledt 
mod fangnettet (Fig. 9) .  Bytte som dafnier, 

m uslingekrebs og myggelarver blev ikke set 
opfanget i rusearmene, men ledt direkte ind 
i fangnettet 

H. siltalai 

Der blev ved forsøgets start observeret 5 
larver i 5. stadium, alle til stede på samme 
sten, og alle med net og retræte, men der 
sås ingen rusearm e. Allerede dagen efter sås 
imidlertid rusearme (en eller to) hos samt
lige larver. Armenes længde var ca. 2-4 cm, 
tilsyneladende tilpasset underlagets form 
og størrelse. 

Rusearmene samlede hurtigt det ritus, mens 
selve fangnettet var rent og skinnende. For
søget blev gentaget 14 dage senere - også 

med 5 larver på en sten - og også her sås 

rusearme kort efter start. 

Adfærd ved fangnettet 

For begge arter kunne det i strømakvariet 

observeres, at fødeemner som dafnier, 
muslingekrebs og dansemyggelarver blev 

grebet, ligeså snart de ramte det pladefor

mede net. Hydropsyche-larverne havde let 
ved at bide hul i dafnier (Fig. 1 0) og myg

gelarver, mens det var sværere for dem at 
håndtere de glatte muslingekrebs (Fig. 1 1 ) .  

Ofte måtte der flere forsøg til, før det lykke

des, og hyppigt undslap dette bytte. 

H. angustipennis kunne åbenbart også afvi
se fødeemner. En rød vandmide, der endte i 

nettet (Fig. 12) ,  blev skubbet ud af dette og 
videre langs rusearmen, hvor det efter flere 

forgæves forsøg lykkedes larven at få den 

ud i strømmen. 

Ofte forekom velegnede fødeemner, fx 
dansemyg, helt tæt på retrætens åbning, 
tilsyneladende let tilgængelige for Hy
dropsyche-larverne. Der blev dog ikke set 

angreb på det potentielle bytte, som endog 
kunne fouragere på den ene side af nettet, 
mens Hydropsyche-larven fouragerede på 
den anden side. Derimod fangede og spiste 

larver af H. angustipennis dansemyggelar
ver på natlige vandringer borte fra retræte 
og net (Fig. 13 ) .  Antallet af synlige, rørbo

ende dansemyg (Rheotanytarsus) på sten og 
vindue faldt således under forsøgene, men 
der er ikke lavet kvantitative registreringer. 

Hydropsyche-larverne gnavede også af de
tritus og klumper af alger, fanget i nettet. 
Men det kunne ikke med sikkerhed afgøres, 
om de blev spist eller blot sønderdelt (der 
kom rester ud gennem nettet). Det blev 
også observeret, at små og store larver af 

H. angustipennis tilsyneladende gnavede af 
stenenes overflade-belægninger (bl.a. klok

kedyr) på deres natlige vandringer. 

Fangnettene ved beboede retræter, både 

i vandløb og strømakvariet, var rene og 

skinnende blanke. Begge arter fejede uaf
brudt med hovedet hen over fangnettet, 
hvor overlæbens store børster blev anvendt 

som en fejekost. Herved blev små partikler 
skubbet gennem maskerne, eller fejet mod 
kanten til de store masker. Nogle blev bidt 
i stykker, flyttet ud over kanten eller båret 

væk. Forsøg med fluorescin viste, at vandet 
kunne strømme næsten uhindret gennem 
de rene masker (Fig. 6). 



Mens en H. siltalai i ca. 10  minutter var i 
gang med at spinde en gruspartikel til bag

enden af retræten, samledes detritus på hele 
fangnettets inderside. Det blev fjernet på 
mindre end 1 -2 minutter, da larven vendte 
tilbage. Det tog længere tid, 10 - 15  min, for 
larver af H. angustipennis at rense nettene, 
efter at disse var fyldt med op hvirvlet de

tritus i forbindelse med påfyldning af nyt 

vand i strømakvariet I et tilfælde tog det 
ca. 30 min. at fjerne et ca. 2 mm tykt lag 
det ritus. 

DISKUSSION 

Fangnet og rusearme 

Hydropsychide-larver udnytter et stort 
udbud af fødeemner ( detritus, kiselalge r, 
små og større byttedyr), som filtreres fra 
det vand, som passerer igennem deres net 

(fx Kann 1 979; Fuller et al. 1 983; Xiang et 

al. 1 984; Petersen 1986). Deres net er derfor 
centralt i fødeoptagelsen, om end de, som 
set i denne undersøgelse, også tager føde 
uden for nettet. Men de angreb åbenbart 
ikke kendte byttedyr, fx dansemyggel arver, 
helt tæt på retræten. Det skete derimod 
omgående, når de blev fanget i fangnettet 

Denne undersøgelse har bekræftet, at larver 
af to Hydropsyche-arter kan udbygge deres 

net med rusearme, som bidrager til at styre 

vandstrømmen ind og igennem det centrale 
fangnet Dette er en klar fordel for larverne, 

som derved opnår at filtrere en forøget 
vandmængde og dermed større sandsyn
lighed for fangst. Rusearmene er uden tvivl 
en videreudvikling af det bardunsystem, 

hvis formål det er at holde nettet på plads 
(Sattler 1 958). Fletværket af barduner kan 

ifølge Sattier ( 1 958) være så tæt, at de dan
ner en tragt. Men rusevirkningen skyldes 
primært de partikler, som samles i ruse
armene, eller som larverne spinder fast på 
armene. De medfører, at vandets bremses 
op og afbøjes mod fangnettet Formen af 
rusearmene er formodentlig bestemt af 
forholdene på det sted, hvor nettet place
res. De kan således ligne arme i snævre 

rum eller danne en tragt, hvor der er mere 
plads og mange tilhæftningssteder, som fx 
i kildemos eller andre vandmosser. At så 

få har observeret dem, skyldes utvivlsomt, 
at larverne og nettene typisk forekommer 
på beskyttede steder, dvs. under eller imel

lem sten (se fx Hickin 1 967) . Tages en sten 
op, rives rusearmene derfor itu. Og for de 
larver, som måtte placere deres net synligt 

på sten oversiderne, er vandhastigheden 
formodentlig for stærk til, at rusearme kan 

tåle presset. 

I et strømakvarium observerede Fey ( 1 993) 

tragtlignende netværk afbarduner hos 
H. contubenw/is (McLachlan 1 865) og H. 
pellucidula (Curtis 1 834). Men Fey mente 
dels at sådanne var sjældne under naturlige 

forhold, dels at deres funktion var "snub
letråde" for potentielle byttedyr. Han har 
formodentlig ild<e ret. Vi mener, at der er 
stor chance for, at strukturer, som kan øge 
vandstrømmen gennem det centrale fang
net, er vidt udbredte hos Hydropsychidae 

og de nært stående Arctopsychidae. Således 
har Aki Rinne (personlig meddelelse) un

der naturlige forhold observeret tydelige op 
til 6 cm brede ruser, bygget af opsamlede 
birkeblade, omkring det centrale fangnet 
hos Arctopsyche /adoge11Sis (Kolenati 1 859). 

Muligvis er rusearmene ikke obligatoriske, 
men bygges, hvis der er knaphed på egnet 
føde, eller strømmen er svag. 

Dette underbygges af resultaterne i vores 
undersøgelse, hvor der ikke sås rusearme 

i forbindelse med rigelig fodring med daf
nier og muslingekrebs. Således blev armene 
primært fundet hos det sidste larvestadium, 

i hvilket der opbygges energireserver til 
brug for voksenlivet, herunder produktion 
af et stort antal æg hos hunnerne. I dette 
stadium er der desuden særlig brug for 
"højkvalitetsføde" i form af byttedyr, hvis 
andel af fødeindtaget derfor øges (Xiang 
et al. 1 984) . De tilføres formodentlig rela
tivt sparsomt sammenlignet med mindre 

fødeemner, hvorved rusearmene får særlig 
betydning: jo mere vand der filtreres, des 

større chance for byttefangst Men vores 
undersøgelse har vist, at også små larver 
kan manipulere med omgivelserne, så der 
ledes mere vand og bytte ind gennem fang
nettet. 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L  

Det er velkendt, at gennemsnits-maske
vidden i nettene øges med larvestadiet 
(fx Williams & Hynes 1 973; Wallace et al. 
1 977). Hos H. angustipe1mis øges arealet af 

en maske ca. 25 gange fra 2. til S. stadium 
(Kann 1 979). Den store maskevidde hos de 
store Hydropsyche kan være en tilpasning til 

skift til store fødeemner som insektlarver. 
De kommer ikke i en jævn strøm som dia

tomeer og hjuldyr i et søafløb, men spredt 
og tilfældigt, når de rives væk fra deres 
levested (drift). Jo mere vand, der kommer 

gennem fangnettet, des større er chancen 
for, at der kommer et drivende dyr med. 
Her er rusearmene og de store fangnetma
sker en fordel. 

Pleje af nettene 

Det "smarte" fangstapparat, som Hydropsy

che-iarverne fremstiller, fungerer imidlertid 

ildce uden vedligeholdelse. I strømakvariet 
fjernede larverne af begge arter uophørligt 

partikler, som fangedes i fangnettet, ikke 
blot de som blev spist, men også de, som 
ellers ville tilstoppe det. Fjernelse af larver 
af Hydropsyche betten i i en canadisk bæk 
medførte således fuldstændig tilstopning 
af disse dyrs net på bare 1 5-20 minutter 

(Puller et al. 1 983). Det svarer stort set til 
den tid det tog for en stor larve at rense et 

tilstoppet net under vores undersøgelse. 

Også plejen af rusearmene er tilsynela

dende vigtig. I den aktuelle undersøgelse 
sås således tegn på vedligeholdelse af disse, 
bl.a. ved fastspinding af ny barduner og 
detritus partikler. 

Vandhastigheder på forskellig skala 

Hydropsychiderne er primært knyttet til 
vandløb, hvor strømmen er ensrettet, men 

enkelte arter (fx H. contubernalis) fore
kommer også på vindeksponerede steder i 
bredzonen af store søer. Arterne forekom

mer under forskellige regimer af vandha

stigheder. Sådanne regimer kan beskrives 
ved den gennemsnitlige vandhastighed i et 
vandløbsprofil , men det siger naturligvis 
intet om, hvordan forholdene er der hvor 
larverne og deres net befinder sig. Der er 
i litteraturen angivet strømhastigheder for 
Hydropsyche-iarvers foretrukne levesteder, 
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Figur lO  (Øverst tv.) :  Stor H.angustipennis larve spiser en Daphnia i fangnettet Foto: Bent Lauge Madsen. 

5 instar H. angustipennis larvae dea/s with a Daphnia in its catch-net. 

Figur l l (øverst th.) :  Lille H. angustipennis larve griber en muslingekrebs i fangnettet Foto: Bent Lauge Madsen. 
A 3 instar H. angustipennis larva grasps an ostracod in the catch-net. 

Figur 12 (nederst tv. ) :  Stor H. angustipennis manøvrerer en uvelkommen vandmide langs rusearmen og sender den væk med strømmen. 

Bemærk de tynde, hvide silketråde og fasthæftningspunkter. Foto: Bent Lauge Madsen. 
5 instar H. angustipennis larva manipulates an UJJivanted watennite out alongside t h e trap-arm. Note the si/k web (thi n white lines) and 

anchoring points (white dots). 

Figur l 3(nederst th.) : Lille H. angustipennis (samme individ som i figur 5 og 6) angriber og spiser over to dage en dansemyggelarve langt 
væk fra retræten og fangnettet Foto: Bent Lauge Madsen. 
In star 3 H. angustipennis larva (same individual as show n in jigure 5 and 6) attacks and over two days eats a chironomid larva far mvay 

from its retrent and catch-net. 
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enten i naturen eller strømakvarier. For de 
to arter, som blev undersøgt i denne artikel, 
er der angivet hastigheder i intervallet 5-40 
cm/s for H. angustipennis og 10-40 cm/s for 

H. siltalai (Edington 1 965; Petersen 1987; 
Tachet et al. 1992) . Ingen af de angivne ha
stigheder er dog målt præcis der, hvor lar
verne og deres net normalt findes, nemlig 

på undersiden af og imellem sten, og hvor 
strømmen pga. bundens ru hed er relativt 
lille. Der er derfor ikke overraskende, at der 
ved vore målinger meget tæt på og igennem 
nettene blev fundet strømhastigheder, der 
var op til ca. 10 gange mindre end de over 
for angivne værdier. Ikke blot er strømmen 

her svagere. Den skifter også karakter fra 
turbulent til laminar strømning. Desuden 
bliver vandet, når hastighederne og dimen
sionerne er små, også mere "tyktflydende" 
(udtrykt ved det såkaldte Reynold-tal), 
Men trods de små hastigheder og små 

dimensioner (dvs. små Reynoldtal ( - 1 ))  i 
Hydropsyche-fangnettene, synes gennem
strømningen ret upåvirket. Det kan hænge 

sammen med at gennemstrømnings-tvær
snittet er meget stort i forhold til tykkelsen 
af nettets tråde (ca. 25/1 ) , i hvis nærhed der 
er reduceret strømhastighed pga. viskosi
teten. 

Dette er dog helt klart et emne for fremti

dige undersøgelser. 
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Naturhistorie fra Danmark: 
Riderne på Bulbjerg 

Af Eigil Holm' 

Blandt mine mange stjernestunder har jeg 
udvalgt Bulbjerg, en kallddippe, der er pres
set op af en salthorst i undergrunden, og 
som er under konstant angreb af Danmarks 

voldsomste bølger. Den er også Danmarks 
eneste rigtige fuglefjeld, hvor man kan op

leve riderne på ganske nært hold. 

Riderne er ligeglade med mennesker, så ste
dets mange turister forstyrrer dem ikke. Og 

hvor er der meget at se - kig selv på mine 
billeder. 

De ruger fra midt i maj, og man kan stå 

10- 15  meter fra dem uden at forstyrre dem. 

De føler sig sikre på den lodrette væg med 
de smalle hylder. Andre mågearter eller 
rovfugle kan nemlig ikke manøvrere i de 
turbulente luftstrømninger ved klippen. 
Riderne er den talrigeste af alle mågearte r. 

Den hører hjemme på det åbne hav, hvor 

den tilbringer livet, når den ikke ruger eller 
passer unger. Den lever af fisk og smådyr 
fra plankton. 

Riden er tilpasset livet på fuglefjeldet Ca
mouflage er unødvendig, da andre fugle 
ikke kan manøvrere på fuglefjeldet Reden 

er en dyb skål, redematerialet er klæbrigt 
og trampes fast, så reden bliver solid. Æg 

og unger bliver i reden, og de store unger 
anbringer sig, så de vender hovedet mod 
klippevægen. Stridigheder undgås ved pa
cificeringsadfærd og den mørke stribe på 

hovedet. Kannibalisme finder ikl(e sted, for 
rider æder ikl(e fugleunger. 

Ungerne tager føden direkte fra forældre
nes svælg og eventuelle føderester opsam

les. Ekskrementer sprøjtes ud over redekan
ten og selve reden holdes altså ren. Disse 

tilpasninger findes ikl(e hos andre måger. ff 

Figur l .  Bulbjerg er en kalkklippe med lodret væg ud mod havet. Det er Danmarks eneste rigtige fuglefjeld .. Jeg bruger et enmotors fly 
med højtsiddende vinger, hvor jeg styrer piloten. Hver gang jeg fotograferer, åbner jeg vinduet, for ellers får jeg mit eget spejlbillede med 
på fotografiet. Jeg flyver i lav højde, for det meste 400-500 meter oppe. Jeg har rejst til fods og med fly, og jeg har været over det mest af 
Danmarie Herfra kan jeg se alt, og oplevelserne i Danmark står mål med de bedste flyveture i udlandet, f.eks. min tur over Grand Canyon. 

Gang på gang overraskes jeg af det danske landskabs vilde skønhed og forbløffende udseende. Foto: Eigil Holm. 

1 Byskovsvej 4, 8751 Gedved, e-mni/: eigil.holm@pc.dk, II'II'IV.eigilholm.dk 
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Figur 2. øverst tv. : Voksne og unger på rederne. De voksne har snehvidt hoved, gult næb og korte, mørke ben. Ungerne er dunede. Rederne 
er dybe skåle, bygget af tang og strå. Her kan de to æg eller ungerne være uden risiko for at falde ud. Ungerne tilbringer halvanden måned i 
reden; i slutningen af juli er de flyvefærdige. 

Øverst .th.: Voksen ride angriber en unge. Ungen bøjer hoved og næb nedad og fremviser det mørke bånd tværs over nakken. Det er en 
pacificeringsstilling, som plejer at virke. Det er ungernes værn mod artsfællers angreb. Stridigheder kunne medføre, at ungerne faldt ned, 
og så ville de være fortabt. 
Nederst tv. : Forældrefuglene forsvarer ungen mod angriberen. Luftkampe mellem Rider kan være voldsomme. 

Nederst th.: Voksen Ride i rolig flugt. Den er helt hvid på hoved og underside, vingespidserne er sorte, som dyppet i blæk, benene mørke og 
næbbet gult. Den lysegrå overside af vingerne ses ikke. Fotos: Eigil Holm 
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Analyse af "råvildtsygens" effekt på den fynske bestand 
af RÅDYR (CAPREOL US CAPREOL US) og af formod
ningen om sygdommens spredning til Sjælland 
Jakob Humaidan1 

Europæisk rådyr (Capreo/11s capreolus) er 

Danmarks mindste og mest talrige hjor

teart og findes udbredt i hele landet. Efter 

at have befundet sig på et minimum mht. 

udbredelse og hyppighed fra omkring 

år 1 800 er den danske råvildtbestand 

vokset kraftigt de seneste 70 år. I samme 

periode har de danske rådyr bredt sig fra 

en forekomst i begrænsede områder til at 

eksistere i hele landet (Olesen et al. 2002). 

Væksten i råvildtbestanden underbygges 

af den danske vildtudbyttestatistik, som 

går tilbage til 1941,  og som kan bruges 

til at vurdere ændringer i bestandsstør

relsen. Denne dokumenterer, at der i hele 

Danmark nedlagdes ca. 20.000 rådyr i 

jagtsæsonen 1941/42 mod ca. 128.000 i 

2010/ 1 1 .  

D e  seneste å r  har for de danske rådyr været 

præget af lokale sygdomsudbrud. "Råvildt
sygen", eller "den fynske syge': observeredes 
på Fyn fra omkring år 2004 (Center for 
Vildtsundhed 2010a; Carsten Riis Olesen, 
pers. comm. 20 1 1 ), hvor et stigende antal 

dyr udviste symptomerne voldsom diarre, 
afmagring og adfærdsændringer (i form 

af manglende flugtinstinkt). Diarre kan 
forekomme naturligt og harmløst hos det 

enkelte rådyr i forbindelse med årstider-

nes kostomlægning, men fænomenet på 

Fyn havde mere karakter af et epizootisk 
(svarende til 'epidemisk" hos mennesket) 
sygdomsudbrud med dødelig udgang for 
de ramte dyr (Fig. l )  (Center for Vildt
sundhed 20 l O a; Hammer & Chrie! 201 1 ;  
Markus 20 1 0). En vigtig faktor for, om 
dette kan finde sted, er en tilstrækkeligt høj 

bestandstæthed, som vil øge sandsynlig
heden for, at dyrene overfører sygdommen 
til hinanden og dermed lader den spredes 

(Anderson et nl. 1986). Desuden kan en 
høj bestandstæthed virke forstærkende 
ved, at dyrene får nedsat immunforsvar 
som følge af stress og utilstrækkelig næring 

i konkurrencen med andre (Hammer & 
Chriel 20 1 1). Fyn havde i 1 999/00, dvs. kort 
før udbruddet, en af Danmarks tætteste 
bestande af råvildt målt ved jagtudbytte pr. 
km2 (Olesen et nl. 2002). 

Epizootiske udbrud af dødelige sygdomme 
i vildtbestande er ildce usædvanlige (An
derson et nl. 1 986). Kvægpest (rinderpest) 

introduceredes til Afrika i 1 880'erne og 

reducerede kvægbestande med ca. 90 %. 
Sygdommen, der bredte sig til vildtbestan
de af forskellige arter, havde tilsyneladende 
en lignende effekt på f.eks. kafferbøffel 
(Syncerus cnffer), som, sammen med andre 

vildtarter, oplevede bestandskollaps i det 
sydlige Afrika i perioden 1 887- 1 896 (Ros
siter 200 1) .  Et senere eksempel er sælpest, 

som ramte Europa i 1 988 og medførte en 
øget dødelighed hos navnlig Spættet Sæl 
(Phocn vitulina). Det er estimeret, at be
standen af denne art blev reduceret med 
40-60 % i Kattegat, Skagerrak og Vadehavet 
som følge af sygdommen, ligesom man 
andre steder i Europa oplevede usædvanlige 

bestandsreduktioner (Heide- Jørgensen et 

al. 1992). 

Det er en generel opfattelse blandt jægere 
og visse fagfolk, at "råvildtsygen" relativt 
hurtigt bredte sig til hele Fyn (Markus 
20 10; Sinding-Jensen 20 1 1 ). Der er dog 
ingen strukturerede redegørelser for selve 
det fynske udbredelsesforløb, muligvis fordi 

det ikke er lyldcedes at stille en diagnose. 
På grundlag af forskellige undersøgelser (se 

Boks l) formodes årsagen dog at være en 
virusinfektion (Sinding-Jensen 20 1 1 ). Syg
domsfænomenet er muligvis ikke længere 
begrænset til Fyn, og der er presseforlyden
der om, at "råvildtsygen" fra år 2009 har 
bredt sig til store dele af Sjælland (Center 
for Vildtsundhed 2010b; Sinding-Jensen 

20 10). Som følge af rådyrets dominerende 

rolle i den danske natur er det relevant at 

An analysis of the effect o f "the roe deer disease" on the Funen population of European roe deer ( Capreol11s capreo/11s) and o f the 

supposition of spread of the d isease to Zealand. 

European roe deer (Capreolus capreolus) has experienced strong population growth in Denmark during the past 70 years. In 2004, the 
island ofFunen experienced what many thought to be an epizootic (correspond.ing to 'epidemic" with humans) outbreak of a deadly 
disease among roe deer, termed "t h e roe deer disease". Symptoms were strong diarrhea, emaciation, and behav:ioral changes. The media 
stated that "the roe deer disease" caused severe reductions of the Funen roe deer population. l t is further elaimed that, by 2009, "t h e 

roe deer disease" has spread to large parts ofZealand (especially six specific municipalities), causing a similar population deeline there. 
However, "the roe deer disease" has not yet been unders to od and remains a "syndrome': 
Anyhow, this study assumes that Funen has experienced an unusual disease phenomenon silKe 2004. It uses the Danish game bag 
o f roe deer as an index to represent population size, investigating how i t changes. The stud y finds that "the roe deer disease" seems 
to have reduced the roe deer population of Funen by app. 50% and still keeps i t at this lower level. It does not seem that Zealand has 
experienced an identical disease phenomenon from 2009. Actually, Zealand seems to have experienced a general roe deer population 

growth during the period 2008-20 10. Furthermore, there is no statistical evidence that this pattern is different for the six municipalities 
particularly thought to be infected. Therefore, on the basis of t his stud y, i t does not seem likely that Zealand, by 2009, has been struck 

by a d isease phenomenon identical to the one in Funen and experienced a significant population deeline as a consequence. 

Keywords: Disease, game bag, population reduction, epizootic, European roe deer 

1Institut for Bioscience - Fnunnøkologi, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 841 0  Rønde, e-mail: jakob_humaidan@live.com 
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undersøge forhold, der, som sygdom, kan 
have betydning for bestanden. Der er både 
rekreativ, jagtmæssig og økonomisk værdi 

forbundet med rådyrets tilstedeværelse, 
ligesom en stor bestand også kan have 

"negative" konsekvenser i form af skader på 
skov og afgrøder. 

PROBLEMSTILLING 

Ud fra mange års erfaringer med sygdoms
ramte rådyr er fagfolk generelt enige om, 
at man på Fyn har oplevet et særligt syg
domsfænomen, en lidelse eller et syndrom, 
kaldet "råvildtsygen'; siden år 2004. Dette 
forudsættes også af nærværende studie, 

hvor den nuværende usikkerhed om li
delsen og dens årsager tilgodeses gennem 
brugen af anførselstegn "råvildtsygen". 

Der er igennem tiden siu'evet meget i pres
sen om "råvildtsygen", og den generelle 

udmelding er, at den har medført en stor 
bestandsnedgang på Fyn. Desuden forlyder 
det, at "råvildtsygen" fra år 2009 har bredt 
sig til Sjælland, og at i hvert fald områderne 
i nærheden af Sorø, Slagelse, Næstved, Hol-

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L  

Figur l :  Dødfundet rådyr formodet ramt af"råvildtsyge': Tydelige tegn på diarre og afmagring ses. 
Roe dee1; assumed struck by "roe deer disease", found dead. Clear signs of dimThea and 

emaciation a re seen. Kilde: Videnblad nr. l, Centerfor \fi/dtsundhed. 

bæk, Svinø (Vordingborg) og Skibby (Fre
derikssund) er ramt. Dette skulle have ført 

til en betydelig nedgang i Sjællands råvildt
bestand, som i efteråret 20 l O er erklæret 
"hårdt ramt'; bl.a. i lyset af et vurderet fald i 

bestanden på 50% ved Sorø (Ehnhuus 2010; 
Sinding-Jensen 2010; Landbrugsavisen 
20 I O; Sinding-Jensen 20 1 1 ) .  

Fælles for en del af pressens udmeldinger 
er, at de bygger på subjektive vurderinger, 

som der er en vis tendens til at generalisere 
ud fra. En igangværende videnskabelig 
undersøgelse understøtter dog en øget hyp

pighed af diarre blandt rådyr på Vestsjæl
land. Grundet relativt få indberetninger om 
syge dyr er der dog temmelig stor statistisk 
usikkerhed forbundet med dette resultat, 
og flere data skal indsamles (Sunde et al. 

201 1 ) .  På denne baggrund er det relevant 
med en undersøgelse baseret på de data, 

som allerede findes i form af vildtudbyt
testatistikken, fordi data her kan analyseres 
efter år og område. Dette studie betragter 
udviklingen i råvildtbestanden på Fyn og 
Sjælland. Udviklingen i den samlede be-

stand på Fyn er undersøgt fra år 2001 -20 l O 
med fokus på tiden fra år 2003. 

Formålet er at finde ud af, hvordan "råvildt
sygen" ser ud til at have påvirket bestanden 
siden år 2004. Dernæst er udviklingen i 
den samlede bestand på Sjælland undersøgt 
fra år 200 1 -201 0  med fokus på tiden fra år 

2008. Dette skal afldare, om Sjælland siden 
år 2009 ser ud til at opleve et sygdomsfæ
nomen tilsvarende det, som tidligere er set 
på Fyn, og hvordan det i så fald indtil nu 

synes at have påvirket bestanden. For at 
tage højde for, at "råvildtsygen" endnu mest 

skulle være knyttet til seks bestemte områ
der (se ovenfor), er det også undersøgt, om 
disse storkommuner har haft en anderledes 
bestandsudvilding end resten af Sjælland. 
Dette skal sikre, at tegn på sygdom kan 
opdages, selvom konsekvenserne endnu 
ikke ses på det generelle plan. 

METODE OG MATERIALER 

Undersøgelserne bygger på den danske 
vildtudbyttestatistik, som er en årlig op
gørelse af det antal rådyr, der nedlægges 
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Figur 2: (a) Årligt vildtudbytte af 
rådyr for Fyn i 2001 -2010.  Med 95% 
konfidensintervaller vist. (a) Annua/ 
game bag af roe deerfor Funen du ring 
2001-2010. With 95% confidence 
intervals show n.  

Figur 2: (b) Årlig ændring i 
vildtudbyttet af rådyr for Fyn i 200 1 -
2010. Med 9 5 %  konfidensintervaller 
vist. Annua/ change in game bag af roe 
deerfor Funen during 2001-2010. With 
95% confidence intervals shown . 

Figur 3: Årligt vildtudbytte af rådyr for 
Fyn og Jylland i 2003-20 10  som procent 
af vildtudbyttet i 2003. 
Annua/ game bag af roe deerfor Funen 
and futland during 2003-2010 as 
percentage af game bag in 2003. 



under jagt i Danmark, og som er baseret 
på jægernes egen indberetning. Tallene 
opgøres pr. jagtsæson, som for råvildtets 

vedkommende (med indskudte pauser og 
undtagelser) løber fra 16/5 til 3 1 / l .  Råvildt, 

som f.eks. er nedlagt i jagtsæsonen 2010/1 1 ,  
vil altså primært være nedlagt i 2010. For 
overskuelighedens skyld vil nedlagt råvildt 

i en jagtsæson derfor i det følgende figurere 
som nedlagt i det første af de to årstal. Tal
lene fra vildtudbyttestatistikken er tilgæn
gelige pr. amt og yderligere pr. storkom
mune fra og med år 2006. 

Vildtudbyttet af rådyr giver ild<e tal for den 
faktiske bestand, men bruges som indeks 
for bestandsstørrelsen med henblik på at 
undersøge ændringer i denne. Her er det en 
forudsætning, at en konstant procentdel af 
råvildtbestanden nedlægges hvert år, og at 
en konstant procentdel af de nedlagte rådyr 
indberettes. Der er naturligvis usikkerhed 

forbundet med disse antagelser, men me
toden har under normale omstændigheder 
vist sig at være retvisende (Olesen et al. 

2002). For at anerkende at tilfældigheder 
(f.eks. vejrforhold) kan påvirke det ind

rapporterede vildtudbytte, bruges dette 
konsekvent som statistisk estimat (se Boks 

2). I forbindelse med studiets resultater vil 
vildtudbyttet (eller en udvikling heri) der
for blive betegnet som "estimeret". 

For at undersøge udvildingen i den samlede 
råvildtbestand på Fyn fra år 2001-20 l O er 
det årlige vildtudbytte af rådyr estimeret 

for perioden og udvildingen analyseret. 
For bedre at vurdere om en observeret 
udvikling i perioden 2003-20 10  skyldes 
"råvildtsygen" er der sammenholdt med 
udviklingen for Jylland (kontrolområde), 

som ild<e umiddelbart var under mistanke 
om "råvildtsyge" i denne periode. Hvis 
udviklingen på Fyn er markant forskellig 
fra kontrolområdets, vil det understøtte, at 
den skyldes "råvildtsygen'� 
For at undersøge udvildingen i den samlede 
råvildtbestand på Sjælland fra år 200 1 -20 l O 
er det årlige vildtudbytte af rådyr estimeret 
for perioden og udvildingen analyseret. 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L  

BOKS l. UNDERSØGELSER AF "RÅVILDTSYGEN" 

De danske undersøgelser af "råvildtsygen" har primært fundet sted i regi af Center 
for Vildtsundhed (CVS). Her har man i 2009-201 0  indsamlet og analyseret hele 
kadavere samt blod- og vævsprøver fra nedlagte eller dødfundne fynske rådyr med 

symptomer på "råvildtsyge" og brugt raske, bornholmske rådyr som kontrolgruppe 
til sammenligning. På denne måde har man i alt indsamlet nogle hisinde prøver til 
analyse. Jægerne har spillet en vigtig rolle i indsamlingen af friskt materiale og har 
i visse tilfælde været udstyret med særligt prøvetagningsudstyr. Materialet er blevet 
analyseret i Danmark eller i udenlandske laboratorier, som CVS samarbejder med, 
herunder tyske, svenske og hollandske (Mariann Chriel, pers. conu11. 2012) .  Der er 
påvist et højere antal parasitter, herunder særligt den encellede Giardia, i dyr med 
sygdomssymptomer, dog uden at kunne fastslå om dette er årsag til eller et resultat 

af eventuel sygdom og svækkelse af immunforsvaret Undersøgelser af hjernevæv 

har desuden påvist forandringer, som kunne skyldes en primær virusinfektion, 
hvilket man i øjebliklzet hælder til som forklaring på "råvildtsygen" (Hammer & 
Chriel 20l l ; Sinding-Jensen 201 1 ) . Udover disse undersøgelser har man i perioden 
20 10-2012  indsamlet data på nedlagte og dødfundne rådyr fra hele landet via en 

Internet-baseret indberetningsportaL Her har jægere og andre privatpersoner 
kunnet indtaste oplysninger om dyrets geografiske placering, tilstand og eventuelle 

sygdomssymptomer. Foreløbige resultater af undersøgelsen har antydet en øget 
hyppighed af diarre hos rådyr andre steder end på Fyn, herunder Vestsjælland, men 
flere data har været påkrævet (Sunde et al. 201 1) .  Derfor er indsamlingen fortsat 

indtil foråret 2012, hvor data for næsten 1600 rådyr nu skal behandles i et forsøg på at 
kortlægge fænomenet "råvildtsyge" i Danmark (Center for Vildtsundhed 2012) .  

Udviklingen fra år 2008-20 10  vil da være 

relevant at sammenholde med den fynske 

udvikling fra år 2003-2005 for at vurdere, 
om Sjælland oplever et sygdomsfænomen 
som det fynske. 

I udregningen af det indrapporterede 
vildtudbytte for Sjælland er tallene for Stor
strøms Amt multipliceret med 0,5, da ca. 
halvdelen af dette amt udgjordes af Lolland 

og Falster, som ikke indgår i undersøgelsen. 
På denne måde er det, for præcisionens 
skyld, forsøgt undgået at angive rådyr som 

nedlagt på Sjælland, hvis de egentlig er 
nedlagt på Lolland eller Falster. 

For at undersøge om de seks sjællandske 
storkommuner, som særligt menes ramt 
af "råvildtsyge", har haft en anderledes 
ud vilding i vildtudbyttet end resten af Sjæl

land i perioden 2008-20 10, er der udført 

en "ANCOVA" (ANalysis of COVAriance). 

Den er lavet som en "mL'Ced model" -analyse 
af variablen "log( vildtudbytte)" - dvs. loga

ritmen ( lO-tals) til vildtudbyttet. Følgende 
variabler undersøges for, om de påvirker 
størrelsen af vildtudbyttet (som "fixed ef
fects"): "årstal", "storkommune" og et inter
aktionsled mellem "årstal" og "sygdomsfor
modning'; dvs. om en storkommune er en 
af de seks sygdomsformodede eller ej. Hvis 
interaktionsleddet er signifikant, konklude
res det, at vildtudbyttet i de seks storkom
muner har udvildet sig anderledes end på 
resten af Sjælland. Signifikansniveauet, som 
anvendes i dette studie, er 5%. Storkom
muner med færre end 100 indrapporterede 
rådyr for år 2006 er udeladt af undersøgel
sen. De er nemlig ofte tegn på indrapporte
ringsfejl, hvor jægere fejlagtigt indberetter 
et dyr som nedlagt i den storkommune 
(f.eks. Frederiksberg), hvor de selv er bosid-
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Figur 4: (a) Årligt vildtudbytte af rådyr 
for Sjælland i 200 1 -20 10  Med 95% 
konfidensintervaller vist. (a) Annua/ 

game bag o f roe deerfor Zealand du ring 

2001-2010. \Vith 95% confidence intervals 

show n. 

Figur 4: (b) Årlig ændring i vildtudbyttet 
af rådyr for Sjælland i 2001 -2 0 1 0. Med 
95% konfidensintervaller vist. Annua/ 

change in the game bag af roe deerfor 

Zealand durirzg 2001-2010. With 95% 

confidence intervals shown. 

Figur 5 :  Total ændring i årligt 
vildtudbytte af rådyr i 2008-2 0 1 0  
for sjællandske storkommuner. 

Storkommunerne er opdelt 
efter formodning om sygdom. 
Gennemsnitsværdier med 95% 
konfidensintervaller er vist. 
Total change in annua/ game bag of 

roe deer du ring 2008-201 0  for the 
municipalities af Zealand. Municipalities 

a re categorized according to supposition af 

disease. lviean values with 95% confidence 

intervals show n. 



den de, selvom det må fonnodes at være 

skudt et andet sted. Desuden er der for de 
små tal stor statistisk usikkerhed. 

RESULTATER 

Det ses, at det årlige vildtudbytte af rådyr 
for Fyn (Fig. 2a) er faldet fra år 2003 til 
2010.  Der er specifikt indberettet 13 .922 rå
dyr nedlagt i 2003 mod 6.9 1 2  i 2010.  Dette 
er et fald på ca. 50%. Nogle af de større fald 
i vildtudbyttet ses tidligt i forløbet (Fig. 2b) 

og navnlig fra år 2004 til 2005, hvor faldet 
er signifikant forskelligt fra de resterende 
perioder og estimeret til ca. 29%. I perio
den 2003-2005 er det samlede, estimerede 
fald på ca. 36%. I årene efter dette bliver 

faldet mindre, og vildtudbyttet tenderer 
mod en stabilisering på et lavere niveau. 
Sammenholdes den udvikling, som Fyn har 

oplevet i perioden 2003-20 10, med udvik

lingen for Jylland i samme periode (Fig. 3) ,  
ses en forskel. Mens det årlige vildtudbytte 
for Fyn samlet er faldet med ca. 50%, er 
det i Jylland steget med ca. 23%. Det ses, at 

det årlige vildtudbytte af rådyr for Sjælland 
(Fig. 4a) er nogenlunde stabilt fra år 200 l 
til 2007, hvorefter det stiger. Procentuelt 

(Fig. 4b) er der fra år 2007 til 2008 estime
ret en stigning på 15% og fra år 2008 til 

2009 en stigning på 1 1%. Disse er dog ikke 
nødvendigvis signifikant forskellige. Fra år 
2009 til 20 l O er der estimeret en stigning 
på 3%. Der ses altså en årlig stigning fra år 
2007, som fortsætter i perioden 2008-2010, 
hvor der samlet er estimeret en stigning i 
vildtudbyttet på ca. 14%. 

Den udførte ''ANCOVA'' viser, at koeffi

cienten for interaktionsleddet er statistisk 

BOKS 2. STATISTIK 

insignifikant (F1.48 = 1 ,48, p =  0,23). Det kan 
derfor ikke konkluderes, at udviklingen i 
vildtudbyttet for de seks storkommuner, 
som særligt menes ramt af "råvildtsyge", har 
været anderledes end for resten af Sjælland. 
Dette understøttes af et plot af den totale 
ændring i det årlige vildtudbytte fra år 
2008-20 10  for de sjællandske storkommu

ner (Fig. 5). Her kan man iklce konstatere 

en signifikant forskel på gennemsnittet for 
de seks storkommuner og de resterende. 
Det ses desuden, at næsten alle storkom
muner har oplevet en total stigning i det 
estimerede vildtudbytte i perioden. 

DISKUSSION 

Resultaterne tyder på, at der har været en 
nedgang på ca. 50% i den fynske råvildtbe

stand begyndende i år 2004 (Fig. 2), hvor 
"råvildtsygen'' observeredes. At Jylland i 

samme periode ser ud til at opleve en be
standsstigning på ca. 23% (Fig. 3) vidner 
om en ganske markant forskel mellem de to 
områder. Dette understøtter, at den fynske 
bestand er udsat for en egnsspecifik, nega

tiv bestandsudvikling, som kunne skyldes 
"råvildtsygen'� En reduktion på 50% i en 

vildtbestand som følge af sygdom må ses 

som betydningsfuldt, men er (jf. indled
ningen) ikke usædvanligt. Som set i forbin
delse med f.eks. kvægpest i Afrika kan en 
sygdoms potentiale for bestandsreduktion 
være endnu større. "Råvildtsygen" kunne se 
ud til at have reduceret den fynske bestand 
hurtigt over få år for derefter at holde den 

på et væsentligt lavere niveau end før ud
bruddet (Fig. 2) .  
Kommer en bestandstæthed under et vist 
niveau, og er raten af tilkommende, mod-
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tagelige individer tilstrækkeligt lille, kan 
en epizootisk sygdom uddø, fordi den ikke 

overføres og opretholdes (Anderson et al. 
1 986). I det tilfælde kunne man, alt andet 
lige, forvente at se en bestandsstigning hos 
den potentielle værtsorganisme efterføl

gende. Dette ser (foreløbigt) ikke ud til at 

være sket på Fyn, så hvis bestandsreduktio
nen skyldes "råvildtsygen'; kunne det tyde 
på, at sygdomsfænomenet endnu findes i 
bestanden. Dette stemmer overens med, 
at der stadig observeres enkelte rådyr med 
de tidligere nævnte sygdomssymptomer på 

Fyn (Hammer & Chrie! 20 1 1) .  En mindre 
men stabil bestand er en af de mulige ko n
sekvenser af en smitsom sygdom, som sta
dig er til stede efter først at have reduceret 

bestanden fra et højere niveau (Hochachka 
& Dhondt 2000). 

Der er ikke noget i resultaterne, som tyder 
på, at Sjælland i år 2009 er blevet ramt af et 
bestandsreducerende sygdomsfænomen, 
som svarer til det, der observeredes på Fyn 

i år 2004. Det kraftige fald i bestanden på 
Fyn i perioden 2003-2005 (Fig. 2) skulle 

analogt ligge i perioden 2008-20 10 på Sjæl
land. Her ser der imidlertid ud til at være 
en bestandsvækst på ca. 14% (Fig. 4). Der 
er desuden ikke statistisk belæg for, at de 
seks sjællandske storkommuner, som sær
ligt menes ramt af "råvildtsyge'; har oplevet 
en anderledes udvilding. Data tyder derfor 

heller ikke på, at disse områder er hårdt 
ramt af sygdom og oplever bestandsned
gang. Faktisk har næsten alle sjællandske 
storkommuner, inklusiv de seks, oplevet 
en stigning i det estimerede vildtudbytte i 
perioden 2008-20 1 0  (Fig. 5) .  Det er muligt, 
at Sjælland er ramt af "råvildtsyge" på så 

Det indrapporterede vildtudbytte for et givet år og område bruges som estimat for det gennemsnitlige vildtudbytte, som ville resul
tere, hvis det pågældende år kunne gentages "uendeligt mange gange'� Hensigten er at tage højde for de tilfældigheder (f.eks. vejrfor
hold), som påvirker det indrapporterede vildtudbytte i et givet år og på den måde få et mere korrekt indeks for bestandsstørrelsen. 
Vildtudbyttet er betragtet som en paisson-fordelt variabel (hændelser pr. tid) under antagelse af, at eventuel "klumpning" i hændel
serne ildce finder sted i et omfang, som ændrer studiets konklusioner. 
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tidligt et stadium, at det ikke ses i disse 
undersøgelser. At det skulle være opstået i 
år 2009 med en betydelig bestandsnedgang 
til følge (sådan som det nævnes i pressen) 
virker dog ikke sandsynligt i lyset af dette 

studie. 

Når man skal undersøge bestandsudvik

lingen i en periode med formodet sygdom, 
ville det være en fordel at have et andet mål 
for bestandsstørrelsen end vildtudbyttet. 
Årsagen er, at jægere kan have tilbøjelig
hed til at skåne vildtet, hvis de hører om 
sygdom i bestanden (Mariann Chriel, pers. 
comm. 201 1 ). Dette vil gøre den målte be
standsnedgang større, end hvad der skyldes 
selve sygdommen. Den isolerede analyse 

af "råvildtsygens" effekt på den fynske be
stand siden år 2004 skal ses i lyset af denne 
usikkerhed. For den sammenlignende 
del af dette studie må en eventuel skåne
tilbøjelighed dog kunne negligeres, da der 
ikke er grund til at tro, at denne skulle være 
forskellig for Fyn og Sjælland. Desuden er 
der på nuværende tidspunkt ikke bedre 
mål for bestandsstørrelsen end vildtudbyt

tet pga. det store arbejde, der er forbundet 
med at lave nøjagtige optællinger af rådyr 

(Olesen et al. 2002). 

For bedre at kunne undersøge om Sjælland 
oplever et sygdomsfænomen blandt råvild
tet, som svarer til det fynske, ville det være 
en stor fordel at have en specifik diagnose, 

som medicinsk kunne eftertestes. Hvis dette 

ikke bliver muligt, ville det stadig være en 
fordel med en bedre forståelse af de rele
vante symptomer. Som nævnt kan diarre 
ufarligt forekomme hos rådyr, og det er vig

tigt, at disse tilfælde ikke indberettes som 
"råvildtsyge'� Dette kan der være tendens 
til, hvis en sygdom bliver omtalt i pressen, 

hvilket vil give et forkert indtryk (typisk 
overdrevet) af sygdomssituationen (Sunde 

et al. 201 1) .  En måde at opnå en bedre 
forståelse af de relevante symptomer kunne 
være ved overvågning af mærkede indi
vider over en længere periode (fokaldyr), 
hvorved et sygdomsforløb kunne følges. En 
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struktureret kortlægning af sygdom blandt 
rådyrene, som bl.a. bygger på symptomer, 
er i øjeblikket under udarbejdelse ved 

Center for Vildtsundhed, hvor nedlagte og 
dødfundne rådyr har kunnet indberettes og 

detaljer oplyses (Sunde et al. 201 1 ; Center 
for Vildtsundhed 20 1 1 ). Dette og lignende 
initiativer vil forhåbentlig i fremtiden kaste 
mere lys over "råvildtsygen': herunder dens 
årsager, udbredelse og konsekvenser. 
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Anmeldelse: 
DAGSOMMERFUGLE I DANMARK 

af Klaus Hermansen (ass. Tom Nygaard Kristensen) 201 1 i Danmarks Dyre
liv, Bd. 1 1 .  Apollo Books, Stenstrup. 248 k1: 

Apollo Books er noget så unikt som et 
meget aktivt dansk og internationalt natur

historisk specialforlag, der også forhandler 
et mange internationale naturhistoriske 
fagtitler. Apollo Books har to udgivelses
serier - Dansk Paunistisk Bibliotek ( 4 titler) 
og Danmarks Dyreliv ( 1 1  titler, hvor Dan

marks Svirrefluer, De danske guldsmede og 
De danske græshopper er anmeldt i her i 

F&F). Udgivelsesraten siger nok noget om, 

hvor svært det er få forfattere og tilstræk
keligt salg i Danmark - serierne startede ca. 
1 980. Nu er Danmarks Dyreliv barslet med 
bind 1 1  - om danske dagsommerfugle. Ikke 
så tosset, da Michael Stoltzes gode "Dag
sommerfugle i Danmark'; som denne bog 

ligner mest, ikke fås længere. 

Det er en rigtig god og nyttig bog med 
mange gode sider og få lyder. Den er grun

digere og har langt flere billeder (fotos) end 
Lars Trolles "Sommerfuglene i Danmark" 

(mere populær og kort, om dagsommerfug
le) og M Top-Jensen & M Fibigers "Dan
marks Sommerfugle" (om langt flere arter, 
storsommerfugleneJ - begge anmeldt (po
sitivt) i F&F. En stikprøve på 20 sider gave 
68, altså 3,4 fotos pr. side! Og det er nyttigt, 
for fotos er velvalgte, og sommerfugle jo 

skal ses og ikke nøgles. Mest begejstret er 
jeg for de fotos af ofte både æg, larver og 
pupper, som ledsager mange arter (jeg kan 
dog ikke se mønstret - de sjældneste arter 
mangler ofte, men fx mangler de hos Du

katfugl, mens de er med hos Sort Ildfugl??). 

Det vil lette observation af netop arten på 

levestedet, og ikke kun hvor de voksne ses. 
Jeg ku savne en lidt mere konsekvent info 

om overvintrings-stadie og -sted. Hvis man 
ikke ved det, ku man jo skrive det (aha, en 

opgave!) .  

Artsudvalget er fint "rummeligt" med 
både at bringe dem, der engang er set i 
Dk (fx \!io/et Ildfugl), dem der er uddøde 

(EgesomnJe/fugl) eller måske på vej (Østlig 

Takvinge). Jeg nød at høre nyheden om, at 

vi har/er ved at miste ikke en men to hvid

vinger, hhv. Skov- og Eng-Hvidvinge - vha 
genetiske undersøgelser på (hvor meget det 

end piner mig at indrømme det) nyttige 
nåle-samlinger. 

Efter nogle obligatoriske men ikke sær
ligt opsigtsvækkende indledende afsnit 

følger kerne-produktet Arterne. Hver art 

er beskrevet under oversluifterne Navn, 
Kendetegn, Levested, Livscyldus, Adfærd, 
Flyvetid og Udbredelse. Jeg checkede sær
ligt nogle af de vanskelige. Fx fint at bogen 
nævner om Gråbåndet Bredpande, at "den 

dagflyvende natsværme1; uglen Callistege 
mi minder meget om bredpande11. . .  '� Sådan 
tager en god bog om dagsommerfugle sin 

læser i hånden i st.f. kun at forholde sig til 
bogens andre dagsommerfugle. Jeg synes 
også beskrivelserne af de bøvlede tvilling
arter, såsom Streg-/Skråstregbredpande og 
Kålsommerfuglene er gode, men når jeg 
springer mellem forskellige bøger, så er det 

lidt fra art til art, hvilke jeg foretrækker. Så 
læren er nok, at det er nyttigt at have flere 
bøger om dagsommerfugle. 

Jeg nød at få løsningen på mine "grimme" 
fotos af Sortåret Hvidvinge med brune 
pletter på vingerne - ikke mindst denne 
art tilsvines ofte ved klækning af udtømt 

tarm "meconium'� Specielt bruger TNK 
mange sammenstillede fotos til at belyse 

variationer, adfærd og interaktioner. Fx (a) 
tre forskellige slidgrader på indfløjne og 

hjemmeavlede TidselsomnJelfugl, (b) Alm. 

Blt1fugl der ofte sover i små (lune) selska
ber, (c) befrugtet hun af Citronsomn1e!Jugl, 

der afviser han ved at hæve bagkroppen. 
Fototeksterne er ofte kreative og udvider 
værdien af mange fotos. Afsnittene "Ad
færd" rummer også gode id-tips, for det er 

jo  ikke altid, man får dyret i nettet eller et 
nærbillede. 

Udbredelseskortene skal her, som i andre 

bøger, tages med 8-9 gran salt - hos Isblt1-

fugl er hele Jylland "grøn". Jeg forstår godt 
ideen, men den mangler altså på mange 
steder i Jylland pga mangel på levesteder -
ku man lave en tæt småprikning, der betød 
"findes, men krævende ift levested" - i 

modsætning til kultur- og højmobile arter 
som Lille Kålsommerfugl og Dagpåfugle

øje, som osse har "grønt Jylland"? Der er jo 
en glidende overgang imellem "Udbredelse" 
og "Hyppighed'; men alligevel. 

Fotos af selve dyrene (og stadier) er generelt 

gode, nogle er lidt små (relevant beskåret 
snarere end uheldigt formindsket) - en for

nuftig afvejning til gengæld for de mange 
fotos. Heldigvis er nogen fotos stadig store, 

så siderne er smukt varieret komponerede. 
Men en foto-anke! Farven grøn, nogen 
gange osse himlen, især på"dyr-på-grøn
plante" og "frugtbart landskab" er virkelig 
sær. Uforsigtig layouter-leg med Photoshop 
eller layouter-skærmens farver, der ikke 
matcher trykkeriets maskiner? Nogle fotos 

minder mig om min mors første kogebøger 

med farvefotos af smørrebrød fra 1 950'erne 
- ild<e noget man har lyst til at spise. Det er 
synd og det burde trykkeriet have set, for 
det kræver ild<e en entomolog at se de sære 
farver i Søholt Storskov (s. 25 og 1 43), Gern 
Bakker (s. 45 og 1 8 1 ) , Viuf Skov (s. 67), 
Ulfshale (s. 1 85) og Roland Mose (s. 194). 
Men ellers - de fleste fotos er gode, mange 

en komplet nydelse, så det er til at leve med. 

Bogen er i solidt hårdt bind og godt format. 
Alt i alt - en glimrende, smuk, velskrevet 
og nyttig bog - lidt forslag og indvendinger 
vælter ikke læsset. Kunne det være et tegn 
på ny momentum i de to serier? Held og 
lykke, med denne og kommende bøger, for 
det er ikke for spædbørn at drive forlags

virksomhed for dansksproget faglitteratur. 

Jens Reddersen 
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