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TAK!

AfJen s Reddersen

Det har været en varm og tør sommer. Juli nær

to heste eller tre får - på samme areal - år ind og

varmerekord, og når der kom regn, næsten

år ud. På større naturarealer fastsættes der som

skybrud.De få byger er dog gået uden om de

regel et græsningstryk, som en afvejning af dels

i forvejen tørre Mols Bjerge. Mange steder

et formål om at fastholde dyrene på arealet efter

visner vegetationen, eller der mangler vand til

de har spist alle livretterne,

blomstring og frøsætning. Jeg møder mange

træopvæksten, og dels for at overholde kravet

mennesker, der udfra et have- eller landbrugs

om husdyrvelfærd. Oftest laver man en aftale

syn bekymrer sig over naturens triste, halvvisne

med en dyreholder med kun en slags dyr, fx får,
fx 0,5 dyreenheder/ha. Og så får vi let fåregræs

tilstand.

fx så de gnaver på

ning med 0,5DE/ha i årevis.

Grå-Bynke,
Skvalderkål og Stor Nælde i Mols Bjerge og vise,
hvor trist de har det. For det er i ekstrem-år,

naturområder, fx bison, der som alt andet i na

fårene bliver skilt fra bukkene.De tørketilpas

turen varierer stærkt.Efter sommertørke, skor

sede arter fra Mols Bjerges tørre naturtyper står

peisvinter eller epidemi er "græsningstrykket"

krisen igennem, mens fremmed-elementerne, fx

tæt på nul, eller overtaget af en anden herbivor

Stor Nælde, igen forsvinder- og igen kun klarer

med andre plantepræferencer. Senere kommer

sig i det næringsrige og mere pH- og vand

bisonen så til overflod igen, og de sultende dyr

moderate lavland. Bakkernes mange vinter

gnaver hårdt ned og laver trafikskader på den

Jeg plejer så velfornøjet at fremvise

Jens Redersen er ansvarshavende re
daktør for Flora og Fauna. Ansat som
biolog på Nati onalpark Mols Bjerge.
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Heroverfor står bestande af vilde dyr i store

annuelle har jo deres på det tørre.Det gælder fx

nedbidte vegetation under de mange dyrs van
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dringer efter den knappe føde.
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september igen gør jordoverfladen våd og spire

Et andet eksempel er slåningen af danske vejra

(Sankthansurt),
dybe rødder (Alm. Syre), voks (Tå murt) eller
hårklædning (Gul Evighedsblomst) eller små
indrullede blade (Hedelyng), som hver især

batter. Her slås efter en anbefaling, der i sin tid

Andersen OGN et al.: Tre nye krebsdyr
for den danske marine fauna: Skjult
Tangreje (Eualus occultus), Børstekrabbe
(Pilumnus hirtelhts) og en epicarid (Pseu-

blev påvirket af biologer, selv om den i første

dione borealis)

interesser. Første slåning skal nu ske ultimo

sikrer planten mod udtørring. Men sådan et

juni, for især at skåne de (få, vil jeg nok mene)

De ligger planmæssigt som frø og venter på, at
lækker. Andre har vanddepoter

omgang tjente vejsikkerhed og landmands

år er til gengæld en udfordring for vores våde

jordrugende fugle i rabatterne. Anden slåning

naturtyper:En god ven har været ude at moni

ligger typisk medio oktober. Slåningen følger så

terere ekstrem-rigkær og fandt flere hundrede

ensartet et mønster, at variationen i vegetionen

Sump-Hullæbe - i tør jordbund.

også reduceres, hvor fx to skærmplanter er gået
voldsomt frem.Deres fænologi passer tilfældig

Sådan går det op og ned. Ofte vil udsvingene

vis til den rigide plan, så de undslipper slånin

være gode for naturtilstanden. Andre år med
ekstremt høje nedbørsmængder renser i de våde

Vild Kørwl fordi den når at sætte frø indw
1ste slåning, Pastinak fordi den først skyder

naturtyper ud blandt de plantearter, der ikke

2den års skærmstilk op efter denne slåning, men

tåler høj vandstand og følgende iltfrie forhold

dog modner frø inden den sene slåning. Hvor

i rodzonen, og så overlever kun de rigtige

når får vi en ny biologisk vejrabat-slåning- nu

gen:
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vådbunds-specialister. Og netop variation er en

med variation? Helst både indenfor og mellem

pointe og et vilkår, som desværre tit overses i

vej rabbatterne.
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i gennemsnit og for lidt i variation, når vi laver
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BOGANMELDELSER

forvaltningsplaner for arealer og naturtyper.

om krigs- og misvækstår, hvor "markerne igen

moderne natur forvaltning. Vi tænker for meget

Dynamik, forstyrrelse, vildhed og variation.Et
lyn rammer en eg og skaber en lysbrønd og dødt

groede til med fæl krat og skov'� Og senere blev
det meste (men ikke alle) ryddet igen- til ager

ved i skoven. Et skybrud skaber åbne erosions

og græsning. I 1700-tallet var det kvægpest

kløfter i skråninger. Tørke åbner vegetationen

epidemierne overalt i landet - også i Mols Bjerge

og kan måske endda give sandflugt i en efterårs

- der skabte modvægt til den ellers grasserende

storm?

overgræsning af bakkerne. Siden 1960'ernes
Odum-økologi har biologer betonet kontinuitet,

Plejeplaner med mål om at forbedre naturen

og det er også en kvalitet. Men naturens balan

gør meget godt i deres foreskrifter om afgræs

cer kan også være dynamisk balance. Variation i

ning, høslæt og vandstandsændringer. Men de

naturforvaltningen skal på banen.

mangler ofte variationen . På små privatejede
arealer fordi lodsejeren altså kun netop har sine
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Standardiseret ynglefuglefangst ved Brabrand Sø 2006-2013
med fokus på RØRSANGER (Acrocephalus scirpaceus), RØRSPURV (Emberiza
schoeniclus) og SKÆGMEJSE (Panurus biarmicus)
-

Henning Ettn1p 1, Morten fenrich Hansen 2 og Sigrid Kistrup llsøe 3
Danmarks Ringmærkerforening påbe
gyndte i 2004 forsøg med ringmærkning
af ynglefugle efter den såkaldte "constant
effort" -metode (se fx Baillie 1 990), som går
ud på at ringmærke med en konstant ind
sats år efter år.
Det primære formål er at bidrage med
viden om ændringer i fuglebestandene
gennem registrering af overlevelse og
ungeproduktion blandt almindeligt fore
kommende danske ynglefugle. Der blev i
20 1 3 ringmærket efter konceptet på seks
lokaliteter (se www.ringmaerkning.dk).
De indsamlede data leveres videre til det
fælles europæiske ringmærkningsprojekt

" Constant Eftort Site" (CES) koordineret
af E URI NG (den europæiske sammenslut
ning af ringmærkningscentraler).
Projektet kan ild<e stå alene som metode til
overvågning af fuglebestandene, men skal
ses i sammenhæng med og som supple
ment til andre fugleregistreringsmetoder, fx
Dansk Ornitologisk Forenings punkttællin
ger (se fx Heldbjerg et al. 20 1 3 ; Robinson
et al. 2009).
Her behandles nogle resultater fra en loka
litet, Brabrand Sø, hvor der er ringmærket
efter metoden siden 2006 (Ettrup et al.
2007).

Standardized catches of breeding hirds at Lake Brabrand 2006-13 focusing on
changes with Reed Warbler (Acrocephalus scilpaceus), Reed Bunting (Emberiza
sclweniclus) and Bearded Tit (Pamm1s biarmiws).
During 2006-201 3 , hirds has been ringed at Lake Brabrand (Jutland, Denmark) using
a standardized method (CES-method). At each catch event, we used lO mist-nets each
lO m long, placed at the same places. Catches were carried out once in each 1 0-dayes
period (a total of 1 2 times throughout the summer, starting on May l st. The aim was
to collect data on changes in hird populations recording survival and produetion o f
offspring in common breeding hirds.
The study resulted in the marking of 2996 hirds, the recapture of 1 60 hirds (represent
ing 128 individuals) in subsequent years. Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus with
43% of the labeled hirds was the most frequently caught species followed by Reed
Bunting Emberiza schoeniclus ( 1 5%), Blue Tit Cyanistes caendeus (8%) and Bearded Tit
Panurus biarmicus (5%). Catches of ditterent species varied greatly from year to year
(Tab. l), but only three species were caught in sufficient number of adult hirds to allow
a conservative estimate of changes in population (Fig. 1 ) .
Apparently, Reed Warbler was slightly increasing in number a t Lake Brabrand, Reed
Bunting exhibited n o marked changes, whil e the stock of Bearded Tit was rapiclly re
covering a population low foliowing several rough winters.
The most frequently recaptured species (absolute numbers) were Reed Warbler and
Reed Bunting, while relatively most ferquently recaptured species was Willow Warbler
Phylloscopus trochilus (26%). Most hirds was recaptured only once in subsequent years
and only one hird was recaptured four times (Fig. 2). The proportion o f j uveniles (l k),
varies greatly from year to year (Tab. 2). The diffences in population development are
discussed but not explained, and there does not appear to be the same fluctuations in
Reed Warbler and Reed Bunting, both of which breed in the reed beds.

Key words: Constant effort site, hird ringing, recapture, reproduction, population
change
1

METODE
Fangsten foregår ved Stavtrup på sydsiden
af Brabrand Sø i vestenden af Å rhus - pri
mært i rørskoven, men med et net placeret
i pilekrat ved søbredden.
Hvert år på samme lokalitet fanges og
ringmærkes fugle sommeren igennem
med fast interval - en gang i hver 1 0-da
gesperiode - og i alt 12 gange fra den l.
maj til ultimo august. Der anvendes et
fast antal net (oftest l O net på hver l O m's
længde), og der fanges i 6 timer startende
Y, time før solopgang. Antallet af net øges
evt. efter første sæson, så det sikres, at der
i fangstsæsonen fanges mindst 200 fugle
(exe!. genfangster af årets mærkede fugle)
af hensyn til den efterfølgende statistiske
behandling.
Fangstområdet er domineret afTagrør

Fragmites austmlis med indslag af buske og
træer, primært Pil Salix sp., Rød-El Alm1s
glutinosa og Birk Betu/a sp .. Der er dog i
flere vinterperioder foretaget udtynding
i buskene og en større rydning i januar
20 l O. Der er foretaget rørhøst i 2006/07
hovedsageligt i kanten af fangstområdet,
men i vinteren 2007/08 blev store dele af
rørskoven fjernet.
Undersøgelsesområdet dækker et areal på
1-2 ha, hvor nettene er fordelt så mærkede
fugle sjældent umiddelbart efter mærkning
genfanges i andet net. Længden som traves
pr. netrunde, er ca. 800 m, og der foretages
8 - 1 0 netrunder pr. fangstdag afhængig af
vejr og antal fugle.
RESULTATER
Antallet af fangede fugle de enkelte år
varierer mellem 320 og 440 individer. Der
er over de otte år fanget i alt 2996 forskel
lige individer, hvoraf de 1 720 er ungfugle,
svarende til 57 %. Antallet af fangede arter
varierer ikke meget fra år til år ( 2 1 -23
arter), og i alt er der fanget 36 arter.
Den hyppigst fangede art er Rørsanger
med 1 284 fugle eller 43 % af alle fangede
fugle. Derefter følger Rørspurv med 446
fangster (I S %), Blåmejse Cyanistes ca-

Henning Ettrup: Holmevej 108b, 8270 Højbjerg E-mai/: hettrup@live.dk
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Figur l. Ændringen i antallet af tre af de
hyppigst fangede arter ved Brabrand Sø,
skægmejse, rørsanger og rørspurv i perioden
2006-20 13. Linjerne illustrerer tendenserne i
bestandsudviklingen.

2014

enlieus med 239 fugle (8 %) og Skægmejse
Panurus biarmiws med 149 individer (5 %).
De to førstnævnte samt sidstnævnte er yng
lefugle i rørskoven, mens blåmejsen primært
anvender rørskoven til fouragering.
Af de fangede fugle er 1 60 (5,3 %) gen
gangere, som er mærket tidligere år under
projektet (se figur 2). Det bemærkes, at
der ikke er Gransanger Phylloscopus col
lybita og Kærsanger Acrocephalus pair1stris
blandt genfundene, selv om de er blandt
de hyppigt mærkede fugle (hhv. 102 og 8 1
individer) .
Hvis der fanges tilstrækkeligt mange fugle,
er det (med baggrund i ændringer i fang
sterne af adulte fugle fra år til år) muligt
at vurdere ændringer i bestandene. I tabel
l ses æ ndringerne for de arter (rørsanger,
rørspurv og skægmejse), der yngler i rør
skoven, hvoraf der er fanget mere end 75
adulte fugle i 2006-2013. Udsvingene fra år
til år kan være store, men ændringerne for
de 3 arter anses for reelle.
For de tre rørskovsarter fremgår tendensen
for udvildingen af figur l. Skægmejse er i
eksponentiel fremgang (figur lA), hvilket
er typisk for en bestand med stor repro
duktionsevne, og som er under genetab
lering efter at være voldsomt reduceret i
isvintrene 2009/ 10 og 20 10/ 1 1 . Som det ses
er antallet af rørsangere samlet set steget i
perioden, dog med udsving i 2008 (2. år)
og 20 1 1 (5. år) (figur I B), mens antallet af
rørspurve svinger en del, men måske er i
svag tilbagegang (figur l C). At fangsttal
lene generelt gik ned i 2008, skyldes pri
mært manglende tagrør i området grundet
rørhøsten.
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Figur 2. Hyppigheden af aflæsninger af
fugle, som er aflæst i mindst en af de efter
følgende CES-sæsoner.

The frequency of recaptured of birds, which is
captw·ed in at Ieast ane of the foliowing CES
seasons.

Genfangst af fugle.
Der er genfanget 1 60 fugle fordelt på 128
forskellige individer i et eller flere af de
efterfølgende år. Genfangsterne fordeler
sig på lO forskellige arter. Der er genfanget
flest rørsangere, i alt 77 fugle fordelt på 55
forskellige individer, der også omfatter den
eneste genfangst i materialet efter hele 5 år.
De ringmærkede fugle aflæses ikke nød
vendigvis i på hinanden følgende år.
Overraskende er det, at % af de mærkede
løvsangere er genfanget i de efterfølgende
år, og dermed den hyppigst aflæste art. Også
blåmejser genfanges hyppigt. Der genfanges
kun 6,7 % af skægmejserne. Å rsagen hertil
skal søges i den hurtige bestandsomsætning
på grund af vinterfølsomhed.
Ungeproduktion
Af tabel 2 fremgår andelen af ungfugle (l k)
de enkelte år for de hyppigst fangede rør
skovsarter. Som det ses, er der stor variation
i andelen af ungfugle fra år til år, og fra art
til art, men også at der inden det enkelte
år er stor variation mellem arterne. Der er
således ingen år, hvor alle arter enten har
høj ynglesucces eller lav ynglesucces.
Umiddelbart kunne man forvente, at arter,
der forekommer i samme biotoper eller har
samme ynglestrategi, svinger synhont.
Hos rørsanger svinger ungeandelen mel
lem ca. 40 % og ca. 85 %, mens den for
rørspurven svinger mellem ca. 40 % og knap
70 % (se tabel 2). De to år, hvor rørspurven
har den højeste ungeandel (2007 og 20 1 1 ),
har rørsangeren hhv. den højeste og laveste
ungeandeL Å rsagerne til disse forskelle skal
formentlig søges i forskellen på ynglesæ
sonens forløb. Rørsangeren starter senere
end rørspurven, hvorfor vejret kan påvirke
yngleforløbet forskelligt. Hos skægmejse
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Tabel l. Årlige ændringer i antal fangede adulte fugle blandt de hyppigst fangede arter (mindst 75
adulte fugle i perioden 2006-2013), der yngler i rørskov, i forhold til 2006 (= index 100).

Annua/ changes relative to 2006 (=index 100) among the most com11wnly caught adilit species
breeding in reed beds (totalfor the period 2006-2013 at /east 75 ad u/t birds).
Alle art er/
All species

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

n

Rørsang er
(Acrocephalus
scirpaceus)

100

100

68

125

128

178

123

128

571

Skægm ejse
(Pm111rus biarmicus)

100

250

o

650

ISO

100

600

1900

75

Rørspurv
(Emberiza schoeniclus)

100

78

53

81

67

44

69

94

211

Fangst I forhold
t il år 2006
Catch in relation
to year 2006

100

114

82

135

123

128

121

!56

1276

Tabel2. %-fordeling af ungfugle blandt de hyppigst fangede rørskovsarter 2006-2013. *: ingen fugle
fanget.

%-distribution ofjuveniles among the lilost COIIIII!only caught species that breeds in reed beds 20062013. *: no birds caught.
A l e arter/ All species

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rørsanger
Acrocephalus scirpaceus)

62

39

84

52

44

38

58

44

Skægm ejse
(Panurus biarmiws)

33

o

0*

52

40

71

73

33

Rørspurv
(Emberiza schoeniclus)

42

67

60

38

61

68

62

40

1 20(1) Side 3

Rørspurv (Emberiza schoeniclus) Juli 2009 (Øv. tv. top fejt), Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Juni 201 0 (Th, right hand side). Rør
spurv juni 2010 (Midt. tv. in the middle). Ringmærkere i gang med at tage fugle ud af nettet ved Brabrand Sø, juni 20 1 0 (Nederst, bottom):
Fotos: Henning Ettrup. Ringers starfed taking birds out of the net at Lake Brabrand, June 201 O.

1 20 (l) Side 4

Rørsanger ad. ringmærket 20. juni 2010 (Øv. tv,

top lefl). Skægmejse (Pmwrus biamziws) ad. han og hun fanget og ringmærket l. juli 2009 (Øv.th, top
right). Græshoppesanger (Locustella naevia) maj 2009 (Midt.tv., Middle. lefl). Rødstjert (Piweniwrus phoeniwms) august 2009 (Midt th., Middle right).
Overblik over området, hvor der ringmærkes ved Brabrand Sø (Nederst, botto m )Fotos: Henning Ettrup. Ringers started taking birds out of the
net at Lake Brabrand, June 2010.. Fotos: Henning Ettrup. Overview af the aren where ringilzg takes place at lake Brabrand.
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varierer produktionen af unger fra O % til
75 %. Å rsagen til de store udsving er for
mentlig et samspil mellem vejrforholdene i
yngleperioden, rørhøst og isvinter.
DISKUSSION

Når der fanges på samme lokaliteter år efter
år, er der mulighed for at genfange fugle,
som er ringmærket i foregående sæsoner,
da de ofte vender tilbage til fødestedet/yng
lelokaliteten. Genfangsterne fortæller noget
om, hvor gamle fuglene er, når de vender
tilbage for at yngle, og om deres stedtrohed.
For de voksne fugle kan det derved give
et mål for overlevelsen (Peach et.al. 1 996).
Samtidig kan produktionen af unger sige
noget om lokalitetens egnethed som yngle
lokalitet.
Resultaterne af fangsterne skal også ses
i sammenhæng med de ændringer, der
sker af lokaliteten. Det er langtidseffekter
som følge af opvækst af træer og buske,
men også som følge af naturpleje, rørhøst,
isforhold mv. de enkelte år. Ændringerne
påvirker rørskovsfuglenes tilstedeværelse
og ynglesæson.
For at fastholde Brabrand Sø som "nærings
rig sø og rigkær': som bl.a. er udpegnings
grundlaget i Habitatdirektivet ( 1 992), er der
løbende behov for at foretage naturpleje.
Det sker dels ved rørhøst, dels ved med års
mellemrum at fjerne uønsket opvækst af
buske og træer i rørskoven. Det har stor
indflydelse på, hvill<e ynglemuligheder lo
kaliteten byder fuglene ved ynglesæsonens
start. Det samme er tilfældet, hvis isforhol
dene får tagrørene til at vælte.
Sådanne ændringer påvirker fuglenes mu
lighed for at finde egnede ynglesteder fra
det ene år til det andet. Det kan være en
fordel for nogle og en ulempe for andre.
Opvækst af buske og træer påvirker yngle
bestanden af egentlige rørskovsfugle (f.eks.
rørsanger og skægmejse) negativt, mens
rydning af opvækst har negativ betydning
for arter, som foretræld<er buske i fm·bin
delse med yngleforekomst eller opvækst
(f.eks. sivsanger, løvsanger og mejser).
Tilfældigheder spiller ind på antallet af
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fugle og ynglesuccesen det enkelte år. En
dag med styrtregn kan betyde mange døde
redeunger. Det kan også være en enkelt
fangstdag med stort gennemtræk, som fx i
2008, hvor der i periode 10 blev fanget 132
unge rørsangere, hvoraf gennemtræld<ende
fugle formentlig udgjorde hovedparten.
For nogle arter er ændringer i bestandene
ved Brabrand Sø reelle. Fx er nedgangen
for Pungmejse Remiz pendu/inus (ikke vist
i dette materiale) et faktum, idet rydning af
opvoksende buske og træer har fjernet dens
mulighed for redebygning.
For de fleste arter er antallet af fangede
fugle så lavt, at selv små tilfældige ændrin
ger i antal fangede fugle vil få stor indflydel
se på udviklingstendenserne ved Brabrand
Sø. Det ser dog ud til, at Rørsanger er i svag
fremgang (figur 1 ) , mens antallet af Rør
spurv er svingende men relativt stabilt.
For en art som Skægmejse må ændringerne
fra år til år anses for reelle (figur 1 ), da ar
ten generelt er stedfast og meget påvirkelig
af fødeudbud (frø fra tagrør) og vintervejr.
Hvis sne og is vælter tagrørene så de fryser
ned i isen, kan Skægmejse have vanskeligt
ved at få adgang til føden, hvorfor bestands
nedgang ofte ses under sådanne forhold.
Arten er dog hurtig til at regenerere på
grund af stor ungeproduktion, når føde
igen er tilgængelig.
En sammenligning med DOFs ynglefugle
tællinger, kan give en forsigtig indikation
på om ændringer er generelle eller skyldes
lokale forhold. Sammenlignes trenden
blandt de hyppigst forekommende arter,
rørsanger og rørspurv (se figur l) i denne
undersøgelse med ynglefugleindekset
(Heldbjerg et.al. 2013), ses at udviklingen
i bestanden af rørsanger på landsplan er
faldende i modsætning til, hvad der er
tilfældet ved Brabrand Sø. Det tyder således
på, at lokale forhold, fx rørhøst, har betyd
ning for forekomsten ved Brabrand Sø. For
rørspurven er tendensen på landsplan den
samme, som det ses ved Brabrand sø, nem
lig en stabil bestand.

TAK

Tak til Friluftsrådet for økonomisk støtte i for
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Appendix 1: Oversigt over fangsterne blandt de 36 mærkede fuglearter i ringmærkningsundersøgelsen ved Brabrand Sø i 2006- 13.

Outline of total catches ofyoung (l k) and adult (ad) birds among the 36 species caught and ringed in the 2006- 13 conslant effort study at Lake
Brabrand.
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collybita)
Løvsanger (Phylloscopus

Il

trochilus)
Skægmejse (Pa l l lii'IIS
bian11iws)
Sumpmejse (Poeci/e pa
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Spredning af fe ral MARHUND
Danmark

(Nyctereutes procyonoides) i

Louise Solveig N ø1gaard1.3, Dorthe Malene Gotz Mikkelsen1.3, Anna Elisabeth Rømer'·', Marimm Chriefl, Morten Elmeros3, Aksel Bo Madsen',
Cino Pertoldi'"', Trine Hammer Jensen'·"

Mårhunden har gennem den seneste år
ræld<e indtaget den danske natur, og det
frygtes, at den kan være en alvorlig trussel
mod visse hjemmehørende arter såsom
landrugende fugle og små populationer
af padder. Mårhunden er sortlistet som
invasiv art i Danmark af Naturstyrelsen
(Naturstyrelsen 20 1 2) . En invasiv art er en
ikke-hjemmehørende art, der har etableret
sig i et nyt område, og som har en afgø
rende negativ effekt på den lokale flora og
fauna (Sadava et al. 20 1 1 ).
Mårhund har et meget bredt og opportu
nistisk fødevalg (Kauhala & Kowalczyk
20 1 1 ) (boks 1 ) . På småøer har mårhunde
muligvis en populationsreducerende effekt
på visse padder, men der er endnu ingen
dokumentation for, at mårhunde har nega
tive effekter på byttedyr i Europa (Kauhala
& Kowalczyk 20 1 1 ) . Mårhund har tilsyne
ladende etableret sig uden konsekvenser i
forhold til hjemmehørende rovdyr som ræv
og grævling (Kauhala & Kowalczyk 20 1 1 ).
En undersøgelse af sameksistens blandt
mårhund og grævling i Polen, har påvist,
at disse arter kan dele grav i op til 88% af
tilfældene om vinteren, og 1 0% om som
meren ( Kowalczyk et al. 2008). Mårhund
kan forekomme i højere bestandstætheder
end hjemmehørende rovdyr, forårsaget af
deres høje reproduktion og en opportuni
stisk fourageringsstrategi (boks 1). En høj
bestandstæthed af mårhund kan udgøre en
forøget risiko for spredning af zoonoser,
såsom rævens dværgbændelorm (Echi
nococcus multilocularis) og hundegalskab
(Rabies) (Kauhala & Kowalczyk 201 1) .
Karakteriseret som invasiv art, e r mår
hunden uønsket i Danmark, hvorfor
myndighederne har besluttet, at der ikke
må forekomme en fritlevende ynglende
bestand af arten ved udgangen af 2015. For
at opnå dette har Naturstyrelsen iværksat
en "Indsatsplan mod Mårhund i Danmark"
(boks 2). Som en del af indsatsen har det
siden 20 1 1 ild<e været tilladt at anskaffe
mårhunde i Danmark, og alle mårhunde
i fangenskab skal mærkes, registreres og
steriliseres for at hindre, at de ved udslip
yngler i naturen (Miljøministeriet 201 1 ).

Oprindeligt stammer mårhunden fra det
østlige Asien, men i perioden mellem 1928
og 1 955 blev ca. 9000 mårhunde udsat i det
tidligere Sovjetunionen, fordi pelskvaliteten
var bedst, når mårhunden var fritlevende
(Baagøe & Ujvåri 2007). Den udsatte mår
hundebestand begyndte at sprede sig til
nabolande især mod nord og vest (Kauhala
& Kowalczyk 20 1 1 ). I en årræld<e fra 1 935
til 1 984 spredte arten sig til 1 ,4 mio. km2
af Europa, herunder lande som Finland
( 1 935), det nordligste Sverige ( 1 945), Norge
( 1 983), Polen ( 1 955) og det østlige Tysk
land ( 1 96 1 - 1 962) (Kauhala & Kowalczyk
201 1 ).
Den første mårhund blev nedlagt i Dan
mark i 1980, og formodes at være und
sluppet fra et af det mindre antal private
pelsdyrhold, der blev oprettet i 1 970'erne
(Asferg 1991). Ferale mårhunde er indi
vider, der lever i det fri, men nedstammer
fra tamme- og avlsdyr. I perioden fra 1995
til 2003 blev der registeret 25 fund af mår
hund, spredt i det meste af Jylland og på
Fyn. Alle disse mårhunde vurderedes at
være undslupne individer fra pelsdyrfarme
eller private mårhundehold (Baagøe &
Ujvåri 2007). I 2008 blev der fundet flere
individer i et afgrænset område i Vestjyl
land, hvormed fokus på forekomsten
af arten i Danmark blev øget. Der blev
igangsat en mere systematisk indsamling
af dødfundne og nedlagte individer, som
således ligger til grund for dataomfanget
(perioden 2008-20 13) i mårhundens spred
ningsmønster.
Formålet med nærværende undersøgelse
er at beskrive mårhundens udbredelse og
spredning i Danmark på baggrund af doku
menterede fund af arten gennem de seneste
6 år, hvor der har været fokus på og en
aktiv bekæmpelse af arten. Disse resultater
kan indikere, hvorvidt arten er veletableret,
og hvor hurtigt bestandsstørrelsen øges på
baggrund af antallet af nedlagte individer.
Hvis forekomsten og bestandsstigningen af
mårhund i Danmark er et resultat af ind
vandring fra Tysldand, forventes de første
regelmæssige fund af arten i at forekomme
Sønderjylland.

Dispersal of ferale raccoon dog (Nyc
tereutes procyonoides) in Denmark

The aim o f this study was to examine
dispersal and population development
of the feral raccoon dog (Nyctereutes

procyonoides) in Denmark, during
2008-201 3 . Potential origin of the rac
coon dogs in Denmark and their dis
persal patterns was investigated by use
of observations of raccoon dogs in Den
mark and studies of dispersal patterns
in other countries. The dispersal analy
sis was based on statistics of racco011
dogs submitted to the Danish Technical
University, National Veterinary Iustitute
(DTU NVI) in the period 2008-201 3.
These raccoon dogs were either shot o r
found as road kills by private citizens,
or organizations such as The Danish
Nature Agency and Danish Hunters' As
sociation. During 2008-2013, the num
ber of received dead racco011 dogs at the
DTU NVI increased, suggesting that
the population size increased during the
period. Earlier tindings of raccoon dog
in Denmark suggest that the population
might have its origin as escapees from
private holds, which is also supported
by five scattered tindings o f raccoon
dog in 2008. The population started
spreading across the country in 2009
from a strenghold in Western Jutland,
indicating that the raccoon dog already
had invaded large parts of Denmark.
The population seems to develop and
reproduce rapidly, underlining that the
species have great chances for surviving
and expanding its range in Denmarie
This study indicates that a higher cull
ing rate is needed for eradication of the
racco011 dogs in Denmark, if possible.

Key words: Nyefereutes procyonoides,
mårhund, invasiv art, Jutland, Denmark,
spredningsanalyse.

1I11stitutfor Kemi og Biotek11ologi, Aalborg U11iversitet, 'DT U Veterillærillstituttet, Da11marks Tek11iske U11iversitet, 'Institutfor Bioscie11ce, Kalø, Aarhus
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METODE OG M ATERIALER

Mårhundens udbredelse og spredning i
Danmark er kortlagt på baggrund af op
lysninger om fundsted for døde mårhunde
indleveret til Danmarks Tekniske Univer
sitet, Veterinærinstituttet (DTU Vet) og
første fangststed for GPS-mærkede indivi
der (boks 2), i årene 2008-20 1 3 . Fundsted
for mårhundene er registreret på postnum
mer. For de dyr, hvor der ikke foreligger
oplysninger om dødsdato, er årstallet, der
refereres til i beskrivelsen af udbredelse,
årstallet hvor DTU Vet har modtaget dyret.
Kuld medregnes som et individ. Om mår
hundene stammer fra et kuld er vurderet på
baggrund af fundsted, dato for indsendelse,
kombineret med hvalpenes størrelse og
vægt. GPS-mærkede mårhunde indgår kun
en gang i analysen med lokalitet og årstal
for første fangst.
Mårhunden kom på vildtudbyttestatistik
ken i jagtsæsonen 20 1 0/20 1 1 som resultat
af en øget indberetning af arten (Vildtud
byttestatistikken, DCE, Aarhus Univer
sitet). Vildudbyttestatistikken er baseret
på de danske jægeres indberetninger af
nedlagt vildt og medtages i denne analyse
til vurderingen af mårhundens spredning

og sammenligning med de indsendte mår
hunde til DTU Vet.
RESULTATER

Der blev i alt indleveret 400 mårhunde
inklusiv første fangststed fra GPS-mærkede
individer i perioden 2008-20 13, hvoraf der
var oplysninger om omtrentligt fundsted
på 3 1 2 individer. Mårhundens spredning i
Jylland i perioden 2008-20 1 3 ses på figur
l . Antallet af indleverede individer i u n
dersøgelsesperioden, fordelt på landsdele,
ses i tabel l. Kortene viser, at mårhunden
primært etableres i Vestjylland i 2009,
hvorefter arten observeres i flere landsdele,
med en høj frekvens i visse områder i 2013,
herunder Djursland, Vestjylland og Sønder
jylland. I tabel 2 ses vildtudbyttet for mår
hund i jagtsæsonerne 2010/ 1 1 , 20 1 1/ 1 2
samt 20 1 2/13.
DISKUSSION

Som resultaterne for indsendte mårhunde
viser, er det tydeligt, at mårhunden spredes
hurtigt i den danske natur (figur l). Mår
hunde har typisk en spredningsafstand på
1 0-20 km, men nogle individer vandrer
længere distancer før de etablerer et home

range (Drygala et al. 201 0; Kauhala & Ko
walczyk 201 1 ). I Tyskland er der registreret
spredningsafstande på 90 lun over 9 måne
der, og under vandringen kan mårhundene
tilbagelægge mere end 1 1 kn1/døgn (Sutor
2008; Drygala et al. 2010). Blandt de GPS
mærkede, translokerede mårhunde i Dan
mark findes der eksempler på individer, der
vandrer mere end 200 lm1 på 16 dage eller
krydser fjorde og smalle sunde (Hansen
201 3). De GPS-mærkede mårhunde i Dan
mark er dog translokerede individer, hvis
spredningsmønster ikke kan forventes, at
svare til den naturlige spredningsdynamik i
en mårhundebestand.
Fundet af mårhund tilbage i 1980 og de spred
te fund i perioden 1995-2003, før mårhunden
havde spredt sig op gennem Schleswig
Holstein (Jagd und Artenschutz 201 2), tyder
på, at artens forekomst i Danmark stammer
fra undslupne individer (Asferg 1991; Baagøe
& Ujvari 2007). Dette billede tegnes atter ved
spredningsanalysen i år 2008, hvor fundene er
placeret sporadisk i Jylland uden tydelige tegn
på indvandring fra Tyskland. Gennem perio
den 2009-201 3 stiger forekomsten af mårhun
de, som desuden spredes til hele Jylland, med
en tættere forekomst i Nordvestjylland.
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Figur l . Fundsteder for mårhunde (Nyctereutes procyonoides) indsendt til DTU Vet i perioden 2008-20 13, fordelt på post
nummerområder. Se tabel l for årligt antal indsendelser.

Location ofraccoon dags (Nyctereutes procyonoides) submitted to the DTU NVI, in 2008-2013, where findings are recorded by
postcode areas. See tab/e l for annua/ number of submissions.
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Den tætte forekomst af mårhund i den
vestlige del af Limfjorden og Jylland kan
til dels forklares ved landskabets ud
formning, herunder forekomst af egnede
habitater sammenholdt med øvrige dele af
Jylland (Drygala et al. 2008). Mårhunden
er dog forholdsvis tilpasningsdygtig og
kan leve i forskellige landskaber, hvorfor
habitatsammensætningen i forskellige
dele af Jylland næppe forklarer hele ud
viklingen i forekomsten af de registrerede
mårhunde. Under spredningen udviser
mårhunden ingen tydelige habitatpræfe
rencer, mens stedfaste mårhunde har en
præference for fugtige naturtyper med en
tæt vegetation samt undgår de åbne land
skaber og områder med menneskelig ak
tivitet (Drygala et al. 2008; Hansen 2013).
Der er således mange områder med eg
nede habitater for tilvandrende mårhunde
i Sønderjylland.
En anden foridaring kan være en mere
aktiv indsamlingsindsats og bedre intern
kommunikation mellem j ægere i visse
landsdele. Den markante stigning obser
veret fra 20 10-20 1 1 kan desuden skyldes
adskillige faktorer, herunder at "Indsat
splan mod mårhund" blev udarbejdet i
20 1 0 (Skov- og Naturstyrelsen 2010) (boks
2). Indsatsplanen var sandsynligvis med til
at skærpe opmærksomheden og indsatsen
for udryddelse af arten, kombineret med at
bestandstørrelsen og tætheden af mårhund
i landet er steget gennem årræld<en.
Resultaterne fra fund af mårhund i den
undersøgte periode bekræfter, at mårhun
debestanden er veletableret og stigende i
Danmark. Denne vurdering understøttes
desuden af den danske vildtudbyttestati
stik, hvor antallet af nedlagte mårhunde i
jagtsæsonerne 20 1 0/20 1 1 ( 1 12 individer),
201 1/2012 (88 indv.) og 201 2/20 1 3 ( 2 1 9
indv.) udviser e n stigende tendens (tabel
2). Å rsagen til at udvildingen i antallet af
indsendinger af mårhund til DTU Vet,
ild<e stemmer overens med vildtudbyt
testatistild<en, skyldes formentligt at begge
dele er frivilligt og måske indsendes ikke
alle nedlagte mårhunde, samt risiko for
fejlindberetning. Derudover opgøres ind-

Tabel l . Å rlige antal indleverede mårhunde og prøver fra GPS-mærkede individer ved før
ste fangst registreret af DTU Vet fra 2008 til 20 13.

Annua/ munber of submitted raccoon dogs and from GPS-animals registered at DTU NVI in
the period from 2008 to 2013.
2 008

2 009

2 010

2 01 1

2 012

2 013

Jylland

5

22

31

83

94

76

Fyn

o

o

o

o

o

Sjælland

o

o

o

o

o

Ukendt

o

4

4

24

22

34

Total

5

26

35

107

116

111

o

Tabel 2. Indrapportede nedlagte mårhunde i jagtsæsonerne 201 0/20 1 1 , 201 1 /20 1 2 samt
20 1 2/20 1 3 fordelt på regionerne Jylland, Fyn og Sjælland (Vildtudbyttestatistild<en, DCE,
Aarhus Universitet).

Game bag records of raccoon dogs in the hunting seasons 201 0/201 1, 201 1/2012 and
2012/2013, divided info regions; fut/and, Funen and Zealand.

Jylland

2 010/2011

2011/2 012

2 012/2013

111

86

166

Fyn
Sjælland
Total

8
45

3
115

beretninger til DTU Vet efter kalenderår,
hvorimod vildudbytte opgøres hvert år i
marts/april. Det sidste fremgår bl.a. ved
at der er indberetninger af nedlagte mår
hunde på Sjælland, mens der her endnu
ikl<e er bekræftet vildtlevende mårhunde.
Endvidere er vildtudbyttestatistikken et
ufuldstændigt redskab til, at vurdere ud
vildingen i bestande fra år til år, hvis man
ild<e korrigerer for indsatsen hvormed
dyrene efterstræbes, specielt for arter hvor
der er et meget lavt antal årlige indberet
ninger (Imperio et al. 2010).
Som allerede nævnt tyder den geografiske
spredning og udvikling i fund af mårhund i
Jylland på, at den ferale bestand blev etab
leret i det nordvestlige Jylland af dyr und
sluppet fra private hold, kombineret med
en eventuel senere indvandring af arten,
over den dansk/tyske grænse (Jagd und
Artenschutz 20 12; Baagøe & Ujvari 2007).
Det skal dog understreges, at disse indi
kationer ild<e med sikl<erhed kan påvise,
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hvorvidt udviklingen e r sket p å den ene
eller den anden baggrund, hvorfor geneti
ske undersøgelser af mårhundenes interne
slægtsskab er nødvendige for at kunne
dokumentere oprindelsen af mårhundebe
standen i Danmark.
KONKLUSION
Denne undersøgelse sætter fokus på mår
hundens spredning i Danmark og resultatet
heraf påviser en hurtig spredning. Dette
understreger behovet for at gribe ind hur
tigst muligt og med størst mulig handle
kraft, hvis der skal kunne gøres realistiske
forventninger omkring at udrydde mår
hunden i Danmark i 20 15. På baggrund af
analysen kan det ild<e verificeres, hvorledes
populationen vil udvikles i fremtiden, og
hvill<e forhold der er afgørende for udvik
lingen. Rømer et al. (i trykken), har dog
påvist, at det med et jagttryk på omkring
650 individer årligt, formentligt vil være
muligt at udrydde mårhunden i år 2022,
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BOKS l . MÅ RHUNDENS BIOLOGI
Mårhunden er et mellemstort pattedyr med en kropslængde på 60-80 cm og en normalvægt 4-7 kg, men om vinteren op til 10 kg
(Jensen 1 993). Hovedet er lille og smalt med små runde ører, tilspidset næseparti samt sorte aftegninger omkring øjnene (en maske).
Mårhundes pelsfarver varierer fra gullige til grålige, over i rødlige nuancer (Kauhala & Saeki 2004). Mårhund har et alsidigt fødevalg,
som bl.a. inkluder små gnaver, fugle, padder og plantemateriale som fx korn og bær. Ådsler udgør en væsentlig anclal af føden, både
om sommeren og om vinteren (Jensen 1 993; Sutor et al. 2010). Den klarer sig godt i det foranderlige kulturlandskab, med sin oppor
tunistisk fourageringstrategi. Som det eneste medlem af hundefamilien har mårhund evnen til at gå i dvaletilstand, hvis der forekom
mer lange, kolde perioder som fx i Finland (Kauhala & Saeki 2004). I Tyskland er mårhunde dog aktive i vintersæsonen og derfor
formodes arten ligeledes at være aktiv i Danmark hele året grundet det milde vinterklima ((Drygala et al. 2008, Hansen 20 1 3) . Mår
hunde er monogame, føder gennemsnitligt 9±3 unger, som fouragerer sammen med forældrene, til de forlader kuldet som l -årige og
finder deres eget home range og partner (Helle & Kauhala 1993; Kauhala & Kowalczyk 201 1 ; Kauhala & Saeki 2004). Hvert par deler
home range, hvor de fouragerer sammen, og den kan være overlappende med andre p ars home range, hvis føden er rigelig (S u tor &
Schwarz 201 1 ; Kauhala & Saeki 2004). Mårhundes home range varierer alt efter tilgængelige naturtyper og populationstætheder, fx
observeres home ranges på 200 ha i tyske naturområder med mosaikstrukturer (skov, vådområder og majsmarker), her er mårhundes
foretrukne habitat primært vådområder (Kauhala & Kowalczyk 201 1 ; Sutor & Schwarz, 20 1 1 ) . Mårhundens spredningssucces kan
desuden skyldes evnen til at vandre og svømme lange distancer samt en høj tilpasningsevne (Kauhala & Kowalczyk 20 1 1 ) .
Mårhunde kan blive 7 - 8 år, men kun l % bliver over S å r gamle (Kauhala & Kowalczyk 20 1 1) . Mortalitet for mårhunde e r lavest i 2-4
års alderen, hvor 2-3 årige hunner desuden er de mest reproduktive (Helle & Kauhala 1 993; Kauhala & Helle 1 995). Den højeste mor
talitet findes hos juvenile (under l år) og er ligeledes variabel, hvor mortaliteten det første leveår er 69,5% i Tyskland (Drygala et al.
20 1 0).
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BOKS 2. INDSATSPLAN MOD M Å RHUND
Målsætningen for Indsatsplan mod mårhund er (Skov- og Natur
styrelsen 2010), at Danmark skal være fri for en ynglende bestand
af mårhunde i 20 1 5 . Som forebyggende tiltag blev der oprettet et
varslingssystem, bestående af 30 vildtkameraer opstillet langs den
danskityske grænse, samt i andre udvalgte områder, herunder 50
kameraer nord for Ringkøbing Fjord (sponsoreret af LIFE-projek
tet Management of the invasive Raccoon Dog (Nyctereutes procyo
noides) in the North European countries) (Miljøministeriet 20 12).
Af regulerende tiltag indfanges mårhunde, der steriliseres, øremær
kes, forsynes med GPS-sendere og genudsættes. GPS-mærkede dyr
vil herefter finde tilbage til magen og eventuelle kuld, eller finde en
ny mage. På baggrund af de GPS-mærkede dyrs bevægelses
mønstre, apsøges denne igen, når den er blevet stedfast, og magen
aflives. Derudover er der vedtaget en række lovmæssige ændringer
omkring regulering og jagt samt hold af mårhund, fx tilladelse til
regulering 1,5 time før og efter solnedgang samt krav til sterili
sering af mårhundehold samt forbud mod erhvervelse af flere
mårhunde (Skov- og Naturstyrelsen 2010). Naturstyrelsen har i
samarbejde med Danmarks Jægerforbund uddannet 1 6 mårhunde
-reguleringsjægere, som har til opgave at bekæmpe bestande af
mårhund (Danmarks Jægerforbund 2014).
hvis den intensive indsats starter nu, før
bestanden etableres yderligere. Dette er
imidlertid betinget af forskellige faktorer,
som anvendes under simulering af popula
tionens udvikling (mortalitet, populations
størrelse, reproduktion mm.) (Rømer et al.
i trykken). Dertil skal det overvejes hvilleen
kilde der er vigtigst til introduktion af den
danske bestand; indvandring eller udslip,
og på bagrund herafkan det vurderes, hvor
den primære indsats skal ligges. Ligeledes
er det en risiko, at den store bestand af
mårhund i Nordtyskland har en negativ
effekt på mulighederne for udryddelse i
Danmark, da det må antages, at individer
kontinuerligt vil indvandre til områder
med gode levesteder og lav bestandstæthed
af mårhunde.
TAK
Der rettes en stor tak til Tommy Asferg for
upublicerede data om j ægernes indrap
porterede vildtudbytte på kommuneplan.
Naturstyreisens vildtkonsulenter, danske
j ægere og naturinteresserede privatperso
ner takkes ligeledes for deres engagement

Mårhundens sorte maske er adskilt over næseryggen og forsæt
ter ned over halsen, hvorimod vaskebjørnes maske ofte har en
mørk stribe langs næseryggen. Desuden har vaskebjørnen en
stibet hale. The bro wn nose bridge of the Raccoon dog cuts the

mask in two halfs. Raccoons most/y have a dark stripe along the
nose bridge and they have striped tai/es. Foto: Danmarks Jæger
forbund.

ved indsamlingen af mårhunde. Tak til Pe
ter Smærup, Danmarks Jægerforbund for at
stille fotomateriale til rådighed.
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Maglemose i Grib Skov: Trælagets udvikling med
hovedvægt på perioden 1 982 - 2002
Peter Milan Petersen

Maglemose blev administrativt fredet i
1 9 1 1 som en af de sidste større moser i det
nordøstlige Sjælland, der var uberørt af
kulturen (Petersen 1 9 1 7). I forbindelse med
fredningen blev der lavet en beskrivelse af
mosens vegetation og foretaget en række
floristiske og økologiske undersøgelser.
Formålet med denne og en sideløbende
undersøgelse af feltlagets udvikling fra 1 982
til 2002 (Petersen & Mogensen, in prep.)
har været at genoptage de undersøgelser
af Maglemose, som Henning E. Petersen
påbegyndte i 1 9 1 3 (Petersen 19 17), og
vurdere betydningen for vegetationsud
viklingen på mosen af vandstands- og næ
ringsforhold, af hjortevildtets græsning og
af frøregn en.
Beskrivelse af Maglemose og dens omgivelser
Maglemose ligger midt i Grib Skov på Sjæl
land, 68 m.o.h., i et område med sandet
og gruset moræne (Milthers 1 935). Ved
de nærmeste målestationer ca. 6 km fra
Maglemose var gennemsnitstemperaturen i
perioden 1961 - 1 990 i februar -0,5 o c og i
juli 1 6,2 C (Lille Dyrehavegård, Laursen et
al. 1999). Den gennemsnitlige årlige nedbør
var i den samme periode 697 mm (Grib
Skov, Frich et al. 1997).
o

Maglemose er dannet ved forsumpning i en
nord-syd forløbende lavning nær vandskel
let. Oprindelig var mosen eutrof eller i det
mindste mesotrof. Efterhånden, som tørven
voksede i tykkelse, nogle steder op til 9 m,
ændredes vegetationen og blev oligotrof
(Jessen 1920). Muligvis er tørvedannelsen
et resultat af en stigning af grundvands
standen forårsaget af akkumulering af tørv
i lavninger på lavere niveauer i området, en
proces som er beskrevet for kontinentale
højmoser i Folesien i Polen (Kulczynski
1 949).
Maglemoses areal er ca. 22 ha (Figur 1 ) .
Den måler ca. l km fra syd til nord, og er
op til 3 1 5 m bred. Overfladen skråner svagt
fra nord mod syd, 70 cm over en strækning
på 500 m (Petersen 1 9 1 7). De nordligste
4 ha blev grøftet i 1 857 - 1 878 og i 1 8 8 1
tilplantet med Rødgran (Picea abies). Også
den sydligste del af mosen blev grøftet, men

ikke tilplantet. Petersen ( 1 91 7) skriver, at
grøfterne næppe har haft nogen indflydelse
på vegetationsudviklingen bortset fra i
deres umiddelbare nærhed, men det gjaldt
formentlig den centrale del af mosen, som
kun gennemskæres af en enkelt nord-syd
gående grøft. I 1 982 var denne grøft næsten
helt vokset til med Sphagnum og vandet
stillestående.
Fra 1 870 og fremefter blev de bevoksnin
ger af Bøg (Fagus sylvatica), som indtil
da havde omgivet Maglemose, fældet og
erstattet af Rødgran. Fra ca. 1930 til l 959
var Maglemose fuldstændig omgivet af
bevoksninger af Rødgran. Efterfølgende
er rødgranerne gradvis blevet erstattet af
løvfældende træer, især Stilk-Eg (Quercus
robur), særlig efter et omfattende stormfald
i november 1 9 8 1 . I foråret 1 997 blev gran
skoven sydvest for Maglemose ryddet og
kun delvis genplantet.
I 1 9 1 3 var størstedelen af Maglemose uden
træer (jfr. Tavle 7 i Petersen 1 9 1 7): "En
Del, den nordligste Spids af denne Mose,
er beplantet med Gran; den øvrige del lig
ger endnu delvis upåvirket hen dels i en
Art Mose-Hede Stadium, bevokset med
Lyng og andre Moseplanter med Birke og
Graner, enkeltstående eller i Grupper, dels
bevokset med Birkeskov eller Birkekrat . . .".
- " Når man fra den faste Bund træder ud
på Mosen, vil man overalt træffe en Zone
af skiftende Bredde, 2 l O Meter bred, som
ligger lavere end den øvrige Del af Mosen,
hvor der om Vinteren og i stærke Regnpe
rioder er meget fugtigt, ja endog i længere
Tid kan stå Vand:' (Petersen 1 9 17, s. 57 og
s. 6 1 ) . Den omtalte zone er en lagg, som
især er veludviklet langs mosens østbred.
Birkeskoven eller -krattet, som Petersen
nævner, var en tæt bevoksning af unge bir
ketræer ud for mosens østbred og en noget
mere åben bevoksning ud for vestbredden
(jfr. kortet i Helms & Jørgensen 1 925).
I de følgende årtier etablerede Birk og især
Rødgran sig i stort tal på størstedelen af
mosefladen. Lange ( 1 948) fastslår at "i den
nordligste del af mosen, som længst forblev
uden sammenhængende trævegetation,
finder man nu spredte ældre birketræer
-

Development in tree layer in Magle-

m ose, Denmark from 1982 to 2002.
Maglemose is an ombrogenous bog
situated in the middle of Grib Skov
forest in Denmark (56° O' N, 1 2° 1 9'

E) . Since 1 9 1 1 it has not been directly
influenced by Man. The bog which in
1 9 1 1 was fairly open has developed
into a forested bog ( 9 1DO). From 1 982
to 2002 the tree layer was studied in 1 3
permanent plots with Picea abies andfor

Betu/a and in 3 game-proof exclosures.
There was no general increase in the
water table from 1 982 to 2002, but the
level of the water table varied consider
ably between years. - It is concluded
that establishment and growth o f the
tree layer on Maglemose has been due
to weakening of heather by attacks of

Lochmaea suturalis, clear-cutting in the
surrounding forest, a low deer grazing
pressure, increase in seed rain of P. a b

ies, reJease of Nitrogen due to deeom
position o f weakened and dead tussocks
of Eriophorum vaginatum shaded by P.

a bies and - locally - ditching. Current
widespread death of P. a bies in particu
lar in the wettest parts of Maglemose is
most probably due a high water tabte in
1 980 and 1981 foliowing a period before
1 980 with low summer precipitation.
Deer grazing prevents further establish
ment of Betu/a. Larix is not browsed by
deer and establisiles here and where.
The expansion o f the tree layer seems to
have stopped and its specific composi
tion may gradually change.

Key words: Ombrogenous bog, deer, ex
closures, f01·est, grazing, nitrogen,
water table, 9 1DO.
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Figur l . Maglemose, med 30 m x 30 m
kvadratnettet indtegnet (efter Petersen
1 9 1 7) . Kortet viser endvidere de grøfter
(blå), der blev gravet, før mosen i 1 9 1 1
blev administrativt fredet, samt den
omtrentlige beliggenhed af de 13 perma
nente prøveflader (firkanter) og de tre
indhegninger (trekanter).

The 30 m x 30 m grid covering Maglemose.
The m ap also shows the ditches (blue)
which were dug befare the bog was pro
tected, the position of the 1 3 permanent
plots (squares) and the three game-proof
exelosures (triangles).
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Figur 2 . (Øv. tv. )Betula-domineret vegetation (prøveflade m6) (foråret 1 982).

(Top lefl hand side) Betula-dominated vegetation (permanent plot m6).
Figur 3. (Nederst). Rødgran-domineret vegetation (prøveflade c9) (foråret 1982).

Bottom. Picea abies-dominated vegetation (permanent plot c9).
Figur 4. (Øv.th.)Den nordligste del af Maglem ose, tilplantet med Rødgran i 1 8 8 1 (prøve
flade h- 1 ) ( foråret 1 982).

(Top right h and side)The northemmost part ofMaglemose which was planted with Picea
abies in 1 881 (permanent plot h-1).
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blandet med enkeltstående og grupper af
yngre birke. Men mere hyppig er en vegeta
tion af ældre og yngre rødgraner, i de fleste
tilfælde små, vantrevne planter, men der er
også enkelte grupper af ældre træer, som
fremstår som øer. - Ikke desto mindre lig
ger store dele af mosens centrale dele stadig
hen som en ret åben flade" (forf. oversæt
telse).
Etableringen og opvæksten af træer er fort
sat efter 1944 i en grad, så Maglemose nu
af Naturstyrelsen klassificeres som skovbe
vokset tørvemose, naturtypen 9 1 D O ifølge
EU-habitatdirektivet (Skov- og Naturstyrel
sen 200 1 , Miljøministeriet 20 1 1 ).
Den gradvise etablering af trævegetationen
på Maglemose kan følges på luftfotos på
Det Kongelige Bibliotek fra 1 930 og frem
og på Arealinfo fra 1 945 og frem (ikke gen
givet her). Fotografierne viser, at laggen er
forblevet træfri gennem hele perioden, og
at trælaget er blevet mere åbent i de senere
år, især i mosens allernordligste del.
Fra 1 9 1 1 til 1986 er der ikke sket nogen
direkte påvirkning af Maglemose fra men
neskets side. I 1 986 blev den grøft, som
fører vand væk fra mosen mod øst, dæm
met op. Det resulterede i dannelse af en
lavvandet dam omkring udløbet og en lokal
vandstandsstigning i den tilstødende del af
mosen.
I 1 9 13, da Maglemose var stort set træløs,
var feltlaget på mosefladen domineret
af Hedelyng (Ca/luna vulgaris) og Tue
Kæruld (Eriophorum vaginatum) samt tør
vemosser (Sphagnum spp.). Vegetationen
omfattede hverken starer, græsser eller i
det hele taget fattigkærarter. Maglemose
må på det tidspunkt karakteriseres som en
arnbrogen (nedbørsbetinget) mose med en
lagg-zone med fattigkærvegetation - men
ildce som en egentlig højmose med et højt
hvælvet centralt parti og med tuer og høljer.
I dag er feltlaget i de dele af mosen, hvor
Birk danner trælaget, domineret af Tue
Kæruld, Tyttebær C \faccinium vitis-idaea),
Blåbær (V. myrti/lus), Tranebær (Oxycoccus

palustris) og tørve- og bladmosser samt
stedvis Blåtop (Molinia coerulea). Hvor

Opmåling af træer i prøvefladerne i 1982,

derimod Rødgran dominerer, skygges Tue
Kæruld og andre lyskrævende arter ud,
tuerne nedbrydes og skovbunden dældces
af lever- og bladmosser og tørvemos. Hvor
skovbunden pludselig lysstilles, f.eks. efter
stormfald, kommer der hurtigt en tæt vege
tation af Blåtop. En mere detaljeret beskri
velse af feltlaget vil kunne findes i Petersen
og Magensen (in prep.).

Prøvefladerne blev fotograferet fra faste
punkter med l O års mellemrum. Derefter
blev alle levende store og små træer ( undta
gen kimplanter) registreret. Højden af træer
� 200 cm blev målt med en nøjagtighed
på 5 cm, højden af træer > 200 cm med en
nøjagtighed på lO cm, og de sidstnævntes
DBH ( stammediameter i brysthøjde, dvs.
1 ,3 m over jorden) blev målt med en !dup
med en nøjagtighed på 0,5 cm. Endvidere
blev der gjort notater om vildtskader (af
bidte skud, fejning), sygdomstegn og træer
nes generelle tilstand. Træer � 200 cm blev
grupperet efter deres højde (� lO cm, 1 1
- 40 cm, 4 1 - 80 cm og 8 1 - 200 cm). For
hver gruppe blev andelen af træer, der var
bidt af hjorte, beregnet. For hver prøveflade
blev basalarealet (dvs. tværsnitsarealet i 1,3
m højde af samtlige træer > 200 cm) bereg
net som m' pr. prøveflade (m2 l 400 m2).

Maglemose er i vore dage udsat for et højt
vildtgræsningstryk Dådyr (Dama dama) er
den talrigeste art (se side 23). Skønsmæssigt
har højst 5 - 6 råbuklce ( Capreolus capreo
lus) territorier, der lapper ind over mosen,
mens bestanden af Sikahjort ( Cervus nip
pon) i hele den 5.500 ha store Grib Skov
kun er på ca. lO dyr. Kronhjort (Cervus
elap/ws) danner ildce nogen fast bestand,
men der kan forekomme enkelte omstrej 
fende dyr i Grib Skov.

1992 og 2002.

Vandstandsmålinger og nivellement af jord

METODER
Feltarbejdet blev udført i perioderne 1979
- 1 982, 1 99 1 - 1 992 og 2001 - 2005. Disse
perioder benævnes i det følgende 1 982,
1 992 og 2002 (årstal med kursiv).
Permanente prøveflader

I 1982 blev der udlagt 13 kvadratiske perma
nente prøveflader på 20 m x 20 m. Prøvefla 
derne blev lagt, så de tilsammen dæklcede den
variation, som trælaget på mosen udviste (Fi
gur 2 - 4). Deres sider havde retningen vest 
øst og syd - nord, og hjørnerne blev afmærket
med plasticrør. Hver prøveflade blev betegnet
med et lille bogstav og et tal, svarende til
dens placering i det kvadratnet, som Petersen
(1917) oprettede, men som desværre ikke blev
afmærket i felten. Petersens kvadratnet har en
maskevidde på 30 x 30 m, og hvert kvadrat
er betegnet med et stort bogstav (A - O fra
vest mod øst) og et tal ( l - 29 fra nord mod
syd) (Figur 1 ) . Da kvadratnettet ikke dækker
den nordligste del af mosen, blev det udvidet
mod nord med otte rækker af lcvadrater med
betegnelsen - l til -8. h- 1 er den nordligste
prøveflade. Herefter følger fra nord mod syd
h2, iS, fS, m6, g8 (midt i mosen), c9, 1 1 0, gl2,
kl2, elS, i l ? og i24.

overfladen

Ved hver af de 1 3 prøveflader blev vand
standen i forhold til jordoverfladen målt i et
plasticrør med en diameter på 2,5 cm. Pla
sticrørene, som var perforerede til en dybde
af 1 ,5 m og luklcede i bunden, blev sat ned i
tørven i et forboret hul. I 1 980, 1 98 1 , 1 982
og 1987 blev vandstanden målt op til l S
gange om året. De øvrige år blev vandstan
den kun målt 3 - 4 gange, hovedsagelig
for at fastslå den årlige amplitude. For 5
prøveflader (g8, 1 1 0, gl2, e l S, i l ?) dældcer
målingerne hele undersøgelsesperioden,
ved de øvrige prøveflader begyndtes målin
gerne senere og/eller måtte afbrydes før tid,
fordi plasticrøret forsvandt. Fra august 1 989
til august 1993 blev vandstanden målt ved
samtlige prøveflader.
I efteråret 200S blev jordoverfladen i prøve
fladerne nivelleret med en nøjagtighed på l
cm, idet jordoverfladens niveau i 20 punk
ter i hver prøveflade bestemtes i forhold til
jordoverfladens niveau ved vandstands
røret. De 20 punkter lå på prøvefladens
diagonaler henholdsvis 2, 4, 6, 8 og lO m
fra hvert af de fire hjørner. Ud fra disse
målinger bestemtes for hver prøveflade
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niveauforskellen mellem det højeste og det
laveste punkt, samt hvor stor en del af prø
vefladen ( hvor mange af de 20 punkter)
der ville være vanddækket ved den højeste
målte vandstand.
=

pH og N (Nitrogen)
I 1 982 og 2002 blev der taget prøver af jord
vandet. Ved hver prøveflade blev der taget
prøver fra fem 30 cm dybe huller umid
delbart uden for prøvefladen. Endvidere
blev der taget en prøve fire steder i laggen.
Vandprøverne blev filtreret og pH målt
elektrometrisk. Samtidig blev der med et
jordbor med en diameter på 4,S cm taget
prøver af de øverste 20 cm af tørven ud for
hjørnerne af syv af prøvefladerne (h - l , h2,
g8, 1 10, k l 2, elS, i l 7). Tørveprøverne blev
tørret ved 60°C, knust og sigtet gennem en
sigte med en maskevidde på 2 mm. Til en
delprøve af den sigtede tørv blev der sat
demineraliseret vand i vægtforholdet l :20,
prøven blev rystet flere gange og stod til
den følgende dag, hvor den blev filtreret, og
pH i filtratet målt elektrometrisk.
Total-N i tørven blev i 1 982 bestemt på en
Kjeltec l 030 Autoanalyzer og i 2002 efter
Dumas metode på en Leco FP-428 N-ana
lyzer. I november 1986 blev 1 1 tuer af Tue
Kæruld i forskellige stadier af nedbrydning
(vital(3), svækket(3), død( S)) gravet op og
bragt til laboratoriet, hvor de blev tørret
ved 1 0S°C, vejet, findelt, og total-N blev be
stemt på en Kjeltec 1 030 Autoanalyzer.
Indhegninger
I foråret 1 986 blev der etableret en 6 m x
6 m stor indhegning af dyrehegn i kvadrat
G22 i den sydlige del af Maglemose på et
sted, som tidligere havde været tæt bevok
set med høje rødgraner, men hvor træerne
for nylig var væltet. Der var næsten ikke
noget feltlag, men bunden var dækket af
visne grannåle. I 1992 blev to tilsvarende
indhegninger etableret på steder, hvor der
var et veludviklet feltlag, i F-2 i den nord
lige ende af mosen og i I9 midt i mosen. I
indhegningerne og på tre referenceflader
uden for disse blev antal og højde af samt
lige træer bortset fra kimplanter registreret
hvert år frem til 2002.

RESULTATER
Rødgran og Birk
Rødgran og Birk er de almindeligste og
dominerende træarter på Maglemose.
Rødgran forekom i alle 13 prøveflader og
i alle størrelser fra kimplanter til gamle
træer op til l 7,7 m (i h- 1 ) og 24,4 m høje (i
i l 7). Allerede i 1982 viste nogle af de yngre
rødgraner i mosens nordøstlige del tegn på
svækkelse. Først topskuddet og senere side
skuddene blev rustrøde og døde efterhån
den. De døende og døde kviste blev over
vokset af Almindelig Kvistlav (Hypagymnia
physa des). Denne udvikling fortsatte de føl
gende år og bredte sig til mosens centrale
og vestlige del. Udviklingen afspejles i et
fald i antallet af rødgraner af alle størrelser
i de fleste af prøvefladerne, især fra 1 982
til 1 992 (Figur S og 6). I de 1 3 prøveflader
tilsammen reduceredes antallet af O, l - 2
m høje rødgraner fra 1 982 til 2002 med 4 1
% og antallet af rødgraner > 2 m med 2 6 %.
Der var dog store forskelle mellem prøve
fladerne. I de relativt tørre prøvellader kl2,
i24 og h- 1 skete der ligefrem en stigning i
antallet af rødgraner � 200 cm, mens der
i de prøveflader, hvor vandstanden var
højest, skete et drastisk fald, tydeligst i e l S.
I de fleste prøveflader øgedes basalarealet
eller det forblev konstant (Figur 7). Faldet i
basalareal i h- 1 og i l 7 skyldtes, at nogle få,
store træer døde.

En stor del af de små birkeplanter blev bidt
af hjorte (Tabel l ) . Tabellen medtager kun
de planter, der var til stede på undersøgel
sestidspunktet, og således ikke dem, der
som følge af afbidning måtte være forsvun
det siden sidste undersøgelse. I alle prøve
lladerne tilsammen var der i 2002 kun 2
birke, som var mellem 80 og 200 cm høje.
Dette indikerer, at andelen af birkeplanter,
som ødelægges af hjortenes græsning, er
tæt på 1 00 %. Rødgranerne blev ikke afbidt
i samme omfang, og rødgraner > 80 cm
blev næsten ikke beskadiget.

Birk forekom i 12 af de 1 3 prøveflader Dun-Birk (Betula pubescens), Vorte-Birk
(B. verrucosa) og krydsninger mellem disse

Øvrige vedplanter
Foruden Rødgran og Birk blev der fundet
8 arter af vedplanter i prøvefladerne (Tabel

to arter (Helms & Jørgensen 1 92S). I mod
sætning til Rødgran var udviklingen stort
set den samme i alle de prøvellader, hvor
Birk forekom, og man kunne skelne mel
lem to velafgrænsede grupper: små, op til
40 cm høje planter og l O - 1S m høje træer.
Selv om der hvert forår spirer utallige
birke-kimplanter frem i hele Maglemose,
var der meget få 40 - 200 cm høje planter.
I enkelte prøveflader og i enkelte år var der
mange små birkeplanter, således i iS i 1 982
og i k 1 2 i 1992, men de var forsvundet ti
år efter. Antallet af birketræer > 200 cm
faldt jævnt gennem hele perioden, i de 1 3
prøveflader tilsammen fra 3 1 1 i 1 982 over
276 i 1 992 til 243 i 2002, mens basalarealet
af Birk øgedes fra 6,87 over 7,6S til 7,81
m2/ha.

Tabel l . % afbidte planter og antal planter i alt (i parentes) i forskellige højdeldasser i 1 3
permanente prøveflader a 400 m2.
% browsed plants and (in parenthesis) number afplants in different height classes in 13 per
manent plats af400 1112.
11 - 40 cm

4 1 - 8 0 cm

8 1 - 2 00 cm

1 982

1, 4 % (219)

12 % (26)

3 0 % ( l O)

1992

15 % ( 400)

27 % ( 11)

2002

65% ( 175)

0 % ( 5)

1 982

2 0 % ( 415)

3,2 % (309)

0, 4 % ( 519)

1992

19 % (363)

9, 6 % ( 188)

0%

2 002

5,8 % (293)

8,3 % (228)

1,4 % (209)

År

Betu/a

Picea abies

(O)

0%

(2)

(28 0)
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Figur 8. Død tue af Tue-Kæruld, som er skyg
get ud af Rødgran og under nedbrydning.

Dead decomposing tussock ofE. Vaginatwn
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2). Bøgeplanterne havde ldorotiske blade
og døde i løbet af deres første år. Stilk-Eg
(Quercus robur), Alm. Røn (Sorbus aucu
paria) og Alm. Ædelgran (Abies alba) vok
sede i prøveflader, som var relativt tørre og
hvor der nåede ret meget lys ned til bun
den, men pga. afbidning blev ingen af disse
arter højere end ca. 25 cm. I indhegningen
i kvadrat G22 blev en Ædelgran derimod
100 cm høj. Ud over de små Skovfyr (Pinus
sylvestris), som blev observeret i nogle af
prøvefladerne, voksede der en ca. 2 m høj
Skovfyr lidt syd for i24. Der blev fundet to
store Sitkagran (Picea sitchensis). Den stør
ste, lidt nord for h - l , havde en DBH på 28
cm. Lærk (Larix decidua x leptolepis) synes
at trives godt på mosen. Den højeste Lærk
(i h - l ) var i 200 1 ca. 5 m høj.
Indhegninger
Indhegningen i G22 blev fulgt i 1 7 år. Da
den blev etableret, var der utallige kim
planter og småplanter både i og udenfor
indhegningen, især af Birk. I indhegnin
gen voksede birkene hurtigt. I 2002 var
medianhøjden 3,3 m og den højeste Birk
5,2 m. Antallet af Birk > lO cm steg til et
maksimum efter lO år og aftog derefter.
På referencefladen forsvandt alle Birk >
l O cm snart, og nye planter etablerede
sig ikke permanent. Rødgranerne var fra
begyndelsen mere fåtallige end birkene.
Rødgrans dødelighed var lav både i og
udenfor indhegningen, men rødgranerne
i indhegningen voksede meget hurtigere
end dem udenfor.
Indhegningen i kvadrat F-2 blev fulgt i
l l år. Antallet af træer, især Birk, var hele
vejen igennem større i indhegningen end
udenfor. På referencefladen blev ingen Birk
højere end 40 cm, mens medianhøjden i
indhegningen i 2002 var l , l m og den hø
jeste Birk 6,5 m. Rødgranerne voksede om
trent lige godt i og udenfor indhegningen.
I indhegningen i kvadrat I9 midt i Magle
mose var der ingen Birk > lO cm, da den
blev etableret i 1 992. Efter l l år var der 7
birke, medianhøjden var 66 cm, og den
højeste Birk 97 cm. På referencefladen blev
ingen Birk højere end l O cm. Den eneste

Tabel 2. Forekomst i 1 3 permanente prøveflader i Maglemose af vedplanter ud over Rød
gran og Birk.

Occurrence in 13 permanent plots in Maglemose of tree and shrub species other than P. a bies
and Betula.
A rter/species

Antal p røveflader/planter
Number af plots!plallts
1 982

Abies alba
Fagus sylvatica

2002

1 982

1 992

2002

4/7

1/ 3

1/2

24

25

27

5/23

3/5

2/3

15

21

20

2/2

Prangu/a al11us
Larix decidua x lepto/ep is

1 992

Maksimal højde, cm
Maximum height, cm

1/3

5/1 8

5
8/1 8

35

80

500

P. sitche11sis

1/1

2/2

Pi1111s sylvestris

2/2

1/2

32

20

Quercus boreafis

1/1

1/1

17

10

6/13

1/2

20

11

5/27

5/31

20

25

Q. robur
Sarbus aucuparia

1/1

Rødgran i indhegningen forblev ca. 25 cm
høj gennem hele undersøgelsesperioden.
På referencefladen var der 5 rødgraner, den
højeste 1 25 cm.
pH og N
pH varierede kun lidt. I 1 982 var pH i
jordvandet ved prøvefladerne fra 3,4 ± 0,2
til 3,8 ± 0,2. Tørvens pH var fra 3,4 ± O , l
til 4,0 ± 0,1 . I laggen var p H i jordvandet
lidt højere, 3,9 - 5,4. Der skete ikke nogen
ændring af pH fra 1 982 til 2002.
Total N i tørven varierede fra 1 ,0 til 1 ,6 %.
N-indholdet i luaftige tuer af Tue-Kæruld
(Figur 2) var 9 % og pr. tue 20 g, i svæld<ede
tuer 1 ,2 % og 1 1,5 g, og i døde tuer (Figur
8) 1 ,4 % og 3,1 g. Da det gennemsnitlige
antal tuer pr m2 var 2,5 ( 1 ,5 - 3,5), svarer
dette til henholdsvis 50, 29 og 8 g N/m2•
Topografi og vandstand i de permanente
prøveflader
I prøvefladerne var der en niveauforskel
mellem det højeste og det laveste punkt på
mellem 16 og 43 cm (Tabel 3). Niveaufor
skellen var mindst i prøveflader med gamle
rødgraner og størst i prøveflader med Birk

>200

10

og kraftige Tue-Kæruld-tuer samt i prøve
flader, som var gennemskåret af grøfter.
Vandstanden varierede betydeligt såvel i
løbet af året som mellem årene, mellem
prøvefladerne og - på grund af variationen
i topografi - inden for den enkelte prøve
flade.
Vandstandens variation i løbet af året kan
eksemplificeres ved prøveflade g8 midt i
Maglem ose. Her er vandstanden høj fra
december til april, falder i maj og når et
minimum i august (Figur 9). Den totale
forskel i vandstandens niveau i perioden
1981 - 2002 var 58 cm, fra 0,5 til 58,5 cm
under tørveoverfladen. Der kunne ikke på
vises nogen stigning af vandstanden i løbet
af undersøgelsesperioden, men der var stor
forskel på vandstanden fra år til år, især
om sommeren. Vandstanden var meget høj
i sommeren 1 980, 1 9 8 1 og 1 998 - 200 1 ,
o g meget lav bl.a. i sommeren 1983, 1 992,
1995 og 1996 (Figur 1 0).
I alle de andre prøveflader var vandstanden
positivt korreleret med vandstanden i g8.
Dette gjaldt både de relativt tørre prøve-
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flader i den nordlige og sydlige del af mosen,
og laggen, som var vanddækket det meste af
tiden. To prøveflader, h-l og il7 (den sidste
før 1986, hvor der blev bygget en dæmning
tværs over den grøft, der fører vand fra Mag
lemose mod øst) blev ikke vanddækkede,
hverken helt eller delvis (Tabel 3). Generelt
var vandstanden i det hele taget og graden af
vanddækning ved høj vandstand højere i de
birkedominerede prøveflader, f.eks. elS, end
i de rødgrandominerede prøveflader. - Byg
ningen af dæmningen i 1986 resulterede i en
lokal vandstandsstigning (således i il?), men
ikke i en generel vandstandsstigning i mosen.
DISKUSSION
Etableringen af Birk og nåletræer i Mag
lemose svarer til den udvilding, som har
fundet sted i de fleste af de tilbageværende
danske højmoser (Risager og Aaby 1996,
1997), i andre næringsfattige moser i Grib
Skov (Rune 1997) og f.eks. i Gammelmose
nord for København (Hansen et al. 1978).

pH
pH i jordvandet og i tørven i de permanen
te prøveflader på selve mosefladen svarer
til, hvad der er fundet i nedbørsbetingede
(ombrotrofe) moser i Danmark (Hald
og Petersen 1983, Risager og Aaby 1 995,
1996). I laggen, som påvirkes af vand, der
gennem jorden siver til fra omgivelserne
( minerogent vand), er pH højere.
N
Vegetationen i nedbørsbetingede moser er
ekstremt følsom over for N-tilførsel. Bak et
al. ( 1 999) satte tålegrænsen ti! S - l O kg N/
ha/år. Der er ingen direkte målinger af den
luftbårne N-tilførsel tilbage i tiden, men
Jørgensen ( 1 927) beregnede ud fra tørvens
N-indhold den årlige N-deposition i Mag
lemose til at være 685 - 787,7 mg/m2, dvs.
7 - 8 kg/ha/år.
Målinger af total N i laven Hypogymnia
physodes har vist en betragtelig stigning fra

1 9 5 1 til l 993 (Johansen et al, 1995), hvilket
indikerer, at der er sket en stigning i N-de
positionen. Denne stigning kan imidlertid
ikke have været årsag til den etablering af
træer på mosefladen, som fandt sted flere
årtier tidligere. Men der er andre N -kilder.
Helms & Jørgensen ( 1 924) forklarede eta
bleringen af birkekrattene ud for Maglemo
ses øst- og vestbred med ændringer af mi
kroldimaet som følge af fældning af gam
mel bøgeskov på øst- og vestbredden i hen
holdsvis 1 875 - 76 og 1908 - 09. Likens og
Barmans Idassislee undersøgelser af effekten
af forskellige former for forstlige indgreb i
Hubbard Brook (Likens & Borman 1 977)
sandsynliggør imidlertid, at det snarere er
tilførsel af næringsstoffer med jordvandet
efter renafdriften, som var årsag til etable
ringen af birkekratten e. Angreb af Lyngens
Bladbille (Gram 1 928, 1 929, 1 936) har både
resulteret i en oplukning af vegetationen
og i frigivelse af næringsstoffer (Brunsting
& Hill l 985). Dette er sandsynligvis ho-

Tabel 3. Basalareal af Rødgran og Birk i 1 982, største niveauforskel i de permanente prøve flader, og % af prøvefladen, som er vanddækket
ved maksimal vandstand (baseret på 32 vandstandsmålinger august 1989 - august 1993, i i l 7a dog august 1980 - august 1 984).

Basal area of P. a bies and Betu/a in 1 982, total variation in height ofsoil swface, and % afplot inundated at maxim u m level of the water
tab/e.
Prøveflade
Plot

i l 7a

Basal areal, m2/400m2

�

Rød ran
P. a ies

Birk
Betu/a

0,94

0,15

Niveauforskel (cm) mellem højeste
og laveste punkt prøvefladen
Difference (cm) between highest
mrd lowest point in tlre plot
20

% af prøvefladen vanddækket ved
max. vandstand
% ofplot inundated at maxim11m
\Vater level
o
75

i l7b
h-l

0,47

o

39

o

i24

0,44

O,Q2

2

5

iS

0,36

0,26

18

5

fS

0,46

0,34

16

IO

h2

0,85

0,18

21

25

c9

0,47

0,70

17

30

kl2

0,48

0,20

27

35

m6

O,Q3

0,66

32

40

110

O,Q4

0,47

32

6S

elS

O,OS

0,18

43

70

g8

0,28

0,27

21

8S

gl2

0,37

0,14

38

90
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vedårsagen til den omfattende etablering
af træer på mosefladen omkring 1 930.
Endelig sker der, når der først er etableret
en tæt bevoksning af Rødgran, en frigivelse
af næringsstoffer i forbindelse med ned
brydningen af tuer af Tue-Kæruld, når disse
skygges ud. Den herved frigivne mængde
af N beløber sig til op mod SOg N/m2 over
en periode på måske 50 år, dvs. ca. l O kg
NI ha l år. Tørdepositionen af N i Grib skov
var i perioden 1 987 - 2003 mellem 5 og 8
kg/ha/år (Bach et al. 200 1 ), og dertil kom
mer våddepositionen. Den årlige tilførsel af
plantetilgængeligt N er således langt over
den oprindelige vegetations tålegrænse og
tilstrækkelig til trælagets fortsatte vækst og
udvikling, når træerne først er etableret.
Vandstanden
Gennem de sidste halvandet hundrede
år er moserne i skovene i Nordsjælland
gået voldsomt tilbage. Fra 1 857 til l 988
er arealet med mose blevet reduceret med
omkring 83 %. Hovedårsagerne hertil synes
at være grøftning og efterfølgende tilplant
ni ng af moserne, muligvis også en lavere
grundvandsstand, men især reduceret til
strømning af vand fra den omgivende skov,
hvor løvtræer er blevet erstattet af nåletræer
(Rune 1997).
På grund af fredningen i 1 9 1 1 har stør
stedelen af Maglemose undgået at blive
udgrøftet, undtagen den nordligste og syd
ligste del (Figur 1 ) . Renafdrift og stormfald
i skoven omkring mosen kan medføre en
temporær tilstrømning af vand til laggen
og de tilstødende dele af mosefladen (Figur
1 1 ), men den centrale del af mosen må
antages at være relativt lidt påvirket af den
slags ændringer i den omgivende skov.
Desværre er de få ældre målinger af vand
standen (Petersen 1 9 1 7, Jørgensen 1929)
ikke sammenlignelige med målingerne i
denne undersøgelse og det er ild<e muligt
at påvise, om der er sket ændringer af
vandstanden på mosefladen, siden disse
målinger blev foretaget. At mosefladen må
have været relativt tør på tidspunktet for
fredningen fremgår af at mosset Hypm1111
cupressiforme, som vokser tørt, var meget

almindelig mellem lyng og på birkestam
mer, mens den fugtighedskrævende Sphag
num cuspidatum beskrives som almindelig i
grøfterne (Olsen 19 19).
Den omfattende død af rødgraner, især
unge træer, på store dele af mosefladen
fra 1 982 til 1 992 og - i mindre grad - efter
1 992 har ikke kunnet sættes i forbindelse
med en generel vandstandsstigning i denne
periode. De første tegn på svækkelse af
rødgranerne blev observeret allerede i
1982. Forklaringen skal derfor formentlig
findes i forhold før dette tidspunkt. I mange
af årene forud for 1 980 var nedbøren om
sommeren (juni - august) lav, og i 1 975
og 1 976 var den ekstremt lav. I højmosen
Holmegaards Mose spirede i 1 976 planter af
Hedelyng frem i høljerne, på et niveau, der
lå under det niveau, hvor der voksede Klok
kelyng (Erica tetralix), som normalt vokser
på et lavere niveau end Hedelyng (forf. egne
observationer). I de vådeste dele af Magle
mose må vandstanden også have været eks
tremt lav. Det kan have gjort det muligt for
Rødgran at etablere sig på steder i mosen,
hvor den ild<e var i stand til at overleve i år
med en mere normal eller meget høj som
mervandstand, som i 1980 og 1 98 1 .
Opdæmningen i 1 986 af grøften, som fører
vand væk fra Maglemose mod øst, resul
terede i en lokal vandstandsstigning, som
medførte de store rødgraners død i i l 7,
men ikke i en stigning af vandstanden i
nogle af de andre prøveflader.
Græsningens betydning
Hvis man benytter antallet af dræbte dådyr
i Grib Skov som et mål for bestandens stør
relse, må denne være vokset betragteligt
gennem årene. I begyndelsen af 1 900-tallet
blev der skudt omkring 30 dådyr årligt, i
slutningen omkring 90 (Petersen 1 995).
Hertil skal lægges antallet af dyr skudt uden
for skoven og trafikdræbte dyr. På denne
baggrund skønnes dådyrbestanden i Grib
Skov (2003-2004) at være på 800- 1 000 dyr
(skovfoged Jens Bach, pers. medd.).
Dådyrene strejfer rundt i skoven i mindre
grupper og større flokke. Der er ild<e et be
stemt antal dyr, der holder til i Maglemose,

men veksler, sølesteder og store mængder af
gødning vidner om, at et betragteligt antal
dådyr j ævnligt opholder sig i mosen, især
hvor rødgranerne står tæt. Kombinationen
af Maglemoses relativt afsides beliggenhed
og den beskyttelse, som en tæt bevoksning
af rødgraner yder, gør mosen til at attraktivt
opholdssted for dådyrene. Frem til omkring
1 950 må dådyrenes påvirkning af vegeta
tionen imidlertid have været begrænset,
da mosen på den tid var mere åben og
dådyrbestanden mindre (Petersen 1995).
Helros & Jørgensen ( 1925) fandt i mosens
vestlige del 40 - 100 unge, 1,5 - 2,5 m høje
birketræer pr. 225 cm2 og nævner ild<e
vildtskader.
I perioden 1 982-2002 har dådyrenes på
virkning af vegetationen i form af græsning
og afbidning af kviste været betydelig. Dette
ses bl.a. af, at Birk etablerede sig og voksede
fint i men ikke uden for indhegningerne
i den nordlige og sydlige del af mosen,
hvor de øvrige betingelser for trævækst er
gunstige, mens der praktisk talt ikke var
nogen unge birke > 40 cm, hverken på prø
vefladerne eller i Maglemose i øvrigt. Også
Ædelgran bides af dådyrene, mens Rødgran
kun påvirkes lidt og Lærk tilsyneladende
slet ild<e.
Frøregn
Ændringer af træartssammensætningen i
skoven omkring Maglemose har været af
stor betydning for udvildingen af trælaget
på mosen (Helms & Jørgensen 1 925). Sko
ven var oprindelig domineret af Bøg. Fra
1 870 og fremefter blev Bøg gradvis erstattet
af Rødgran. I modsætning til Bøg etablerer
Rødgran sig og vokser godt på næringsfat
tig tørv, og dens frø spredes let med vin
den. Fra det tidspunkt, hvor rødgranerne
omkring Maglemose begyndte at sætte frø,
må frøtrykket have været meget stort. I de
senere år er rødgranerne omkring mosen
gradvis blevet udskiftet med Stilk-Eg og
tilførselen af frø af Rødgran er begrænset til
de frø, der produceres af træerne på selve
mosen. Frugterne af Stilk-Eg spredes af fug
le og smågnavere, men Stilk-Eg etablerer sig
kun i mosens tørreste dele og bides i øvrigt
ned af vildtet. Et eksempel på frøregnens
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Figur 1 1. Døde birketræer og kraftig vækst af Tue-Kæruld i en zone inden for laggen som følge af forøget tilstrømning af minerogent vand
efter renafdrift i skoven sydvest for Maglemose i 1997 ( August 1999).

Dead Betu/a and profuse groiVth ofEriophorum vaginatum after clear-cutting in 1 997 of the Jorest SW of Maglemose.

betydning er, at Lærk blev fundet i hele 9
prøveflader. Frøene stammer uden tvivl fra
afdeling 336 d ved Maglemoses nordøst
bred (i kvadraterne K-L l 2 - 4 på Figur l ) ,
som blev tilplantet med Lærk i 1954.
KONKLUSION
Allerede i 1 9 1 1 , da Maglemose blev fredet
for at henligge "i sin nuværende tilstand",
voksede der træer på mosen, mest Birk, og
mest i randen af mosen. Den efterfølgende
omfattende opvækst af træer skyldes flere
faktorer: for Rødgrans vedkommende et
øget frøtryk fra omgivelserne, for Birks
vedkommende det forhold, at dådyrbestan
den var mindre end i dag. Desuden er der
sket en forøgelse af tilførslen af plantetil
gængeligt N, tidvis (som følge af angreb af
lyngens bladbille), løbende (atmosfærisk
deposition) og lokalt (mineralisering af
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tørven i de udgrøftede dele af mosen, ned
brydning af tuer af Tue-Kæruld, som skyg
ges ud af rødgranerne samt som følge af
renafdrift i skoven, der grænser op til mos
en).
Svingninger i nedbørsmængden har be
tydet, at Rødgran i tørre år har kunnet
etablere sig i de vådeste dele af mosen, hvor
Birk hidtil har domineret trælaget Efterføl
gende er rødgranerne gået ud i år med hø
jere sommernedbør og vandstand. Nogle få
store rødgraner er døde efter en lokal vand
standsstigning. Enkelte store rødgraner i
de tørreste prøveflader er faldet i stormvejr,
men er blevet erstattet af ny opvækst af
Rødgran. Som følge af dådyrenes græsning
er der ild<e opvækst af nye birketræer, men
Lærk er begyndt at etablere sig rundt om på

mosefladen. Disse ændringer er sket, uden
at der er sket direkte indgreb i mosen og
dens vegetation, de skyldes i vidt omfang
forhold uden for mosen.
Umiddelbart ser det ud til, at den gradvise
tilgroning af Maglemose med træer, som
har karakteriseret perioden 1 9 1 3 - 1 982,
er ophørt og i de vådeste dele af mosen
ligefrem vendt til en tilbagegang. Dette
taler for, at Maglemose fremover får lov
til at henligge "uberørt af kulturen", d.v.s.
uden yderligere regulering af vandstanden
og måske med mulighed for med tiden at
udvildes til en egentlig højmose.
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Foredragsresume: Liv og død i kødædende planters
faldgrubefælder, specielt i slægten Sarracenia
Henning S. Heide-Jø1gensen

Jydsk Naturhistorisk Forening var 1 5. marts
2014 medarrangør på en konference på
Naturhistorisk Museum i Aarhus "Krig
og Fred i Naturen - Modspil og samspil
mellem dyr, planter og svampe". Flora og
Faunas redaktion har tilbudt alle indlægs
holderne at bringe skriftlige udgaver af
foredragene. Denne artikel er resultatet af
sådan et mundtligt konference-indlæg.
Kødædende planter fanger og fordøjer
dyr, fortrinsvis insekter, men dyr kan også
udnytte kødædende planter som fødekilde,
til gemmested eller opfostring af afkom, og
enkelte dyr lever tilmed i symbiose med
kødædende planter. Disse relationer mel
lem plante og dyr illustreres i denne artikel,
fortrinsvist gennem den amerikanske slægt

Sarracenia.
Kødædende bedre betegnelse end insekt
ædende planter
Darwin var den første, der med bogen
'Insectivorous plants' fra 1 875, udgav en
samlet beskrivelse af kødædende planter.
Ikke mindst pga. denne bog og titel er der
fortsat nogen, der kalder planterne for "in
sektædende planter'� Men det er et dårligt
navn, og alle senere monografier bruger be
tegnelsen 'carnivorous plants; som direkte
oversat bliver til kødædende planter. Det er
et bedre navn, fordi der fanges meget andet
end insekter, og selv insekter har muskler,
dvs. kød, selv om et fluelår må siges at være
mager kost. F.eks. fanger Fluefanger (Dio
naea muscipula) kun få fluer, men langt
flere stankelben samt edderkopper, der slet
ikl<e hører til insekterne. Kandebærer (Ne
penthes) fanger lejlighedsvist frøer, fugleun
ger og mus. Blærerod ( Utricularia) fanger
måske en gang imellem en lille myggelarve,
men ellers primært krebsdyr. Altså er kød
ædende planter den bedste betegnelse på
dansk.
Kødædende planter karakteriseres ved, at
de kan lokke bytte til sig, fange det, dræbe
det og så nedbryde det gennem en fordøj
elsesproces, der foregår på bladoverfladen,
og endelig kan de optage nedbrydningspro
dukterne og anvende dem som nærings
stoffer. Læg mærke til, at de ikl<e optager
f.eks. kulhydrater, proteiner og fedtstoffer

for at udnytte energien i dyrenes væv. Der
er alene tale om nedbrydning for at udnytte
deres "gødningsværdt
Kødædende planter får derfor kun en klar
fordel af deres livsform i meget næringsfat
tige naturtyper, som vi også kender det fra
de danske eksempler - Blærerod (Utricu
laria) i næringsfattige søer, Vibefedt i næ
ringsfattige kalkpåvirkede ekstrem-rigkær
og Soldug i mere sure næringsfattige høj
moser, hængesækmoser og vådt hedesand.
Der er godt og vel 600 arter af kødædende
planter fordelt på 20 slægter. Funktionelt
hovedinddeles de efter fangstmetoden i
hhv. passive og aktive fælder. Det er kun
hos de sidste, der indgår bevægelige dele af
planten i fangstforløbet Det sker f.eks. hos
de hjemlige slægter Soldug (Drom·a), Blæ
rerod ( Utricularia) og Vibefedt (Pinguicu
la). Alle arter i den amerikanske familie
Sarraceniaceae har derimod passive fælder,
der fungerer som faldgruber.
Urlvildingen af fangstredskaberne
De simpleste faldgrubefælder findes i Ana
nasfamilien (Bromeliaceae), hvor to slægter
i Sydamerika er kødædende planter. Her
består fælden af en blad roset, hvor bladene
står så tæt sammen, at de danner en tragt,
der kan holde på regnvand. Bladrosetten
tjener generelt i denne familie til at op
samle vand som plantens vandressource.
Hos familiens kødædende arter opfattes
nedbrydningen som primitiv, idet kande
væsken inficeres med bakterier, der sørger
for nedbrydning af byttet.
Hos de øvrige familier med faldgrubefæl
der danner hvert blad en tragt eller kande.
Kandens udvikling i tidernes morgen for
klares ved, at et hjerteformet blad er vokset
kraftigere på undersiden end oversiden.
Det har derved fået en tragtformet facon,
hvor bladrandene efterhånden er vokset
sammen i en vingeformet søm. Bladspidsen
udvikles til et låg, der hos Heliamphom,
den mest primitive af de tre slægter i Sar
raceniaceae, er meget beskedent og kun har
lokl<efunktion via nektarier, mens låget hos
de fleste Sarracenia-arter får en paraplyef
fekt ved at vokse skråt ind over kandens
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munding. Hos Darlingtonia opnås en
maksimal paraplyeffekt ved, at den øvre del
af kanden helt ombøjes, og det fiskehale
lignende, nedhængende låg fungerer så
som landingsplads for insekter, der søger
efter nektar.

Sarracenia purpurea (Fig. l) er den mest
udbredte Sarracenia art, idet den strækker
sig fra det SØ-lige USA op i Canada, og
den er desuden introduceret flere steder i
Europa, bl.a. i Blekinge. Arten vokser på
lysåben, fugtig og næringsfattig bund. Det
er også den mest primitive art i familien
Sarraceniaceae, idet den ikke selv udskiller
fordøjelsesenzymer, men ligesom hos bro
meliaceerne er den afhængig af bakterier
til at sørge for byttedyrenes nedbrydning.
Kandens låg er opret og ligner mere en
krave, der ikke giver nogen paraplyeffekt
Her gør det ikke så meget, hvis kandevæ
sken bliver fortyndet med regnvand. Flyder
væsken over, har planten il<ke spildt energi
på at producere fordøjelsesenzymer, de
kommer som nævnt fra bakterier, der lever
i kanden.
Avanceret samspil mellem blomst og insekt
Blomstringen hos Sarracenia pwpurea sker
i det tidlige forår, før kanderne vokser frem
og bliver funktionsdygtige. Desuden er de
enlige, nikl<ende blomster placeret på lange
blomsterstilke 20-25 cm over kanderne.
Denne tidsmæssig og rumlige adskillelse
afblomstring og fangst af bytte har den
fordel for planten, at de insekter, der skal
bestøve blomsterne, ikke ender som føde i
fælderne.
I blomsten er der således fred og fordra
gelighed mellem plante og bestøvere, der
først og fremmest er pollensamlende bier.
Blomsten er indrettet, så selvbestøvning
undgås (Fig. 2). Griflen er udformet som
en hængende udslået paraply, og for enden
af hver af de 5 paraplystivere sidder et støv
fang. Pollenkornene falder ud af de modne
støvknapper og opsamles af paraplyen.
Bierne kan kun komme ind i blomsten ved
at kravle hen over et af støvfangene, for
mellem fangene spærrer de nedhængende
kronblade for vejen ind i blomsten. Bierne
tvinges således til at afsætte medbragt
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Figur l. Sarracenia purpurea fra Nordamerika er introduceret i Blekinge (øverst tv). Her ses blomsterne og ikke kanderne, som først kom
mer senere. Foto forfatteren.
Figur 2. Sarracenia blomst (S. leucophylla), hvor et af de fem kronblade er fjernet, så man ser støvdragere og den paraply formede griffel
med opsamlede pollenkorn (nederst tv). Foto forf.
Figur 3. Faldgrubefælde hos Sarracenia pwpurea med kraveformet låg og nektarie besat vinge. (th) Foto forf.
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Figur 4. Sarmcenia pwpurea. Kandens inderside ved overgangen fra skælhårszone til glidezone. Der sidder nektarier spredt mellem skæl
hårene og tilsvarende i glidezonen. Det indsatte forstørrede nektarie viser de to centrale celler, der tolkes som omdannede døde læbeceller
uden funktion. Foto forf.

Figur 5. Sarracenia purpurea. Kandens inder
side ved overgangen fra glidezone til fordø
jelseszone. Kanden har stået med farvestoffet
neutralrødt i 7 timer ved lav pH før billedet
er taget. I glidezonen gør epidermiscellernes
vokslag, at farvestoffet ikke trænger ind i cel
lerne, men fordøjelseszonens kirtelceller har
ikke dette vokslag, for de skal kunne optage
næringsstoffer fra kandevæsken, så her er
væggen porøs. Farvestoffet skal symbolisere
næringsstofferne, men da planten registrerer
det som et affaldsprodukt, oplagres farvestoffet
i vakuolerne. Der anes desuden små grønne
legemer i de rektangulære celler. Det er grøn
korn med klorofyl og fungerende fotosyntese.
Der er normalt ikke grønkorn i landplanters
epidermisceller, men kandevæsken giver inder
siden vandplante egenskaber. Foto forf.
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Figur 6. Oversigt over zonerne på Sarracenia faldgrubens inderside. T.v., tværsnit. I midten, fladesnit T.h., kande med låg, vinge og processer i kande
væsken. Børstehårene i fordøjelseszonen er kun medtaget på tvær- og fladesnit Hypodermiscellernes korklamel er markeret med fed streg. Gule pletter
symboliserer bakterier. Figur forf.
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Figur 7. Tværsnit fra fordøjelseszonen
hos Sarracenia psittacina set i transmis
sions elektronmikroskop. Strukturerne er
helt identiske med S. purpurea. Kandens
inderside er øverst t.h. B. bakterie i kan
devæsken. K, grønkorn (kloroplaster) . N,
cellekerne. P, plasmodesmer, dv.s cytoplas
matiske forbindelser mellem cellerne på
tværs af cellevæggen. S, hypodermiscellers
korklamel (suberin). Det sorte materiale
i cellerne er garvestof oplagret i vakuoler
(V). Der ses desuden mange mitokondrier
i de epidermale kirtelceller. De tykke cel
levægge og meget garvestof vanskeliggør
fixe ringen, så cellerne er svagt plasmolyse
rede. Foto forf.
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Figur 8. Sarracenia
leucophylla. Kan
dernes plettede og
årede mønster er
et lokkemiddeL En
kande fyldt godt
op med svirre
fluer har enten haft
besøg af en snegl
eller af gravrøvere
som f.eks. hvepse.
Foto forf.

Figur 9. Nepenthes
ampullm·ia med
kanderne på jorden
opsamler nedfaldne
blade og blomster
og fordøjer dem.
Foto forf.
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pollen fra tidligere besøgte blomster på
støvfanget. Til gengæld kan bien let mase
sig ud af blomsten under kronbladene efter
den har samlet pollen og fået andre hæftet
på bugen. Ad denne vej kommer den ikke
i berøring med støvfangene. De opsamlede
pollen afsættes så på fanget i den næste
blomst, og selvbestøvning er undgået.
Kandernes indretning
I kanderne er der derimod mindre fre
deligt. Her føres der krig på flere fronter
samtidig med, der er etableret symbiotiske
forhold med flere organismer. For at forstå
både fangstforløbet og de symbiotiske rela
tioner kræves kendskab til kandens anato
miske konstruktion.
Først skal byttet lokkes hen til faldgrubefæl
den. Generelt sker det ved hjælp af nektar,
duft og farvemønstre på det oprette låg
(Fig. 3). Nektarierne er især talrige på låget,
kanderanden og vingen, der repræsenterer
de sammenvoksede bladrande. Sidstnævnte
fungerer ligefrem som et duft- og madspor,
der leder kravlende byttedyr op til kan
deranden. Låget er desuden beklædt med
stive hår. På lågets yderside er de korte og
peger opad, så det er let at få fodfæste. På
indersiden er de millimeter lange og peger
nedad, så dyrene lettere skrider på dem.
Kanderanden er tilbagerullet, og epidermis
består af taglagte skælhår, der på ydersiden
af kanderanden peger opad, men som følge
af randens tilbagerulning peger nedad på
kandens inderside, så byttet også her nemt
mister fodfæstet.
Kandens inderside er inddelt i zoner med
forskellige overflade egenskaber, der skal
modvirke, at indfanget bytte kan få fodfæ
ste og kravle ud af kanden. Kanderandens
skælhår fortsætter i den øverste zone kaldet
skælhårszonen (Fig. 4). Den næste zone er
en glidezone, hvor overfladen er voksbelagt
og fuldstændig glat. Byttedyrenes fødder er
forskelligt udformede, så dem med klør har
svært ved at klatre på den glatte glidezone,
mens dem med sugefødder godt kan og
omvendt på skælhårszonen.

Den samme type kirtel, som fungerer som
nektarier på låget og kanderanden, findes
også i skælhårszonen og glidezonen (Fig.
4), men nektaren bliver mere og mere van
dig, jo længere væk kirtlen er placeret fra
kanderanden, og i skælhårszonen skifter
nektarierne helt funktion og bliver til hy
datoder, der er rent vandudskillende. Det
udskilte vand samler sig i bunden af kan
den. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt,
at denne kirteltype oprindeligt er opstået
omkring en spalteåbning, hvor læbecellerne
er blevet forkorkede og ubevægelige, så de
dermed har mistet deres oprindelige funk
tion, mens de tilstødende epidermisceller
har udviklet sig til kirtelceller.
I glidezonen hænger epidermiscellerne
sammen som brikleerne i et puslespil (Fig.
S-6). Det øger styrken i kandevæggen, og
det må være af betydning, for samtidig
med, at epidermiscellerne i næste zone,
fordøjelseszonen, ændres til rektangulært
formede kirtelceller, bliver cellerne i det
nærmest underliggende lag, hypodermis,
puslespilsbrilc formede (Fig. 6). Den øvre
del af fordøjelseszonen er desuden besat
med 2-3 mm lange sylespidse nedadrettede
hår, der skal forhindre byttet i at flygte. På
hele kandens yderside er der ligesom på
låget korte opadrettede hår, der giver godt
fodfæste.
I fordøjelseszonen vil der under optimale
forhold stå væske udskilt af hydatoderne,
men ofte suppleret med regnvand. Væ
sken inficeres med bakterier, der leverer
enzymer til nedbrydning af byttet, hvor
efter næringsstofferne optages gennem
epidermiscellerne, der her fungerer som
energikrævende kirtelceller. Det kræver,
at ydervæggen bliver permeabel, og derfor
forsvinder glidezonens vokslag fuldstæn
digt, og cellernes kutikula bliver meget tynd
og gennemhullet. Denne markante ændring
i både celleform og vægstruktur sker plud
seligt, inden for en enkelt cellerække (Fig.

S-6).

Grønkorn, C02 og myggelarver
Det er bemærkelsesværdigt, at der er grøn
korn (ldoroplaster) i fordøjelseszonens
epidermale kirtelceller (Fig. 5-7). Det fore-

kommer kun hos de allermest skyggetole
rante landplanter, men er til gengæld nor
malt hos vandplanters undervandsblade.
Det hænger sammen med, at lysintensiteten
falder omvendt proportionalt med dybden
i vandet. I Sarracenia-leander er fordø
jelseszonen som regel under vand, og lys
fra ydersiden skal desuden gennem hele
bladtyldcelsen, før det når fordøjelseszonens
epidermis, så lysintensiteten er her stærkt
nedsat.
Det er påvist ved både immunocytokemi,
fluorescensmikroskopi og måling af ilt ud
vilding, at grønkornene udfører fotosyntese.
Det kræver, at grønkornene forsynes med
kuldioxyd. Den får en landplante normalt
via spalteåbningerne og bladets interellulæ
re luftrum; men spalteåbningerne sidder på
ydersiden af kanden, og indersidens epider
misceller er hos Sarracenia purpurea afskå
ret fra dem, da det in tercellulære system
af luftrum er effektivt blokeret af de tæt
sammenvævede hypodermisceller. Disse
celler er dels forkorkede, dels forveddede og
yderligere imprægneret med et stof, der gør
deres vægge fuldstændig uigennemtrænge
lige for ilt og kuldioxyd (Fig. 6-7). Cellerne
er dog stadig levende og står via plasma
desmer i forbindelse med alle omgivende
celler, så den optagne næring kan føres ind
i bladet. Kloraplasterne må altså få deres
kuldioxydforsyning fra kandevæsken, og
det kan lade sig gøre, fordi kandevæsken i
naturen indeholder et antal levende myg
gelarver samt diverse protozoer, der alle har
udviklet immunitet overfor den sure kan
devæskes fordøjelsesenzymer (Fig. 6).
Et lille økosystem
Disse organismer er symbionter, der lever
i fredelig sameksistens med hinanden og
Sarracenia. Samlivet er til fordel for begge
parter. Her er altså en plante, S. purpurea,
der bekriger en lang ræklce dyrearter, mest
insekter, ved at Ialdee dem i en faldgrube
fælde, drukne dem og optage næringsstof
fer fra de nedbrudte dyr; men samtidig
skal Sarracenia have hjælp til fordøjelsen
af byttet fra bakterier. Desuden fungerer
kanderne som vuggestue ved at levere ilt og
næring til larverne af myggen Wyeomyia
smithii (Culisidae) og mitten Metriocnemes
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knabi (Chironomidae), der på deres side
forsyner kandeindersidens grønkorn med
kuldioxid. Enkelte andre dyr kan også leve i
kandevæsken.
Vi har dermed i Sarracenia purpurea
kanderne noget, der kommer tæt på et
selvforsynende økosystem. Ud over lys og
vand kræves kun, at der tilføres bakterier,
myggeæg og byttedyr. Larverne producerer
kuldioxyd, som kloraplasterne i epidermis
udnytter til fotosyntesen, der så leverer ilt
til larverne. Bakterierne udskiller enzymer,
der nedbryder byttet, og fordøjelsespro
dukterne giver næring til både kanden og
larverne. Det er et raffineret samspil med
både elementer af krig og fred.
De øvrige undersøgte arter i slægten Sar
racenia er udstyret med samme anatomiske
forhold som S. pwpurea, men det er ikke
påvist, om grønkornene er funktionsdyg
tige, og om de har symbionter. Tilsvarende
gælder for Darlingtonia californica, der er
hjemmehørende i Oregon og Californien.
Mange af familiens arter har farvede, åre
mønstrede eller såkaldt fenestrerede låg,
dvs. områder i bladkødet (mesofyllet),
der er uden grønkorn, og hvor vandfyldte
vakuoler stort set fylder hele cellen, hvilket
gør den gennemskinnelig. Sådanne pletter
og farvemønstre fungerer som lokkemid
deL Og det virker, som illustreret hos Sara
cenia leucophylla (Fig. 8). Kanderne her er
fyldt op primært med svirrefluer.
Utilsigtet brug af kanderne
Når kødædende planter kan samle store
mængder døde insekter, er vejen kort til
endnu et kuriøst samspil. Det er næppe
svirretluerne selv, der har gnavet hul i væg
gen (Fig. 8), så der har enten været besøg
af en snegl eller af regulære gravrøvere som
f.eks. hvepse. Det sker ofte i naturen. Det er
således ikke kun de kødædende planter, der
udnytter andre organismer som fødekilde.
En række dyr udnytter også de kødædende
planters faldgrubefælder til at skaffe sig
føde, søge beskyttelse eller opfostre afkom i.
Det følger der et par eksempler på.
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Snyltehvepsen Isodontia auripes samler bl.a.
bedøvede fårekyllinger (Oecanthus latipen
nis) i sin rede bygget af græs, så dens larver
har et spisekammer, når æggene !dækkes.
Rederne bygges i hule plantestængler, men
også i kanderne af flere arter af Sarracen in,
der formentlig er attraktive pga deres gode,
rummelige og solide beholderform. En
kande, der overtages af hvepsen, mister
muligheden for at fange bytte.
Tre arter af natsværmeren Exyra lægger æg
i Sarracenia-kander. Der lægges et æg pr.
kande, og larven går straks i gang med at
spise indervæggen cirkelformet lidt under
mundingen, så den øvre del af kanden klap
per sammen som et låg, der beskytter mod
regn og fjender. Før forpupningen gnaves
to huller, et udgangshul for den voksne
lige over insektresterne og et drænhul lidt
længere nede. Larven har nu en bolig og et
spisekammer for vinteren. Men tro ikke, at
det betyder fred, for nogle fugle har lært,
at udgangs- og drænhuller betyder larver,
som de derefter røver. Den voksne Exyra
gemmer sig også i kanderne, og den er i
stand til at gå på vokszonen uden proble
mer. Exyra rolandiana udnytter kun Sar
racen in pwpurea, E. ridingsii foretrækker S.
jlava, og E. semicrocea anvender flere arter.
Sarracenin-kander og andre faldgrubefæl
der anvendes også til, hvad der kan kaldes
bagholdsangreb. Visse frøer har lært sig, at
kanderne er et godt sted at gemme sig, når
der skal fanges bytte, som de derved kan si
ges at stjæle fra den kødædende plante. Det
samme gælder for en række edderkoparter.
Den malaysiske krabbeedderkop Misumen
ops nepenthicola lever således i Nepenthes
gracilis kander og angriber insekter, der
lokkes til af nektaren udskilt af kirtler på
kanderan den, og den lægger æg på kandens
inderside. Hvis den fanger et bytte, der
ikke smager den, bliver byttet droppet i
kandevæsken, og så får planten også noget
ud af det. Forstyrres edderkoppen, synker
den ned i væsken via en line, og den kom
mer først op efter et par minutter. Brug af
line skyldes, at den ikke kan færdes siklcert
på kandens inderside, der er beklædt med
løstsiddende voksskæL

Der er sjældent udviklet noget forsvar mod
tyveknægte som frøer og edderkopper, men
et enkelt eksempel fra Borneo kan nævnes.
Tarshts spectrum er en lille primat, der lever
bl.a. i Sabah Nationalpark. Den stjæler
bytte fra bl.a. Nepenthes bica/carata, hvor
hugtænder placeret under låget kan være
udviklet som forsvar. Aben er notorisk
bange for slanger, og det synes Nepenthes at
udnytte om end, det nok er så som så med
effektiviteten, når dyret får erfaring.
En enkelt Nepenthes-art har udvildet sig i
mere fredelig retning. De fleste Nepenthes
arter er klatreplanter, men N. ampullaria
fra Borneo har kanderne stående på jorden.
Låget er her fuldstændig tilbagebøj et, så
kandemundingen er frit eksponeret. For få
år siden opdagede man, at denne art (som
den til dato eneste kendte) udskiller en
zymet amylase, der bruges til at nedbryde
stivelse - altså plantemateriale. Så denne
art er unik ved at være både kødædende
og planteædende, idet kanderne opsamler
nedfaldne blade og blomster og fordøjer
dem. Man kan vel sige, at her har vi den
første kødædende plante, der er ved at blive
vegetar.
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Anmeldelse:
DANMARKS TRUEDE ARTER
- Den danske Rødliste
Boganmeldelse:
Peter Wind & Rasmus Ejmæs. Med bidmg af Tom Fenchel, Claus Em
meche og Anne Gry Haugland. Aarhus Universitetsforlag 180 side1:
Vejl. Pris 249,95 kr.

Af Torben Ebbensgaard1
Naturen og ikke mindst de sårbare leveste
der og arter har trange kår. Vi naturnørder
græmmes. Mange arter er truede og uddør
med en hastighed, der er mere end 100
gange så høj, som den ville have været i en
situation uden mennesker (den såkaldte 6.
masseuddøen på jorden), men det budskab
har i den grad også trange kår i den brede
befolkning og den politiske verden. Også i
Danmark. Måske ikke mindst i Danmark.
Derfor er der i den grad behov for, på
forståelig vis, at få formidlet, hvilke arter
der er truede og kræver beskyttelse og
hvorfor. Og netop her har Wind & Ejrnæs i
"Danmarks truede arter" med undertitlen
"Den danske Rødliste" leveret en toppræ
station! Peter Wind og Rasmus Ejrnæs er
som hhv. artskoordinator og seniorforsker
ved Bioscience Kalø, Aarhus Universitet
højt anerkendte for deres forskning i den
biologiske mangfoldighed.
I modsætning til de foregående rødlister,
som i langt højere grad var fine men ret
sterile beskrivelser af artsgrupper, antal og
rødlistekategorier, er denne bog en appetit
vækker til arternes verden og rigdom. Klart
og tydeligt fremlagt, uden moraliseren men
nøgternt, faktuelt og velformuleret. Med en
tydelig, ikke påtrængende entusiasme og
kærlighed til naturen og de sjældne arter. Så
bogen er langt mere end blot en vejledning
til selve listerne over de truede og for
svundne arter. Lister som i øvrigt findes på
hjemmesiden redlist.dmu.dk.
Tørve-viol ( Viola epipsila)(Tv). Foto: Peter
Wind
Engkøllesværmer (Zygaena trifolii) (Th.)
Foto: Torben Ebbensgaard
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Danmarks truede
arter fortæller hi
storien om, hvordan
det ser ud med den
danske artsdiver
sitet Det gør den
på baggrund af en
lang række eksper
ters vurdering af
arternes risiko for
at uddø i Danmarie
Vurderingerne er
foretaget i perioden
2003-20 10, hvor i
alt 10.58 1 af Danmarks godt 32.000 kendte arter er blevet
gennemgået efter et internationalt system
til vurdering af risikoen for at arter ud
dør. Den store gruppe af arter, som ikke er
behandlet, består især af en stor del af de
hvirvelløse dyr men også hele artsgrupper
som alger, mosser og svampedyr. Budska
bet er som sådan nedslående: Mere end
2000 af de behandlede arter er blevet rød
listede, hvilket vil sige at de er forsvundne,
truede eller næsten truede.
Bogen består af syv kapitler, hvoraf kapitel
1 -3 udgør beskrivelser af den "traditionelle
rødliste': Her beskrives rødlistearbejdet,
artsbegrebet, artsdannelse, menneskets
betydning for artsantallet, resultater af
vurderingen osv. Alt sammen løbende
underbygget af eksempler, faktabokse og
smukke, illustrative fotos. Men det er især

de sidste fire kapitler som skaber helheden
og i høj grad gør bogen interessant for en
langt bredere skare end de som bruger
rødlisten i deres naturforvaltning (især de
kommunalt ansatte natur- og miljømedar
bejdere). Her beskrives de truede arter i et
større økologisk perspektiv: Levestedeme og
eksempler på tilhørende truede arters end
nu mere særlige nichebehov samt Trusler
og Muligheder, hvor betydningen af plads,
økologisk rum og menneskets aktiviteter
som skovbrug og landbrug beskrives og un
derstreges. Bogen afsluttes med et poetisk
og grænsefilosofisk kapitel Værdien af det
derfindes. Her plæderes bl.a. for, at arternes
værdi ikke skal opgøres i markedsøkonomi,
som målbare tjenesteydelser til samfundet,
men at alle arter har en egenværdi, som
kræver opmærksomhed og beskyttelse.
Rødlisten er således en del af grundlaget for
at beskytte en natur, vi selv er en del af. Den
er (citat): "et udtryk for et ønske om at beva
re en mangfoldighed, hvis fulde betydning
vi ikke kan forklare endsige forstå':

Danmarks truede arter bør med sin
pædagogiske opbygning, sit klare sprog,
de utallige eksempler og ikke mindst de
fantastiske billeder af mange af naturens
vidundere, nødvendigvis banke på døren til
mange biologilokaler i landets gymnasier
og folkeskolens overbygning. Den er også
en tidlig julegaveide til alle naturelskere og
ikke mindst de mange politikere, som SKAL
inspireres til atter at få naturen på den p oli
tiske dagsorden.

ANMELDELSER

Boganmeldelse:
Jens Christian Schou, Peter Wind & Simon Lægaard 2014: Danmarks Græs
ser, 2. udgave. BFN's Forlag - www.bfnsforlag.dk. Vejl. Pris 299,00 k1:

AfErik A ude', Thorild Vrang Bennett' & Lennarth Skol' Espersen'
Lad det være sagt med det samme: Køb
denne helt fantastisk værdifulde bog hurtigst
muligt til dig selv og køb endelig et par bø
ger, du kan bortgive som gave. Prisen er blot
360,50 kr, imponerende lavt for en 544-siders
højkvalitets faglitterær bog. Der skal lyde
en stor tak til forfatterne for endnu en for
rygende bog! De og den vil få stor betydning
for registreringen af Danmarks biodiversitet.
Bogen er en milepæl i udgivelserne af danske
naturbøger. For ganske få år siden var man
hensat til udenlandsk litteratur for at finde
bøger, som kunne levere sikker bestemmelse
af danske græsser. Derfor var det meget vel
komment, da 1ste udg. af Danmarks Græsser
kom i 2009. Bogen er ikke kun værdifuld for
artsnørder og taxonomer. Bogen kan have
stor værdi for både nybegynderen, den øvede
og den professionelle botaniker.
Efter en generel indledning til græsfamilien
med beskrivelse afvæsentlige fagtermer,
præsenteres forskellig anvendelse af græs
ser (etnobotanik), og herefter 10 gode råd
til arts bestemmelse. Så følger diverse nøgler
til bestemmelse af dit græs: Hovednøgle til
slægter, artsnøgler inden for de enkelte slæg
ter, en synoptisk nøgle til blomstrende græs
ser og endelig en nøgle til vegetative græsser.
Hovedparten af bogen består af artsbeskri
velser og illustrationer med et 2-siders opslag
for hver art ( 162 opslag samt underarte1').
Her findes detaljerede beskrivelse af artens
morfologi, biologi, voksesteder, udbredelse
og forvekslingsmuligheder. Det hele under
støttes af forrygende tegninger med detaljer,
som på fornem vis hjælper til sil<ker artsbe
stemmelse. For de fleste arter findes desuden
et foto (nu i farver) samt et udbredelseskort
Opslagene er sorteret alfabetisk efter arternes
videnskabelige navne, så hvis man kender
det, behøver man ikke slå op i registret. Re
gisteret eller index er i øvrigt det største kri
tiske punkt i bogen. For nogle arter har man
valgt at medtage forfatternavn. Det betyder,
at arten deles over i to linjer med indrykning
af linje to. Ligeledes henvises nogle slægter
eller arter til mere end tre steder i bogen.
Det betyder også, at linjen deles i to (fx
Skæggræs). Begge dele giver et forstyrrende

afbrud i søgningen. I næste udgave,
som forhåbentlig først kommer om
mange år, kunne det være ønskeligt
med en linje pr. art eller slægt. Det er
til gengæld dejligt, at både det viden
skabelige og danske register er samlet
i et register. Det betyder fx at "almin
delig rajgræs" kan findes både under
det danske navn og under"Lo/ium
perenne'; men også under slægtsnav
net "rajgræs" - Super!

græsser
Jens Christian Schou
Peter Wind, S imon Lægaard
ØfN's forlag
2014

Bogen indeholder et appendiks med
kortere beskrivelser af indslæbte arter,
hvoraf kun nogle er illustreret.
Sidst i bogen findes tavler med farvefotos af habitus og nærbilleder af udvalgte
arter. Selv om der i anden udgave er kommet
farvefotos i mange artsopslag, supplerer disse
tavler indtrykket af arterne, måske især for
begynderen.
Det er værd at fremhæve JC Schou's fremra
gende illustrative tegninger, som hjælper til
sikker bestemmelse. Der er il<ke kun tegnin
ger af vigtige detaljer, men for enkelte arter
vises også, hvorledes de adskilles fra andre
arter.. Ved glat rottehale ses eksempelvis en
finger trække i akset for at vise, at akset kan
"skilles ad", som den eneste art i slægten.
I begge udgaver af græsbogen findes en græs
nøgle til vegetative græsser. Det er nyttigt,
da det jo er en stor del af tiden, at de ikke
blomstrer! Denne nøgle er en videreudvik
ling af en nøgle fra 1941 af J Grantved & T
Sørensen. I første udgave var der desværre
fejl i strukturen i nøglen, som er rettet i
denne udgave.
Hvorfor ikke bare bruge Gyldencial's Dansk
Flora? For det første er illustrationerne deri
meget begrænsede. For det andet kræves,
at man har indsamlet et græs med blom
ster. Det betyder, at det ikke er muligt at
bestemme vegetative fund. Og endelig har
Danmarks Græsser medtaget betydeligt flere
arter, herunder nytilkomne og forvildede
arter.

Nyheder i 2den udg.: Nyt er afsnittene om
græssers anvendelse og foderværdi, svampe
angreb i græsser og "rajsvingler". Her findes
også gode udbredelseskort for arterne og
farvefotos af mange arter. Derudover er fire
nye arter medtaget (tre nye artsopslag og
en tilføjet i appendiks) og nøgler og tekst er
revideret. Endelig er der opdaterede viden
skabelige navne som følger den nyeste forsk
ning (fx skal vi nu vænne os til at Bølget
bunke tilhører slægten Avenella i stedet for
Deschampsia, og slægten svingel er opdelt
i tre). Forfatterne har på fornuftig vis valgt
at sortere arterne alfabetisk efter de "gamle"
navne, så vi langsomt kan tilvænne os nav
neskiftene.
Danmarks Græsser er i øvrigt kw1 det sidste
skud på stammen fra BFN's Forlag (BFN
= Biologisk Forening for Nordvestjylland).
De mest populære bestemmelsesværker
fra forlaget er "Danmarks halvgræsser';
"Danmarks siv og flyt/er" samt "Dan
marks skærmplan ter". Alle bøgerne kører
efter samme bundsolide og meget intuitive
koncept med masser af særdeles brugbare
tegninger og gode nøgler, som hjælper dig til
det korrekte navn på din plante.

På trods af bogens store fremskridt inden
for dansksproget bestemmelseslitteratur, kan
man stadig være nødt til at supplere med
udenlandsk litteratur for at finde alternative
nøgler og morfologiske beskrivelser, når man
sidder med et problematisk plantemateriale.
Men sådan er det jo med alle plantegrupper!

' HabitafVision AIS
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Tre nye krebsdyr for den danske marine fauna: SKJULT

(Eualus occultus), B ØRSTEKRABBE (Pi
lumnus hirtellus) og en EPICARID (Pseudione borealis)

TANGREJE

Ole Gorm Nordeli A11dersen1, Steffeli Lu11dsteen1 og Ole Secher Tendal'

Gennem de seneste 50- 1 00 år er der fundet
mange nye arter for den danske marine
bundfauna (Jensen & Knudsen 2005). Nog
le af disse er flyttet over store afstande ved
menneskers hjælp og har kunnet etablere
sig, fordi forholdene i Danmarks eller na
bolandenes farvande ligner dem i de områ
der, de kom fra. Andre arter er kommet ved
naturlig indvandring fra nabo områderne,
formentlig fordi havets temperatur generelt
stiger og sæsonmæssige hydrografiske for
hold som f.eks. indstrømning af vand fra
Nordsøen ændres.
To af de her beskrevne arter, rejen og krab
ben, er i den sidste kategori, idet de tilhører
et faunaeJement, som indtil for nogle årtier
siden ansås for at have sin nordgrænse
groft sagt omkring 54°N, Tyske Bugt. Med
temperaturstigningen i de nordiske have
har pelagiske larver af mange bundlevende
arter, der løbende føres nordpå af strøm
mene og førhen døde, nu kunnet bund
fælde og overleve for kortere eller længere
tid. Eksempler på andre krabber, som har
fulgt dette mønster, er Blå Svømmekrabbe

Callinectes sapidus Rathbun, 1 896 (Ten
dal & Flintegaard 2007), Østamerikansk
Brakvandskrabbe Rhithropanopeus har
risii (Gould, 1841) (Tendal et al. 20 1 1 ) og
Rhombekrabbe Goneplax rhomboides (Lin
naeus, 1758) (Tendal & Olesen 20 1 1 ).
Den tredje art, epicariden, har formentlig
været her uopdaget i en længere årrække.
De aktuelle fund og data stammer til dels
fra Miljøministeriets marine overvågnings
undersøgelser. Disse omfatter stenrevs- og
hårdbundssamfundsundersøgelser ved
dykkeriagttagelse og med supplerende ind
samlinger af fauna siden 2004 (Lundsteen
& Dahl 2004). Fundet af krabben fra Læsø
Trindel er herfra. Disse undersøgelser blev
udvidet til lavvandede fjorde og bugter i
20 1 2 (Josefson et al. 2013). Dråby Vig-fun
det af rejen stammer herfra. Overvågnings
undersøgelserne omfatter også prøvetag
ning med haps på jævn bund, herunder i
Kattegat (her i Å lbæk Bugt), hvor epicari
derne blev fundet. Data fra overvågnings
undersøgelserne er indberettet til Den na
tionale database for marine data (MADS).

Three crustacean species, new to Danish marine waters (Eualus occultus, Pilrmuws
hirtellus & Pseudione borealis)

The crab Pilumnus hirte/lus (Linnaeus, 1761) was found at 1 5 m depth on the stone
reefLæsø Trindel (57°25.5'N, 1 1 ° l 5'E) and the shrimp Eualus occultus (Lebour, 1 936)
at 9 m depth Oll the stone reefPer Nilen (57° 22.5'N, l l02.5'E), both near the island of
Læsø in the northern part of the Kattegat, and the shrimp also at 2.5 m depth in the
smal! inlet Dråby Vig (56°5 1 .9'N, 8°49.9'E) in the Limfjord, a sound which transverses
the northern part of Jutland benveen the North Sea and the Kattegat. Previously, these
species have been reported from neighbouring sea areas, but from few scattered locali
ties only. The occurrences are well outside the more southerly main distribution areas
of these species, and their presence in Danish and neighbouring sea areas is perhaps
facilitated by the ongoing rise in sea temperatures. The occurrence of Eualus occultus in
the Limfjord is most likely a lasting population, as these waters have previously proved
to be particularly favorable to both natura! immigrants and introduced species.
The epicarid Pseudione borea/is Caspers, 1 939 was found together with its host, the
hurrawing mud shrimp Callianassa subterranea (Montagu, 1 808) at 28 m depth in the
open bay Ålbæk Bugt (57°35'N, 1 0°5 1 .5'E) in the northwestern Kattegat off the east
coast of the northemmost part of Jutland. It was first deseribed from the southern part
of the Nmth Sea, as an ectoparasite found lodged in the gill cavity of C. subterranea,
which was first reported from Danish waters more than 70 years ago.
The crab, the epicarids and hvo shrimp specimens are deposited in the collection of the
State Natura! History Museum (Zoological Museum) in Copenhagen.
Key words: Skjult Tangreje (Euahts occultus), Børstekrabbe (Pi/umnus hirtellus), Epiea
rid (Pseudione borealis), nye arter, for Danmark, krebsdyr (Crustacea)
1

Herudover rapporteres her om fund fra
Blu e Reef revgenopretningsprojektet ved
Læsø ( Stenberg et al. 2013), hvor der var
yderligere fund af rejen ved kontrolstatio
nen Per Nilen. Krabben, epicariderne og to
eksemplarer af rejen, den fra Per Nilen og
en fra Dråby Vig, opbevares i samlingen på
Statens Naturhistoriske Museum (Zoolo
gisk Museum) i København.
Eualus ocwltus (Lebour, 1 936), Skjult

Tangreje

E. occultus (figur l ) er en lille gennemsigtig
eller rødlig og op til 22 mm lang reje. Pan
detornen er kort, sammentrykt fra siden,
lige fremadrettet og med glat underkant,
2-4 torne langs overkanten og kløvet spids.
En anden karakter er en bigren på de før
ste to benpars korte første led og tænder
yderst på bagkanten af3. benpars lange
4. led. Da den er beskrevet sent, er arten
kun medtaget i nyere bestemmelsesværker
(Greve 1 963; Smaldon 1979; Enckell l 980;
Udekem D'Acoz & Wirtz 2002) og således ikke i Danmarks Fauna (Stephensen
1 9 1 0). Beskrivelserne varierer lidt, idet
Enekell ( 1980) viser en torn på rygskjol
dets nedre forreste hjørne og en togrenet
torn på skjoldets forrand lige under øjet
(den antennulare torn), mens førstnævnte
torn mangler og den anden er ugrenet hos
Moyse & Smaldon ( 1 990) svarende til de
to af vore dyr, der blev undersøgt i detaljer
(figur 1 ).
Arten er fundet under sten i tidevandszo
nen og mellem alger på sand- og stenbund
på dybere vand (Smaldon 1 979; Moyse &
Smaldon 1990; Berggren 1994a). Den er i
øvrigt fundet ned til l l S m, dog oftest på
mindre dybder. Det danske navn, der er en
oversættelse af det svenske, er først for ny
lig taget i brug (Josefson et al. 20 13).
Et eksemplar blev fundet den 29. maj 2012
i 9 m dybde i en suge- og rammeprøve fra
toppen af en sten på Blue Reef-projektets
kontrolstation på stenrevet Per Nilen (57°
22,5'N, 1 1 °2,5'0), nord for Læsø i det
nordlige Kattegat. Flere eksemplarer blev
fundet den 22. august 201 2 i 2,5 m dybde
i Dråby Vig (56°5 l,9'N, 8°49,9'0) i den
midterste til vestlige del af Limfjorden i en

lilstitut for Bioscience, Aarhus U11iversitet, Dan111ark. 2 Statens Naturhistoriske Museum, Købe11hav11s Universitet, Da11111ark
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håndindsamlet prøve. Både indsamling og
første bestemmelse af limfjordseksempla
rerne blev foretaget af Jens Deding ved en
overvågningsundersøgelse udført af Natur
styrelsen Aalborg.
Bunden ved Per Nilen bestod af større,
stabile sten med en tæt makroalgebevoks
ning ( overvågningsdata senere samme år).
På Dråby Vig-stationen var der siltet sand,
skaller og mindre dække af større sten (5
%). De to dækningsdominerende arter var
begge fremmede: Butblæret Sargassotang
(Smgassum muticum) og Østasiatisk Sø
pung (Styela c/ava). Herudover fandtes på
samme dybde den fremmede art Japansk
Havlyng (Heterosiphonia japonica).

E. occultus har hovedsagelig lusitansk (fra
Gibraltarstrædet til vestenden af Den En
gelske Kanal og De Britiske Øer) og sydligt
tempereret (videre til Norge) udbredelse.
Den er fundet fra Marocco ind i Mid
delhavet, ved de sydlige og vestlige dele af
De Britiske Øer, ud for Holland, i Norge
og ved den svenske vestkyst nord for Kat
tegat. Trods omfattende undersøgelser af
decapodfaunaen er arten ikke kendt fra
Færøerne (Brattegard & Rømer 1 998; Berg
gren 1 994b). En angivelse fra Island (World
Register of Marine Species) må indtil videre
anses for usikker ( Udekem D'Acoz, pers.
comm.).
I Nordsø-Skagerrak-området kendes den
fra en række lokaliteter i Vestnorge (Greve
1963; Brattegard & Holthe 1 997), i Sverige
fra Koster-området og Gullmarfjorden
(Tullki 1 963; Berggren 1 994a) og i Holland
fra flere lokaliteter (Holthuis 1 969).
E. occu/tus er således ret ny for den nordlige
del af Nordsøen og Skagerrak-Kattegat-om
rådet og kun repræsenteret ved forholdsvis
få fund i dette område. Det er uklart, om
den egentlig er sjælden, fordi den let kan
forveksles med andre arter af slægten og
med arter af nærtstående slægter.
Pilmmws hirtel111s (Linnaeus, 1761),

Børstekrabbe
hirtellus (figur 2) er en lille rødbrun
krabbe med skjoldbredde op til 28 mm og

P.
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skjoldlængde op til 20 mm. Hunnerne er
større end hannerne. Skjoldets forkant har
fem spidse torne i hver side med stigende
størrelse fra midten og udefter. Skjoldet og
gangbenene er besat med lange køllefor
mede, stive børster. På skjoldets forreste
del findes desuden talrige korte, tynde
børster, der er tydelige hos unge individer
men dækkes af de lange børster hos ældre.
Det fremgår af fotografier og tegninger i
bestemmelsesværker, at antallet af børster
og deres fordeling, især på skjoldet, varierer
meget. Klosaksene er kraftige, den venstre
i reglen størst. Den faste del af klosaksene
har lysebrun spids (Christiansen1 969; Enc
kell 1 980; Adema 1991; Ingle 1 996).

Et eksemplar i Zoologisk Museums samling
er taget på Helgoland i 1961 (det. Torben
Wolff), men arten var kendt derfra og i
Tyske Bugt allerede i 1 926 (Schellenberg
1 928). Den blev fundet i Bergen-området i
Norge i 1 966 og igen i 1 997 (Sankarankutty
& Fosshagen 1967; Christie et al. 2003).
I 1 826 blev der fundet et ret stort antal
eksemplarer i Uddevalla Havn på den sven
ske Skagerrakkyst Bestanden genfandtes
ikke, og det menes, at der var tale om en
transport med skib sydfra (AppellOf 1 906;
Lagerberg 1 908; Schellenberg 1 928). Den
er senere, i 2004, 2009 og 20 1 0, fundet flere
steder ved den svenske vestkyst (B erggren
20 1 2 & pers. comm.).

Arten er fundet på og i mange forskellige typer substrat, f.eks. på klippeflad er, i
mudret sand, under sten og mellem store
brunalgers hapterer. På steder med meget
silt fanges partilder i skjoldets børster og
camouflerer dyret (Adema 1991; Pallas et
al. 2006). Den er fundet fra tidevandszonen
til ca. 180 m dybde, oftest på dybder lavere
end lO m. Det danske navn er en oversæt
telse af nabolandenes navn for arten.

Undersøgelserne både ved Bergen (Christie
et al. 2003) og ved den svenske vestkyst
(Berggren 2012) omfattede mange prø
vetagninger, men alligevel blev der kun
fundet få eksemplarer af P. hirtellus. Den
kan derfor antages at være sjælden i de
skandinaviske havområder. Der er også tid
ligere foretaget faunaundersøgelser i disse
lokalområder, og man kan forvente, at den
ville være blevet fundet, hvis den dengang
fandtes der.

Et eksemplar blev taget den 1 8 . august 2007
på stenbund i 1 5 m dybde på Læsø Trindel
(57°25,5'N, 1 1 ° 1 5'Ø) nordøst for Læsø i det
nordlige Kattegat. Individet er en han med
skjoldbredde 10 mm og skjoldlængde 7 mm
(figur 2). Bunden var grus-stenbund med
40 % algedække. Prøvetagning blev fore
taget af Karsten Dahl under stenrevsover
vågningen 2007 udført af det daværende
Danmarks Miljøundersøgelser.

Pse11dioue boreafis Caspers, 1939, en epi
carid ('den, der sidder på rejer')

Ligesom E. occultus har P. hirtellus ho
vedsagelig lusitansk og sydligt tempereret
udbredelse. Den kendes fra Marocco, ind i
Middelhavet og Sortehavet, nordpå til De
Britiske Øer, Nordsøen, Norge og Sverige
og er desuden rapporteret fra De Kap Ver
diske Øer, De Kanariske Øer, Madeira og
Azorerne (Christiansen 1969; Clark 1986;
Adema 1 99 1 ). Arten er vidt udbredt og ofte
fundet i den sydlige del af Nordsøen fra lavt
vand til ca. 40 m dybde (Adema 1991). Fra
det nordlige Holland og ind i den tyske del
af Vadehavet bliver fundene færre og færre.

borealis (figur 3) er en ektoparasit, som
sidder i gællehulen hos en gravende dværg
hummer Callianassa subterranea (Montagu,
1 808). Hunnerne, der er uden øjne, er indtil
8 mm lange og skævt pæreformede i om
rids. Et karaktertræk hos artens hunner er
halens jævnt tilspidsede sideflige, der er ca.
3 gange så lange som bredden ved grunden
og som hos de ældste individer har lange
vorter langs kanterne (figur 3). Disse ældre
individer blev oprindeligt, på grund af
vorterne, beskrevet som en selvstændig art
P. tuberatlata Caspers, 1 939. Denne blev
afBourdon ( 19 8 1 ) slået sammen med P.
borealis, der i den oprindelige beskrivelse
havde glatte sideflige på halen, da det viste
sig, at vorterne kom til med alderen. Han
nerne, som gerne sidder på en hun, er indtil
2,5 mm lange og under l mm brede og har
et par sorte øjne (figur 3).
P.
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En hun og en han blev fundet sammen med
et eksemplar af værtsdyret på en NOVA
NA-station på 28 m dybde i Å lbæk Bugt
(57°35'N, 1 0°5 1 ,5'0) i det nordvestligste
Kattegat i 20 1 3 .
Værtsdyret e r kendt fra det østlige Mid
delhav og det nordøstlige Atlanterhav fra
Afrika til Sverige, inklusive Nordsøen,
Skagerrak og det Nordlige Kattegat med
tilstødende fjorde.
De nye arter i den danske marine fauna
Ingen af de tre arter Eualus occultus, Pilrunnus
hirtellus og Pseudione borealis er tidligere
rapporteret fra Danmark. De blev fundet i
nordlige og relativt salte dele af vore farvande.
Selv om de tre arter synes at være sjældne
og har en ret skjult levevis, ville de nok være
blevet fundet, hvis de havde været her længe,
fordi der adskillige steder er foretaget fauna
undersøgelser på de typer af bunde, hvor de
kunne forekomme. Således blev der gennem
årtier, indtil omkring 2000, hvert år afholdt
flere marinbiologiske kurser ved Københavns
Universitets Feltlaboratorium i Frederikshavn,
hvor undersøgelse af relevante biotoper ind
gik i undervisningen (Tendal 2009/- l0). Især
var der i mange år særlig opmærksomhed
på krabberne, fordi krabbeeksperten Torben
Woltf var lærer ved mange af disse kurser og
satte en ære i hvert år at finde så mange krab
bearter som muligt. Nyere undersøgelser,
også i de indre danske farvande, omfatter
Fredningsstyrelsen ( 1985), Lundsteen (200 l),
Liehermann (2004), Dahl et al. (2004, 2005),
overvågningsundersøgelser med faunaind
samling med haps-rørprøvetager og Van
Veen-grab på varierende bundtyper siden
1989, senest Hansen (2013), og på stenrev
dykkerindsamlinger siden 2004 (i MADS og
Lundsteen et al. (2008)).
Det er ikke altid klart, om de nyindvandrede
arter kan opretholde deres bestande. P. h ir
te/lus anses for kuldefølsom (Adema 1991 ),
men forplanter sig øjensynligt ved Norge, idet
allerede det først fundne eksemplar var en
ægbærende hun (Sankarankutty & Fosshagen
1967). I de norske bestande af E. occultus op
trådte ægbærende hunner fra april til august
(Greve 1963).

Af de danske fund af E. occu/tus kan det
særligt forventes, at fundet i Dråby Vig
i Limfjorden repræsenterer en blivende
bestand, idet der blev fundet flere eksem
plm·er, og Limfjorden desuden tidligere har
vist sig særligt gunstig for både naturligt
indvandrede og indførte arter, måske favo
riseret af en relativt høj temperatur og i den
vestlige del også en ret høj saltholdighed
( Jensen & Knudsen 2005).

Pseudione borealis kan have været i danske
farvande lige så længe som værtsdyret Cal
lianassa subterranea, der blev konstateret
for over 70 år siden (Poulsen 1 940; Ste
phensen 1 948).
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Naturhistorier fra Færøerne: Rej se til Varmakelda o g Alm.
Mosesne gl (Lymnaea peregra)(Gastropoda) på Færøerne
H. N.

Garner 1

I juli 20 1 2 og atter i juni 20 1 3 rejste jeg
sammen med min hustru til Færøerne. Et af
rejsens mål var Varmakelda ved Fuglafjør
dur på Eysturey, og formålet var en under
søgelse af eventuel forekomst af ferskvands
snegle på denne biotop.
Den varme eller snarere lunkne kilde, der
anses for at være en sidste rest af Færøernes
vulkanisme, har trods sin lidt afsides belig
genhed været bemærket, vistnok allerede
i Middelalderen. I forne tider samledes
færøsk ungdom ved Skt. Hans til dans på
en bred stenhelle i nærheden af kilden, som
også har været anset som helsebringende
(Forchhammer 1 82 1 ) .
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Den berømte danske geolog J .G. Foreh
hammer opsøgte kilden og noterede for 20.
september 1 8 2 1 i sin dagbog (oversat fra
tysk): "Warmakilda. - Denne berømte kilde
findes på den nordlige skråning af bjergene
ned mod Fuglafjørdur 30 fod over hav
kanten. Den vælder frem mellem et af tørv
forvitret porfyrlag og den faste klippegrund
og strømmer meget kraftigt. Temperaturen
var, da vi opsøgte den, 65,5 grader Fah
renheit (sv. t. 1 8,7 grader Celsius), luftens
temperatur 46 gr. F. (sv. t. 7,8 gr. C.). Kil
dens omgivelser var meget tiltalende:'
Kilden er altså velkendt og figurerer på
adskillige kort, men viste sig i praksis
vanskelig at lokalisere for ikke-stedkendte.
Sommeren 20 1 2 var ret nedbørsfattig, og
mange af de færøske lillder og fosser var
reducerede eller helt ophørt at rinde, så
der mange steder blot var små, afbrudte
vandansamlinger tilbage i bækkelejerne.
Ved bivejen mellem vej n o. 65 og Leirvik
markerer en høj sten med indskriften
"Varmakelda': at kilden befinder sig på
fjeldskråningen mellem vejen og fjorden
(Fuglafjørdur). Der var dog ikke en sti i
terrænet, og en eftersøgning 1 8.7.201 2
blandt d e mange bækkelejer førte ikke til
Varmakelda. Adskillige vandansamlinger
blev undersøgt, men vandets temperatur
var overalt den samme som luftens ca. 1 1
gr. C (digitalt termometer - grader Celsius
med en decimal).
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Fig. 1 Kort over Færøerne ( eft. Kampp 1950 ), l. Varmakelda 2. Nolsoy 3. Leitisvatn

I et af disse vandhuller fandtes Alm. Mo
sesnegl, Lymnaen peregrn. Å ret efter blev
eftersøgningen af Varmakelda genoptaget 20.7.20 1 3 . Medens det året i forvejen havde
været behageligt tørvejr, var det nu silende
regn. Bækkeløbene var atter vandfyldte
med stærkt strømmende vandfald nedover
bjergskråningerne mod fjorden (en "regn
tæt anorak" viste sig at være alt andet, og

'Ca/mus Research, Strandvejen 5, Sejs 8600 Silkebo1g
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undertegnede blev gennemblødt). En van
dring langs de ujævne skrænter førte forbi
adskillige, rindende småvande, hvis tempe
ratur alle måltes til 1 1 gr. C - ca. som luften.
VARMAKELDA - ENDELIG FUNDET
Endelig nåede jeg et kildevæld, der måltes
til l 8,7 gr. C, åbenbart efter 1 92 år stadig
det samme som Forchhammers 1 8,7 gr. C.

NAT U R H I S T O R I E

Det er overraskende, men dog ikke urea
listisk, at vandet i Varmakelda øjensynligt
har holdt den samme, relativt høje tempe
ratur i næsten 200 år.
Varmakelda viste sig at være et skålformet,
nærmest cirkelrundt bassin, opdæmmet
med en række sten og med overløb mod
fjorden. Fra bunden af ret små sten steg
enkelte bobler op med det udstrømmende
vand. Med ketcher opfiskede jeg mere end
en snes sten enkeltvis fra kildens bund i
håb om at finde fastsiddende snegle, men
eftersøgningen var forgæves. Visuelt var
der, trods den ringe dybde og det meget
ldare vand, heller ikke noget at hente. Det
eneste synlige organiske liv var en lille
algeldump i bassinets overløb.
Foruden Varmakelda undersøgtes vand
huller på Nolsoy og et stykke brændings
bred af søen Leitisvatn på Vagar for fore
komst af ferskvandssnegle. I Varmekelda
brugte jeg en ny ketcher, da det i flg. færøsk
lov ikke er tilladt at bruge fiskeredskaber
i flere indvande, med mindre de desin
ficeres mellem vandene. På Leitisvatns
brændingsbred optoges og vendtes 50-60
sten og i vandhuller på Nolsoy ligeledes et
større antal sten for indsamling af snegle.
Der findes kun to arter af ferskvandssnegle
på Færøerne, begge vidt udbredte: Alm.
Mosesnegl, Lymnaea peregra O.F. Muller
og Pytsnegl Lyn11wea truncatula O.F. Mul
ler (Mandahl-Barth 1938). Kendskabet til
udbredelsen er sammenfattet efter fore
liggende litteratur om emnet, kilder fra
1 864, 1 868, 1934 og 1938 (Fog 1971); der
synes ikke at foreligge senere publiceringer
(Zoo!. Ref. List Faroe 20 1 1 ). Det skal her
indskydes, at Pytsnegl er mellemvært for
den skadelige Fårets Leverikte, Fasciola
hepatica Linneus og Alm. Mosesnegl for
fuglesnyltende ikter (Lutzen & Bovin
1 934). Fåret er jo et utroligt vigtigt husdyr
på Færøerne, såvel som i resten af Nord
atlanten.
Selvom undersøgelsen af Varmakelda for
snegleforekomster gav negativt resultat, må
forekomsten af L. peregra på den nære na-

Fig. 2 Alm. mosesnegl (Lymnæa peregra )
(O.F.Miiller ) _fra vandansamling tæt ved
Varmakelda.

bolokalitet på bjergskråningen noteres som
et nyt fundsted, som ikke er anført i Fauna
Faeroensis (Mollusca). Arten er kendt fra 7
lokaliteter på den nordlige del af Eysturoy,
hvor det nærmeste fund er i Vatndal (Fog
1 9 7 1 ). Envidere bekræfter de aktuelle fund
de tidligere fund af L. peregra i Leitisvatn
på Vagar og på Nolsey.
LAV PH EN UDFORDRING FOR SKAL
BÆRENDE SNEGLE
I Varmakelda måltes vandets pH med
farvesticles til 5, hvilket gør det praktisk
talt umuligt for ferskvandssnegle at leve,
da de ved denne pH ikke kan danne deres
kalkskaller. Grænsen ligger ved 5,2 og det
endda kun undtagelsesvis, da normalgræn
sen ligger ved pH 6 (Økland 1983). Mange
indvande er meget kalkfattige, dels pga. de
normalt rigelige regnmængder på Færø
erne (på Eysturoys højeste partier med
en maksimumsværdi på 2000-2500 mm
(Søgaard 1 995)) og dels pga. det ofte meget
tynde jordlag over klippegrund. Disse for
hold resulterer i, at ferskvandssnegle ofte
kun kan optræde som "pejusformer" med
svage kalkskaller.
Dette gælder eksemplarerne af Alm. Mose
snegl fra nabovandet til Varmakelda samt
ex. af samme art taget 2 1 .6.20 1 3 på un
dersiden af sten fra Vagarsøen Leitisvatns
østlige brændingsbred. De små skaller fra
Leitisvatn var så tynde og svage, at flere
skadedes ved selv lempelig transport, og
periostracum (skallens yderste, farvede
beskyttelseslag) er pletvist eroderet tillige
med skallens spir. Ikke destomindre yngler
arten under de vanskelige livsvilkår, sam
men med sneglene fandtes deres æghob.
L. peregra kan dog andetsteds på Færøerne
opnå en skalhøjde på indtil 1 8 mm (Lutzen
& Bovin 1 934), hvilket er dyrenes normal-
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størrelse (Mandahl-Barth 1949). Halvtreds
år tidligere tog jeg også L. peregra sammen
med ex. af L. truncatula i Leitisvatn. Alle
var også dengang dværgagtige pejusformer,
omend 1963-eksemplarernes skaller var en
anelse mere solide end de nyligt fundnes.
Nogle ex. af L. peregra 20 1 2 fra vandhuller
på Nolsøy var nok ganske små, men havde
også mere solide skaller.
EN KALKKILDE I SURE FERSKVANDE?
En mulig overset kalkreserve kan være
forekomsten ved vandhullerne på Nolsøy af
enkelte, meget kraftige skaller af Albueskæl,
Patella vulgata Linneus, som strandskader
løsner fra strandklipperne og flyver med
ind over land, hvor fuglene ofte - efter at
have fortæret denne havsnegls bløddele efterlader de tomme skaller ved tjørn og
andre vandansamlinger (Joensen 1982;
Kryger 1 94 1 ) ("tjørn" er på Færøerne nav
net på list større vandhuller).
P.S.: Skulle andre ønske at finde frem til
Varmakelda uden lokalkendt ledsager, må
man regne med, at den rejste sten med tek
sten "Varmakelda" ikke findes umiddelbart
over kilden, at der ikke findes nogen synlig
sti dertil, men at man bør holde øje med to
mindre varder, den ene halvvejs, den anden
umiddelbart i nærheden af kilden. Et nyere
fårehegn vanskeliggør pt. den mest direkte
adgang til stedet.
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Til Jon Feilberg
Ansvarshavende og botanisk redaktør af
Flora og Fauna 2000-201 3 Jon har - sam
men med Jens Reddersen - redigeret Flora og
Fauna fra 2000 til 20 1 3 ( 106. - 1 1 9. årgang). I
alt ca. 1 600 sider er det blevet til. Hovedvæg
ten har hele tiden været de videnskabelige
naturhistoriske artikler, men der har også
været mange ledere om aktuelle emner,
boganmeldelser og særnumre, f.eks. Projekt
Pattedyratlas (temanummer 107. årg. 2. og 3.
hft. 2001). Konferencereferater, f.eks. Samspil
mellem natur ogkultur ( l07. årg. hft. 4, 2001 ),
Klimaændringer og den danske natur (1 1 3 .
årg. hft. 4 , 2007), Natur i byen ( 1 16. årg. hft.
l -2, 2010).
I 200 l blevjeg formand. I 2002 fik foreningen
hjemmeside, og Jon fik ny PC med InDesign
og Photoshop samt en scanner. Derved kunne
han sætte hele bladet op hjemme hos sig selv.
Det har ofte været en vanskelige proces, fordi
de nye redskaber var komplicerede og kræ
vede lang tids øvelse og ofte en del ping-pong
med trykkeriet, før de fungerede. Jeg har selv
været igennem denne proces og følte med
Jon. Men det lykkedes, og trykkeriudgifterne
fald så meget, at den ny investering betalte sig
i løbet af et par numre.
I 2003 arvede foreningen 323.000 kr., og siden
har vi været velkonsoliderede og haft råd til
eksperimenter. Samme år fik Flora og Fauna

nyt lay-out, den gule forside blev erstattet af
den okkerfarvede, formatet blev øget lidt,
hvor vi samtidig gik fra to- til trespaltede
sider. Desuden kom der farver på alle sider.
Det nye lay-out blev lavet i samarbejde med
Naturhistorisk Museum ved Theis Andersen
(beskrevet i 1 08. årg. 4. hft., 2002). Dette vel
lykkede lay-out var holdbart i l O år.

formodentlig ske i nær fremtid, i hvert fald
delvist. Vort medlemstal er faldet fra 388 i
2004, heraf ca. 75 institutioner til under 300.
En vanskelighed er, at det er blevet sværere
at få artilcler, idet der næsten ilcl<e mere er
amatører, som skriver i bladet. Videnskabe
ligt personale skriver nu helst på engelsk og
udgiver artilclerne i internationale tidsskrifter.

I 2012 kom der atter nyt lay-out. Nu er forma
tet A4, og med et mere moderne "magasin"
lay-out. Det er en fornøjelse at se det. Det har
i hele perioden været Jon, der har taget det
store arbejde med layoutningen og har taget
springene i stiv arm og god energi.

Jon er - som nævnt i sidste hæfte - nu afløst
af hele to redaktører, hvor Susie Pagh siden
20 1 0 primært har stået for opsætningen af
bladet, og Torben Ebbensgaard er kommet
til i 2 0 1 3 som redaktør for det botaniske
stof. Hermed håber vi at få mere overskud
til at være opsøgende med hensyn til mere
botanisk stof.

Ved siden afdette stod Jon for redaktionen af
de botaniske artikler. Vi er overbeviste om, at
alle de forfattere, der har haft manuskripter
gennem Jon, har følt sig i gode og ikke mindst
venlige og konstruktive hænder. Det var dog
en ærgrelse igennem alle årene, at "arbejdet
ikke var endnu større" - nemlig pga. det kon
stante underskud på især botaniske artikler
til Flora og Fauna.

Til slut vil jeg takke Jon Feilberg for hans ko
lossale og uegennyttige arbejde gennem 13 år.
Han har - sammen med den øvrige redaktion
og bestyrelse og forfattere og fagreferenter virkeligt kæmpet for at holde bladet i gang,
og gjort det godt.
Eigil Holm

Jon og Jens (og senest også Sussie Pagh og
Torben Ebbensgaard) er ikke med i bestyrel
sen, men er inviteret til bestyrelsesmøderne
- og ikl<e mindst Jon var flittig med at deltage
i de fleste møder på Naturhistorisk Museum
- trods den lange vej fra Haraldsted.
Fremtiden trænger sig på. Vi forsøger at
få hele Flora & Fauna digitaliseret; det vil

Formand for Jydsk Naturhistorisk Forening
(JNF)

ARRANGEMENTER
i foreningen efterår 20 1 4
Kilder i Rold Skov
D. 6. september gik turen til Rold Skov,
hvor botanikeren Peter W ind bl.a. fortalte
om de mange kilder i området.

Læs mere om armngementerne på foreningens
hjemmeside www. jydsknaturhistorisk. dk
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Flere vilde dyr i D anmark? En undersøgelse af befolk
ningens opfattelse af rewilding

Jonas Co/ling Larsen 1 & Anders P Tøttrup 1
Decimering og fragmentering af naturom
råder er et globalt fænomen. Det kan få
markante konsekvenser for naturen, at vi nu
befinder os i en tid med store forandringer
for miljø såvel som samfund (Butchart et al.
20 1 0; Donlan et al. 2006).
Når naturen presses på grund af manglende
plads og for mange forstyrrelser, giver det
ofte først udslag i et tab af større dyrearter
(megafauna, >45kg) (Sandom et al. 201 3a;
Gill et al. 2009; Cardillo et al. 2005; Soule et
al. 2003). Igennem klodens historie har na
turkatastrofer fundet sted, hvilket flere gange
har ført til masseudryddelse af dyrearter
(Estes et al. 20 1 1 ; Gill et al. 2009), men siden
sidste mellemistid (for 1 32.000 - 1 10.000 år
siden) er der flere beviser for at størstedelen
af den globale artsdecimering kan tilskrives
antropogene aktiviteter ( Sandom et al. 20 14;
Sandom et al. 201 3a; Rule et al. 2012; Gill et
al. 2009; Donlan et al. 2006).
Når dyrearter forsvinder, har det konse
kvenser for de resterende organismer i
økosystemet, og der kan i nogle tilfælde være
tale om kaskader af arter som går tabt, og
økosystemers kollaps som følge af tabet af
blot en enkelt art (Ripple et al. 20 14; Rippie &
Beschta 201 2; Estes et al. 201 1 ; Grifliths et al.
2010; Gil! et al. 2009; Soule et al. 2003). I øko-

systemer afhænger organismer i varierende
omfang af hinandens funktion, og forsvinder
en gruppe af organismer pludseligt, vil det
resultere i, at deres plads overtages af de
mest omstillelige arter. Herved reduceres
systemets biodiversitet, og en forenklet natur
opstår, som dog over tid og med fokuseret
indsats muligvis kan forbedres, hvormed
flere arter får mulighed for at genfinde deres
plads i systemet.
Fossile fund fra Central- og Nordvesteuropa
vidner om en megafauna fra sidste mel
lemistid bestående af blandt andet sko
velefant (Elephas antiquus), steppenæse
horn (Dicerorhinus hemitoechus), leopard
(Panthera pardus) plettet hyæne (Crocuta
crocuta) elg (Alces alces) og brun bjørn (Ursus
m·ctos) (Sommer & Nadachowski 2006; von
Koenigswald 2003; van Kolfschoten 2000).
Det er alle arter, som i dag enten er uddøde
eller kun eksisterer i et fåtal af de områder,
de tidligere har levet i (Donlan et al. 2006;
von Koenigswald 2003). Megafauna skaber
forstyrrelser på grund af deres størrelse og
levevis (fx i jordbund, træ- og urtevegeta
tion), hvilket bidrager til varieret natur, som
kan huse større biodiversitet ( Sandom et al.
201 3a; Rippie & Beschta 20 1 2; Grifliths et
al. 20 1 0; Fuhlendorf et al. 2008; Donlan et
al 2006).

More wild animals in Denmark? A study of the public's perception of rewilding
The use of rewilding as a restmation to ol in nature management projects is becoming an
increasing trend in Denmark, as well as globally. During the last decade rewilding has
become a buzzword amongst scientists, environmentalists and politicians, and as oflately,
amongst the general public as well.
Thi s study uses quantitative methods to uneover a sample of the Danish population's per
ception of rewilding in general and the use of rewilding in nature management projects.
The sample consists of 602 respondents, who have been answering a questionnaire on both
practical and emotional aspects concerning implementation of rewilding in Denmark
The results of the study indicate that the Danish population seems to have a positive
attitude towards the possibilities of restoring nature by rewilding. The results also show
greater public appreciation and ecological understanding o f larger herbivm·es in com
parison to lm·ger predators (top-predators). Finally the results indicate that a more liberal
attitude, towards rewilding in general and also towards the possibility of reintroducing
top-predatars can be associated with a greater knowledge of nature.
Key words: Rewilding, nature restoration, conservation, biodiversity, megafauna, ecol
ogy, herbivm·es vs. carnivores, top-predators, public's perception, quantitative methods,
questionnaire

Indenfor de seneste to årtier har et nyt
koncept gjort sit indtog i forbindelse med
naturgenopretning: rewilding (Don lan et al.
2005; Soule et al. 2003; Soule & Noss 1998).
Rewilding indebærer, at udvalgte nøglearter
genintroduceres til naturområder, hvor de
er gået tabt. Dermed får de på ny mulighed
for at genfinde deres rolle i økosystemet,
og dermed på en bæredygtig måde kan
udføre naturpleje med minimal eller ingen
menneskelig indgriben (Ripple et al. 2014;
Sandom et al. 201 3a; Donlan et al. 2006).
Nøglearter kan beskrives som arter, hvis til
stedeværelse i egnede omgivelser og med en
bæredygtig bestand, fører til bevarelse - og i
tilfælde forbedring - af økologisk dynamik
og biodiversitet, i en grad som øvrige arter
i systemet ikke formår (Soule et al. 2003;
Mills et al. 1 993; Paine 1 969). Et af de første
naturgenopretningsprojekter i Danmark,
som gjorde brug af introduktion af dyrearter,
var introduktion af bæver (Castor fiber) til
Klosterheden nær Lemvig i 1999 (natursty
relsen - bæverl ) . Flere lignende projekter
har siden fundet sted, blandt andet: Vildheste
(Equus ferus) på Sydl angeland i 2 0 0 3
(naturstyrelsen - exmoor), bæver ( Castor
fiber) til Arresø og opland, Nordsjælland i
2009 ( naturstyrelen - bæver2) og europæisk
bison (Bison bonasus), til Almindingen på
Bornholm i 20 1 2 (naturstyrelsen - bison).
Succeskriterierne for rewilding er store fre
dede, sammenhængende områder og intro
duktion af nøglearter (Soul e & Noss 1 998),
hvorfor der forud for alle rewildingprojekter
bør foreligge grundige undersøgelser af om
rådets beskaffenhed (Sandom et al. 20 1 3a;
Navarro & Pereira 2012; Donlan et al. 2006).
Der er dog endnu en faktor, som kan spille
ind på succesen for rewilding: befolkningens
forståelse og accept af projekterne.
Ved brug afkvantitative metoder undersøger
og diskuterer vi i denne artikel den danske
befolknings holdning til og forståelse af brug
af rewilding i naturplejel-genopretning i
Danmark. Resultatet kan vise sig nyttigt
ved planlægning og udførsel af fremtidige
rewilding- og naturgenopretningsprojekter
i landet.
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METODE
Konstruktion af spørgeskema
De kvantitative undersøgelser blev udført
ved hjælp af et spørgeskema (iht. Hansen et
al. 2008; Wilson 2007; Oppenheim 2001 ) .
Skemaet undergik tests af tre omgange
på i alt 16 testrespondenter. Den endelige
version bestod af en kort instruktion og 24
spørgsmål.
Spørgsmålene i skemaet blev designet til at
afdække respondenternes opfattelse af re
wilding og naturgenopretning i Danmark og
deres forståelse for økosystemers funktion
og naturlige dynamikker. Skemaet var delt
i tre afsnit: "Naturgenopretning': "Genskab
den vilde natur?" og "Baggrundsspørgsmål'�
Spørgsmålene i første afsnit tog udgangs
punkt i et forestående projekt med udsæt
ning af elge (Alces alces) i Lille Vildmose,
Nordøsthimmerland, men spurgte også
ind til forståelse og kendskab til natur
genopretningsprojekter i Danmark - med
og uden brug af udsætning af dyrearter.
Spørgsmålene i andet afsnit fokuserede på
tidligere projekter med udsætning af dy
rearter i Danmark og forsøgte desuden af
afdække holdninger til muligheden for mere
megafauna i den danske natur. Sidste afsnit
indeholdt spørgsmål om bopæl, alder osv.
For at afdække respondenternes præferencer
for dyrearter, blev seks tidligere hjemme
hørende arter af megafauna - bæver, elg,
europæisk bison, los (Lyn x lynx), ulv (Can is
lupus) og vildsvin (Sus scroja) - (Ripple et al.
201 4; Buttenschøn 20 13; Rippie & Bescheta
201 2 ; Sandom et al. 2012b; Sandom et al.
2012a; Estes et al. 201 1 ; Donlan 2005) ud
valgt som kandidater til genintroduktion
frit i Danmark. Udover at tage stilling til
introduktion af hver enkelt art, fik respon
denterne også mulighed for at begrunde
deres valg.
Forholdsregler af varierende omfang im
plementeres ofte i forbindelse med rewil
d ingprojekter - dels i forsøg på at begrænse
konflikter mellem samfund og natur og
dels for at tage hensyn til faunaens trivsel
(Buttenschøn 20 1 3; Sandom et al. 2012a;
Donlan et al. 2006). I undersøgelsen blev
respondenterne spurgt om deres holdning
til tre forskellige forholdsregler, som kan im-

Bæveren (Castorfiber) anses for en vigtig økosystemingeniør, hvis levevis kan skabe levesteder for
mange andre dyre- og plantearter. Den var også den mest populære kandidat til udsætning frit i
Danmark. Foto: Rune Bjerre.

The beaver (Castorjiber) is considered an i11zportant ecosystem engi næ�; because of its ability to create
habitats for other species ofplants and mzimals. It was also the most popu/arfor release in the Izature of
Den mark.
piementeres i forbindelse med rewildingpro
jekter i Danmark: hastighedsbegrænsning
(80-60lun/t), begrænset offentlig adgang og
hunde bør føres i snor (Buttenschøn 2013).
D a en af de primære bevæggrunde bag
rewilding er at genetablere mere vild natur
(Donlan et al. 2006; Soule & Noss 1 998),
kan det være nyttigt at kende befolkningens
holdning hertil (Teel et al. 20 l O; Baner et al.
2009; Kellert 1 985). Vi spurgte derfor ind
til folks følelsesmæssige holdninger til re
wilding og vild natur, så som hvilken følelse
respondenterne forbinder med områder af
vild/uforstyrret natur og deres holdning til
genudsætning af dyrearter. Der kunne vælges
mellem fem svarmuligheder; fascination,
velvære/tryghed, bekymring/utryghed, ved
ikke og andet, hvor der var plads til selv at
angive et svar.
Forudgående kendskab til rewildingprojekter
og naturgenopretningsprojekter, kan fortælle
om befolkningens generelle interesse for na-

tur/miljø. Derfor spurgte vi om kendskab
til forskellige naturgenopretningsprojekter
i Danmark, både med og uden inklusion
af rewilding, udvalgt med henblik på at na
tional dækning. Af naturgenopretningspro
jekter var det: Naturpark Amage1; Odense

Å, Holmegaard Mose, Hostrup sø, Skjern Å
og Filsø. A f projekter med rewilding var
det: vildhest på Sydlangeland, europæisk
bison i Almindingen, B ornholm, bæver i
Klosterheden, eghjort (Lucanus cervus) i
Dyrehaven, Jægersborg og odder (Lutra lutra)
på Vestsjælland. Desuden blev et opdigtet
rewildingprojekt med spættet sæl (Phoca vi
tulina) i Københavns Havn inkluderet for at
afdæld<e respondenternes tendens til at vælge
alle svar, for ild<e at fremstå som uvidende
(Hansen et al. 2008). Resultatet herfra bruges
også i forbindelse med sammenligning af
besvarelser fra de to undersøgelser.
Baggrundsspørgsmål bidrager med infor
mation om respondenterne i undersøgelsen
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Tabel l : Metadata fra undersøgelser med periode, antallet af udfyldte og fravalgte skemaer, respondenternes alder, køn og beboelse.
LV: Lille Vildmose, SX: Onlineundersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforenings Facebook-side. Kønsfordeling i undersøgelse:
( Cjl 54,3:45,7c3' ), kønsfordeling i Danmarie ( Cjl 49,6:50,4c3' ) (Danmarks Statistik 2013). Gennemsnitsalder (år) - undersøgelse: 46,5, gennem
snitsalder landsfordeling: 40,7 (Danmarks Statistik 20 13).

Metadata-tab/e from the surveys. Shows period, mtmber offulfilled and discat·ded questionnaires, average age of respondents, sex ratio and
regional residence. LV: survey in Lille Vildmose, SX: Online-survey o n the Faceboak-page of the Danish Society for Nature Conservation. Gen
der distribution - survey: (Cjl54.3:45.7c3'), national: (Cjl 49.6:50.4c3') (Danmarks Statistik 2013). Average age (y) - survey: 46.5, national: 40.7
(Danmarks Statistik 2013).
Sted
LV
SX

Periode
9. - 2 1 .
okt. 20 1 3
2 1 . - 25.
13

Udfyldt

Fravalgt

a

c;>

Jylland

Fyn

Sjælland

209

59

53

99

1 10

186

6

17

393

73

40

1 76

217

169

40

184

og medtages i spørgeskemaer for fx a t
afdække respondenternes geografiske o g
aldersmæssige fordeling. I undersøgelsen
blev respondenterne ligeledes spurgt om
medlemskab af organisationer med interesse
i naturbeskyttelse (herefter forkortet NGO),
hvilket tidligere har vist sig udslagsgivende
i forbindelse med befolkningens natursyn
( Kellert 1985).
Dataindsamling
To undersøgelser blev udført ved brug af
samme skema; en i felten og en online.
Feltundersøgelse fandt sted i Lille Vildmose
(herefter forkortet LV) hvor besvarelser blev
indsamlet fra tre lokaliteter: Besøgscentret,
Tofte Sø Fugletårn (herefter forkortet TS) og
Portlandmosens vandresti (herefter forkortet
PM). Besøgende i centret blev gjort opmærk
somme på skemaet, og ved indgangen til TS
og på informationstavlerne ved PM opsattes
hvert sted en spørgeskemapost, som blev
tilset dagligt. Feltarbejdet stod på i elleve
dage og gav i alt 209 brugbare besvarelser
og 59 delvist eller forkert udfyldte skemaer
(tabel l ) . Resultater fra TS og PM indgår i
det samlede resultat fra LV.

O n li n e u n dersøgelsen blev u d ført ved
brug a f SurveyXact (herefter forkortet
S X ) . Skemaet blev delt på D a n m a rks
Natrufredningsforenings Faceboak-side og
denne undersøgelse gav i alt 393 brugbare
og 73 delvist eller forkert udfyldte skemaer
(tabel l ) .
Resultaterne i denne artikel er baseret p å de
samlede besvarelser fra LV og SX (n = 602).
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Prøvestørrelsen (n) kan variere fra resultat
til resultat, og skyldes respondenter som har
undladt at besvare enkelte spørgsmål, men
ellers udfyldt skemaet korrekt og desuden
efterlyser svarmuligheder i påskrevne kom
mentarer. Prøvestørrelse fremgår derfor i
figur- og tabeltekster.
Databehandling
Kvantitative undersøgelser af stikprøver
medfører statistisk usikkerhed, som der
bør tages høj de for i databehandlingen.
Den statistiske usikkerhed fremgår af alle
resultater med et konfidensinterval på 95%
og indikereres med "+!-" kolonner i tabeller,
og ved hjælp af sikkerhedsgrænser på figurer.
Alle besvarelser er bearbejdet ved brug af
Microsoft Excel 20 1 1 og X2-tests er udført
med et signifikansniveau på 0,05.
RESULTATER
Geografisk fordeler respondenterne sig ho
vedsageligt mellem Jylland og Sjælland (tabel
l), og der var en overvægt af respondenter
fra region Midt- og Nordjylland i feltunder
søgelsen. I forhold til den danske befolkning
(Danmarks Statistik 20 1 3 ) er der en mindre
overrepræsentation afkvinder blandt respon-

Bornholm

denterne og gennemsnitsalderen ligger lidt
over landsgennemsnit (tabel l ).
Omstændigheder ved rewilding
Undersøgelsen viser, at 3 1 % mener at det er
ok at udsætte alle arter i Danmark, så længe
de blot kan overleve (figur l), 58% prioriterer
at der kun bør udsættes tidligere hjemmehø
rende arter, 59% mener at det ikke bør være
invasive arter (økologisk skadelige arter) og
27% prioriterer arter, som ikke er farlige for
mennesker og andre dyr (figur l ) . Resultatet
af et spørgsmål om omstændighederne ved
mulig introduktion af tidligere hjemmehø
rende m egafauna viser, at 43% mener dyrene
bør leve frit, 23% mener at dyrene kun bør
introduceres bag hegn, 13% mener at det
ikke bør være rovdyr og 1 3 % er helt imod
introduktion af dyrearter (figur 2).
Præferencer for introduktion af forskellige arter
af megafauna viser bred fordeling blandt respon
denterne (Boks 1). Bæver viser sig at være mest
populær og næsten alle mente at arten gerne må
leve frit i Danmark. Dernæst følger elg og vildsvin
(Boks l). Bison, ulv og los opdeler respondenterne
i omtrent lige store grupper af for og imod, dog
er der flere tilkendegivelser imod end for ved
introduktion af de to rovdyr (Boks 1).

BOKS l. PRÆFERENCER FOR DYREARTER
Et spørgsmål om hvilke arter af megafauna der frit kan udsættes i Danmark afslørede, at
nogle arter er mere populære end andre. Bæveren (Castor fiber) var den mest populære
idet 9 1 % (2,3%) mente at den gerne må udsættes. Dernæst fulgte: elg (Aices alces) 74%
(3,5%), vildsvin (Sus scrofa) 72% (3,5%), europæisk bison (Bison bonasus) 56% (3,9%),
ulv (Canis lupus) 48% (4,0%) og los (Lyn:< lyn:<) 42% (4,0%). Parenteser viser statistisk
usikkerhed (+l-): 95% konfidensinterval.

Hunulv (Canis lupus) fra Skandinavisk
Dyrepark. Foto: Sussie Pagh
Tabel 2: Respondenternes begrundelser for "Ja/Nej" til udvalgte arters genintroduktion frit i Danmark. Procent beregnet for n = 602. Respondenter
kunne afgive flere grunde pr. art. Besvarelser i alt: 5826. Statistisk usikkerhed: "+/-", 95% konfidensinterval.

Respondents 1-easons for answering "Yes/No" to reintroduction ofselected species in Den mark. Percentages calwlated with n
provide several reasons per species, total answers: 5826. "+/-" shows statistica! wJcertainty at a confidence level of95%.

ja, spændende
ja, hjemmehørende
Ja, nøgleart
Nej, farlig
Nej, uddød
Nej, hører ikke til
Antal pr. art

=

602. Respondents eau/d

Bæver (%)

+l-

Elg (%)

+1 -

Ulv (%)

+l-

Los (%)

+/-

Vildsvin (%)

+l-

Bison (%)

+l-

48

3,9

48

3,9

27

3,5

26

3,5

36

3,8

37

3,9

63
57
o
4

3,9
4,0
1 ,6

39
49
7
6

3,9
3,9
2,0
1,9

39
26
26
IS

3,9
26
3,5
2,9

23
20
21
Il

3,4
3,2
3,3
2,5

52
45
12
7

4,0
4,0
2,6
2,0

28
34
15
8

3,6
3,8
2,9
2,2

2

1,1

9

2,3

9

2,3

20

3,2

3

1,4

19

3,1

1091

Begrundelserne for valg af arter til mulig
introduktion i Danmark afslører stor forskel
i opfattelsen af de forskellige arter og deres
mulige funktioner i naturen (tabel 2), hvilket
stemmer overens med præferencerne for in
troduktion af forskellige arter (se billedtekst
herover), således at de mere populære arter
får flere positive begrundelser, og de mere
upopulære arter får flere negative begrun
delser (tabel 2).
De udvalgte forholdsregler til implemente
ring ift. rewildingprojekter i Danmark virker
til at være acceptable idet 74-94% er positivt
stemt over for hastighedsbegrænsning, be
grænset adgang og hunde i snor (figur 3).
Respondenterne forbinder primært vild og
ukontrolleret natur med fascination (75%), og
i mindre grad med velvære/tryghed ( 1 3% ) og
bekymring/utryghed (5%) (figur 4).
Kendskab til projekter
Resultater fra undersøgelsen viser, at mange
har kendskab til et eller flere naturgenop
retnings- (tabel 3a) eller rewildingprojekter
(tabel 3b) i Danmark. Skjern Å er det mest
kendte naturgenopretningsprojekt blandt
respondenterne med 63%, efterfulgt af gen
skabelsen af Filsø i Varde med 38% (tabel
3a). Af rewildingprojekter er introduktion af
bævere i Klosterheden det mest kendte (70%).
Herefter følger introduktion af europæisk
bison i Almindingen (56%) og vildheste på
Sydlangeland (50%) (tabel 3b).
Forskel mellem respondentgrupper
Antallet af medlemmer af en NGO med
interesse for naturbeskyttelse fordeler sig

1082

876

742

næsten lige i den samlede stikprøve med
48% medlemmer og 52% ild<e-medlemmer
(statistisk usild<erhed på 4,0% ved 95% kon
fidensinterval). Ved opdeling af besvarelser
fra LV og SX, er andelen afNGO-medlemmer
og ikke-medlemmer signifikant forskellige,
hvor 25% er medlemmer fra LV og 6 1 % er
medlemmer fra SX (tabel 4).
Besvarelserne fra hhv. LV og SX viste sig des
uden signifikant forskellige ift. andre spørgs
mål. Det ses blandt andet, at respondenterne
fra SX har en mere positiv opfattelse af vild
natur, af at også rovdyr kan introduceres
i Danmark samt af introduktionen af dyr
under frie forhold (tabel 4). Ligeledes ses et
signifikant større kendskab til både naturgen
opretnings- og rewildingprojekter i Danmark
for besvarelser fra SX (tabel 4).
DISKUSSION
Undersøgelsen viser, at der generelt er stor
interesse for naturen i Danmark og ligeledes
opbakning og interesse for praktiske om
stændigheder vedrørende muligheden for en
større diversitet af m egafauna i landet. Der er
først og fremmest opbakning til, at tidligere
hjemmehørende megafauna bør genintrodu
ceres og leve frit i Danmark, og i mindre grad
direkte modstand mod introduktion af arter.
Disse resultater er dog ikke ensbetydende
med, at respondenterne udelukkende går
ind for mere vild natur i Danmark, da ca.
1/. prioriterer, at dyrene bør leve bag hegn.
Indhegning af varierende omfang og tidsho
risont er ofte en del af rewildingprojekter for
at begrænse konflikter mellem mennesker

1095

940

og dyr (Navarro & Pereira 20 1 2; Sandom
et al. 2012a; Teel et al. 2010; Donlan et al.
2006). Indhegning har til gengæld også
ulemper ved at være omkostningsfuld og
kræve vedligeholdelse (Sandom et al. 20 1 2a)
og desuden vil populationsregulering af den
indhegnede fauna være nødvendig for at
opretholde sunde bestande (Sandom et al.
2013a). Introduktion af arter bag hegn har
vist sig at fungere ved at skabe lokale for
bedringer af naturen (Sandom et al. 201 3b;
Griffiths et al. 20 1 0; Fuhlendorf et al. 2008),
men hvis målet med rewilding er at genskabe
naturområder med selvkørende successi
onsprocesser og dynamikker, vil det på sigt
betyde, at hegnene må fjernes, og ligeledes at
toprovdyr (rovdyr øverst i fødekæder, med få
eller ingen naturlige fjender) genintroduceres
til at regulere bestandene (Ripple et al. 20 1 4;
Sandom et al. 20 1 3a; Donlan et al. 2006; Soul e
& Noss 1998).
Ufarlig natur
Store planteædere vælges ofte til at udføre
naturpleje på grund af deres artsspecifikke
græsningsegenskaber (Buttenschøn 2 0 1 3 ;
Sandom e t al. 201 3b; Griffiths e t al. 2010).
De genintroduceres ofte til områder, hvor
de er gået tabt eller til nye områder som
erstatning for en uddød art (Sandom et al.
20 1 3b; Griffiths et al. 2 0 1 1 ; Fuhlendorf et
al. 2008). Tidligere undersøgelser viser, at
planteædere generelt har et bedre omdømme
blandt befolkningsgrupper (end for eksempel
rovdyr), og at de i højere grad anses som
betydningsfulde arter for naturen (Kellert
1 985). Resultater fra denne undersøgelse
er i overensstemmelse hermed, da de for
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Figur 1 : Besvarelse på spørgsmål: "Hvad synes
du om at dyrearter udsættes i den danske natur?';
flere svar pr. respondent, hvilket betyder procent
summerer op til mere end 100%. Den procent
mæssige svarfordeling er udregnet ved n = 602.
Grøn: For udsætning af dyr. Rød: Imod. Blå: An
det/Ved ild<e. Sild<erhedsgrænser viser statistisk
usild<erhed, 95% konfidensinterval.

� I,.,

�I-

0,6
0,5
0,4

� I-

0,3

� I-

0,2

r*-1

[b

Dårligt

Andet/Ved

0,1
o

Overleve

Oprindelig

I kke l nvasiv

I kke fa rlig

ikke
0,5

Answers to the question: "What is your opinion on
releasing a nimais in to Danish nature?", respon
dents could provide several answers which means
that percentages exceed 1 00%. n = 602. Green: Pro
release of animals. Red: Against. Bhte: Other/Don't
kno w. Error bars represent statistical uncertainty at
a con.fidence level of95%.
Figur 2: Besvarelse på spørgsmål: "Bør man for
søge at genudsætte flere af de større dyrearter som
tidligere har levet i Danmark (fx bison, vildsvin
og ulv)?'; et svar pr. respondent. Procentmæssig
svarfordeling er udregnet ved n 602. Grøn: For
udsætning af dyr. Rød: Imod. Blå: Andet/Ved
ikke. Sild<erhedsgrænser viser statistisk usild<er
hed, 95% konfidensinterval.
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implementation ofprecautionary measures with re
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Dags kept in leash. n = 602. Error bars represent
statistical uncertainty at a con.fidence level of95%.
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konfidensinterval.
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Elg (Alces alces) på vej over skovsti i
Sverige. Foto: Sussie Pagh
Tabel 3a: Respondenternes kendskab til naturgenopretningsprojekter i Danmarie Respon
denter kunne vælge flere svar. Procent udregnet for n = 602. Statistisk usikkerhed: "+l-·:
95% konfidensinterval.

T11e respondents' knowledge af nature management projects in Demnark. More than ane an
swer alloiVed. Percentage calculatedfor n = 602. "+!- " represents statistical uncertainty at a
confidence level af 95%.
Naturgenopretning:

Skjern A, Midt- Vestjylland
Filsø, Varde
Naturpark Amager, KBH
Ingen kendskab
Andre
Odense A, Odense
Holmegaard Mose, Næstved
Hostrup Sø, Aabenraa
Total

Antal

%

+1- (%)

377

63

3,9

226

38

3,9

130

22

3,3

1 24

21

3,3

1 12

19

3,1

104

17

3,0

73

12

2,6

35

6

1 ,9

1 181

Tabel 3b: Respondenternes kendskab til rewildingprojekter i Danmark. Respondenter
kunne vælge flere svar. Procent udregnet for n = 602. Statistisk usikkerhed: "+/-': 95% kon
fidensinterval.

T11e respondents' knowledge af reiVilding projects in Den mark. More than ane answer allowed.
Percentage calculatedfor n = 602. "+l- " represents statistical uncertainty at a confidence level
of95%.
Antal

%

Bæver (Castor fiber), Klosterheden
Bison (Bison bonasus}, Bornholm

421

70

3,7

338

56

4,0

Vildhest (Equus ferus), Sydlangeland

299

50

4,0

Eghjort ( Lucanus cervus), Dyrehaven
Odder (Lutra lutra}, Vestsjælland

269

45

4,0

238

40

3,9

Ingen kendskab
Andre

71

12

2,6

37

6

1,9

Spættet sæl (Phoca vitulina}, KBH Havn

29

5

1,7

Rewildingprojekter:

Total

det første viser, at de store planteædere er
de mest vellidte hos respondenterne og for
det andet, at omtrent 30% prioriterer, at de
dyr, som introduceres, ikke er rovdyr eller
udgør fare på anden vis. Mens mange godt
kan forstå og anerkender det gavnlige i at
give plads til de større planteædere, så ser
følelser og frygt i højere grad ud til at spille
ind på folks opfattelse af de større rovdyr
(Navarro & Pereira 2012; Kellert 1985). Dette
er en stor udfordring for naturbeskyttelsen
og rewilding (Ripple et al. 20 1 4; Sandom et
al. 2 0 1 3a, Rippie & Beschta 2012; Estes et
al 20 1 1 ; Soule & Noss 1 998), hvorfor infor-

+1- (%}

1702

mation som forklarer om de større rovdyrs
økologiske funktioner og som s amtidig
adresserer de skeptiske/negative holdningers
følelsesmæssige grundlag, bør være en del af
indsatsen, hvis man ønsker at genintroducere
større rovdyr til naturområder.
Interesse og information
Resultaterne i denne artikel stammer fra to
forskellige spørgeskemaundersøgelser: En
udført i Lille Vildmose (LV) og en udført on
line (SX) Respondenterne i SX blev introdu
ceret til spørgeskemaet igennem Danmarks
Naturfredningsforenings Facebook-side.

Resultaterne herfra viser, at signifikant flere
respondenter i denne undersøgelse er med
lem af en NGO i forhold til undersøgelsen
i Lille Vildmose. På denne baggrund kan
respondenterne fra (SX) overordnet karak
teriseres ved at de udviser en vis interesse
for naturen. Respondenterne, som udfyldte
skemaet i Lille Vildmose, udviser også en
vis naturinteresse ved blot at have opsøgt
naturområdet. De to respondentgrupper
kan derfor siges at have naturen som fælles
interessefelt, i en dog uvis grad.
Sammenligning af besvarelser fra LV og SX
viser andre resultater, som kan indikere, at
respondenterne fra onlineundersøgelsen
har større interesse/kendskab til naturen
i Danmark og da signifikant flere respon
denter fra SX er NGO-medlemmer, kan en
tilnærmelse være, at et medlemskab af en
NGO, kan associeres med større interesse og
forståelse for naturen. Dette kan blandt andet
begrundes med følgende: ( l ) Respondenter
fra SX har signifikant større kendskab til
naturgenopretnings- og rewildingprojekter i
Danmark, (2) signifikant flere respondenter
fra SX prioriterer, at kun oprindelige arter
gen introduceres, (3) signifikant flere fra
SX siger ja til at ulv og los må leve frit, ( 4)
signifikant flere respondenter som ikke er
NGO-medlemmer kender til det opdigtede
projekt med spættet sæl i Københavns Havn.
Undersøgelsens resultater kan således in
dikere, at interesse for naturen kan sættes i
forbindelse med et øget kendskab til og for
ståelse af naturens sammensætning, hvilket
ligeledes afspejler en mere positiv indstilling
over for rewildingprojekter og vild natur ge
nerelt. Sammenlagt med tidligere resultater
(Navarro & Pereira 20 1 2; Teel et al. 20 1 0;
Bauer et al. 2009; Kelleri 1 985) giver dette
belæg for, at viden og information omkring
natur og dens dynamikker, er en væsentlig
faktor, som kan influere befolkningsgruppers
natursyn og dermed også deres opfattelse
af rewilding og forskellige arters funktion
i naturen.
Konlduderende bemærkninger
Rewilding kan betyde en forbedring af na
turområders økologiske tilstand, men det vil
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Tabel 4: Oversigt af resultater fra x2-tests mellem besvarelser fra LV og SX. P-værdier beregnet ud fra fordeling af besvarelser i hver grup
pe; n (LV) = 209, n (SX) 393.
=

Results from x2-tests when comparing answers from Lille Vildmose (LV) and the Online survey (SX). P-values calculatedfrom the distributi
ons of answers in each group; n (LV) 209, n (SX) 393.
=

=

Spørgsmål/parameter:

LV

P-værdi

SX

P-værdi

NGO-medlemskab

Ikke-medlem

<0,05

Medlem

<0,05

Kendskab til rewildingprojekter

Større kendskab

<0,05

Kendskab til naturgenopretningsprojekter

Større kendskab

<0,05

Udsætning af uspecificerede dyrearter

Ja, ikke farlige

<0,05

Ja, oprindelige arter

<0,05

Ulv frit i DK

Nej

<0,05

Ja

<0,05

Los frit i DK

Nej

Ja

<0,05

Udsætning af hjemmehørende megafauna

Bag hegn
Ikke rovdyr

<0,05
<0,05

Leve frit

<0,05

Sindstilstand i vild natur

Bekymring
Ved ikke

<0,05
<0,05

Velvære
Andet

<0,05
<0,05

samtidig betyde nye udfordringer for nuti
dens samfund (Sandom et al. 201 3a; NavatTo
& Pereit·a 2012). Introduktion af megafauna
kan også forøge antallet af konflikter mel
lem dyr og mennesker. Sådanne konflikter
kan dog imødekommes og begrænses ved
brug af information, forvaltningsplaner og
forholdsregler (Buttenschøn 2013; Teel et al.
2010; Donlan et al. 2006). Undersøgelsens
samlede resultater indikerer, at den danske
befollUling har forståelse for, at der bør tages
hensyn til naturen, hvis dens tilstand skal
forbedres. Ønsker vi i denne sammenhæng at
gøre brug af rewilding, viser undersøgelsen,
at befolkningens interesse for og forhold til
naturen kan have stor betydning for, hvilke
dyrearter, der kan komme i betragtning til
udsætning i naturen.
Fremtidige undersøgelser kan med fordel
forøge den samlede prøvestørrelse og der
med opnå et mere repræsentativt resultat
med mindre statistisk usikkerhed. Ligeledes
vil kvalitative interviews kunne bruges til at
nuancere resultaterne.
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Ekskursionsberetning: Alegræskatastrofen og Hj arnø

Tekst ogfotos af Egil Holm
En voldsom epidemi ramte de europæiske
farvande omkring 1932. Den dræbte ålegræs
set; i de danske farvande overlevede det kun i
brakvand, især i Østersøen. Årsagen tilskrives
algesvampen Labyrinthula, men det er ikke
sikkert.
Konsekvenserne var meget omfattende og
virker endnu. Før ca. 1932 groede der ålegræs
overalt på sandbund ned til en halv snes me
ters dybde. Bevoksningen blev beskrevet som
undersøiske enge, for planterne stod meget
tæt ligesom græsser på en eng, og bladene
kunne blive op til 2 m. Ålegræs er en frøplante.
Dens rødder og jordstængler gennemvævede
sandbunden og forhindrede effektivt bølgerne
i at rode op i havbunden. Desuden dæmpede
planterne bølgernes angreb på kysterne. Da
ålegræsset forsvandt, blev det ikke erstattet af
alger; de kan ikke gro i sandbund, men kræver
sten eller muslingeskaller til fæste.
Nu kunne bølgerne og havstrømmene erodere i
havbunden, og sandet blev mange steder kastet
op i revler, odder og strandvolde. Strandens
planter spreder som regel deres frø ved hjælp
afhavstrømmene; frøene spirede i det nye land
og fæstnede sandet med rødderne. Når det var
sket, kunne havet ikke fjerne det nye land, og
derfor blev Danmarkskortet forandret. Det kan
følges ved at sammenligne målebordsbladene
fra ca. 1930-60 med senere kort, eller luftfoto
grafierne fra 1954 til nutiden. I Horsens Fjord er
der vokset kilometerlange odder ud fra Hjarnø
og fra kysten sydøst for Snaptun, og nye øer
på op til 400 meters længde er dannet mellem
Hjarnø og Alrø. Det har været til stor nytte for
fuglene, der har fået nye rugepladser.
Nye og gamle odder på Hjarnø
Der er to store odder på Hjarnø. Den nordlige
odde er ny; den er ikke på målebordsbladet fra
1950 og er vokset l km ud siden. Den vokser
stadig. I læ bag den er der en lagune, hvor
søsalat trives; løvet kan blive 50- 100 cm bredt.
Man kan gå på odden eller vade ud til spidsen.
Søndre Odde er gammel; den var der længe
før ålegræskatastrofen. Sandet i den stammer
fra Hjarnø klint på øens sydøstside. Den er 5
meter høj og angribes stadig af Kattegats bølger.
Odden er bygget af strandvolde; de kan ses i

vegetationen. Rynket rose vokser på voldenes
ryg, mens strandmalurt og andre planter gror i
de fugtige lavninger. Odden skifter form under
stormflod, men den kan ikke blive længere,
fordi spidsen er nået ud til den ca. 20 meter
dybe undersøiske dal, der adskiller Hjarnø fra
fastlandet.

Et tegn på rigdommen er de mange muslinge
og snegleskaller, der er skyllet op på stranden.
Særligt påfaldende er den amerikanske kniv
musling, der kom hertil omkring 1980 og nu
kan dominere stranden. Blåmuslingen fiskes
i fjorden; her er der også havbrug med bl.a.
ørreder.

Dalen var en ådal i Fastlandstiden for 8 - 10.000
år siden, da havspejlet lå 30 meter lavere end i
dag. Der er kraftig strøm her, for hovedparten
af tidevandet i fjorden går ud og ind gennem
den. Det er gennemsnitligt 15 millioner m3,
der skyller ud og ind ved flod og ebbe; tide
vandsamplituden er 30-40 cm. Det betyder, at
der er rigtig tidevandskys t, tørlagt ved ebbe og
vanddækket ved flod i de lavvandede områder
ved kysterne. Fuglene får på denne måde den
rigtige vanddybde til fouragering, og meget af
havbunden omkring øerne bliver tilgængelige 4
gange i løbet af døgnet. Et punkt på havbunden
får samme vanddybde, både når vandet stiger
ved flod, og når det falder ved ebbe. Det er en af
forklaringerne på, at Horsens Fjord og dens øer
gæstes af et stort antal trækfugle, og at mange
arter af fugle ruger her.

Hjarnø Klint
Hjarnø Klint er under stadig nedbrydning, og
her kan man se geologiske fænomener. Hoved
parten afklinten er istidsaflejringer: Moræneler
og smeltevandsand og -grus. Det er foldet og
forkastet under trykket fra de sidste gletsjere,
og nogle af lagene står lodret. Istidslagene
hviler på tertiære aflejringer: Sortbrune lag
med lerjernsten, ler og sand fra Oligocæn, og
derunder hvid søvindmergel fra Eocæn. Disse
lag er undertiden blottede, til andre tider dæk
ket af nedskredet istidsmateriale. I klinten ruger
mange digesvaler.

Horsens Fjord og de andre østjyske fjorde
er meget rige på plankton og havdyr. Der er
rigelig næring i vandet, og dets sommertem
peraturen er hyppigt over 20°; der er målt op
til 26°. Vandet er ilt rigt, for vanddybden er så
ringe, at vinden kan blande vandet ved bunden
og i overfladen. Iltsvind forekommer kun, hvis
iltfattigt vand strømmer ind fra Kattegat, og
det sker med års mellemrum. 32% af Fjordens
areal er mindre end l meter dybt, og 94% ligger
mellem O og 6 meter.
Omkring 1970 var Horsens Fjord næsten død
på grund af forurening. Kloakkerne sendte
vandet urenset ud i fjorden, og lossepladsen var
en næsten 2 km lang halvø i selve fjorden uden
beskyttelse mod bølgernes og havstrømmenes
angreb. I løbet af l970'erne blev der bygget
rensningsanlæg, og i 1982 blev lossepladsen
tæmmet. Rensningen er løbende blevet for
bedret siden, og nu i 20 14 er vandet næsten
rent. Fuglene har det godt ifølge jægere og
ornitologer, de fleste havdyr og planktonet er i
god stand. Ålegræsset er dog kun sparsomt til
stede, måske vil det brede sig de kommende år.

' Byskol'l'ej 4, 8751 Gedved. E-mai/: eigil.holm@pc.dk, www.eigilholm.dk
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Flora, fugle og flinteredskaber
Hjarnø har en lille skov, der er artsrig. Et
værdifuldt rigkær findes ved Hvidkilde; her
er fundet skarntyde, kvan, smalbladet hare
øre, strandloppeurt og mange andre planter.
Strandenge og strande findes på odderne og
i nordøsthjørnet (Bregnholt), se kortet. I alt
er der fundet over 400 arter af højere planter.
Udførlige plantelister findes på nettet i Søren
Højagers hæfte om Hjarnø, se litteraturlisten.
Der er stormmågekoloni på Søndre Odde,
hættemågekoloni ved Bregnholt og en sølv
mågekoloni på Nordre Odde. Her ruger også
sildemåge og svartbag. Sorthovedet måge har
også ruget her. Danmarks største splitterneko
loni (800 par 20 12) findes her.
En restaureret gruppe af skibssætninger (Kai
vestene) fra jernalderen findes ved roden af
Søndre Odde. Stenalderredskaber og ilinteflæk
ker er almindelige på stranden; de stammer fra
sunkne bopladser på havbunden.
Det er nemt at komme til Hjarnø. Bilfærgen fra
Snaptun sejler hver halve time, og overfarten
varer 5 minutter. Et godt net af stier og veje
fører til alle interessante lokaliteter. Stranden
kan befærdes, i hvert fald ved lavvande.

E K S K URSIONSBERETNI NG

Kort over Hjarnø med lokaliteter angivet. Forslag til fodtur: Havnen, Kirken, Hvidkilde rigkær, over broen til Søndre Odde, langs ldinten
til vejen gennem byen, tilbage til havnen.
3.
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Hjarnø Dyb

Odden

Hjarnø set fra vest. Nordre Odde til venstre, Søndre Odde til højre. Hjarnø by ligger langs vejen midt gennem øen, og markerne går vinkelret
på vejen ud fra de enkelte gårde. Skoven ses ved byen. Havnen til højre. Strandengenes udstrækning ses. Øens areal 3 , 1 km3 ( 14.8.20 12).
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Hjarnø Klint består af moræne og lagdelt
smeltevandssand, der er aflejret i vand og
har ligget vandret til at begynde med. Se
nere er en gletsjer rykket ind over landet,
har foldet lagene og rejst dem på højkant.
Senere igen er lagene frosset, hvorved der
er dannet en revne. Da isen smeltede, skred
sand og grus og udfyldte revnen midt i bil
ledet. ( 1 3.5.20 12).

Søndre Odde. Kirken til venstre. Bro til Od
den. Den er bredest yderst, her ses strand
voldenes næsten parallelle buer, tegnet i
rynket rose og andre buske ( mørkegrøn).
Lavningerne er lysere grønne. Hvidgrøn:
Strandmalurt Den dybe rende på godt 20
m tegner sig som mørkt vand, der når ind
til oddens spids. ( 14.8.20 12).

6. Nordre Odde er vokset ud siden ca. 1 950
og er l lan lang. De mange odder, der rager
ind i lagunen, er tidligere ender af odden.
Den luaftigste oddevækst sker ved stormflod.
( 14.8.20 12).
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Hjarnø Klint skrider, så der dannes amfiteaterlignende afdelinger. (6.8. 1 997).

Den amerikanske knivmusling (Ensis americanus) kom til Horsens Fjord efter 1 980 og er en invasiv art. Her ses den skaller på stranden, de
kan være op til 1 5 cm lange.
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