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Lederen er skrevet af  forskellige frem-
trædende personer som er menings-
dannere med indflydelse på dansk na-
turformidling og naturforvaltning. red

dette er titlen på en stor og billedskøn bog 
af journalist søren olsen der udkom i år, og 
som anmeldes i dette nummer. i indlednin-
gen til bogen starter olsen med begivenhe-
den der satte ulven på landkortet herhjem-
me igen, nemlig billedet der blev taget i 
2012 i hanstholm vildtreservat, og efterføl-
gende cirkulerede i hele danmark. Ulven er 
også tema for tre artiklee i denne udgave af 
flora og fauna, og jeg vil i resten af denne 
leder kort præsentere enkelte videnskabsfi-
losofiske overvejelser, der generelt peger på 
den bagvedliggende sammenhæng mellem 
vores natur- og selvforståelse, der kommer 
til udtryk i den værdi (positiv som negativ) 
vi tillægger et stykke natur som en ulv. 
den danske filosof, hans fink, har betegnet 
natur (og kultur ligeså) som et hyperkom-
plekst begreb, dvs. det evner at omfavne 
modsatrettede betydninger. f.eks, forstår 
vi natur som noget der både er adskilt fra 
det vi gør, som er kulturbåret, men sam-
tidig også noget som vi mennesker tager 
del i. mennesket er som art en del af den 
biologiske mangfoldighed, men samtidig 
er mennesket også en aktiv begrænser eller 
fremmer af diversiteten gennem forskellige 
kulturelle tiltag. Biodiversitet er også noget 
vi kan forbinde med faktuelle sammen-
hænge, vi kan tælle de forskellige arter og 
undersøge, hvad det betyder, at diversiteten 
formindskes henholdsvis forøges. samtidigt 
står vi overfor værdimæssige spørgsmål 
om, hvor divers denne diversitet bør være. 
den sidste pointe er vigtig, fordi den peger 
hen i retning af, at vi videnskabsteoretisk 
befinder os i en ”post-positivistisk” fase. vi 
kai ikke radikalt adskille fakta og værdier. 
vores forsøg på at forstå forandringer i 
naturen er båret af en informeret stillingta-
gen, mere eller mindre teoretisk, om både 
faktuelle sammenhænge og hvad vi synes 
er rigtig og forkert. men åbner vi så ikke op 
for, at det den enkelte så synes, det subjekti-
ve, det personlige kommer til at overskygge 
det faktuelle? 
ikke når vi snakker om et begreb som natur 
eller biodiversitet, for det angår os alle, og 
det at ytre sig om dette må, derfor, som in-
formeret stillingtagen, ses som forpligtende 
på en måde, der rækker udover en appel til 
det følelsesmæssige eller personlige. Nemlig 

til at tage udfordringen op, at det angår no-
get der omfatter mere end menneskep. vi 
kan også her notere, at den ofte brugte di-
stinktion mellem ”instrumentel værdi”, dvs. 
at natur er et middel til noget andet, f.eks. 
menneskets selvopretholdelse, og ”intrin-
sisk værdi”, dvs. naturen som bærende en 
værdi i sig selv uafhængigt af mennesket, 
ikke kan opretholdes. for distinktionen er 
selv et udtryk for menneskelig værdisæt-
ning af noget og melder sig derfor i koret af 
andre værdisætninger af natur af bl.a. etisk, 
æstetisk, økonomisk, religiøs eller rekreativ 
karakter. Naturens værdi har derfor altid 
et antropologisk element, der dog kommer 
til udtryk på forskellig vis gennem menne-
skets forståelse af sig selv i relation til natur. 
men hvordan skal vi forstå og vurdere alle 
disse forskellige udtryk for stillingtagen? 
videnskabsfilosofisk må vi mindst skelne 
mellem tre aspekter. for det første, at en 
værdisætning af natur er forbundet med 
et helt overordnet verdenssyn. hvordan vi 
end tillægger værdi(er) til natur, så er det 
del af at relatere disse værdier til et over-
ordnet perspektiv på verden. hvis vi be-
tragter natur udelukkende som havende en 
instrumentel værdi, er det svært samtidigt 
at opretholde et overordnet romantisk per-
spektiv på verden. her må vi spørge og be-
skrive, hvad det er for et overordnet syn på 
natur man forudsætter henholdsvis gerne 
vil fremme. for det andet må vi kunne ret-
færdiggøre og give grunde, der kan støtte 
vores teoretiske og praktiske forsøg på 
værdisætning. en informeret stillingtagen 
må baseres på en fornuftig vurdering af de 
relevant fakta, og må undersøges fra flere 
perspektiver i en åben proces, hvor ingen 
af disse perspektiver har ”carte blanche” på, 
hvad der er rigtigt eller forkert på forhånd. 
heri ligger en yderligere grund for påstan-
den ovenfor, at en appel til følelser og rent 
personlige holdninger ikke formår at fange 
den forpligtende sammenhæng, som et 
begreb som natur er del af. da disse ofte er 
vilkårlige, impulsive og uforudsigelige, er 
det svært at tilkende dem en betydning og 
vægt i en overordnet og forpligtende sam-
menhæng. 
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habitatrelateret føde hos ræv (Vulpes vulpes) i land-
brugsområder  

Sussie Pagh1, Rune Skjold Tjørnløv2, Jesper Kjær Illemann3, Søren Tolsgaard4 & Mariann Chriel5

1 Bjergfyrvej 11, 8250 Egå. mail: sussiepagh@gmail.com, 2 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, 3Danmarks 
Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde, 4 Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus C, 5 DTU-Veterinærinstituttet, Sektion for Diagnostik og Beredskab, 
Danmarks Tekniske Universitet, Bülowsvej 27, 1870 Frederiksberg C.

Habitat related diet of red foxes (Vulpes vulpes) in rural areas of Denmark
The food of breeding foxes in rural areas of denmark was studied in two areas (3,5 x 
3,5 km) on djursland, denmark. The study was based on 149 scats collected around 
breeding 11 dens. The landscape parameters (area of crop fields, meadow, grassland, 
forest and natural biotopes) of the two study areas were digitized from orthophotos 
(2010). The diet of the foxes in the two areas differed significantly regarding to the 
amount of small rodents, roe deer and insects. The main diet (calculated biomass) of 
the foxes in “study area i”, a comparatively intensively managed agricultural area, was 
mainly small rodents (62%), birds mostly wildfowl, passerines and waterfowl (23%) 
and roe deer (7%), whereas the food of foxes in an area with more extensively managed 
agriculture, more forest and many hunting estates “study area ii” was roe deer (38%), 
small rodents (22%) and birds (20%), mainly passerines and wildfowl. field-/common 
vole (Microtus agrestis/arvalis) was the most common rodent identified in the food of 
the foxes. The occurrence of brown hare (Lepus europaeus) in the food of the breeding 
foxes was low (<5%) in both areas. insects in the diet of the foxes, mainly larger beetles 
from the carabidae family, seemed to reflect the surrounding habitat. The diet of foxes 
varied markedly between the study areas and seemed to reflect the agricultural practice 
of the areas. Natural habitats for field-/common vole i.e. open permanent grasslands 
may be of great importance in order to lower predation pressure on other wildlife in 
agricultural areas.

Key words: red fox, Vulpes vulpes, diet, rural areas, habitat
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den første danske fødeundersøgelse 
af ræve (Vulpes vulpes) var af Bistrup 
(1990). han fik biologen herluf Winge på 
Zoologisk museum, kbh., til at undersøge 
indholdet af 40 maver fra ræve nedlagt i 
frydendals skovdistrikt. På baggrund af 
denne undersøgelse konkluderede Bistrup 
følgende: ”Der vil formentlig heraf kunne 
drages den Slutning, at Ræven spiller en me-
get vigtig Rolle ved at forringe Musenes An-
tal. Ikke alene fortærer den en stor Mængde; 
men den tilfredsstiller sikkert sin Jagtlyst ved 
at fange og ødelægge adskillige Mus ud over 
det, den selv fortærer; i alt fald er det flere 
gange lykkedes mig at se den fange Mus, som 
den ikke fortærede. Hermed skal det ikke 
være sagt, at Ræven alene kan magte den 
Opgave at afværge en Museødelæggelse; men 
den bliver dog altid et for vore Bøgeforyngel-
ser højst nyttigt Dyr”. 

talrige fødeundersøgelser af ræve både her-
hjemme og fra udlandet (se senere) vidner 
om rævenes tilpasning til mange forskellige 

habitater.  der mangler imidlertid viden om, 
hvordan forskellige landskabsparametre og 
fødegrundlaget påvirker rævens fødevalg. en 
viden, som kan blive nyttig i forvaltning af 
ræve og andre arter, især arter, som er sårbare 
overfor rævens prædation.

der er indtil dato fem artikler om rævens 
føde i danmark (Bistrup 1890, Jensen & 
sequeira 1978, Nielsen 1990, meisner et al. 
2014, Pagh et al. in prep.). Jensen & sequeira 
(1978) undersøgte 285 maver fra perioden 
1965-70, fortrinsvis fra ræve nedlagt ved jagt 
i sønder- og i østjylland. Undersøgelsen viste 
at smågnavere, især markmus (Microtus agre-
stis/arvalis), var det hyppigst forekommende 
fødeemne, og at hare (Lepus europaeus) var 
en vigtig del af rævens føde. herudover fandt 
man en lang række fugle (især spurvefugle og 
hønsefugle) samt affald fra husdyrproduktion 
(griseaffald og fjerkræ) samt insekter og frugt. 
Jensen & sequeira (1978) giver også en over-
sigt over 33 artikler, som omhandler rævens 
føde rundt om i europa. 

Nielsen (1990) sammenligner i marselis-
borgskoven ved aarhus føden hos rævene 
i den bynære del af skoven med føden hos 
ræve i den del af skoven, som er omkranset 
af landbrugsområder. Undersøgelsen (ca. 
200 ekskrementer) viste, at hovedføden 
hos både bynære- og landlevende ræve 
udgøres af smågnavere, men at der findes 
flere spurvefugle i føden hos rævene fra 
bynær skov.  

meisner et al. (2014) viste fra tøndermar-
sken, at rævene i vadehavet ernærede sig 
af fugle, især andefugle, som sammen med 
smågnavere (især markmus) og kadavere 
fra får udgjorde basisføden. Prædation 
(Boks 1) på vadefuglenes reder var af lej-
lighedsvis karakter formentlig i forbindelse 
med musejagt (meisner et al. 2014).

senest har en historisk sammenlignende 
fødeundersøgelse af ræve i danmark vist, 
at andelen af markmus i rævens føde i 
dag svarer til andelen for mere end 40 år 
siden. andelen af hare og rådyr (Capreolus 
capreolus) i føden er imidlertid hhv. faldet 
og steget fra 1970 til i dag (Pagh et al. in 
prep.) og skyldtes uden tvivl de store be-
standsændringer hos de to arter.

europæiske fødeundersøgelser af ræve 
viser, at smågnavere (især studsmus) sam-
men med kadavere af større dyr, fugle og 
harer eller kaniner generelt udgør rævenes 
basisføde, men at ræve æder mange for-
skellige fødeemner, fx padder, insekter og 
frugt, desuden at ræve klarer sig i mange 
forskellige habitater (fx englund 1965, 
kolb & hewson 1979, Leckie et al. 1998, 
Cagnacci et al. 2003, dell´arte et al. 2007). 
i 1981 kommer den første fødeundersøgel-
se af byræve i London (harris 1981), som 
sammen med senere undersøgelser viser, 
hvordan rævene i byer foruden smågnave-
re lever af organisk affald fra husholdnin-
ger og føde fra villahaver, fx kæledyr samt 
foder udsat til disse, spurvefugle, fuglekug-
ler fra foderbrættet, frugter og bær (harris 
1981, Nielsen 1990, Contesse et al. 2004). 

en række artikler omhandler de metoder, 
der anvendes til studier af rævens føde, 
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dvs. omregningen af det ufordøjede mate-
riale, som findes i rævenes ekskrementer 
eller i maver, til den kost som ræven har 
spist (Lockie 1959, goszczyński 1974, 
Putman 1984, reynolds & aebischer 1991, 
Cavalini & volpi 1995, klare et al. 2011). 
konklusionen på disse metoder er, at der er 
stor usikkerhed forbundet med beregning 
af den biomasse, som ræven har ædt, men 
at biomassen beregnet via omregningsfak-
torer fundet ved fodringsforsøg med ræve 
trods alt giver det bedste billede af rævens 
fødesammensætning (klare et al. 2011).

intensivering af landbruget har betydet, at 
det dyrkede land har ændret sig radikalt. 
mange naturlige og udyrkede småbiotoper 
i det danske agerland er forsvundet, især 
fra slutningen af det 19 årh. og til i dag (Le-
vin & Normander 2008). en konsekvens af 
ændringerne i landbrugsdriften er, at antal-
let af agerhøns (Perdix perdix) og harer er 
faldet drastisk især indenfor de seneste 50 
år (schmidt et al. 2004, smith et al. 2005, 
kahlert et al. 2008, kuijper et al. 2009, 
knauer et al. 2010). På den anden side er 
vildtudbyttet af specielt rådyr og mange 
andefugle steget markant (vildtudbyt-
testatistik fra dCe, asferg 2014). årsagen 
til bestandsnedgange af agerhøns og harer 
regnes for at være forårsaget af intensive-
ring af landbrugsdriften, men prædation 
især fra ræv, menes at være en forstær-
kende begrænsende faktor især for harebe-
stande (Bro et al. 2000, schmidt et al. 2004, 
smith et al. 2005, Panek 2009, reynolds et 
al. 2010, knauer et al. 2010). 

Bortregulering af ræv kan have en effekt i 
forhold til at øge jagtudbytte af agerhøns 
og harer (Panek al. 2006, reynolds et al. 
2010), men reguleringen har oftest ikke 
den langsigtede bestandsfremmende effekt 
(Coté et al. 1997) på de arter, som man øn-
sker at fremme bestandsantallet hos. dels 
fordi ræve hurtigt rekoloniserer områder, 
hvor de er reguleret bort (reynolds et al. 
1993, Webbon et al. 2002, Bolton et al. 
2007), og dels fordi andre konkurrerende 
prædatorer tilgodeses af rævens fravær 
(Carlsson et al. 2010, Parish & sotherton 
2007). det betyder, at prædationstrykket 

(Boks 1a) fastholdes af andre ”kompense-
rende” prædatorer, med mindre de øvrige 
prædatorer reguleres væk. Bortregulering 
af ræve og andre rovdyr bør imidlertid også 
naturligt afstedkomme etiske overvejelser i 
forhold til bortskydning af hjemmehørende 
arter til fordel for andre hjemmehørende 
arter. større diversitet i landskabet og store 
musebestande fremhæves som nogle af de 
faktorer, som sænker rævens prædations-
tryk på jagtbare arter (smith et al. 2005, 
Panek 2009, knauer et al. 2010), og habi-
tatændringer foreslås derfor som en mere 
langsigtet løsning til at sænke prædations-
trykket. hvis der kan findes sammenhænge 
mellem rævens føde og landskabsparame-
tre, kan disse evt. i fremtiden bruges som 
forvaltningsredskab til at sænke prædati-
onstrykket på udvalgte arter. 

formålet med denne undersøgelse er at 
afdække landskabets betydning for rævens 
fødevalg, og om muligt at findes sammen-
hænge mellem rævens føde og landskabs-
parametre.

Metode
rævens føde i intensivt dyrkede landbrugs-
områder sammenlignes med ræves føde 
i ekstensivt dyrkede landbrugsområder. 
seks landbrugsområder, to i sønderjylland 
og fire på djursland, blev kortlagt for ræ-
vegrave med hjælp fra lodsejere og lokale 
jægere. tre områder var intensivt dyrkede 
landbrugsområder og tre mere ekstensivt 
dyrkede med mange småbiotoper. fire 
områder måtte imidlertid opgives, fordi 
det ikke var muligt at samle tilstrækkeligt 
materiale. den lave forekomst af ynglende 
ræve skyldtes formentlig hvalpesyge (Pagh 
& Chriél 2014). tilbage blev to områder 
af 3,5 x 3,5 km med et tilstrækkeligt antal 
ynglegrave til at gennemføre en fødeunder-
søgelse; et intensivt dyrket og et ekstensivt 
dyrket område hhv. ”område i” og ”om-
råde ii”.

Undersøgelsesområder
”Område I” på djursland nær grenaa 
(hjørnekoordinater: sv 61.1100, 62.55700; 
sø 61.4600, 62.55700; Nø 61.4600, 
62.59200; Nv 61.1100, 62.59200) er et 

intensivt dyrket landbrugsområde. i den 
vestlige del af området er der et smalt om-
råde med blandet krat og skov med en del 
sumpede arealer. det smalle naturområde 
bruges til jagt af forskellige lodsejere. 

”Område II” på djursland nær glesborg er 
et ekstensivt dyrket landbrugsområde, hvor 
omkring halvdelen af området er dækket 
af skov. området bærer præg af, at en del 
store lodsejere forsøger at skabe eller be-
vare en varieret natur, som kan udlejes til 
jagt. området rummer også en del lysåbne 
naturarealer, bl.a. mindre hedearealer og 
moseområder. 

ekskrementer blev indsamlet ved yngle-
gravene i perioden fra april – august, fra 
maj 2012-august 2014. de indsamlede 
ekskrementer blev mærket med dato og 
lokalitet. ynglegrave blev besøgt to til tre 
gange i løbet af maj og juni for at indsamle 
ekskrementer. ved ynglegrave ligger der 
som regel ekskrementer fra 3-5 hvalpe og 
de voksne ræve, som er tilknyttet graven. 
ekskrementerne kan være fra en uge til 14 
dage gamle alt efter vejrforhold. i meget 
regnfulde perioder forsvinder ekskremen-
terne hurtigere. 

Digitalisering af undersøgelsesområderne
Landskabsparametre i undersøgelsesom-
råderne - dvs. arealet af bebyggelse, vejnet, 
udyrkede arealer langs veje, skov, afgrøde-
mark, græsmark i omdrift, permanent 
græs, våd-eng, småbiotop, hegn, samt 
længden af markskel og skovkanter - blev 
digitaliseret via arcgis 10.2.1.  

Analyse af ekskrementer
indholdet af ekskrementerne fra rævene 
blev bestemt med velkendte og klassiske 
metoder beskrevet af day (1966). ekskre-
menter blev før analysen opbevaret ved 
– 20°C og ved -80°C i mindst en uge for at 
eliminere risiko for smitte med zoonotiske 
parasitter under laboratoriearbejdet. tør-
vægt af ekskrementer (tørring min. 4 timer 
v. 100○C) blev noteret inden analysen. 
ekskrementerne blev først sigtet gennem 
en 1mm sigte, hvor 500 ml af det første 
sigtevand blev opsamlet. de 500 ml sigte-
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vand blev sat til side i mindst 10 min. for 
at bundfælde eventuelle regnormebørster 
(kruuk & Parish 1981). hvis nødvendigt 
blev ekskrementet yderligere sigtet gennem 
en finmasket sigte (0,5 mm sigte).

det sigtede materiale blev grovsorteret un-
der en stereolup, og mængden af forskellige 
bytterester blev skønsmæssigt vurderet til 
nærmeste 5%. Bytterester fra maver eller 
ekskrementer blev inddelt i 17 fødekatego-
rier: hjortedyr, harer, andre større pattedyr, 
smågnavere, spurvefugle, hønsefugle, ande-
fugle, andre fugle, krybdyr og padder, in-
sekter, andre invertebrater, tamsvin og an-
den antropogen føde (fx tamfjerkræ, mink, 
hunde- eller kattefoder, fuglekugler), frugt, 
andet plantemateriale og andet materiale. 
Pattedyrhår blev bestemt under mikroskop 
ved hjælp af nøgler til bestemmelse af hår 
(debrot et al. 1982, teerink 1991), og fugle 
blev bestemt til orden efter day (1966). 
for at bestemme mus til art sammeholdes 
tre karakterer på hårene, medula (hårets 
kerne), overfladen og hårets tværsnit (Pagh 
2014). hårene fra hare og kanin kan ikke 
skelnes, men studieområderne lå i områder, 
hvor kaniner ikke forekom vildt, og derfor 
blev disse hår henført til hare.

Biomassen af maveindhold blev beregnet 
på baggrund af den procentvise forekomst 
af fødeemnet ganget med ekskrementets 
tørvægt og med en korrektionsfaktor for 
det pågældende fødeemnes fordøjelsesgrad 
(kruuk & Parish 1981, hersteinson 1984, 
reynolds & aebischer 1991). 

Data analyse
Chi-square test blev brugt til at teste fre-
kvensforskelle, som forekom i mere end 
5%, mellem hovedfødekategorier i de to 
undersøgelsesområder. t-test blev brugt til 
at teste gennemsnitsforskellen i den pro-
centvise forekomst af fødeemner i ekskre-
menterne mellem områderne ved hjælp af 
”Past” (hammer 2001).

Berger-Parker indeks (d=Nmax/N) blev 
brugt til at sammenligne rævenes føde-
specialiseringsgrad, hvor Nmax= antallet af 
individer i den mest talstærke fødekategori 

og N= det totale antal individer. værdien d 
ligger mellem 0 og 1, hvor værdier tæt på 1 
betyder høj fødespecialisering, og værdier 
tæt på 0 betyder et bredt fødevalg.

Levins indeks blev brugt til at vurdere 
fødenichebredden i de to områder. Levins 
indeks som er B= 1/(ΣPi²), hvor Pi er 
proportionen af et fødeemne i forhold til 
andre fødeemner. Jo højere indeksværdi, 
jo bredere fødeniche; standardiseret Levins 
indeks er Bstd=B/(Bmaks-1).

ResultateR
der blev i de to områder i alt fundet 11 
ynglegrave og 10 hvalpekuld, 5 kuld i 
hvert område. et kuld skønnes flyttet til 
en nærliggende grav, derfor er der ikke 
overensstemmelse mellem antal ynglegrave 
og antal hvalpekuld. ved og omkring de 
11 ynglegrave blev der fundet i alt 149 eks-
krementer, 129 fra hvalpe og 20 fra voksne 
ræve.

Forekomst af bytteemner i rævens ekskrementer
føden hos rævene i undersøgelsesområ-
derne dækker lige fra pattedyr og fugle til 
padder, insekter, regnorme, frugt og hus-
dyraffald (tabel 1). Basisføden er imidlertid 
pattedyr og fugle. Pattedyr forekommer i de 
to områder i 88-95% af ekskrementerne og 
fugle i 32-39% (tabel 1). der findes en del 
plantemateriale (76-81%), som bortset fra 
græs og frugt forekommer i så små mæng-
der, at materialet må anses for at være ind-
taget af ræven sammen med anden føde. 
småsten og andet materiale forekommer 
i 12-20% af ekskrementerne. smågnavere 
var det hyppigst (63-76%) forekommende 
fødeemne. markmus udgør langt største-
parten af smågnaverne, men også andre 
studsmus som mosegris (Arvicola terrestris) 
og rødmus (Myodes glareolus) blev fundet 
(tabel 1). ægte mus blev kun i mindre om-
fang registreret i rævens føde, fx halsbånd-
mus/skovmus (Apodemus flavicollis/sylva-
ticus). dværgmus (Mus minutus) og Brun 
rotte (Rattus rattus) blev også registreret i 
rævenes føde. hare forekom i 4% af ekskre-
menterne i begge områder. der var signi-
fikant forskel mellem område i og ii både 
i frekvens og den procentvise forekomst af 

rådyr (tabel 1). rådyr forekom i forekom 
i 8% af ekskrementerne i ”område i” og i 
1/3 af ekskrementerne i undersøgelsesom-
råderne ”område ii” (tabel 1).  den andel, 
som studsmus udgjorde af ekskrementerne, 
var også forskellig mellem områderne med 
signifikant flere i ”område i” (tabel 1). 

rester af fugle forekom i 32-39% af ekskre-
menterne; især spurvefugle og hønsefugle, 
men også andefugle og duer blev registreret 
her.

insekter, især større biller, blev fundet i 
20-35% af ekskrementerne (tabel 1 og 
tabel 2). insekter forekom både signifikant 
hyppigere og med en større andel af ekskre-
menterne i ”område ii” end i ”område i”. 
der var også forskel i forekomst af arter. i 
”område i” blev der især fundet løbebiller, 
som ifølge Jensen & toft (2014) er tilknyttet 
tørre og åbne habitater. ekskrementerne fra 
”område ii” rummede en særlig stor varia-
tion af løbebiller med tilknytning til skov, 
lyngpletter og åbne fugtige arealer. her 
blev bl.a. den sjældne Lyngløber (Carabus 
arvensis) fundet (tabel 2), samt skovskarn-
basse som findes på gødning fra større dyr.

Rævenes føde angivet i biomasse
der blev fundet store forskelle i rævenes 
føde (estimeret biomasse) mellem ”om-
råde i” og ”område ii” (figur 1a og b). i 
”område i” (figur 1a) er hovedføden for 
de ynglende ræve smågnavere, knap 7% 
af føden var rådyr og knap 4% hare. fugle 
udgør ca. 23% af føden især hønsefugle og 
andefugle, men også spurvefugle. 

i ”område ii” er godt 1/3 af den beregnede 
biomasse rådyr (figur 1b). det er ikke altid 
muligt at skelne rålam fra rådyrkadavere, 
men der blev fundet rester af små klove 
fra rålam i flere ekskrementer, som vidner 
om, at også rålam indgik i kosten. Ca. 22% 
af kosten i ”område ii” var smågnavere og 
20% fugle, især spurvefugle og hønsefugle. 

Landskabet i de to undersøgelsesområder
”område i” er kendetegnede ved at have 
en stor procentdel dyrkede arealer (80%) 
og meget lidt skov (tabel 3). det betyder, 

foto: morten hilmer
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at længden af markskel er forholdsvis stor, 
dvs. mere end dobbelt så stor som i ”om-
råde ii”. ”område ii” er kendetegnet ved at 
have forholdsvis meget skov (knap 50%), i 
både store og spredte skovarealer, hvorfor 
også længden af skovkanter er ca. 4 gange 
så store som i ”område i” (tabel 3). 

Berger-Parker index og Levins nichebredde 
indeks viser hhv. en højere fødespecialise-
ring og en smallere nichebredde for rævene 
i det intensivt dyrkede landbrugsområde 
”område i” end i  det mere ekstensivt dyr-
kede landbrugsområde ”område ii” (tabel 
1). 

diskussion
fødeundersøgelsen er foretaget efter 
klassiske og velafprøvede metoder til at 
undersøge ræves føde, angivet i frekvens 
(fødeemnets forekomst pr. ekskrement), i 
procentandel af ekskrementet og i estimeret 
biomasse. de fleste undersøgelser angiver 
frekvensen af fødeemner i rævenes føde, 
hvad enten den er baseret på maveunder-
søgelser eller ekskrementer. frekvensdata 
giver et godt statistisk grundlag for sam-
menligning, men ikke et realistisk billede 
af, hvad ræven har ædt (reynolds & ae-
bischer 1991, klare et al. 2011). fordøjel-
sesgraden af fødemner i ekskrementer er 
meget forskellig og biomassen beregnes via 
”omregningsfaktorerer”, som kompenserer 

for fordøjelsesgraden af det pågældende 
fødeemne. Beregningen af biomassen er 
forbundet med nogen usikkerhed, men 
regnes for at give det bedst mulige billede 
af den vægtmæssige fordeling af den føde, 
som ræven har indtaget (reynolds & aebi-
scher 1991, klare et al. 2011). 

datamængden i undersøgelsen bærer præg 
af, at rævene i studieområderne har været 
syge af hvalpesyge (Pagh & Chriel 2014). 
der er fundet døde ræve, og overvåg-
ningskameraer har vist sløve og afmagrede 
hvalpe, som formentlig har været syge. det 
har ikke alene betydet, at det har været 
svært at finde tilstrækkelig materiale i om-
råderne, men også at omfanget af materiale 
fra de enkelte grave varierede meget. kuld 
er forsvundet, nogle formentlig døde og 
andre flyttede. med den foreliggende da-
tamængde var det ikke muligt at relatere 
føde direkte til landskabsparametre. der er 
imidlertid afgørende forskelle mellem de to 
undersøgelsesområder både, når det gælder 
landskabets karakter og rævenes fødesam-
mensætning.

Ræve foretrækker markmus
smågnavere og især markmus er det hyp-
pigst forekommende fødeemne hos de 
ynglende ræve i de to områder (tabel 2). 
markmus (Microtus spp.) udgør som i 
tidligere danske fødeundersøgelser hoved-
parten af smågnaverne (Jensen & sequeira 

1978, Nielsen 1990, meisner et al. 2014, 
Pagh et al. (in prep.). markmusenes og 
studsmusenes særlige status i rævens føde 
kendes fra mange andre europæiske habi-
tater (fx englund 1965, Lindström 1989, 
Jedrzejewski & Jedrzejewska 1992, Leckie 
1998, Webbon 2006b). 

Få harer i rævenes føde
der er meget få harer i rævens føde i i 
begge undersøgelsesområder (4%) sam-
menlignet med undersøgelsen af Jensen & 
sequeria (1978), hvor den gennemsnitlige 
forekomst var 15% og op til 20% i maj-juli. 
også de tidligere undersøgelser af ræves 
føde i marselisborgskoven (Nielsen 1990) 
og i tøndermarsken (meisner et al. 2014) 
var forekomsten af hare højere, hhv. 7% og 
10% i maj–juli, end i denne undersøgelse. 
årsagen til den lave forekomst af harer i 
rævenes føde i dag er formentlig et fald i 
bestanden af harer gennem de senere år. 
vildtudbyttet af hare i danmark er faldet 
fra over 300.000 årligt i 1970, hvor Jensen 
& sequerias (1978) undersøgelse fandt sted, 
til i dag omkring 55.000 årligt (vildtudbyt-
testatistik dCe, asferg 2014). 

forholdet mellem andelen af harer i rævens 
føde og tætheden af hare, beskrives ifølge 
Panek (2013) bedst med en sigmoid model, 
dvs. en type iii functional response (Boks 
1). det betyder, at ræve ved lave tætheder 
af hare mere eller mindre opgiver jagten på 

ræve jager ofte markmus på arealer med permanent og halvhøjt græs. foto: morten hilmer
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Område I
N=74

Område II
N=75

test

Art/Species

 forekomst/
occurrence

gn.
% andel af 

ekskrement/
Mean %  

forekomst/
occurrence

gn.
% andel af 

ekskrement/
Mean %  

Chi-square-
test (df=1)

t-test

Pattedyr/MAMMALS 0,88 56,8 0,95 58,3 ns  -

hjortedyr/ Deer 0,08 2,5 0,36 21,8 P<0,001 P<6,17e-16

tamsvin/ Domestic pig 0 0 0,22 3,52 - -

hare/ Brown hare 0,04 1,3 0,04 2,1 - -

smågnavere/Small rodents 0,76 52,2 0,63 29,9 ns P<0,001

   rødmus/Bank vole 0,04 - 0,05 - - -

   syd. -/ alm. markmus/  Common vole /Field vole   0,32 - 0,25 - - -

   studsmus sp/vole sp 0,19 - 0,05 - - -

   mosegris/Watervole 0,09 - 0,09 - - -

   dværgmus/ Havest mouse 0,01 - 0,01 - - -

   halsbåndmus/skovmus/  Yellownecked  mouse /Wood mouse 0 - 0,04 - - -

    Brun rotte/ Brown rat 0 - 0,01 - - -

    Uidentificeret smågnaver/  Unidintified small rodent 0,18 - 0,11 - - -

andet pattedyr/other mammal 0,07 0,3 0,13 1,3 ns ns

    ræv/fox 0,01 - 0 - - -

    mårdyr/mustelid 0,01 - 0 - - -

    kat/Cat 0,03 - 0 - - -

    Uidentificeret pattedyr/  Unidintified mammal 0 0,05 - - -

fUgLe/ BIRDS 0,32 10.0 0,39 11,84 ns ns

spurvefugle/Passerin bird 0,11 2,7 0,16 5,7 - -

hønsefugle/ Galliformes 0,12 2,1 0,13 4,7 - -

andefugle/Anseriformes 0,05 2,8 0,01 0 - -

duer/Pigeon 0 0 0,01 0 - -

other and uidentificerede fugle Unidentified birds 0,02 1,5 0,03 0 - -

Padde/ AMPHIBIAN 0 0 0,03 0,8 - -

hvirveLLøse dyr/iNverteBrates 

insekter/insects 0,20 0,31 0,35 3,01 p<0,01 p<0,01

regnorm/ earthworm 0,05 - 0,08 - -

PLaNtemateriaLe/ PLANTMATERIAL 0,76 23,1 0,81 17,2 ns ns

Blade og kviste /Leaves and twiges 0,11 - 0,23 - - -

græs/ Grass 0,24 - 0,27 - - -

frø /Seeds 0,07 - 0,04 - - -

gran nåle/Spruce needles 0,09 - 0,12 - - -

andet/Other 0,23 - 0,32 - - -

frUgt/ FRUIT 0,01 0 0,04 0,75 - -

Jordbær el. hindbær/ strawberry or raspberry 0 - 0 - - -

 æble el. pære/apple or pear 0,01 - 0 - - -

mirabelle/ Cherry plum 0 - 0,01 - - -

kirsebær/ Cherry 0 - 0,03 - - -

æggeskaL/ EGG-SHELL 0,4 0,1 0,04 0,1 - -

aNdet/ OTHER - - - 2,1 - -

Jord og småsten/Soil and pebles 0,20 0,4 0,12 6,2 - -

affald/ garbage 0,01 0 0 - - -

Uidentificeret/ Unidentified 0,03 0 0,2 - - -

Berger-Parker index 0,54 0,29

Levins index 3,13 5,89

standardiseret/standardised Levins index 0,26 0,49

tabel 1. forekomst og den gennemsnitlige procentvise andel som fødeemnerne udgør af ekskrementerne (N= antal ekskrementer fra området) 
Frequency of occurence and mean percent of food items found in fox scats from three study areas (N=number of scats). ns=non signifikant
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harer og først igen genoptager jagten, når 
tætheden af harer er over et vist niveau. at 
rævens fødeindtag af harer ikke er lineær, 
men følger en sigmoid kurve, betyder at 
en moderat regulering af rævebestanden 
ikke vil fremkalde en tilsvarende reduktion 
i prædation af harer, men formentlig blot 
at færre ræve vil æde flere harer (Panek 
2013).

Tæthedsafhængig prædation af rådyr
i forhold til tidligere undersøgelser er 
der langt højere forekomst af rådyr i fø-
den hos rævene i studieområderne på 
djursland. i Jensen & sequeira (1978) 
fandt man i perioden 1965-70 2,5% 
rådyr i de undersøgte maver af ræve, og 
i undersøgelsen i marselisborgskoven 
(Nielsen 1990) blev der fundet rådyr i 
9-14% af ekskrementerne. meisner et al. 
(2014) fandt ingen rådyr i ræveekskre-
menterne fra vadehavet, men derimod var 
der rester fra kadavere af får i 24%. den 
høje forekomst af rådyr i ekskrementerne i 
denne undersøgelse skyldtes uden tvivl, at 
rådyrbestanden er vokset markant gennem 
de seneste årtier. vildtudbyttet af rådyr 
er steget fra ca. 30.000 i 1970’erne til over 
120.000 i dag (dCe Nationalt Center for 
miljø og energi – den danske vildtud-
byttestatistik, asferg 2014). den enorme 
fremgang i rådyrbestanden er observeret 
i hele europa og tilskrives bl.a. en generel 
stigning i skovarealet i europa samt øget 
tilsåning med vinterafgrøder (fuller & gill 
2001, olesen et al. 2002). Undersøgelser 
af rævens prædation på rådyr i sverige og 
Norge tyder på, at ræves prædationstryk 
er tæthedsafhænig: jo tættere bestand af 
rådyr, jo større prædationstryk (aanes 
& andersen 1996, Panzacchi et al. 2008, 
Nordström et al. 2009).

forekomsten af rådyr var generelt lav i 
”område i”, mens der var en generel højere 
forekomst af rådyr i ”område ii” (tabel 2 
og figur 1.). de mange ejendomme med 
jagtudlejning i ”område ii”, kan betyde, at 
der efterlades rester af ”brækkede” rådyr i 
området, men områdets store skovarealer 
vil formentlig også betyde, at der er en 
større rådyrbestand end i ”område i”. det 

tabel 2. oversigt af insektarter fundet i rævenes føde i de tre studieområder, oplistet sam-
men med deres habitatkrav.
List of insects found in scats of foxes together with their habitat requirements.

Område I Område II Habitat krav/Habitat 
(ifølge/according to
Jensen &Toft 2014)antal arter/no. of species n =15 n =25

BILLER (Coleoptera) antal individer 12 34

Løbebiller (Carabidae) antal individer 6 29

Lyngløber/ (Carabus arvensis) 2 åbne naturtyper/open habitat

krat løber/(Carabus nemoralis) 1 6 tør/dry

guldpletløber (Carabus hortensis) 1 12 åbne naturtyper/open habitat

Jysk løber/(Carabus problematicus) 1 åbne naturtyper/open habitat

hvælvet løbebille/(Carabus convexus) 1 åbne naturtyper/open habitat

violetrandet løber/ (Carabus violaceus) 2 hygrophil

Løbebille (Carabus) 3

kærjordløber (Pterostichus nigrita) 1 hygrophil

skov el. markjordløber (Pterostichus niger/
melanarius ) 3 3 åbne naturtyper/open habitat

Bred muldløber (Abax parallelepipedus) 1
åbenløv- gammel skov/old deciduous 
forest

Brungul skægløber (Leistus ferrugineus) 1 hygrophil

sandløber (Harpalus sp) 1

graver (Broscus) 1

Skarnbasser (Geotrupidae) 

skovskarnbasse (Anoplotrupes stercorosus) 4 gødning og ådsler/carcass and dung

Torbister (Scarabaeidae)

møgbille  (Aphodius sp) 1 ådsler og gødning/ carcass and dung

Ådselbiller (Silphidae)

ådselgraver (Nicrophorus sp) 1 ådsler og gødning/ carcass and dung

skimmelbille (Clavicornia sp ) 1

Coleoptera sp 1

ANDRE INSEKTER/Other invertebrates

flue larve (Diptera) 2 4 ådsler og gødning/ carcass and dung

EDDERKOPPER Arachnida

antal individer pr ekskrement med in-
sekter 1,08 1,60

*antal billearter som antages spist af 
ræven 6 11  

var ikke ualmindeligt at støde på trafik-
dræbte eller selvdøde rådyr i studieområ-
derne. en højere rådyrbestand i et område 
kan imidlertid betyde, at ræve specialiserer 
sig i jagt på rålam, der er forholdsvis tids-
krævende og besværligt bytte for ræve 
(Panzacchi et al. 2008) (Boks 1b). 

Fugle i føden
vilde fugle forekom i 32-39% tilfælde i 

ekskrementerne hos rævene i denne un-
dersøgelse (tabel 1), hvilket svarer til, hvad 
der er fundet i Jensen & sequira (1978). i 
de tidligere undersøgelser i tøndermarsken 
og marselisborgskoven var forekomsten af 
fugle i føden hhv. over 40% og 50%. det 
kan skyldtes, at disse to områder er mere 
fuglerige end landbrugsområder, men også 
at frekvensen af fugle generelt er højere 
i ekskrementer end i maveundersøgelser 
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eng og hedearealer, som findes i ”område 
ii”. skovskarnbasse, som ofte ses i forbin-
delse med krondyrafføring på skovstierne, 
blev også fundet i rævenes ekskrementer i 
”område ii”.

Berger-Parker index og Levins niche-
bredde indeks viser ikke overraskende en 
fødespecialisering og en smallere niche-
bredde for rævene i det intensivt dyrkede 
landbrugsområde ”område i” end sam-
menlignet med det ekstensivt dyrkede 
område ”område ii”, som må formodes 
at have en mere varieret natur og dermed 
også et større fødeudnud end ”område i” 
(tabel 1).

sammenlignes Levins standardiserede 
indeks fra landbrugsområderne i denne 
undersøgelses med Levins standardiserede 
indeks fundet i alpine områder (gran 
Paradiso National Park) i italien, hvor in-
deks værdien er hhv. Bst=0,5 og Bst=0,6 for 
vinter og sommer (Cagnacci et al. 2003), er 
det bemærkelsesværdigt, at rævene i alpine 
områder af italien har en bredere fødeni-
che end rævene i danske landbrugsområ-
der (Bst=0,26 til 0,49). 

i hviderusland varierer Levins indeks 
fra det laveste om vinteren B=3,59 til de 
højeste om sommeren B=6,61, og ved 
lave bestande af smågnavere fra B=8,38 til 
med høje smågnaverbestande (museår)
til B=4,89 (sidorovich et al. 2006). i hvi-
derusland fandt man således generelt et 
lavere fødenicheindeks, når der var høje 
forekomster af smågnavere, hvilket tyder 
på, at ræve foretrækker smågnavere frem 
for andet bytte. 

Levins indeks, dvs. fødenichen for rævene 
i ”område i” (B=3,13), er  langt smallere 
end i hviderusland, mens Levins indeks 
for ”område ii” (B=5,89), svarer til in-
deksværdier fundet i hviderusland om 
sommeren med høje smågnaverbestande. 

da rævebestanden i undersøgelsesperioden 
formentlig har været under det normale 
pga. hvalpesyge (Pagh & Chriél 2014), kan 
vi ikke vide, om den forholdsvis høje føde-

tabel 3. oversigt over den procentvise fordeling af landskabsparametre indenfor de tre un-
dersøgelsesområder. 
Summary of landscape parameters of the three study areas in percent of the total area 

*markskel og skovkant er målt i længde meter og sat til gennemsnitlig 1m bred/
Length of field boundary and wood edge are measured in meter, and assumed to have an av-
erage width of 1m

“Område I”
(%)

“Område II”
(%)

Skov/Forest 5,12 48,62

Dyrket mark/ Crop field 80,98 39,79

Græs i omdrift/Grassland in rotation 3,75 1,49

Permanent græs/ Permanent grass 2,03 1,87

Eng/ Meadow 0,09 0,38

Små biotop/Small natural biotope 0,19 0,20

Undersøgelsesområde/ Study area 1,10 1,85

*Skovkant/Wood edge 0,17 0,81

*Markskel/ Field boundary 0,58 0,27

Vejrabat/ Road verge 0,83 1,87

Bygninger/ Buildings 4,26 2,15

Vej/Road 0,89 0,70

(Cavalini & volpi 1995). da fugle kun 
bestemmes til orden, var det ikke muligt 
at skelne agerhøns og fasaner og ”vildt”-
farvede tamhøns. 

Andre fødeemner
mængden af insekter fundet i denne under-
søgelse svarer nogenlunde til, hvad der er 
fundet af insekter om sommeren hos Jensen 
& sequeira (1978) og Nielsen (1990). 
der findes en række fødeemner af mindre 
betydning. regnorme kan stamme fra ma-
ve-tarm af spiste fugle, men engelske un-
dersøgelser og egne erfaringer med sorte-
ring af maveindhold fra ræve viser, at ræve 
af og til går på regnormejagt. der findes 
rævemaver fyldt med regnorme (stoddart 
1974). knogler af padder, formentlig frøer, 
blev fundet i ekskrementerne af rævene. til 
forskel fra tidligere undersøgelser, blev der 
ikke fundet pindsvin (Erinaceus europaeus), 
muldvarp (Talpa europaea) eller spidsmus i 
denne undersøgelse. 

Sammenligning af rævenes føde i de to områder
samlet set blev der fundet signifikante for-
skelle mellem det intensivt dyrkede ”om-
råde i” og det ekstensivt dyrkede ”område 
ii” i forekomsten af rådyr, smågnavere og 
insekter, hvilket sandsynligvis afspejler 
tilgængeligheden af disse fødeemner i de to 
områder.  

den langt højere andel af rådyr i føden 
i område ii (tabel 1, figur 1b) afspejler 
sandsynligvis en høj bestand af rådyr i 
”område ii”, hvor omkring 50% af området 
er dækket af spredte og større skove (tabel 
3). det er derfor sandsynligt, at der både 
er langt flere rålam og kadavere af rådyr i 
”område ii” end i ”område i”. hertil kom-
mer at der sandsynligvis også kan være en 
del affald fra jagter på rådyr i ”område ii”, 
hvor mange ejendomme har jagtudlejning. 

også den højere andel af smågnavere i ræ-
vens føde i ”område i” end i ”område ii” 
afspejler sandsynligvis områdets karakter 
og tilgængeligheden af markmus. mere end 
80% af ”område i” er dyrkede arealer, og 
andelen af markskel er således dobbelt så 
stort i ”område i” som i ”område ii” (ta-
bel 3). især markskel og permanente græs-
arealer er habitater, hvor markmus findes i 
tætte bestande (Jensen & hansen 2003).

Billearterne syntes at afspejle naturtyperne 
i undersøgelsesområderne. i ”område i”, 
som er et intensivt dyrket landbrugsom-
råde, blev der fundet en del biller tilknyt-
tet tørre og åbne habitater, som rævene 
formentlig har fundet i markkanter (tabel 
2). ekskrementerne fra ”område ii” rum-
mede en særlig stor variation af løbebiller 
tilknyttet forskellige naturlige habitater fx 
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BOKS 1. PRæDATION 
”Prædation” kommer fra det engelske ord ”predator”, som betyder rovdyr. Prædation henviser til rovdyrets handling, når det æder byt-
tet. der findes desværre ikke et godt dansk ord. 

a) Prædationstryk
”Prædationstryk” henviser til den effekt, som rovdyret har på en byttepopulation. et rovdyr kan trykke byttepopulationen, så bestands-
størrelsen af byttepopulationen er mindre, end den ville have været, hvis rovdyret ikke åd af populationen. man taler om, hvorvidt 
prædationen er ”additiv” eller ”kompensatorisk”. hvis prædationen er additiv, vil rovdyret have indflydelse på byttedyrets bestands-
størrelse, mens byttedyrets bestandsstørrelse er uanfægtet af rovdyrets prædation, hvis prædationen er kompensatorisk. rovdyret kan 
tage det man kalder ”the doomed plus”, det vil sige, den andel af byttet, som alligevel vil bukke under af andre grunde fx pga. konkur-
rence mellem artsfæller (dvs. intraspecifik konkurrence) i byttepopulationen. den intraspecifikke konkurrence kan give sig udslag i fx 
sygdom, sult, eller lav reproduktion. er prædationen additiv udøves et større eller mindre ”tryk” på byttepopulationen. definitionen er 
simpel, men i praksis kan være svært at afgøre, om man har med additiv eller kompensatorisk prædation at gøre.

b) Prædation og landskab
Landskabets udseende kan have en effekt på, hvilke byttearter ræven har let adgang til.  især i forhold til prædationstryk på hare og 
agerhøns, ser landskabets diversitet og karakter ud til at have indflydelse på prædationstrykket. Lineære habitater som hegn og mark-
skel, hvor harekillinger og agerhønsereder ofte findes, kan komme til at virke som ”økologiske fælder”, fordi de er lette at afsøge for 
rovdyr (Broet al. 2004). Panek (2009) fandt i områder med lav haretæthed (1-10 indv./km2) at der var negativ sammenhæng rester af 
harer ved rævegrave og habitat diversitet. dvs. jo højere diversitet, jo færre rester af hare blev der fundet ved rævegravene.

mængden af markskel, som er gode markmushabitater i agerlandet (Jensen og hansen 2003), kan også have betydning for præda-
tionstrykket på andre arter. flere undersøgeler viser, hvordan lave forekomster af studsmus, især markmus, vil øge prædationen på 
alternativt bytte (goszczyński & Wasilewski 1992, kjellander & Nordström 2003, Panek 2009). 

c) Alternativ bytte teori
rovdyr som er fødegeneralister vil ofte, hvis et bytte bliver for sjældent, skifte til et mere almindeligt eller mere tilgængeligt bytte for 
at optimere sit fødeindtag. en række undersøgelser viser, hvordan rævens føde varierer alt efter fødeudbud og hvordan rævens føde 
skifter til alternativt bytte i år eller i perioder, hvor hovedføden er sparsom (Leckie et al. 1998, dell`arte et al. 2007, Cagnacci et al. 
2009, kidawa & kowalczyk 2011, Panek 2013). antallet af studsmus kan fx have indflydelse på det prædationstryk, som ræven udøver 
på rålam. kjellander & Nordström (2003) sammenlignede tidsserier (28 år) af fluktuationer i antallet af rådyrlam og studsmus og fandt 
en sammenhæng mellem antallet af smågnavere og rålam og konkluderede, at rålam var alternativt bytte for rævene, når der var få 
smågnavere.
 
d) Prædation og byttetæthed
Prædationstrykket vil ofte være afhængig af rovdyrenes tæthed i forhold til byttetætheden. 
”funktionel respons” er et begreb som beskriver et rovdyrs fødeindtag i forhold til tætheden af byttet. funktionel respons inddeles 
groft i tre typer: i, ii, og iii. type i er en simpel lineær model, hvor andelen af byttet i rovdyrets kost er ligefrem proportional med 
byttets tæthed. denne model holder imidlertid sjældent i den virkelige verden. type ii er karakteriseret ved et, at der opstår et mæt-
ningspunkt, og at kurven bøjer af, når byttetætheden bliver stor.  type iii modellen uden tvivl er den mest realistiske model til højere-
stående rovdyr som fx ræv. modellen tager både højde for at rovdyret skal lære at jage et bytte, og hvor lang tid rovdyret skal bruge på 
at indtage og håndtere sit bytte. rævens jagt på rålam et godt eksempel. rålam er et tidskrævende bytte at jage for ræven. dels vil råen, 
hvis den er i nærheden, forsvare lammet og i 90% tilfælde være i stand til at genne ræven væk, dels bruger ræve ofte bruge en bestemt 
“sit and wait” jagtteknik, hvor de overvåger et område for at spotte 
rå eller lam (Jarnemo 2004). så længe rådyrbestanden er lav, kan 
det ikke betale sig for ræven at bruge tid på at finde rålam, så er 
det mere energiøkonomisk at jage fx mus. hvis bestanden af rådyr 
vokser, skal ræven ikke bruge så meget tid på at vente på, at en rå 
skal afsløre, hvor hendes lam ligger. Når jagtteknikken på rålam er 
lært, bliver ræven mere effektiv, og fra det tidspunkt stiger kurven 
eksponentielt et stykke tid. stigningen vil aftage efterhånden som 
ræven ikke længere bliver mere og til sidst flade ud, når ræven 
ikke længere er i stand til at udnytte flere rålam. det samme gør 
sig gældende ved jagt på andre byttedyr som fx hare og mus. der 
skal være et vist antal, for at jagten på det pågældende bytte kan 
betale sig. ved både at tage højde for ”indlæringstid” og ”håndte-
ringstid” fås type iii modellen, med det karakteristiske sigmoide 
eller s-formede forløb.

”musespringet” (fotos side 9) mestres af ræve og katte.  selvom musespringet er en nedarvet færdighed, kræver det formentlig en hel 
del øvelse for ræven, at blive en dygtig musefænger. fotos: Jan skriver.
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specialiseringsgrad (Bergmans indeks, tabel 
1), og den forholdsvis lave fødenichebredde 
(Levins indeks, tabel 1) fundet hos rævene i 
”område i”, skyldtes at rævene i området har 
haft rigeligt adgang til markmus eller mang-
lende fødeudbud i området. 

Konklusion og anbefalinger
Undersøgelsen bekræfter markmusens 
status som basisføde for ræve i danske 
landbrugsområder, og at der sandsynligvis 
er en sammenhæng mellem antal små-
gnavere i rævenes føde og mængden af 
gode markmushabitater (dvs. markskel og 
permanente græsarealer). flere markmus-
habitater i agerlandet, hvor ræve og andre 
rovdyr kan fange markmus, kan forment-
lig være med til at sænke prædationstryk-
ket fra rovdyr på sårbare arter og arter, 
som har interesse for jægere.

tak 
tak til 15. Juni fonden og Jægernes Natur-
fond for økonomisk støtte til projektet og 
tak til danmarks Jægerforbund for at stille 
arbejdsplads til rådighed. tak til hans viborg 
kristensen, Naturhistorisk museum, for udlån 
af emner fra museets samlinger. en særlig tak 
til Niels Junker, Peter Jepsen, Poul kjelgaard og 
Jens rovsing sloth, som har brugt mange timer 
i felten på at kortlægge rævegrave i forbindelse 
med undersøgelsen. også stor tak til de mange 
lodsejere og jægere, som har givet os adgang 
til deres jord og anvist steder med ræve, og for 
den gæstfrihed vi er blevet modtaget med. en 
særlig tak også til Cino Pertoldi for anvisninger 
af statistiske analysemetoder og til naturfoto-
graferne, Jan skriver og morten hilmer for at 
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Gall midges in region Odsherred (NWZ) of Denmark – five years systematic local 
faunistic survey
a systematic survey was undertaken of the fauna of phytophagous gall midges (diptera: 
Cecidomyiidae: Cecidomyiinae) in a restricted area around fårevejle in NW Zealand. 
Plant species occurring in the area were scrutinized for galling and non-galling gall 
midges based on knowledge of associated host plants. The study area is a typical eastern 
danish landscape, i.e. coastal plain dominated by arable farming and having scattered 
forests, except three distinguishing features: it has tracts much hillier than average, semi-
natural grassland is unusually prevalent and appreciable areas are semi-urban with sum-
mer cottages. one such cottage lot with natural vegetation has made up the geographical 
center of gravity of the investigation. during 114 days, a total of 114 species of gall midg-
es have been found. of these, 91 species were hitherto unknow to the faunistic district, 
including seven new to the country and one presumably undescribed species. The species 
accumulation curve has only begun to level off, so probably more species occur in the 
area. among habitat types investigated, old unimproved grasslands turned out to harbour 
most species of gall midges and, notably, a greater share of nationally rare species. in con-
trast, more man-influenced habitats, such as oldfields, had a more species-poor fauna. 

hvilke arter af planter, dyr og svampe som 
forekommer i danmark er gennemgående 
ganske godt kendt, især i forhold til bio-
taen i de fleste tropiske egne. Naturligvis 
er vores samlede kendskab større når det 
gælder store og iøjnefaldende organismer, 
som fugle og træer, men alligevel – det er 
gennemgående godt. og så er der alligevel 
nogle organismegrupper som er påfaldende 
understuderede – især i de megadiverse 
grupper insekter og svampe. Blandt tovin-
gerne er svirrefluer (syrphidae) og rovfluer 
(asilidae) ganske godt kendt – begge med 
atlaskortlagte udbredelsesmønstre for ar-
terne (torp 1994; Larsen & meier 2004) 
– mens især de artsrige familier dansemyg 
(diptera: Chironomidae), svampemyg 
(mycetophilidae) og galmyg (Cecidomyii-
dae) er meget ufuldstændigt kendte. 

i denne artikel er familien galmyg i fokus. 
inspirationen til undersøgelsen har haft 
to primære kilder. den første er professor 
emeritus Jørgen Jørgensen, som under-
søgte galmyggefaunaen på Læsø fra 1980 
til 1996 og fandt 61 arter, hvoraf 28 var 
nye for faunadistrikt NeJ og 5 var helt nye 
for landet (Jørgensen 1997). han fortsatte 
sine undersøgelser og var i 2013 kommet 
op på i alt 110 arter for øen, hvoraf hele 

77 var distriktsnye og 29 landsnye arter 
(plus 16 mindst lige så nye arter, som dog 
kun kunne bestemmes til slægt; skuhravá 
et al. 2006, Bruun et al. 2012, Bruun et al. 
2014). den anden inspirationskilde ud-
gøres af de tjekkiske galmyggeeksperter 
marcela skuhravá og vaclav skuhravý, der 
har gennemtravlet både tjekkiet, slovakiet 
og østrig og undersøgt galmyggefaunaen 
systematisk på hundredevis af lokaliteter i 
hvert land (skuhravá & skuhravý 2009). de 
har desuden foretaget lignende undersø-
gelser i en lang række lande, især i europa. 
i sommeren 2002 aflagde de danmark 
besøg. ved at undersøge 22 lokaliteter i 
københavnsområdet og Nordøstsjælland 
fandt de 42 arter, der hidtil ikke havde 
været kendt her fra landet (skuhravá et al. 
2006). Begge eksemplerne sætter en tyk 
streg under påstanden om at danmarks 
fauna af små tovinger er dårligt udforsket. 
samme resultat nåede Petersen et al. (2001) 
frem til, da de ud fra arternes udbredelse 
i danmarks nabolande estimerede at lan-
dets galmyggefauna bestod af 338 arter, 
altså 174 arter ud over de på det tidspunkt 
164 kendte. en del af de arter hvis danske 
indfødsret blev forudsagt, er siden blevet 
erkendt – men langtfra alle.

galmyg er små insekter; både som larver 
og voksne er de sjældent mere end 2-3 mm 
lange. de voksne myg er karakteristiske ved 
at have hårede vinger, hvilket er usædvanligt 
blandt tovinger, få vingeribber, lange ben og 
lange perlekædeagtige antenner. Larverne 
lever enten af svampehyfer, af planteføde 
eller som rovdyr. for underfamilien Cecido-
myiinae gælder generelt at larverne lever af 
planteføde, og mange af dem fremkalder arts-
karakteristiske galler på en enkelt eller nogle 
få nærtbeslægtede plantearter. mange kender 
nok de hårede skudspidsgaller på tveskæg-
get ærenpris (Veronica chamaedrys), som 
er fremkaldt af ærenprisgalmyg (Jaapiella 
veronicae); eller de hårde og spidse galler på 
oversiden af bøgeblade, som skyldes Bøge-
galmyg (Mikiola fagi). for arterne i de øvrige 
underfamilier gælder at larverne lever af 
svampehyfer frit i jorden, eller i døende eller 
dødt ved af træer. ingen arter i disse underfa-
milier fremkalder plantegaller (redfern 2011, 
box 4.8). artstallene nævnt ovenfor gælder 
kun for underfamilien Cecidomyiinae, lige-
som denne undersøgelse. Larverne er mad-
diker med hvidlige eller - ganske ofte - gullige 
eller orange farver (redfern 2011). Larverne 
har et ”brystben” (sternal spatula), som oftest 
muliggør bestemmelse til slægt (möhn 1955). 

kendskab til gallens udseende og værts-
plantens identitet er dog i mange tilfælde 
tilstrækkeligt til en sikker artsbestemmelse. 
de videnskabelige artsbeskrivelser er imid-
lertid baseret på de voksne dyrs morfologi, 
ikke mindst på de hanlige kønsorganer (sk-
uhravá 1997). for sikker bestemmelse kan 
det være nødvendigt at få voksne galmyg 
frem ved klækning. over de seneste fem år 
har jeg fortaget en systematisk undersøgel-
se af faunaen i et begrænset område, nem-
lig fårevejle sogn minus den udtørrede 
Lammefjord (i faunadistrikt NWZ, enghoff 
& Nielsen 1977). det er resultaterne heraf 
jeg vil formidle i det følgende, både i form 
af tørre tal og i form af lidt naturhistorie 
om en del af arterne.

MateRiale og MetodeR
en systematisk undersøgelse af galmyg 
– som for andre grupper af fytofage in-
sekter – indebærer en eftersøgning med 
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figur 1. antal arter fundet per habitattype. arter fundet på forskelligartede lokaliteter tæller med i to eller flere habitatkategorier. arterne 
er henført til tre kategorier af national hyppighed, sj = sjælden, hh = hist og her, alm = almindelig. 
Number of gall migdge species per broadly defined habitat type. Habitats from left to right: 1) Old field and road verge, 2) Grassland, 3) Fen 
and alder carr, 4) Leisure cottage lot with grassland and scrub, 5) Forest and forest fringe, 6) Urban and semi-urban areas, 7) Beach with 
adjacent tall herb vegetation and scrub. Species found at more than one site may count in several columns if sites represent different habitat 
types. Nation-wide frequency  Sj = rare, HH = occasional, Alm = common.

figur 2. det fundne antal 
arter af galmyg sat i forhold 
til antallet af dage jeg har til-
bragt i området. 
Species accumulation with 
number of days spent in the 
investigation area.
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udgangspunkt i to ting, 1) viden om hvilke 
plantearter der har voksesteder i undersø-
gelsesområdet, 2) viden om hvilke galmyg 
der er knyttet til hver planteart, hvor på 
planten larverne skal søges og hvordan 
eventuelle galledannelser ser ud. Jo mere 
trænet en feltbotaniker man er, jo lettere vil 
man kunne erkende selv små misdannelser 
hos planter. dette er en stor fordel i forhold 
til at finde galler og deres forårsagere. min 
eftersøgning af galmyg har naturligvis 
resulteret i en betydelig bifangst af gal-
hvepse, galmider, minérfluer, Båndfluer, 
dværgmøl, styltemøl o.m.a., der også æder 
planter indefra og efterlader karakteristiske 
spor i form af galler og miner.

galmyggearterne har jeg bestemt ved hjælp 
af Buhr (1964-65), Coulianos & holmå-
sen (1991), redfern & shirley (2002) og 
skuhravá et al. (2006). Bestemmelsen er 
sket på basis af værtsplantens identitet, 
galledannelsens form og larvernes makro-
skopiske karakterer. en del arter, herunder 
alle for landet nye, er bestemt af marcela 
skuhravá, Prag, på basis af mikroskopiske 
karakterer på larver eller på kunstigt klæk-
kede voksne galmyg. kunstig klækning 
foregår ved at fuldt udviklede larver ind-
samles, overføres til jord for forpupning 
(med mindre der er tale om en art hvis 
larver forpupper sig direkte i gallen) og 
siden opsamles de voksne dyr i alkohol ved 
klækningen (möhn 1955; skuhravá & sk-
uhravý 1973).

Undersøgelsesområdet er ca. 45 km2 stort 
og i hovedsagen kystnært, meget bakket, 
relativt skovfattigt og med relativt store 
arealer af gammelt græsland rigt på plante-
arter. der findes også et vældområde med 
et ellekrat og et botanisk set vældig godt 
rigkær. i øvrigt er levesteder som findes 
almindeligt i ethvert østdansk landbrugs-
landskab velrepræsenterede, fx vejrabat-
ter og brakmarker (fig. 1). der er ikke 
megen tæt bymæssig bebyggelse, men til 
gengæld ganske store sommerhusområder. 
selvom sommerhusområderne når tæt ud 
til strandbredden, er der næsten alle ste-
der en smal strimmel strandvoldsterræn 
eller kystskrænt – mestendels kratklædt 

– langs kysten. som noget lidt specielt har 
undersøgelsen haft et naturligt geografisk 
tyngdepunkt på en naturgrund i et sådant 
sommerhusområde. eftersom alle ture er 
udgået derfra – og mange ’ture’ aldrig nå-
ede uden for matriklen – så er netop denne 
plet særlig velundersøgt. en fordeling af 
fundene på bredt definerede habitattyper 
(skov, græsland, kær o.s.v.), og en opdeling 
af arterne i tre nationale hyppighedskatego-
rier (baseret på skuhravá et al. 2006), kan 
vise om bestemte habitattyper er over- el-
ler underrepræsenterede som levested for 
galmyg. endvidere kan mange fund af arter 
som regnes som sjældne på landsplan i 
stærkt menneskepåvirkede habitater - som 
vejrabatter og byområder – tages som indi-
kation på at arternes udbredelse og hyppig-
hed er dårligt kendt.

Undersøgelsens tidsforbrug er svært at 
opgøre præcist. Jeg ved dog hvilke datoer i 
årene 2009-2014 hvor jeg har opholdt mig i 
området og noteret fund af plante-, dyre- og 
svampearter (kun sommerhalvåret medreg-
net, d.v.s. perioden fra 1. maj til 1. oktober). 
Ud fra dette er det muligt at lave en estimeret 
artsakkumulationskurve. en sådan kurve 
forventes at være stejlest i begyndelsen – 
altså flest fund af nye arter per dag tidligt i 
undersøgelsen. deraf følger også at kurven 
forventes at flade ud efterhånden og nå et 
plateau, når man har opnået et dækkende øje-
bliksbillede af faunaen. derefter bør kun lokal 
uddøen og nyindvandring af arter føre til 
ændringer i artstallet. min undersøgelse star-
tede stort set fra nul. dog var en art af slægten 
Dasineura, som laver meget karakteristiske 
galler på knoldet mjødurt (Filipendula vul-
garis), blevet fundet i 1895 af emil rostrup 
med stedsangivelsen  ”fårevejle” (henriksen 
& tuxen 1944). denne art har været regnet 
som en del af Dasineura ulmaria, der el-
lers går på almindelig mjødurt (Filipendula 
ulmaria), men både Coulianos & holmåsen 
(1991) og harris (2010) anser den for at være 
en separat, men endnu ubeskrevet art. Jeg har 
genfundet denne art (figur 3), men ikke den 
følgende, i området. emil rostrup angav også 
Janetiella thymi, der danner skudspidsgaller 
på smalbladet timian (Thymus serpyllum), 
fra ”fårevejle” i juli 1897 (henriksen & tuxen 

1944). det var det. resten er over hundrede 
års stilhed. indtil denne undersøgelse.

ResultateR
i løbet af de fem somre 2009-2014 har jeg 
fundet i alt 114 arter af galmyg (Cecido-
myiidae, underfamilie Cecidomyiinae). 
af disse var 23 arter i forvejen kendt fra 
faunadistrikt NWZ, mens 91 arter var di-
striktsnye. af de 91 arter var de 7 helt nye 
for danmark, samt én ny for videnskaben 
(iflg. marcela skuhravá). den sidste – en 
Contarinia sp. – savner dog formel beskri-
velse, da jeg endnu kun har set den som 
larve og ikke er lykkedes med at klække 
voksne dyr. de otte helt nye arter er tid-
ligere omtalt i oversigter over fund af for 
landet nye arter (Bruun et al. 2012; Bruun 
et al. 2014; Bruun 2014), så fokus her skal 
ligge på de mere usædvanlige og interes-
sante blandt de øvrige. af de 114 arter er 
de 107 arter fytofage på i alt 81 plantearter 
– som de fleste galmyggearter kun på en 
enkelt planteart. af de øvrige arter æder de 
tre sporer af rustsvampe på planter (arter 
af slægten Mycodiplosis), én er fytosaprofag 
(Clinodiplosis cilicrus, som lever af svampe 
og detritus i henrådnende plantemateriale), 
én æder bladlus (Aphidoletes aphidimyza) 
og to er inkviliner, hvilket vil sige at de le-
ver i galler induceret af andre arter. inkvili-
nerne er Macrolabis luceti, som lever i galler 
fremkaldt af Dasineura rosae på hunde-
rose (Rosa canina), og Parallelodiplosis 
galliperda, som lever under galler fremkaldt 
af Linsegalhveps (Neuroterus quercusbac-
carum) på stilk-eg (Quercus robur) (Bruun 
2014).

Nogle arter blev fundet flere gange og på 
adskillige lokaliteter. de hyppigste var Ja-
apiella veronicae (13 fund), Rhopalomyia 
tanaceticola (12) – begge er både alminde-
lige og danner ganske iøjnefaldende galler, 
samt de noget mere diskrete Dasineura 
plicatrix (8), Asphondylia sarothamni, Con-
tarinia medicaginis, Macrodiplosis pustularis 
og Mikiola fagi (hver med 7 fund). hele 49 
arter er indtil videre kun fundet en enkelt 
gang. Jeg har gjort i alt 315 fund, hvor et 
fund er defineret som en art på en lokalitet 
på en dato.
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artsnavn
Species name Ny f Lokalitet

Site
dato
Date

kost (værtsplante)
Diet (host plant)

anthodiplosis rudimentalis B 1 rævebjerg 31-08-2013 grå-Bynke (Artemisia vulgaris)

aphidoletes aphidimyza B 1 Nyvangsvej 24-07-2014 bladlusprædator – aphid predator

arnoldiola libera B 5 Næsskov 13-07-2011 stilk-eg (Quercus robur)

arnoldiola quercus B 1 røvballerne 28-07-2012 stilk-eg (Quercus robur)

asphondylia pruniperda B 2 ordrup strand 17-07-2011 slåen (Prunus spinosa)

asphondylia sarothamni a 7 Nyvangsvej 20-07-2009 gyvel (Cytisus scoparius)

Clinodiplosis cilicrus B 2 orhøje 06-09-2010 stor knopurt (Centaurea scabiosa)

Contarinia acerplicans B 1 Næsskov 04-05-2014 ahorn (Acer pseudoplatanus)

Contarinia anthobia B 1 Nyvangsvej 21-05-2011 engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)

Contarinia barbichei B 1 disbjerg 03-08-2012 alm. kællingetand (Lotus corniculatus)

Contarinia coryli B 1 Nyvangsvej 20-08-2011 hassel (Corylus avellana)

Contarinia gei B 1 Nyvangsvej 20-05-2013 feber-Nellikerod (Geum urbanum)

Contarinia hypochoeridis B 1 Nyvangsvej 21-07-2014 alm. kongepen (Hypochoeris radicata)

Contarinia loti B 4 madshus 20-08-2011 alm. kællingetand (Lotus corniculatus)

Contarinia lysimachiae B 3 knarbos klint 26-07-2012 alm. fredløs (Lysimachia vulgaris)

Contarinia medicaginis a 7 disbjerg 22-08-2010 Lucerne (Medicago sativa)

Contarinia pulchripes B 1 Nyvangsvej 20-07-2009 gyvel (Cytisus scoparius)

Contarinia quercina B 2 Næsskov 27-07-2012 stilk-eg (Quercus robur)

Contarinia rubicola B 2 kårup strand 30-07-2013 korbær (Rubus caesius)

Contarinia solani B 2 knarbos klint 19-07-2011 Bittersød Natskygge (Solanum dulcamara)

Contarinia sp. Nsp 1 Nyvangsvej 10-07-2011 stilk-eg (Quercus robur)

Contarinia steini B 3 kårup strand 20-08-2011 aften-Pragtstjerne (Silene latifolia)

Contarinia tanaceti B 1 Bjergene 15-09-2012 rejnfan (Tanacetum vulgare)

Contarinia tragopogonis a 1 madshus 01-08-2012 eng-gedeskæg (Tragopogon pratensis)

Contarinia umbellatarum ff 4 rævebjerg 30-07-2012 alm. Pimpinelle (Pimpinella saxifraga)

Contarinia vincetoxici a 2 knarbos klint 19-07-2011 svalerod (Vincetoxicum hirundinaria)

Cystiphora sanguinea B 5 orhøje 03-08-2010 smalbladet høgeurt (Hieracium umbel-
latum)

Cystiphora sonchi B 4 kårup strand 26-07-2009 ager-svinemælk (Sonchus arvensis)

Cystiphora taraxaci B 1 madshus 20-08-2011 mælkebøtte (Taraxacum sp.)

dasineura acrophila a 1 disbjerg 23-07-2012 ask (Fraxinus excelsior)

dasineura aparines B 5 Nyvangsvej 09-07-2011 Burre-snerre (Galium aparine)

dasineura auritae B 1 disbjerg 12-07-2011 grå-Pil (Salix cinerea)

dasineura cf lotharingiae ff 1 Nyvangsvej 29-07-2013 alm. hønsetarm (Cerastium fontanum)

dasineura crataegi B 4 Næsskov 22-08-2009 engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)

dasineura fastidiosa B 1 Nyvangsvej 28-07-2014 dun-Birk (Betula pubescens)

dasineura fraxini a 2 disbjerg 23-07-2012 ask (Fraxinus excelsior)

dasineura galiicola a 3 madshus 20-08-2011 sump-snerre (Galium uliginosum)

dasineura glechomae B 2 Nyvangsvej 21-05-2011 korsknap (Glechoma hederacea)

dasineura irregularis B 3 Nyvangsvej 15-09-2012 ahorn (Acer pseudoplatanus)

dasineura lathyri B 2 kårup strand 14-07-2011 gul fladbælg (Lathyrus pratensis)

dasineura lathyricola B 1 ordrup strand 27-07-2012 gul fladbælg (Lathyrus pratensis)

dasineura medicaginis B 3 Bjergene 30-07-2012 Lucerne (Medicago sativa)

dasineura odoratae B 1 dragsholm 19-09-2010 marts-viol (Viola odorata)

dasineura oxyacanthae B 1 Nyvangsvej 02-06-2011 koral-hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla)

dasineura plicatrix B 8 orhøje 03-08-2010 korbær (Rubus caesius)

dasineura populeti B 1 kårup strand 28-07-2014 grå-Poppel (Populus canescens)

dasineura pulsatillae B 1 rævebjerg 02-06-2011 Nikkende kobjælde (Pulsatilla pratensis)

dasineura pustulans a 5 disbjerg 22-08-2010 alm. mjødurt (Filipendula ulmaria)

dasineura ranunculi a 1 disbjerg 03-08-2012 Bidende ranunkel (Ranunculus acris)

dasineura rosae a 2 Nyvangsvej 21-08-2010 hunde-rose (Rosa canina)

dasineura saxifragae ff 1 rævebjerg 17-05-2014 kornet stenbræk (Saxifraga granulata)

dasineura serotina a 5 Plateauet 04-08-2010 kantet Perikon (Hypericum maculatum)

dasineura sisymbrii B 1 vejrhøjstien 16-05-2014 alm. vinterkarse (Barbarea vulgaris)

dasineura sp. a 2 Næbbet 06-06-2009 knoldet mjødurt (Filipendula vulgaris)

dasineura spadicea a 4 kårup strand 09-07-2011 muse-vikke (Vicia cracca)

dasineura tetensi B 1 disbjerg 03-08-2012 solbær (Ribes nigrum)

dasineura tortilis a 2 disbjerg 22-08-2010 rød-el (Alnus glutinosa)

dasineura traili ff 1 rævebjerg 07-06-2014 Bidende ranunkel (Ranunculus acris)

tabel 1. oversigt over galmyggefaunaen i få-
revejle. i kolonnen ”Ny” angives om arten var 
kendt fra faunadistrikt NWZ før år 2009 (a), 
nyfundet for distriktet i denne undersøgelse 
(B), herunder ny for landet (ff) eller for verden 
(Nsp). antal fund i denne undersøgelse er angi-
vet i kolonnen ”f”. Lokalitet og dato og en kom-
mentar om værtstilknytning for (første) fund 
følger i de tre næste kolonner. galmyggenes 
nomenklatur følger skuhravá et al. (2006).
Table 1. The gall midge fauna of the Fårevejle 
area. In the column ”Ny”, an A indicates spe-
cies known for the faunistic district Northwest 
Zealand (Enghoff & Nielsen 1977) before 2009, 
a B indicates species new to the district, whereas 
species new to Denmark are marked with FF and 
the species new to science with Nsp. The column 
“F” gives the number of finds in the survey. Site, 
date and a comment regarding host liaison for the 
(first) find are in the rightmost columns. Names 
are in accordance with Skuhravá et al. (2006).

Jeg har tilbragt præcis 114 dage i området 
i sommerhalvåret. artsakkumulerings-
kurven (figur 2) har nogle udfladende 
afsatser, som svarer til mere fundfattige 
perioder forår og efterår. mere påfaldende 
er det at kurven ikke er stejlest tidligt i 
undersøgelsesperioden, men cirka midt 
i (år 2011), og at den endnu ikke er nået 
til et plateau, omend stigningstakten er 
mindsket fra omkring dag 60 (svarende til 
perioden 2011 – 2014). det første forhold 
tolker jeg som et udtryk for at jeg i løbet af 
de første år (2009 - 2010) blev dygtigere til 
at finde og identificere galmyggearterne. 
det andet forhold tolker jeg som et udtryk 
for at der endnu er en del arter at finde, 
omend den aftagende rate af nyfund anty-
der at størstedelen af galmyggefaunaen i 
undersøgelsesområdet er blevet afdækket.

en oversigt over fordelingen af arterne på 
bredt definerede habitattyper (figur 1) 
viser at græsland er den habitattype der 
huser klart flest arter af galmyg. det er i og 
for sig ikke så overraskende at gammelt, 
botanisk artsrigt græsland har potentiale 
for høj artsrigdom af galmyg og andre 
værtsspecifikke, planteædende insekter. 
kigger vi på andre organismegrupper – 
planter, svampe, løbebiller – er de nationalt 
sjældne eller rødlistede arter i undersø-
gelsesområdet i meget høj grad knyttet til 
netop denne naturtype.

v i d e N s k a B e L i g  a r t i k e L
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især lokaliteterne rævebjerg og disbjerg er 
klasselokaliteter på enhver naturhistorisk 
målestok. På hver lokalitet er der fundet 
16 arter af galmyg knyttet til græsland, 
bl.a. Contarinia umbellatarum (nyfundet 
for landet på rævebjerg i 2012, men siden 
også fundet på disbjerg), der inducerer 
blomsterknopgaller på alm. Pimpinelle 
(Pimpinella saxifraga) (Bruun et al. 2014). 
arten Dasineura virgaeaureae angives at 
fremkalde galler i sideknopper på stænglen 
af alm. gyldenris (Solidago virgaurea) 
tidligt på sommeren. På rævebjerg har jeg 
imidlertid kun fundet arten sidst på som-
meren i form af larver, der var fritlevende i 
kurve af dens værtsplante. det lykkedes at 
klække voksne individer, som muliggjorde 
bestemmelsen (Bruun et al. 2012). det er 
sandsynligt at arten har to generationer 
om året og at kun forårsgenerationen dan-
ner galler. ved disbjerg ligger også, som 
nævnt, et kildefelt med rigkær og ellekrat. 
her har jeg fundet 12 arter af galmyg, fx 
Contarinia lysimachiae (4. fund i landet), 
der danner galler i blomsterknopper af 
alm. fredløs (Lysimachia vulgaris), og 
Wachtliella caricis (ligeledes 4. fund i 
landet), der danner galler i frugthylstre 
af toradet star (Carex disticha) (figur 4). 
vådbundnaturen står altså næppe meget 
tilbage for det tørre græsland i artsrigdom 
af galmyg, men er bare langt mindre ud-
bredt i området. 

Naturgrunden i sommerhusområdet har en 
ganske artsrig flora med både græsland og 
krat. her har jeg fundet uforholdsmæssigt 
mange arter, takket være en høj undersø-
gelsesintensitet. to arter har endog deres 
eneste kendte danske forekomst, Dasineura 
cf. lotharingiae og Macrolabis lonicerae 
(Bruun et al. 2014). min forventning er at 
disse arter vil dukke op andre steder i lan-
det, når nogen kigger efter dem. det ser da 
også ud til især at være relativt almindelige 
arter, der er fundet på naturgrunden. også 
de meget menneskepåvirkede habitattyper, 
som vejrabatter og brakmarker, ser ud til 
at rumme en del arter af galmyg, men igen 
fortrinsvis de relativt almindelige arter.
de fundne arter er oplistet i tabel 1. en 
række arter fortjener en kommentar 

artsnavn
Species name Ny f Lokalitet

Site
dato
Date

kost (værtsplante)
Diet (host plant)

dasineura trifolii a 4 rævebjerg 02-06-2011 hvid-kløver (Trifolium repens)

dasineura ulmaria B 4 disbjerg 22-08-2010 alm. mjødurt (Filipendula ulmaria)

dasineura urticae B 5 ordrup strand 04-08-2010 stor Nælde (Urtica dioica)

dasineura viciae B 1 Lejrbjerg skov 28-07-2012 smalbladet vikke (Vicia sativa ssp. nigra)

dasineura violahirtae B 4 Plateauet 04-08-2010 håret viol (Viola hirta)

dasineura virgaeaureae ff 3 rævebjerg 17-09-2011 alm. gyldenris (Solidago virgaurea)

drisina glutinosa B 1 Nyvangsvej 02-06-2011 ahorn (Acer pseudoplatanus)

geocrypta campanulae B 1 skamlebæk 16-08-2014 Blå-klokke (Campanula rotundifolia)

geocrypta galii a 4 Næsskov 23-07-2009 gul snerre (Galium verum)

giraudiella inclusa a 2 kårup strand 02-08-2013 tagrør (Phragmites australis)

hartigiola annulipes B 4 Nyvangsvej 17-10-2009 Bøg (Fagus sylvatica)

iteomyia major B 1 disbjerg 12-07-2011 grå-Pil (Salix cinerea)

Janetiella lemeei a 1 Nyvangsvej 09-07-2011 skov-elm (Ulmus glabra)

Jaapiella cirsiicola B 3 ordrup strand 17-07-2011 ager-tidsel (Cirsium arvense)

Jaapiella hypochoeridis B 6 Nyvangsvej 11-07-2011 alm. kongepen (Hypochoeris radicata)

Jaapiella medicaginis B 1 Bjergene 31-08-2013 Lucerne (Medicago sativa)

Jaapiella schmidti B 1 rævebjerg 30-07-2012 Lancet-vejbred (Plantago lanceolata)

Jaapiella veronicae B 13 Næbbet 06-06-2009 tveskægget ærenpris (Veronica cha-
maedrys)

kiefferia pericarpiicola B 6 orhøje 03-08-2010 vild gulerod (Daucus carota)

Lasioptera carophila B 1 kårupvej 05-08-2010 alm. Pimpinelle (Pimpinella saxifraga)

Lasioptera rubi B 2 Nyvangsvej 22-08-2009 hindbær (Rubus idaeus)

Loewiola centaureae B 6 Næsskov 23-08-2009 stor knopurt (Centaurea scabiosa)

macrodiplosis pustularis a 7 Nyvangsvej 21-05-2009 stilk-eg (Quercus robur)

macrodiplosis roboris a 5 Næsskov 03-06-2011 stilk-eg (Quercus robur)

macrolabis hieracii B 1 disbjerg 03-08-2012 smalbladet høgeurt (Hieracium umbel-
latum)

macrolabis lonicerae ff 2 Nyvangsvej 02-08-2013 alm. gedeblad (Lonicera periclymenum)

macrolabis luceti B 1 Nyvangsvej 21-08-2010 inkvilin hos Dasineura rosae – inquiline

macrolabis stellariae B 3 Nyvangsvej 31-07-2012 alm. fuglegræs (Stellaria media)

mayetiola hellwigi B 4 kolås skov 18-09-2010 skov-stilkaks (Brachypodium sylvaticum)

mikiola fagi a 7 Næsskov 07-06-2009 Bøg (Fagus sylvatica)

mikomya coryli B 1 Nyvangsvej 20-08-2011 hassel (Corylus avellana)

mycodiplosis melampsorae B 1 Lånehøj 27-07-2014 Melampsora sp. på grøn Pil (Salix 
×rubens)

mycodiplosis saundersi B 2 Birkebjerg 21-05-2011 Puccinia punctiformis på ager-tidsel 
(Cirsium arvense)

mycodiplosis sp. B 8 ordrup strand 22-08-2009 se teksten – explanation in text

Neomikiella lychnidis B 1 madshus 20-08-2011 aften-Pragtstjerne (Silene latifolia)

oligotrophus panteli B 1 sanddobberne 16-07-2011 ene (Juniperus communis)

ozirhincus tanaceti B 4 Birkebjerg 23-08-2009 rejnfan (Tanacetum vulgare)

Parallelodiplosis galliperda ff 1 orhøje 06-09-2014 inkvinlin hos linsegalhveps (Neuroterus 
quercusbaccarum) – inquiline

Phegomyia fagicola a 2 Næsskov 21-08-2010 Bøg (Fagus sylvatica)

Physemocecis ulmi B 1 Næsskov 19-07-2011 skov-elm (Ulmus glabra)

Placochela ligustri B 1 Næsskov 10-07-2011 Liguster (Ligustrum vulgare)

Placochela nigripes B 1 Nyvangsvej 12-07-2011 alm. hyld (Sambucus nigra)

Polystepha malpighii B 4 Næsskov 13-07-2011 stilk-eg (Quercus robur)

Putoniella pruni B 1 Næsskov 05-06-2009 slåen (Prunus spinosa)

rabdophaga salicis a 2 kårup strand 09-07-2011 øret Pil (Salix aurita)

rhopalomyia baccarum B 6 Næsskov 10-07-2011 grå-Bynke (Artemisia vulgaris)

rhopalomyia foliorum B 1 rævebjerg 30-07-2012 grå-Bynke (Artemisia vulgaris)

rhopalomyia millefolii B 2 disbjerg 12-07-2011 alm. røllike (Achillea millefolium)

rhopalomyia tanaceticola B 12 kårup strand 24-07-2009 rejnfan (Tanacetum vulgare)

rondaniola bursaria a 4 Nyvangsvej 11-07-2011 korsknap (Glechoma hederacea)

schizomyia galiorum B 2 disbjerg 12-07-2011 gul snerre (Galium verum)

semudobia betulae B 5 Nyvangsvej 06-08-2010 vorte-Birk (Betula pendula)

semudobia skuhravae B 4 Nyvangsvej 20-08-2011 dun-Birk (Betula pubescens)

Thecodiplosis brachyntera B 5 Nyvangsvej 19-07-2011 skov-fyr (Pinus sylvestris)

Wachtliella caricis B 1 disbjerg 12-07-2011 toradet star (Carex disticha)

Wachtliella persicariae B 4 ordrup strand 26-07-2009 vand-Pileurt (Persicaria amphibia)

tabel 1. fortsat
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figur 3. øverst. tv. galler af Dasineura 
sp. a sensu harris (2010) på knoldet 
mjødurt (Filipendula vulgaris), hver for 
sig énkamrede, med en åbning opad og 
en enkelt gullig larve indeni. gallerne 
flyder sammen i den voldsomt fortyk-
kede midtstreng i bladet. disbjerg 03-
08-2012.

figur 4. øverst. th. galler af Wachtlie-
lla caricis på toradet star (Carex disti-
cha). hver galle består af et stærkt op-
svulmet og forlænget frugthylster med 
en enkelt orange larve indeni. kær ved 
disbjerg 12-07-2011.

figur 5. Nederst. Anthodiplosis ru-
dimentalis omdanner kurve af grå-
Bynke (Artemisia vulgaris) til ovale 
énkamrede galler indeholdende flere 
orange larver. kurv nummer tre og 
fire fra neden er normalt udviklede. 
På bladene nederst i billedet ses også 
galler fremkaldt af galmiden Aceria ar-
temisiae. rævebjerg 31-08-2013. 
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figur 6. øverst. Blomsterknop af kor-
bær (Rubus caesius) omdannet til galle 
af Contarinia rubicola. mange hvide 
larver lever sammen inde i gallen og 
beskadiger støvdragere og frugtanlæg. 
kystskrænt ved kårup strand 21-07-
2014.

figur 7. Nederst. th. to galler af Aspon-
dylia pruniperda i form af opsvulmede 
sideknopper på slåen (Prunus spinosa) 
– den ene gennemskåret hvorved den 
enlige larve er kommet til syne. man 
kan også skimte det hvidlige mycelium 
på gallens indervæg. den bagerste galle 
er tørret ud fordi galmyggelarven er 
død. ordrup strand 17-07-2011.

figur 8. Nederst tv. galler af Jaapiella 
medicaginis på Lucerne (Medicago 
sativa). gallen består af et bælgagtigt 
sammenfoldet og opsvulmet småblad 
indeholdende flere orange larver. Bjer-
gene, vejrabat langs kårupvej nær ha-
rebjerg 31-08-2013.
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med på vejen. arterne i galmyggeslægten 
Rhopalomyia er knyttet til kurvblomst-
underfamilien asteroideae, især til slægten 
Bynke (Artemisia). På grå-Bynke (Ar-
temisia vulgaris) har jeg fundet arterne 
Rhopalomyia baccarum og Rh. foliorum, 
som begge er sjældne. Rh. baccarum blev 
først erkendt som dansk i 2011, da den blev 
fundet nær silkeborg og kort efter flere 
andre steder i landet (Bruun et al. 2012). 
denne art fremkalder kødede runde galler 
på rodhalsen, mens den anden art giver op-
hav til små ægformede galler på oversiden 
af bladstrengene. endvidere har jeg fundet 
arten Anthodiplosis rudimentalis, som dan-
ner ovale galler af kurvene (2. danske fund 
– det første fra keldskov på Lolland i 1936 
iflg. henriksen & tuxen 1944) (figur 5). 
til gengæld har jeg – trods megen eftersøg-
ning – ikke fundet nogen af de ellers talrige 
arter der er specifikt knyttet til mark-Bynke 
(Artemisia campestris) – en art som ellers er 
ganske almindelig og udbredt i undersøgel-
sesmrådet.

Contarinia rubicola (hidtil kun kendt fra 
to fund på Læsø) fremkalder galler i blom-
sterknopper af korbær (Rubus caesius). 
tilstedeværelsen af galmyggelarverne, der 
lever mange sammen, forhindrer blomstens 
normale udvikling. den forbliver lukket 
og bliver lidt opsvulmet. de hvide kron-
blade får ofte lidt brune pletter (figur 6). 
denne måde at inducere plantegaller på 
er i det hele taget en af de hyppige blandt 
galmyggene. korbær er ganske almindelig 
i undersøgelsesområdet. fundet er gjort 
på en kystskrænt med høj græsdomineret 
vegetation.

mange steder er kystskrænter beklædt med 
krat, især af slåen (Prunus spinosa), som 
også findes i skovbryn, langs sommerhus-
veje, på græsland o.s.v. slåen er vært for to 
af de fundne arter, nemlig Putoniella pruni 
(4. fund i danmark), som fremkalder iøjne-
faldende røde pungformede galler på bla-
dene, og Asphondylia pruniperda (ligeledes 
4. fund i danmark), der bebor løgformet 
opsvulmede sideknopper på sidste års skud 
(figur 7). indersiden af sidstnævnte galle 
er beklædt med mycelium af en sækspo-

resvamp, som galmyggen lever i symbiose 
med. det er faktisk den æglæggende hun 
der medbringer svampens sporer (Borkent 
& Bissett 1985). sådanne insekt-plante-
svampe-komplekser kaldes ambrosiagaller 
(kehr & kost 1999).

samme type af galle har arten Asphondylia 
sarothamni, der danner galler på gyvel (Cy-
tisus scoparius). denne galmyggeart har to 
generationer om året. forårsgenerationen 
danner galler på sideknopper, altså noget 
der minder en del om den nævnte galle 
på slåen. sommergenerationen, derimod, 
bebor bælgene. På modne sorte bælge er 
galledannelsen tydeligst – bælgens basale 
del forbliver grøn og noget opsvulmet. 
indeni ligger en enkelt orange myggelarve. 
en anden art som bebor gyvelbælge, er 
Contarinia pulchripes (2. fund i danmark). 
hos den art findes mange gullighvide larver 
sammen mellem forkrøblede frø. Jeg har 
haft et særlig godt øje til gyvel, fordi der i 
udlandet er kendt yderligere en halv snes 
arter af galmyg med denne art som værts-
plante. indtil videre har eftersøgningen dog 
kun givet de nævnte to arter, der allerede 
var kendt for landet.

flere steder i området står gamle løvkrat på 
skrænter. På bladene af håret viol (Viola 
hirta) har jeg i flere krat fundet galler af 
Dasineura violahirtae (3. fund i danmark) 
– men altså kun hvor værtsplanten vok-
ser i krat, ikke der hvor den står på åbent 
græsland. gallen består af indrullet, stærkt 
fortykket og tæt hvidhåret bladrand. en 
meget lignende galle er fundet på dyrket 
marts-viol (Viola odorata) i slotshaven 
ved dragsholm slot. den fremkaldes af 
en nærtbeslægtet art, Dasineura odoratae 
(ligeledes 3. fund, men gjort samme år hvor 
arten blev erkendt som ny for danmark; 
Bruun & skuhravá 2011).

overalt på vejrabatter og opgivne agre ser 
man Lucerne (Medicago sativa) som levn 
fra tidligere dyrkning. den er værtsplante 
for tre arter af galmyg, fra hver sin slægt, 
og som fremkalder galler i forskellige dele 
af planten. mest almindelig i området og i 
landet som helhed er Lucerneblomstgalmyg 

(Contarinia medicaginis), der får blom-
sterknopperne til at svulme op og blive 
kødede. mindre almindelige er arterne 
Dasineura medicaginis, der inducerer løg-
formet opsvulmede sideknopper omgivet af 
forstørrede fodflige, og Lucernebladgalmyg 
(Jaapiella medicaginis), hvis larver lever i 
bælgagtigt sammenfoldede og opsvulmede 
småblade på samme plante (figur 8).

På naturgrunden i sommerhusområdet 
har jeg fundet galmyg der laver galler på 
nogle ganske almindelige planter, og som 
sandsynligvis i almindelighed er oversete. 
for eksempel har jeg fundet Contarinia gei 
(3. fund i danmark), der får blade af feber-
Nellikerod (Geum urbanum) til at kruse og 
folde (figur 9), og Macrolabis lonicerae (1. 
fund i landet), hvis larver bor i indrullede 
og fortykkede blade af kaprifolie (Lonic-
era periclymenum) (Bruun et al. 2014). i 
hunrakler af Birk (Betula) har jeg fundet 
hele tre arter af galmyg: Semudobia betulae, 
der danner galler i selve frøene, som bliver 
noget opsvulmede og får en noget smal-
lere vinge på frøet end normalt, Semudobia 
skuhravae (3. fund i danmark), der danner 
små ægformede galler i stilken af rakleskæl, 
som derved vedbliver med at sidde fast på 
raklens hovedakse når alle de andre skæl 
planmæssigt er faldet af, og endelig Dasi-
neura fastidiosa (ligeledes 3. fund i landet), 
hvis larver lever frit mellem frø og frøskæl.
endelig har jeg også her fundet en art af 
galmyg, som jeg ved er ny for danmark, 
men som jeg ikke er helt sikker på hvad 
skal hedde. Larverne lever i en ægformet 
galle i skudspidsen af alm. hønsetarm 
(Cerastium fontanum) – den består af flere 
modsatstillede bladpar, hvis baser er kon-
kave som suppeskeer, presset tæt mod hin-
anden (figur 10). derinde ligger så en lille 
hob af orange larver. der er to arter af slæg-
ten Dasineura, der passer på denne beskri-
velse, nemlig D. lotharingiae og D. cerastii. 
ingen af dem kendes fra danmark. faktisk 
vides det ikke en gang med sikkerhed om 
det virkelig er to adskilte arter. men jeg kan 
ikke komme videre med identifikationen, 
før jeg har klækket voksne dyr.
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arter af slægten Mycodiplosis har en fa-
scinerende levevis – de æder sporer af 
forskellige planteparasitiske svampe, fx rust 
og meldug. Jeg har fundet larver i gang 
med at æde sporer af flere forskellige arter 
af rust, men identifikationen er kun lyk-
kedes for to arter, nemlig M. saundersi, hvis 
røde larver ofte ses på sommersporer af 
tidselrust (Puccinia punctiformis) på blade 
af ager-tidsel (Cirsium arvense), og M. 
melampsorae, der er fundet på Melampsora 
sp. på grøn Pil (Salix ×rubens). derudover 
har jeg fundet larver af Mycodiplosis i farve-
toner fra orange til knaldrød i gang med at 
fortære sporer af Phragmidium violaceum 
på Brombær (Rubus sp.), af Phragmidium 
mucronatum på hunde-rose (rosa canina) 
– sandsynligvis Mycodiplosis caeomatis, 
på Puccinia maculosa på skovsalat (Myce-
lis muralis), på Melampsora populnea på 
grå-Poppel (Populus ×canescens) – måske 
Mycodiplosis tremulae, på Puccinia tanaceti 
på grå-Bynke (Artemisia vulgaris) og på 
Coleosporium tussilaginis på følfod (Tussila 
farfara). ofte er kunstig klækning mislyk-
kedes og endnu oftere har jeg fundet for få 
larver til overhovedet at forsøge. så derfor 
ved jeg endnu ikke hvor mange arter der 
egentlig er tale om og hvad deres rette 
identitet er. der er åbenlyst en grund til 
at denne biologisk set spændende slægt af 
galmyg er så dårligt kendt.

et dataset bestående af samtlige 315 fund er 
gjort tilgængeligt via danBifs hjemmeside.

diskussion
galmyg er i almindelighed lidet påfalden-
de. Langt de fleste arter går ’under radaren’, 
hvis man ikke har blik for deres livsytringer 
i form af mere eller mindre subtile omdan-
nelse af blade, blomsterknopper og andre 
plantedele. kun de mest iøjnefaldende 
galler kan erkendes på afstand. de fleste 
kræver at man bøjer sig ned, kravler på 
knæ, piller plantedele fra hinanden og på 
anden vis opfører sig unormalt. ved at 
gå systematisk til værks og være nysger-
rig overfor plantedele der ikke ser helt 
normale ud, kan man på en time eller to 
finde mange arter - måske de fleste – på en 
enkelt lokalitet. det hjælper meget at vide 

hvordan de forskellige arters galler ser ud, 
men den viden hjæper naturligvis ikke til 
at finde arter, som man ikke tidligere har 
set. for at finde sådanne, er det en fordel 
at kende til arters eksistens – altså at have 
læst at der findes en art som Geocrypta 
campanulae, som danner løgformede galler 
i sideknopper nederst på stænglen af Blå-
klokke (Campanula rotundifolia). gallerne 
er sådan set tydelige nok, men de gemmer 
sig – som navnet siger (geo-, jord; -crypta; 
skjult) – nedenunder græs og førne, nær 
jordoverfladen. man finder dem ikke uden 
at lede. og lede gør man kun hvis man 
kender til artens eksistens. denne systema-
tiske eftersøgningsmetode har indtil videre 
resulteret i fund af over hundrede arter 
af galmyg inden for det geografisk meget 
begrænsede område, som jeg har under-
søgt. det virker fascinerende på mig at der 
kan være denne mangfoldighed af arter, 
hver for sig højt specialiserede til hver sin 
værtsplante - eller til og med en specifik del 
af planten. Når man først har fået øjnene 
op for galler, dukker de op allevegne. men 
altså, på nogle lokaliteter fortsætter der 
med at dukke nye arter op, mens strømmen 
andre steder hurtigt aftager.

Naturgrunden i sommerhusområdet har 
tilføjet yderligere en dimension til historien 
om at få blik for galler og søge systematisk 
efter dem. Undersøgelsesintensiteten har 
været høj, alene på grund af hvor ekstremt 
geografisk begrænset sådan en matrikel er. 
men det lille areal gjorde også at jeg ret tid-
ligt holdt op med at lede systematisk efter 
nye arter. alligevel er jeg blevet ved med at 
finde nye. det er velkendt at når man foku-
serer meget på én bestemt ting, så kan man 
man blive blind over for alt andet – selv 
ganske tydelige fænomener. det er kendt 
som ”den usynlige gorilla” efter et psy-
kologisk eksperiment (Chabris & simons 
2010). de ekstra arter har jeg typisk fundet, 
når jeg af én eller anden grund opholdt mig 
i længere tid på nogle få kvadratmeter uden 
at lede efter noget bestemt; når jeg blot lod 
mikrokosmossets oplevelsesrigdom komme 
til mig, uden at jeg havde nogen specifikke 
forhåndsforventninger. sådanne oplevelser 
har lært mig at især de mest upåfaldende 

galmyg – hvad enten de inducerer galler 
eller ej – bedst lader sig finde, hvis man gi-
ver sig selv lov til at være utroligt langsom 
og nærsynet, nærmest ufokuseret. den 
strategi er jeg nok lykkedes bedre med på 
den hjemlige matrikel end på et vidstrakt 
overdrev, hvor der på eventylig vis hele 
tiden lokker nye blomster fjernere og fjer-
nere fra stien.

et spørgsmål rejser sig fra erkendelsen af 
at nogle lokaliteter og naturtyper bliver 
ved med at akkumulere arter ved fortsat 
søgen, mens andre har en mere begrænset 
artsliste at byde på. indicerer galmyg høj 
naturkvalitet? det er svært at svare fuld-
stændig entydigt på. dertil kræves mere 
standardiserede undersøgelser af et større 
antal steder. men jeg vil sige: sandsynligvis, 
ja. i det her undersøgte område var de arter 
jeg fandt på vejrabatter og lignende steder 
stort set alle almindelige og vidtudbredte 
(selv med vores hullede viden om denne 
organismegruppe). derimod blev arter som 
sandsynligvis er sjældne – og også nye arter 
for landet (som i mange tilfælde ganske 
sikkert er sjældne) – fortrinsvis fundet på 
naturperler, som rævebjerg og disbjerg 
med deres på alle måder værdifulde gamle 
overdrev og rigkær. alligevel kan der – 
fordi gruppen er så dårligt kendt – som 
allerede antydet gøres interessante fund på 
plantede hække i sommerhusområder, på 
brakmarker og i andre menneskepåvirkede 
habitater.

der kan sikkert findes flere arter i området, 
ligesom listen over danmarks samlede 
galmyggefauna sandsynligvis kan forlæn-
ges med mindst 100 arter (Petersen et al. 
2001, Petersen & meier 2003, skuhravá & 
skuhravý 2009). Jeg håber at denne lille 
beretning vil give andre naturinteresserede 
blod på tanden. der er masser af opdagel-
ser at gøre lige derude i den danske natur. 
Jeg kan desuden varmt anbefale den men-
talhygiejne der kommer af den langsomme 
og afstressende eftersøgning – både den sy-
stematiske og den med mindre mål og med. 
adrenalinkicket, der kommer susende når 
man pludselig står med en ny art i hånden, 
kræver næppe nogen særlig anbefaling.
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figur 9. Contarinia gei lever på feber-Nellike-
rod (Geum urbanum), hvis bladstrenge fortyk-
kes og vrides, således at hele bladet kruses og 
foldes. de mange hvidlige larver lever i bladfol-
derne. Naturgrund på Nyvangsvej 18-05-2013.

figur 10. skudspidsgalle af Dasineura cf. 
lotharingiae på almindelig hønsetarm (Ce-
rastium fontanum) indeholdende flere orange 
larver. Naturgrund på Nyvangsvej 29-07-2013.
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anmeldelse:
kamPeN om daNmarks NatUr

Boganmeldelse: søren olsen Kampen om Danmarks natur, 328 sider, 
gads forlag, pris 399,95 kr.  (vejledende)

den danske journalist søren olsen har 
udført et omfattende naturhistorisk arkiv-
arbejde, der afdækker dansk naturfredning 
fra fredskovsforordningen i 1805 til genop-
rettelsen af filsø, påbegyndt i 2012. det er 
der kommet den interessante og flotte bog 
Kampen om Danmarks natur ud af. Bogen, 
der er inddelt i fire dele, er velskrevet, med 
små portrætter af indflydelsesrige personer 
side om side med faktabokse, skønne repro-
duktioner af malerier og flotte fotografier. 
den første del udgør indledningen og 
handler om mangfoldigheden af natursyn, 
landskab og naturtyper i danmark, og de 
forskellige kulturelle spor som mennesket 
har præget den danske natur med. 
den anden del bærer overskriften embeds-
mænd og naturromantikere, og handler 
om naturfredningens begyndelse med 
fredskovsforordningen af 1805. efter 
stavnsbåndets ophævelse i 1788, og bøn-
dernes mulighed for at eje jorden, blev en 
massiv skovhugst en realitet. resultatet blev 
at kun 2-4 % af skovene var tilbage, og der 
var brug for en fredning og opdyrkning af 
skovene. tyveriet af guldhornene i 1802, og 
oehlenschlägers berømte digt som udtryk 
for en national forankret naturromantik, 
førte desuden til at man fra kongelig side i 
1807 forsøgte at sikre oldtidsminder, rok-
kesten og vandreblokke. 

den tredje del hedder foreninger og natur-
historikere, og er den næst længste del med 
fem underafsnit, der beskriver tiden op til 
efter anden verdenskrig. her stifter vi be-
kendtskab med jagtforeningernes interesse i 
opdræt af nyttevildt og kamp imod rovvildt; 
naturvidenskabens melden sig på banen 
med  forsøg på fredninger og etablering af 
fristeder for truede dyr, herunder rovvild-
tet; kampen i naturfredningsforeningerne 
for at få vedtaget en fredningslove i dan-
mark i 1917 og 1937; og tilbageskridtet med 
landvindingsloven i 1940, der på baggrund 
af frygt for omfattende arbejdsløshed i køl-
vandet på besættelsen, tillader afvanding af 
alt der kan afvandes, ensretning af vandløb, 
opdyrkning af den sidste hede, for at dyrke 
korn.   

den fjerde og længste del, med syv under-

afsnit, hedder græs-
rødder, fagfolk og na-
turfonde. denne del 
dækker de forskellige 
interesser i forholdet 
mellem disse og fører 
historien up to date, 
med de fremtidsvi-
sioner for danmarks 
natur der p.t. gør sig 
gældende. her beskri-
ves naturstyrelsens 
etablering og forsøge-
ne på at skabe en na-
turgenopretning der 
modvirker følgerne 
af landvindingsloven 
fra 1940; naturfred-
ningsforeningens 
udvikling og arbejde 
for både den berømte 
og berygtede vandmiljøplan fra 1986 og na-
turbeskyttelsesloven i 1992 (hvor beskyttel-
sen af de vilde dyr og planter blev markant 
forbedret). desuden berøres jagtlovenes og 
-organisationernes udvikling frem imod det 
nuværende forsøg på at skabe markvildt-
slav i regi af jægerforbundet, hvor lokale 
grupper bestående af landmænd og jægere 
forsøger at udarbejde forvaltningsplaner for 
markvildtet i større områder på tværs af de 
enkelte landboejendomme. Naturfondenes 
opkøb af store områder for at sikre natur-
bevarelse som et vigtigt, men ikke ukritisk 
accepteret, supplement til det offentliges 
investering i naturfredning, beskrives også. 
Bogen ender med flere dystre bud på frem-
tidens visioner for naturen i danmark, der 
alle har det til fælles, at de ser radikale æn-
dringer i vores livsførelse (mindre forbrug, 
et fokus på modvækst, og omstilling til øko-
logi) som en nødvendighed, hvis naturen, 
biodiversiteten og dermed os mennesker 
skal eksistere for fremtiden.     
        
kampen i titlen på bogen sigter imod det 
sisyfos arbejde, det har været at etablere 
naturfredning i danmark. det er beskrevet 
som en lang kamp mellem folk, der vil have 
en uhindret ret til at udnytte naturen, og 
så folk der vil frede og beskytte den. vi ser 
her den skelnen der blev nævnt i lederen, 

mellem tilskrivningen af nytteværdi og 
intrinsisk værdi til naturen. samtidig er der 
flere eksempler på, at denne distinktion 
ikke er så tydelig som man skulle tro. fred-
skovsordningen i 1805 var for eksempel 
båret af et nationaløkonomisk anliggende. 
man havde strategisk brug for træet på 
længere sigt som tømmer til krigsflåden, 
og samtidig som brænde til byernes befolk-
ninger, hvor der var akut mangel. samtidig 
lå der i fredningen af oldtidsminderne en 
naturromantisk beskæftigelse med fortiden, 
som det f.eks. kommer til udtryk i dele af 
grundtvigs digt, Gunderslev Skov, skrevet 
på baggrund af en udflugt til stendyssen i 
gunderslevholm skov: og hellig andagt 
opfylder mit Bryst; Jeg iler, jeg iler med vin-
gede fjed; for asernes alter at kaste mig 
ned; og prise de hensovne guder. 

hvad gør, at man på dette tidspunkt i 
natursynet både kunne tænke nyttigt og 
naturromantisk på samme tid? et clue er 
nok, at man på dette tidspunkt, i det over-
ordnede perspektiv på verden, ikke forstod 
værdier og faktuelle sammenhænge som 
radikalt adskilte. ikke på samme måde som 
nu, hvor vores faktuelle viden er vokset og 
værdierne er blevet flere, men netop i den 
romantiske forståelse der udgik i kølvandet 
på den tyske idealisme, som herhjemme var 
repræsenteret af bl.a. ørsted, der jo snak-
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kede om ånden i naturen: at vi på forskel-
lige vis gennem videnskab og kunst kan nå 
til en forståelse af naturen, var samtidig et 
udtryk for en grundlæggende fornuftig en-
hed eller samstemmighed mellem naturen 
og ånden. 

søren olsens bog bugner med historiske 
eksempler på, hvordan kompleksiteten mel-

lem natur og værdi på én gang har udviklet 
sig men også gentager gamle problemstil-
linger, og bør interessere alle der har med 
natur at gøre. en enkelt kritik skal her 
afslutte denne anmeldelse. hvor bogen ikke 
mangler beskrivelser af hverken det natur-
videnskabelige område, de offentlige insti-
tutioner eller de private interesseorganisa-
tioner, så mangler der dog en beskrivelse af 

humanistiske fags beskæftigelse med natur 
og naturvidenskab og den påvirkning af na-
turfredningen der udgik herfra, i perioden.  

Af Bo Allesøe. Christensen

anmeldelse:
BLomster Liv

Boganmeldelse: Blomsterliv af Jens h. Petersen. gyldendal. 204 sider. Pris 
249,95 kr. (vejledende).

forfatter og fotograf Jens h. Petersens 
skriver i indledningen, at de 72 alminde-
lige planter præsenteret i bogen er udvalgt 
blandt mere end 2000 hjemmehørende og 
forvildede arter i den danske natur. og 
hvilken præsentation. for det drejer sig om 
fascinerende billeder af meget høj kvalitet, 
der går tæt på de udvalgte arters ædlere 
dele nemlig deres kønsorganer i form af 
mange nærbilleder af støvblade og frugt-
knuder. På nogle billeder er Jens endog 
gået meget tæt på som billedet af åbne spal-
teåbninger på undersiden af et pæreblad i 
500 ganges forstørrelse.

Bogen indledes med korte afsnit om blom-
stens funktion, opbygning og variation i 
opbygning, seksuel formering, pollen, be-
støvningsbiologi, dvs. både vind- og insekt-
bestøvning og befrugtning. de indledende 
afsnit er rigt og pædagogisk understøttet 
med illustrative billeder af de i brødteksten 
omtalte organer. så følger 70 dobbeltsidige 
artsopslag (for jeg kan kun tælle 70 arter 
i artsoversigten på side 3) med normalt et 
totalbillede af arten, et nærbillede af blom-
sten og et helsides nærbillede som regel af 
enten støvblade eller frugtblade. endelig 
er der en kort 12 linjers beskrivelse af den 
udvalgte art. de 70 arter er fordelt på 63 
tokimbladede og 7 enkimbladede.
Jens får adskillige elementer frem, som 

man som læser ikke tænker over i 
det daglige, og får samtidig afsløret 
detaljer, som også er nye for anmel-
deren. Billedet i 20 x forstørrelse af 
korn-valmuens støvknapper viser, 
at pollen er grønt, mens det er blå-
grønne hos Pyrenæisk storkenæb, 
som billedet i 150 x forstørrelse 
viser, og orange hos hejrenæb og 
rød tvetand. det overrasker selvføl-
gelig mindre, at grifler og støvfang 
er røde hos Blodrød storkenæb og 
rød arve. Blandt mine favoritter er 
nærbilledet af de to knejsende grifler 
med støvfang hos almindelig hønsetarm. 
det minder mig om et 32 cent frimærke 
fra Usa, hvor to svanehalse er afbilledet 
på samme måde. fascinerende er også 80 
x nærbilledet af åbningen til det indre af 
blomsten af ager-stedmoderblomst.

Når der indledningen fremhæves, at der 
er tale om hjemmehørende og forvildede 
arter i den danske natur kan det undre, 
at Jens har valgt at medtage prydplanten 
Japansk kirsebær fremfor den hjemmehø-
rende fugle-kirsebær. På side 92-93 præ-
senteres Løgkarse. i teksten til 75 x nær-
billedet af blomsten undrer Jens sig over 
antallet (6) støvblade i en 4-tals blomst. 
det kan forklares ved bortfald af to støv-
blade i den ydre krans. af teksten fremgår 

endvidere, at blomsten er forsynet med en 
’stor griffel i midten’. men det meste af den 
grønne søjle i midten er frugten, dvs. den 
umodne skulpe, hvor omridset af den øver-
ste del af skulpeklappen tydeligt kan ses på 
billedet. griflen er det korte stykke mellem 
skulpeklap og det cirkulære støvfang på 
toppen.

dette er imidlertid blot et par skønheds-
pletter i en ellers anbefalelsesværdig bog, 
som bl.a. studerende ved biologistudiet og 
andre med interesse for botanik vil have 
megen fornøjelse af. for detaljegraden og 
nærbillederne af blomsterne er så instruk-
tive, at det letter forståelsen af de udvalgte 
blomsters opbygning.

Af Peter Wind
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anmeldelse:
Padder og kryBdyr i daNmark

Boganmeldelse: Padder og krybdyr i danmark. ole frank Jørgensen med bidrag af Jan 
kjærgaard Jensen. gyldendal. 129,95 kr. (vejledende)

en ny feltguide, hvorfor nu det? hvis du 
som jeg, har den gamle krybdyr i farver fra 
Politikens forlag stående på hylden, så er 
det på høje tid, at få den udskiftet med en 
moderne feltguide. hvis du har Thomas Bil-
les danmarks padder og krybdyr fra 2008, 
så er der måske ikke så meget nyt at hente. 
men prisen kan ikke afskrække nogen, og 
det er en gedigen håndbog med fast bind, 
der lige passer i en lomme. så den er nem at 
have med i felten.
ole frank Jørgensen er biolog med speciale 
i entomologi og terrestrisk økologi. han er 
forfatter til flere naturbøger med mere end 
30 års erfaring. Naturvejleder Jan kjærga-
ard, er vel kendt af de fleste og borger for 
kvaliteten. 
feltguiden indeholder stort set alt det, 
man kan forvente af en feltguide, herunder 
mange fine fotos, de fleste af Lars gejl. 
den beskriver alle 14 danske padde- og 6 
krybdyrarter, men også flere skildpadder, 
der træffes i danmark. som noget nyt for 

en dansk feltguide er havskildpadder også 
med. Læderskildpadde er medregnet som 
dansk art, mens dNa analyser har vist, at 
europæisk sumpskildpadde fundet i nyere 
tid ikke er fra oprindelige danske dyr. der 
er fundet udklækkede unger, så med mulig-
hed for varmere klima, er der måske basis 
for at regne med 7 danske krybdyr arter, 
selv om de stammer fra udsatte sumpskild-
padder.   
de tre nøgler med fotos til bestemmelse 
af paddeæg, padder og krybdyr er en sjov 
fornyelse. med så få arter, er det måske ikke 
nødvendigt med en nøgle, og det kan virke 
lidt banalt for fagfolk. men de giver et hur-
tigt overblik over de felttegn, der er gode at 
kunne, for at kunne artsbestemme det sete 
dyr, også uden at have det i hånden. 
ved de brune frøer og tudserne er der ved 
de enkelte artsbeskrivelser nærbilleder af 
bagbenene, hvor man kan se artskendetegn 
for en sikker bestemmelse. for at høre pad-
dernes stemmer er der Qr koder ved det 

enkelte opslag, som kan scannes med en 
smartphone.

en fin feltguide for den interesserede natur-
elsker, som jeg varmt kan anbefale. 

Per Egge Rasmussen

anmeldelse:
svamPe dU kaN sPise

Boganmeldelse: svampe du kan spise. af Jens h. Petersen. gyldendal, rigt illustreret, 152 
sider. Pris199,95 kr. (vejledende)

svampe er populære. efterårets svampeture 
tiltrækker mange mennesker, der gerne 
vil lære svampene og deres kulinariske 
værdi at kende. Nogle af deltagerne bliver 
passionerede svampesamlere, mens andre 
overvældes af de mange svampearter og 
opgiver. men Jens Petersens svampebog kan 
hjælpe over vanskelighederne. den har et 
begrænset antal arter, og de er godt beskre-
vet med fremragende farvefotos. kan en 
spiselig svamp forveksles med giftige eller 
værdiløse svampe, så er de illustreret sam-
men på et opslag. man får klar besked på, 
hvad man skal se efter, eller eventuelt lugte 
eller smage.

Jens h. Petersen bemærker, at selv de gif-
tigste svampe ikke skader mennesker ved 
berøring. På mine svampeture tager jeg 
gerne en bid af den dødeligt giftige grøn 

fluesvamp, tygger den og spytter den ud. 
herved viser jeg, at den største fare ved 
denne svamp er, at den smager godt. til-
skuerne gyser.

Bogen er nem at finde rundt i. På et opslag 
viser nøgler med farvefotos vej til de sider, 
man skal bruge. tegnede nøgler på omsla-
gets indersider leder også til de rigtige sider.

Bogen fortæller om svampene som levende 
væsener, beskriver deres afgørende rolle i 
økosystemerne, samt deres nytte og skade. 
konservering af svampe ved tørring og 
frysning beskrives. gode opskrifter på 
svamperetter er lige til at bruge.

Bogen kan sikkert få skræmte amatører 
til at komme over deres angst. men også 
rutinerede svampesamlere kan finde nyt 

her, og ledere af svampeture kan få mange 
gode tips.

Bogen bør få stor udbredelse.

Af Eigil Holm
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anmeldelse:
daNske LaNdskaBer

Boganmeldelse: danske landskaber af Jørgen Jensen og Lars Nor-
man. gyldendal. 350sider. Pris 399,95 kr. (vejledende)

Bogens forfattere vil have os ud af sofaen 
– ud at bruge alle sanser. og de lykkes 
fint med den ædle hensigt. madpakken er 
så godt som smurt, når sidste side i dette 
pragtfulde værk er læst.

Danske landskaber tager læseren med på en 
rejse gennem de danske landskabstyper og 
lærer os på bedste pædagogiske vis at læse 
sporene i landskabet. Bogen svælger i flotte 
fotografier, dvæler ved nødvendige geo-
logiske forklaringer og efterlader os mere 
vidende om samspillet mellem geologi og 
botanik. og forfatterne runder i mange 
afsnit historien af med eksempler på den 
menneskelige udnyttelse af de naturgivne 
rammer og vilkår. vi kommer vidt omkring 
med sandjord til kartoffeldyrkning, granit 
til kirkeudsmykning og smeltevandsflader, 
der er som skabt til landingsbaner.

Bogens 14 afsnit er bygget op, så vi starter 
med de ældste bjergarter, der er synlige i 
landskabet. kapitel efter kapitel bevæger 
vi os op gennem tiden godt hjulpet af 
forklarende tekster, relevante billeder og 
Qr- koder, der fører os til interessante di-
gitale informationer på nettet. det er vor 
tids svøbe, at alting skal serveres interaktivt 
af hensyn til generationen af ”digitale ind-
fødte”, som er født med en tablet eller en 
smartphone i hånden. Når det er sagt, synes 
jeg, forfatterne leverer et godt bud på, hvor-
dan Qr-koder med succes kan bruges til at 
give adgang til en digital verden fyldt med 
nyttig information. især er jeg begejstret for 
henvisningerne til billeder med hjælpeli-
nier, der tydeliggør landskabselementerne. 
mindre vellykkede er de digitale billeder, vi 
kan zoome og panorere i. her får vi nøjag-
tig de samme informationer om landskabet 
som på de analoge billeder i bogen – hver-
ken mere eller mindre. 

hvad angår de informative digitale kort, 
der blandt andet viser granitforekomster, 
forløbet af tunneldale og udbredelsen af 
randmoræner har jeg et lille hjertesuk. et 
par velvalgte stednavne på kortene ville 
gøre godt, og hvis der i en fremtidig udgave 
af Danske landskaber kunne blive plads til 
et udvalg af disse fortrinlige kort, ville det 

glæde denne ældre 
læser med let-
tere nedsat syn og de 
dermed forbundne 
vanskeligheder 
med at få det fulde 
udbytte af kortene 
på smartphonen. 
Jeg kunne også have 
glæde af et oversigts-
kort i bogen med alle 
beskrevne lokaliteter 
plottet ind og med 
sidehenvisninger, 
så jeg nemmere 
kan orientere mig 
og finde det bedste 
mål for min næste 
udflugt. et kort ville 
også give overblik 
over lokaliteternes 
placering i forhold 
til hinanden. i den 
glimrende og detal-
jerede beskrivelse af 
vadehavet er bar-
riereøerne for eksempel nævnt i rækkefølge 
fra nord mod syd – men det ved man kun, 
hvis man er lokalkendt. for alle andre læ-
sere bliver det en tilfældig opremsning af 
stednavne, som aldrig rigtig efterlader et 
brugbart billede på nethinden som et kort 
med tidevandsdyb, marsk og koge ville gøre 
det. 

i bogens overflod af nyttig viden savner jeg 
også en tidslinie som hjælp til at holde styr 
på ordivicium, kridt og perm. det er snart 
længe siden, jeg blev færdig som geolog, og 
jeg har for længst glemt det meste af den 
forhadte udenlandslære.

Bogen brillerer med en overskuelig ind-
holdsfortegnelse og et udførligt register. og 
det er en fornøjelse for geologer og andet 
godtfolk at blive præsenteret for fladkravet 
kodriver, blåmunke og blodrød storkenæb. 
alle tekster er relevante og holdt i et letlæ-
seligt sprog, hvor ord og begreber er for-
klaret, så alle kan følge med. og forfatterne 
undgår behændigt at tale ned til læseren.
Jeg er vild med denne bog, som jeg vil 

tvangsindlægge mine omgivelser til at læse, 
så de (også) falder i gryden og får øjnene 
op for bakkeøer, moræner og indlandsklit-
ter. og så lover jeg på fremtidige ture at 
standse op, bukke mig ned og undersøge 
den flora, der knytter sig til biotoperne.

Jørgen Jensen og Lars Norman har begået 
en ualmindelig flot bog, og de har al mulig 
grund til i fremtidige udgaver at præsentere 
sig selv og deres andre udgivelser lidt mere 
udførligt på en mere fremtrædende plads 
– det kunne være i indledningen eller på 
omslaget.  denne bog fortjener at vinde ud-
bredelse i gymnasier og private hjem. Nyd 
hver en side i fulde drag, pak tasken og tag 
på opdagelse i landskaberne omkring os. 

god fornøjelse!

af Inga Kofoed Andersen
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ved indkørslen til rønde står en klynge 
asktræer ’dekoreret’ med store plastikstyk-
ker. dette billede har Jens h. Petersen 
sammen med andre vidnesbyrd om men-
neskelig udnyttelse af det danske landskab 
indfanget med sin kameralinse. i 2013-14 
har Jens kørt de små veje på især djursland 
tynde og haft sit fotoudstyr ved sin side, så 
han har kunnet indfange 100-vis af nutidige 
fotografiske indtryk af det danske landskab. 
de mange timers fotografering på alle ti-
der af døgnet året igennem er udmøntet i, 
at 144 udvalgte billeder er samlet i bogen 
’Landbrugslandet’. Billederne fylder som 
udgangspunkt én side, der måler 23x34 cm 
i højde og bredde. Udvalgte billeder stræk-
ker sig over to modstående sider. Bagerst i 
bogen er oplysninger om de enkelte billeder 
samlet. her oplyses om motiv, sted og tids-
punkt på året, billederne er taget.

i bogen er det levende hegn dækket af sne 
i januar indfanget, mens det i april er ind-
hyllet i fygende jord. i august afgrænser 
det den bygmark, som mejetærskeren er i 
gang med at høste. et offer for græshøsten, 
nemlig et ihjelkørt råkid, er blevet indfan-
get. det gælder om at være på pletten, for 
de kvæstede eller døde dyr indgår snart i 
naturens kredsløb, som billedet af en trak-
tor med halmpresse på træk på en høstet 
mark med en musvåge på vingerne viser. 
Landbrugets maskinpark har således fået 
en fremtrædende plads i billedkavalkaden. 
Landbrugets arbejdshest gennem mere end 
et halvt århundrede er naturligt nok kom-
met med som billedet af den blå traktor, der 
afventer dens tur til at trække anhængeren 
hen til den høstende mejetærsker. trakto-
ren er også i brug i marts måned, når mar-
ken skal pløjes, i april, når gyllen køres ud 
på marken kranset af bøge i udspring, og 
i maj måned, når rapsen skal sprøjtes. her 
har indsneget sig en lille fejl, idet det af bil-
ledteksten bagerst i bogen fremgår, at det er 
’den blomstrende majs’, der sprøjtes.

Landbruget påstår gang på gang, at det ikke 
anvender 1 gram gødning mere, end det er 
nødvendigt. Jens er i stand til at dokumen-
tere noget andet med billederne fra marts 
måned af en ’kornmark med vintersæd og 
næringsniveau i top – jorden dækket af et 
lag grønalger og uopløst kunstgødning’. at 
sprøjtningen så ikke altid er helt effektiv 
vises med billederne fra henholdsvis maj og 
august, hvor en ’ø’ er undsluppet. der har 
været megen tvivl om fortolkningen af den 
10 m dyrkningsfrie bræmme langs vandløb. 
i hvert fald dokumenterer to billeder fra 
marts måned, at der dyrkes lige til kanten af 
vandløbet. eller hvor tæt på kommunevejen 
kan og må, der dyrkes.

Biologen i Jens fornægter sig ikke, så natur-
indholdet i det åbne land har fået en frem-
trædende plads i bogen. her ses flokken af 
kragefugle på vej mod overnatningsstedet, 
sangsvanerne på den høstede majsmark og 
muldvarpen, der har banet sig vej under 

den nyspirede kornmark i april og anlagt 15 
nye skud i døgnet. korn-valmuen og korn-
blomsten i byg- og rapsmarken er kommet 
med, ligesom der er blevet plads til en bred, 
uslået vejkant med mængder af vilde plan-
ter fra juli måned samt en nu sløjfet råstof-
grav, hvor den vilde flora har indfundet sig 
på den næringsfattige skrænt.

det er således et udvalg af Jens’ elegante og 
levende billeder, som er omtalt her for at 
illustrere bogens omfang og spændvidde. 
for billederne er og bliver bogens bærende 
element, som skal dokumentere det danske 
landbrugslandskab, som det tager sig ud i 
2013 og 2014 i al slags vejr og på alle tider 
af døgnet. det synes nærværende anmelder 
er lykkedes.

Af Peter Wind

Ps. efter løvfald 2014 blev det afsløret, at 
plastikken ved indkørslen til rønde hænger 
der endnu.

Boganmeldelse: Landbrugslandet af Jens h. Petersen. gyldendal. 200 sider. 
Pris 299,95 kr. (vejledende).

anmeldelse:
LaNdBrUgsLaNdet
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PRojekt lækat – hvoRnåR sMideR den Pelsen?   
Lækatten er det eneste danske mårdyr, der skifter fra brun sommerpels til hvid vinterpels. 
arten har altid sort halespids. dette projekt har til formål at kortlægge, hvornår lækatten 
skifter mellem de tre dragttyper: vinterdragt, overgangsdragt og sommerdragt. det vil vi 
gerne have svar på med hjælp fra læserne. vi tilstræber at undersøge, om der er sket æn-
dringer mht. hvornår lækatten fælder nu og tidligere i relation klimaændringer. det er der-
for vigtigt, at vi så præcist som muligt, kan få oplyst observationsdato. aLLe – også ældre 
oplysninger – har stor interesse. kendskab til gamle ”støvede” lækatte i fx skolesamlinger 
eller på reolen, har derfor også interesse.  har i oplysninger om lækatte og måske fotos, 
som må anvendes til vort Pr-arbejde, modtages de med tak. det er et frivilligt og ulønnet 
projekt. Projekt-resultaterne publiceres. til orientering indtastes løbende alle lækat-obser-
vationer fra dof-basen.

send venligst oplysninger til biologerne Jan kjærgaard, jkj@nst.dk, telefon: 
29613149/75757628 eller til Jørgen terp Laursen, jtl@kirkeugle.dk, engdalsvej 81b, 8220 
Brabrand, telefon: 61 51 64 64/86 26 12 96.

Jørgen Terp Laursen, Østjysk Biologisk Forening

foto af Lækat

Mindre meddelelser, konferencer og nyheder

foto fra vildtkamera opsat ved sønderup å af Naturvejleder karin Winther. 

BæveRe i tRe vandløB i vesthiM-
MeRland
”Det er faktisk 4 år siden, vi første gang hør-
te om bævergnavede grene ved Vidkær Å, 
men nu har vi beviserne. Den gang troede 
vi ikke rigtig på det, og tænkte det måske 
var en undsluppet sumpbæver. Men nu er 
der bæverdæmninger, bæverhytte, mange 
gnavede træer og fotobevis siger: Per egge 
rasmussen, biolog fra vesthimmerlands 
kommune.
Biolog henning fjord aaser fra Natursty-
relsen mener, at bæverne i vesthimmer-
land er svømmet fra struer ud i Limfjor-
den og til Nibe og halkær Bredning. de 
har flyttet dig over 100 km fra det oprinde-
lige udsætningssted i flynder å systemet i 
vestjylland. 

i marts måned fanger naturvejleder ka-
rin Winther så det endelige bevis med et 
vildtkamera sat op ved sønder å, hvor en 
bæver  tages på fersk gernining i færd med 
at fælde et træ.

ved bævertællingen i april  foretaget af 
20 frivillige bævertællere blev der set en 
voksen bæver i sønderup å og et ungdyr 
i vidkær å og der er senest set bæver på 
vildtkameara ved Borremose.

Læs mere: 
http://nordjyske.dk/nyheder/her-er-beviset--ba-
evere-i-nordjylland/50eb27b1-b006-4ff3-9e0a-
caed60ceff34/4/1513 

http://nordjyske.dk/nyheder/baever-
bestand-i-flertal/77a9c4a3-35c3-48c2-
9955-a78571586b3c/4/1513  

red 
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firePLadet rUr (Austrominius modestus) i 
Limfjorden 

key words: Austrominius modestus, firepladet rur, Limfjorden, shore crabs, geographical 
distribution, colonization, breeding, population

1 Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 4, 2100 København Ø,  e-mail: jlutzen@bio.ku.dk , 2 Marin 
Biodiversitet, Biologisk Institut, Universitetet i Bergen, Thormøhlensgate 53A, N-5020 Bergen, Norge .

Jørgen Lützen1& Henrik Glenner2

The barnacle Austrominius modestus (Crustacea; Balanidae) in the Limfjord 
(Denmark)
The barnacle Austrominius modestus, originally from australia and New Zealand, is 
an invasive species to Western europe. Throughout three successive years (November 
2011 - November 2014) it has been recorded as a rare epibiont on shore crabs (Carcinus 
maenas) in the western part of the Limfjord, denmark. it occurs relatively more often on 
the red than on the green variety of crabs, and more frequently on males than females. 
during autumn the barnacles grow to a size at which they are normally mature (6-7 
mm), but they occur so sporadically that cross-ferilization is most often unlikely to take 
place. however, breeding was recorded in a few individuals. more dense populations 
of A. modestus were recorded on stones and other substrates in the westermost part of 
the fjord, Nissum Bredning (Nissum Broad) in the summer 2014. The species is able 
to reproduce in the fjord and two size classes (2013 and 2014) could be distinguished. 
A. modestus may eventually colonize the entire Limfjord, but the population risks to 
become decimated periodically or even extinguished following severe winters .

 Lützen J & Glenner H 2015: Flora og Fauna 121 (1+2) side: 30-35

rurene, som er fastsiddende krebsdyr og 
almindelige i vore farvande, har et stort 
sprednings- potentiale, idet de foruden på 
sten og klipper ynder at sætte sig på skibe 
eller andre flydende objekter. det kan der-
for ikke undre, at mange arter er kosmo-
politiske. for eksempel har den oprindeligt 
østamerikanske Amphibalanus improvis 
(darwin, 1854) gennem de sidste 100-200 
år spredt sig til næsten alle europæiske 
farvande. det gælder også den noget min-
dre Austrominius modestus (darwin, 1854), 
nogle steder angivet under det tidligere 
navn Elminius modestus (figur 1) - det 
danske navn er firepladet rur (køie et. al. 
2000).

denne art er oprindeligt udbredt langs 
kysterne af australien og New Zealand, 
men siden dens første optræden i europa i 
begyndelsen af 1940’erne, har den bredt sig 
langs med de fleste af vesteuropas kyster. 
man antager, at den ankom til den engelske 
kanal siddende på krigs- og troppetrans-
portskibe under anden verdenskrig (Crisp 
1958). siden har den spredt sig til største-
delen af de Britiske øer, de atlantiske kyster 
af frankrig, spanien og Portugal samt den 
sydlige Nordsø (southward 2008). 

arten er tidligere påvist to gange i danske 
farvande, først i vadehavet ved havneby på 
rømø (Theisen 1980), og senere i kattegat 

nær den østlige udmunding af Limfjorden 
(Jensen 2009). sidste sted er den i øvrigt 
siden taget også ved andre lejligheder 
(venligst oplyst af Bent Theisen). Begge 
steder forekom den på sten og skaller af 
Blåmusling, der var blotlagt ved lavvande. 
siden efteråret 2011 har vi nogenlunde 
regelmæssigt observeret arten i Limfjorden. 
denne undersøgelse belyser udbredelsen af 
denne nye rur-art i Limfjorden via data fra 
et større projekt i Limfjorden om biologi og 
parasitter hos strandkrabbe. 

metoder og LokaLiteter
i årene 2011-2014 har vi indsamlet store 
mængder af strandkrabber (Carcinus mae-
nas (L., 1758)) fra tre områder i Limfjorden: 
venø Bugt, sallingsund og Løgstør Bred-
ning lige nord for Nykøbing mors, og på 
dybder fra 1 til 6 m.

siden foråret 2012 har vi fundet Austro-
minius modestus siddende på krabberne 
nogenlunde regelmæssigt, men fåtalligt, og 
fra og med august 2012 målt og registreret 
hvert eneste fund. til indsamlingerne har 
vi næsten udelukkende brugt agnede fælder 
eller ruser. disse metoder indebærer, at 
perioden fra december til april hvert år 
har været dårligt repræsenteret, idet både 
hanner og hunner enten er relativt inaktive 
eller pga vinterkulden ikke udviser nogen 
større ædelyst. 

hunnerne er i vore fangster betydeligt 
mere fåtallige end hannerne, hvilket del-
vis kan forklares ved at de om foråret og 
forsommeren lægger æg og i den periode 
lever mere skjult. det samlede udbytte 
består af flere tusinde krabber fordelt på 
kønsmodne hanner og hunner i forholdet 
ca. 2 til 1. kønsmodenheden indtræder 
hos begge køn ved en omtrentlig alder 
af 2 år og i begge tilfælde svarende til en 
skjoldbredde på ca. 30 mm. vi har kønsbe-
stemt og målt skjoldbredden hos samtlige 
dyr og noteret krabbernes fremherskende 
farver. det er således, at hanner såvel 
som hunner groft set kan inddeles i hhv. 
”grønne” og”røde” krabber. hos de første er 
bugsiden og benene grønlige i forskellige 
nuancer, hos de røde er de samme krops-
dele gulbrune eller rødlige. der er dog 
jævne overgange mellem de to typer, idet 
en del af de grønne, ca halvdelen, langsomt 
ændrer farve fra grønlige til rødlige, mens 
resten forbliver grønne.

desuden har vi noteret tilstedeværelsen 
og størrelsen af alle epizoer, som i de fleste 
tilfælde har været rurer (overvejende Bala-
nus crenatus, Bruguière, 1789 og kalkrør-
sorme (Pomatoceros triqueter, (L., 1767)). 
en del af materialet er indleveret på Zoolo-
gisk museum i københavn.

vi har samtidig undersøgt epifaunaen 
på knapt hundrede europæiske østers 
(Ostrea edulis L., 1758) opfiskede fra de 
vestlige bredninger (Nissum Bredning og 
venø Bugt), mens epizoer på blåmusling 
(Mytilus edulis L., 1758) kun tilfældigt 
noteredes. desuden har vi inspiceret 
flere strækninger af kysterne langs Nis-
sum Bredning, nemlig aggertangen (20. 
juni 2014) og stranden fra toftum Bjerge 
til oddesundbroen (24. juli 2014), for at 
identificere epifaunaen på alle størrelser 
sten og muslingeskaller på det lave vand. 
i venø Bugt besøgte vi kysterne af den øst 
for oddesund beliggende venø. Undervejs 
konstaterede vi en meget rig fauna på sten 
af alle størrelse i Nissum Bredning, mens 
epifaunaen var yderst sparsom ved venø. 
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resULtater og diskUssioN 
Austrominius modestus på strandkrabber 
første fund af A. modestus på strandkrab-
be blev gjort i foråret 2012. A. modestus 
er let at genkende, idet de lave, kridhvide 
skaller har i alt fire parvise udløbere eller 
”fødder”, så at den minder lidt om en 
otte-takket stjerne (figur 2b). ser man 
nøjere efter, vil man opdage at den kun 
har fire skalplader, mens alle vore andre 
arter af rurer har seks (fig. 3, 4a og b). 
den opnår hos os en største længde af 11 
mm. På krabberne sidder den næsten uden 
undtagelse på rygsiden af skjoldet, kun af 
og til på et klosakseben. krabber med A. 
modestus er taget på alle dybder mellem 1 
og 6m. 
 
A. modestus forekommer helt overvejende 
på hankrabber: vi har registreret den på 70 
hanner, men kun på 9 hunner. ganske vist 
optræder hannerne hyppigere i vore prøver 
end hunnerne, men det kan næppe alene 
forklare forskellen. en delvis forklaring 
ligger måske deri, at hunnerne i gennems-
nit har en noget mindre skjoldbredde end 
hannerne og derfor et tilsvarende mindre 
skjoldareal. Blandt hanner i alle stør-
relser fra 25 til 80 mm skjoldbredde, er A. 
modestus kun fundet på krabber, der måler 
35-70 mm. desuden synes den at vælge 
substrat efter krabbens farver, idet den 
fortrinsvis sidder på de røde krabber: af 79 
farvebestemte krabber med A. modestus, 
hanner såvel som hunner, var således de 
67 (85%) røde, kun 12 grønne. en anden 
rur, Balanus crenatus, som er almindelig 
på Limfjordens krabber, viser samme 
fordeling på de to typer krabber, dog ikke 
så udpræget, men alligevel sådan at to-tre 
gange så mange røde som grønne krabber 
bærer rundt på denne rur. 

de allerfleste strandkrabber, som er min-
dre end 30-35 mm i skjoldbredden, hanner 
såvel som hunner, er grønne. det er 
ganske overvejende juvenile krabber, der 
gentagne gange og med forholdsvis korte 
mellemrum skifter hud, mens krabberne 
efter kønsmodenhedens indtræden kun 
skifter hud en eller to gange årligt. det er 
derfor forklarligt, at A. modestus – ligesom 

figur 1. skallen af A. modestus. eksemplaret er fra New Zealand. fra Charles darwin 
(1854) a monograph on the sub-class Cirripedia. 
Shell of Austrominius modestus, specimen from New Zealand.

tabel 1. en χ2-test  af tabelmaterialet viser at sandsynligheden for at A. modestus foretræ-
ker hanner fremfor hunner af tilfældige årsager er mindre end 0.0001%. tilsvarende blev 
det fundet at sandsynligheden for at A. modestus foretrækker røde fremfor  grønne hanner 
af tilfældige årsager er mindre end 0,0001%.
A chi-square-test of the table material shows that the probability of a. modestus prefer males 
rather than females by chance, are less than 0.0001% . It was correspondingly found that the 
probability that a. modestus prefer red rather than green male crabs just by chance, are less 
than 0.0001%.

Hun krabber Uden A. modestus med A. modestus Undersøgte dyr

grønne 1419 2 1421
røde 1801 7 1808
i alt 3220 9 3229

Han krabber Uden A. modestus med A. modestus Undersøgte dyr

grønne 4227 10 4237
røde 2327 60 2387
i alt 6554 70 6624

i øvrigt ovennævnte rur Balanus crenatus – 
ikke sætter sig på disse unge krabber, idet 
tidsrummet indtil næste hudskifte er for 
kortvarigt til, at de selv når at blive for-
plantningsdygtige. hvorfor det forholder 
sig sådan ved vi ikke noget om. Noget 
lignende gør sig sandsynligvis gældende 
for A. modestus’ og Balanus’ prevalens for 
de røde krabber ((tabel 1). vi har nemlig 
påvist, at mens alle hankrabber skifter skal 
een gang om året, i forsommeren, gennem-
løber de grønne yderligere et skalskifte i 
september-oktober. de røde hanner bærer 
derimod samme skal hele året, og skifter 
den først ved næste forsommers hudskifte 
og forlænger således rurenes overlevelses-
chancer ganske betydeligt. vi er desværre 
dårligere underrettet om hunnernes skal-
skifter. 

sammenlignes de beskedne data over stør-
relsen af de indsamlede A. modestus med 
sæsonen, ser det ud til, at rurens overgang 
fra pelagisk larve til fast siddende juvenil 
sker sent på sommeren, og at dyrene vokser 
gennem efteråret, så at de i oktober-no-
vember har opnået, eller overskredet, den 
størrelse på 6-7 mm, hvor arten regnes for 
at være kønsmoden (rainbow 1984). det 
må forventes at A. modestus om vinteren, 

ligesom de nordiske arter af rurer, næppe 
vokser meget (Barnes & Powell 1953). der 
er dog ikke tvivl om, at A. modestus på 
strandkrabberne kan overleve vinteren, for 
de er meget temperatur-tolerante og tåler 
temperaturer nær frysepunktet (harms & 
anger 1989). det ses også deraf, at vi tidligt 
i maj 2013 fandt et par middelstore rurer, 
og af at vores største eksemplar (10 mm) 
fra juli sad på en hankrabbe, der endnu 
ikke på det sene tidspunkt havde skiftet 
skal. det regelmæssige årlige skalskifte, der 
hos hannerne finder sted på forsommeren, 
hos hunnerne igennem hele sommeren, 
betyder at den maksimale levealder for de 
eksemplarer af A. modestus, der i Limfjor-
den sidder på krabber, næppe overstiger ca. 
12 måneder. 

A. modestus formerer sig ligesom alle andre 
hermafroditiske rurer ved krydsbefrugt-
ning, idet deres penis strækkes ud af det 
ene dyr og ind i kappehulen af et nabodyr, 
som har lagt æg. kappehulen fungerer 
derefter som et rugekammer. i det aktuelle 
tilfælde er det en begrænsende faktor for 
at opretholde en levedygtig population, at 
de allerfleste af vores eksemplarer har sid-
det helt alene på en krabbe (figur 6a og b), 
eller så spredt at vi vil skønne en befrugt-
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figur 2 a og b hhv. øverst th og 
midtfor tv. krabber A. modestus 
med 8 og 5 på skjoldet. et af in-
dividerne viste sig at indeholde 
naupliuslarver i kappehulen. 
grænserne mellem de fire skalp-
lader markeres af gule pile. 
Crabs with 8 (top right) and 5 
(middel left) a. modestus on the 
carapace, one of which contained 
nauplius larvae in the mantle cav-
ity. The boundaries separating the 
four wall plates are marked by 
yellow arrows.

figur 3. A. modestus på en sten ved Nissum Bredning near oddesund. 24. Juli 2014. Bemærk de nyligt settlede individer (pile).
A. modestus on a stone from Nissum Broad near Oddesund. July 24 2014. Note the newly settled individuals (arrows).

figur 4 a og b. A. modestus på to sten, samme lokalitet og dato som forrige figur. de fleste måler 2-5 mm og formodes at tilhøre forsom-
merens generation, men også mindre, 1 mm store og nyligt settlede individer, findes i blandt dem (pil).
a. modestus on stones, same locality and date as before. Most specimens measure 2-5 mm and presumably belong to the early summer genera-
tion, but smaller, 1 mm large and newly settled individuals, are also seen (arrow).

fig. 2a

fig. 2b fig. 3

fig. 4a fig. 4b
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figur 5 a og b. han af strandkrabbe 
(Carcinus maenas) med et mellemstort 
(grøm pil) og et individ af A. modes-
tus. de noget større rurer er Balanus 
crenatus (røde pile), der er forholdsvis 
almindelige epizoer på krabberne. alle 
de illustrerede strandkrabber er ”røde” 
hanner.
Male of shore crab (Carcinus maenas) 
(green arrow) with specimen of A. modes-
tus. The other barnacles belong to Bala-
nus crenatus (red arrows). All illustrated 
crabs are ”red” colour type males. 

figur 6 a og b. i de fleste tilfælde optræder A. modestus enligt på sk-
joldet af strandkrabbe. 
Typically only solitary specimens of A. modestus occur on the carapace of 
the shore crab.

figur 7. A. modestus (grøn pile) og B. crenatus (rød pil) på skjoldet af 
strandkrabbe. 
A. modestus (green arrows) and B. crenatus (red arrow) on carapace of 
shore crab.

fig. 6b

fig. 7 

fig. 4b5 fig. 6a

fig. 5a
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ning har været umulig (figur 7). den 30. 
oktober og 20. november 2013 fandt vi 
imidlertid fem krabber med henholdsvis 3, 
3, 5, 5 og 8 A. modestus, der sad indenfor 
indbyrdes parringsafstand (figur 2a og b, 4 
a og b, 5 a og b). den eneste af disse rurer, 
som vi dissekerede (30. oktober) målte 6 
mm, og havde levende naupliuslarver i 
kappehulen. det passer med, at arten kan 
reproducere ved netop denne længde og 
ved temperaturer på 6° C (harms 1984). 
A. modestus udgør måske en formodentlig 
selvsupplerende population på krabber. 
men spørgsmålet melder sig alligevel, om 
dette er den eneste kilde til opretholdelse 
af Limfjordspopulationen. en mulighed er 
at der sker en jævn indstrømning af plank-
toniske larver produceret af de mere eller 
mindre konstante bestande i den sydlige 
Nordsø (kühl 1963; harms & anger 1889). 
dette er muligt, fordi artens larver kan 
opholde sig i planktonet fra 10 til 40 dage 
alt efter årstiden. en anden mulighed er det 
dog at der andre steder i Limfjorden findes 
tættere, men oversete, forplantningsdygtige 
bestande. 

Tætte populationer af A. modestus i Nis-
sum Bredning
i sommeren 2014 fik vi lejlighed til at un-
dersøge disse andre muligheder. vi under-
søgte således påfaunaen på knapt hundrede 
individer af europæisk østers (Ostrea 
edulis L.), opfiskede i de vestligste bred-
ninger (Nissum Bredning og venø Bugt), 
men uden at finde firepladet rur. men på 
en levende stillehavsøsters (Crassostrea 
gigas (Thunberg, 1793)), opskyllet på stran-
den på venø, fandt vi en snes eksemplarer. 
i sallingsund har vi en enkelt gang (no-
vember 2011) fundet den på Blåmusling 
(Mytilus edulis) på det ganske lave vand, i 
øvrigt første gang firepladet rur blev taget 
i Limfjorden. vi fandt til gengæld store og 
– muligvis - permanente populationer af 
A. modestus på det ganske lave vand ude i 

Lokalitet dybde 
(m)

substrat dato

1. Limfjordens munding ved hals,   stranden 0 sten, skaller 2009

2. sallingsund, syd for sallingsundbroen 1 Levende Blå-
musling

Nov. 2011

3. venø Bugt, nordøst for venø 1 - 6 krabber 12.8-28.11 2012

4. Løgstør Bredning, Nord for Nykøbing m 1 - 6 krabber 12.8-28.11 2012 

5. sallingsund udfor Nykøbing 3 krabber 6.5.13-15.11.14

6. aggertangen, stranden 0 – 0,5 sten, skaller 10.6.14

7. mellem oddesund og toftum Bjerge 0 – 0,5 Pæle, sten, skaller 24.7.14

8. veskysten af venø 0,5 Levende stille-
havsøsters

Nov.2014

table 2. fundlokaliteter for Austrominius modestus i Limfjorden. tallene refererer til 
ovenstående kort. Lokalitet 1 er fra Jensen (2009) og venligst meddelt af Bent Theisen. 
Localities where A. modestus have been found in the Limfjord, numbers refer to the above 
map. Locality 1 from Jensen (2009) and kind information from Bent Theisen. 

Nissum Bredning. A. modestus var her især 
almindelig ved oddesund på en strækning 
af 5-6 kilometer, hvor den fandtes på 
næsten alle større og mindre sten, træpæle 
og muslingeskaller, mens den forekom 
mere spredt ved aggertangen (figur 4 a og 
b, 8, tabel 2). 

Blandt fjordens øvrige rurer var Semi-
balanus balanoides (L., 1767) langt den 
talrigeste art og dannede overalt store 
sammenhængende bevoksninger af sikkert 
mere end et-årige, 1½ cm høje individer. 
A. modestus sad gennemgående lidt højere 

oppe på stenene end S. balanoides, således 
som det også er beskrevet af harms (1999). 
ved besøget 24. juli 2014 var det muligt at 
skelne mere eller mindre skarpt mellem to 
størrelsesklasser, nemlig et enormt stort 
antal individer på 2-5 mm størrelse og de 
noget færre 8-11 mm store. de sidste må 
utvivlsomt tilskrives forrige års produktion, 
mens de mindre er det foreløbige resultat 
af denne forsommers larvesettling. På de 
sten, der undersøgtes mikroskopisk, sås en 
mængde ganske små individer af alle stør-
relser under 3 mm (figur 3), der må være 
settlede for ganske nyligt. men modsat A. 

fig. 8 kort over fundlokaliteter for Aus-
trominius modestus i Limfjorden. tallene 
refererer til nedenstående tabel. 
Map of localities where A. modestus have 
been found in the Limfjord, numbers refer to 
the table below.

v i d e N s k a B e L i g  a r t i k e L
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modestus på krabberne sad det store flertal 
på stenene her så tæt sammen, at de alle må 
have kunnet befrugte hinanden gensidigt. 

Perspektiver for Austrominius modestus’ 
fortsatte tilstedeværelse i Danmark 
Umiddelbart synes de hydrografiske 
forhold i de vestlige dele af Limfjorden 
gunstige for en mere eller mindre perma-
nent tilstedeværelse af denne stillehavs-rur. 
saltholdighederne varierer fra ca. 31 prom-
ille i Nissum Bredning til ca. 26 promille 
i Løgstør Bredning og er således blandt 
de højeste i vore indre farvande. temper-
aturforholdene er også i sommerhalvåret 
favorable, idet arten ved Nordøen af New 
Zealand kan trives ved det samme temper-
aturinterval, som findes i Limfjorden (ca. 
0 - 16°C), og det er ikke meget anderledes 
end i den sydlige Nordsø (helgoland), hvor 
arten er konstant tilstede om end i stærkt 
svingende antal. selvom de danske A. 
modestus sandsynligvis stammer fra larver 
fra Nordsøen, der med den Jydske strøm 
er ført ind gennem Thyborøn kanalen til 
Limfjorden, er der grund til at tro, at popu-
lationen er selvsupplerende og også leverer 
larver, der kan slå sig ned på krabber på dy-
bere vand. vi har nu påvist den konstante 
tilstedeværelse af firepladet rur i Limfjor-
den i tre år (november 2011 til november 
2014) på flere lokaliteter i den midterste 
og vestligste del af fjorden og i hvert fald 
nogle steder i bestande med individer af to 
forskellige årgange og tilstrækkeligt tætsid-
dende til at den nødvendige gensidige her-
mafroditiske befrugtning kan foregå.

Både voksne og larver af A. modestus er 
euryhaline, dvs tåler moderate svingninger 
i saltholdigheden, og forsøg har vist, at dens 
pelagiske larver udviser mindst mortalitet 
ved saltholdigheder mellem 20 og 30 prom-
ille (harms 1999). det er saltholdigheder, 
der karakteriserer Limfjorden i hele dens 
længde fra vest (31 promille) til øst (23 
promille). det er således muligt, at larverne 
med den overvejende østgående strøm kan 
brede sig gennem hele fjorden og slå sig 
ned, hvor levestederne er favorable. det 
er sikkert ad den vej, arten er nået frem til 
lokaliteten nær Limfjordens østlige mund-
ing i kattegat, snarere end nord om skagen. 

den største hindring for en permanent 
tilstedeværelse af A. modestus i Limfjorden 
er, at hårde vintre med længerevarende 
isdække vil medføre en betydelig deci-
mering af bestanden eller eventuelt dens 
totale eliminering. ved helgoland kunne 
markante nedgange i populationsstørrelsen 
korreleres med en række forudgående 
hårde vintre (harms & anger 1989). 
Theisen (1980) fandt også, at en livskraftig 
population af A. modestus ved rømø i 
december 1978 stort set blev udraderet i 
den efterfølgende hårde vinter, og kühl 
(1963) angiver, at arten dør under isvintre. 
A. modestus lever i Nissum Bredning på et 
underlag, der ofte er tørlagt ved lavvande 
og derfor også tidvis udsat for lave letale 
luft-vintertemperaturer. alligevel udviser 
A. modestus en vis tolerance overfor frost, 
idet den i kortere tidsrum kan tåle så lave 
temperaturer som -5° C til - 6.6° C (tooke 
& holland 1985). På lidt dybere vand vil 
arten antageligt kunne overleve selv de 
strengeste vintre. 
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fødevalg hos LaNgøret fLagermUs (Plecotus 
auritus) i østjylland

Jørgen Terp Laursen (tekst og fotos)

key words: Brown long-eared bat, Plecotus auritus, church, denmark, food, roost, moth.

Engdalsvej  81B, 8220 Brabrand e-mail: jtl@kirkeugle.dk

Examination of food choices for Brown long-eared bat (Plecotus auritus – Mamma-
lia: Chiroptera) based on prey remains in East Jutland.
Wings from moths (Noctuidae), which were remains of food from Brown long-eared 
bat (Plecotus auritus), were found at 13 sites in the period 1988-2009, most often church 
attics but also house and barn attics mm. Collections thus took place across years, but 
each site was only visited once. The study included 1001 prey specimens in 13 species, 
which all are common in denmark. Quite surprisingly, two species, alone, rhyacia simu-
lans hfm. and Noctua pronuba L., accounted for 60% and 15%, respectively, of the prey 
items, and were, generally, dominant across years and sites.

Normal prey composition and prey species diversity for Brown long-eared bat is dis-
cussed and is probably significantly greater than this study shows (rydell 1989, rydell et 
al. 1996). Clearly, the method of this study influenced the results, which are nevertheless 
unprecedented in denmark and may illustrate important alternative feeding strategies in 
Brown longeared bat, preying on insects resting on tree canopies or buildings.
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Langøret flagermus (Plecotus auritus) er 
udbredt i store del af europa mod nord til 
sydlig del af skandinavien. i danmark er 
arten almindelig i de fleste egne, men er 
formentligt meget fåtallig i vest- og Nord-
vestjylland (Baagøe & Jensen 2007).

Langøret flagermus foretrækker vegeta-
tionsrige områder med buske og træer, og 
opholder sig gerne i bygninger herunder i 
kirker, der fungerer som sommerkvarter, 
ædeplads m.m. (Boyd & stebbings 1989) og 
Warwickshire Bat group 2015.

Sammenlignet med de øvrige danske flager-
musarter, gør Langøret flagermus sig bemær-
ket ved sin specielle fourageringsteknik. På 
svirrende vinger tager de insekter, som de 
kan lytte sig frem til, når de sidder på blade 
og anden vegetationen (Jensen 1993), men 
tager også insekter siddende på bygnings-
værker (Baagøe & Jensen 2007).

anderson & racey (1991) undersøgte jagt-
teknik hos Langøret flagermus i fangenskab. 
de fandt at 29 pct. af byttedyrene blev fan-
get ved ”gleaning-metode”, dvs. uden brug af 
ekkolokalisering – insekter blev plukket fra 
træer eller taget på jorden. de nævner end-
videre, at bytte fanget i naturen ofte fragtes 
til et sted – eksempelvis et kirkeloft - hvor 
det fortæres. På disse ædepladser er det mu-
ligt at finde større ophobninger af rester fra 
byttedyr. Netop på grund af artens fourager-
ingsteknik og adfærdsmønster har det været 

muligt at begå nærværende fødeundersø-
gelse, der bygger på indsamlinger foretaget 
i østjylland.

kendskab til fødevalg hos de danske flager-
musarter er yderst mangelfuldt. det er for 
Langøret flagermus kun kendt fra én tidlige-
re dansk undersøgelse (Walhovd & høegh-
guldberg 1984). 

MATERIALE OG METODE
i forbindelse med forfatterens undersøgelse 
af et større antal østjyske kirker for flager-
mus (2006-2010), blev der indsamlet byt-
tedyrrester fra Langøret flagermus fundet 
i nogle af kirkerne. Undersøgelsen omfatter 
følgende kirker, hvor numrene refererer til 
tabel 1: harlev (3), ormslev (4), vedslet (6), 
årslev ved Brabrand (8), Lisbjerg (9), skejby 
(10), kolt (11), ørum (12) og vester alling 
(13). andre lokalitetstyper: rosenborg, 
Norddjursland (1), hornslet (2), vorsø (5), 
høstemark, himmerland (7). Birger Jensen 
har bidraget med materiale fra lokaliteterne 
1, 2 og 5. indsamlingerne fandt sted i de 
fleste af årets måneder.

der er kun foretaget indsamlinger én gang 
per lokalitet. hvis der kun var få byttedyr-
rester på lokaliteten, blev så vidt muligt 
alle indsamlet, men var der tale om større 
mængder, blev kun et tilfældigt valgt udsnit 
og antal indsamlet. Byttedyrene lå oftest 

mere eller mindre samlet på kirkelofterne, 
sjældnere i tårnet.

ved hjemkomsten blev en række indsam-
lede arter frasorteret, der ikke blev antaget 
for at være byttedyrrester fra Langøret 
flagermus. det var primært Nældens 
takvinge (Aglais urticae), dagpåfugleøje 
(Aglais io) og guldøjer (Chrysopidae sp.). 
det var formentligt især tale om almin-
delig guldøje (Chrysopa carnea), der er 
blandt de få guldøjearter, der overvintrer 
som imago inde i bygninger (Böcher 1975). 
På nogle lokaliteter kunne guldøjer op-
træde i 6-cifret antal. Nældens takvinge 
optrådte i langt større antal end dagpåfu-
gleøje. ingen af de to dagsommerfuglearter 
blev set i mere end 50-60 ex. på nogen lo-
kalitet, ofte kun få eller ingen individer, og i 
modsætning til fund af natsommerfugle, lå 
de ofte spredt på gulvet. 

alle ugler (Noctuidae) blev frasorteret 
og undersøgt mht. antal og artsfordeling, 
idet de blev henregnes som byttedyr fra 
Langøret flagermus. de skrøbelige vinger 
fra natsværmerne blev i en del tilfælde op-
sat på ark, for at lette overblik og efterføl-
gende identificering. antal fundne byttedyr 
bygger på antal optalte vinger.

til hjælp med bestemmelsen blev der især 
anvendt ”de danske Ugler” af hoffmeyer 
(1949,1962) og skou (1991) med faglig bi-
stand fra entomologer. 

RESuLTATER
resultaterne er sammenstillet i tabel 1. der 
blev indsamlet byttedyrrester på 13 loka-
liteter, der omfatter 1001 byttedyr fordelt 
på 13 arter, nemlig 12 arter ugler (992 stk.) 
og 1 art penselspinder (9 stk.).
 
resultaterne viser således – på tværs af lo-
kaliteter og år - en ret ringe bytte-diversitet. 
Rhyacia simulans var den talrigeste art på 
10 af de 13 undersøgte lokaliteter og udg-
jorde 60 % af byttedyrene efterfulgt af Noc-
tua pronuba med 15 %. 

de efterfølgende hyppigste arter var Am-
phipyra tragopogonis (5,9 %), Apamea lat-
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fotos 1a-b hhv. øverst tv og nederst: a. en enkelt Langøret flagermus sovende på træbeklædning på kirkeloft. b. en lille gruppe af Langøret 
flagermus på lignende lokalitet.
A single Brown longeared bat resting on wooden boarding in church attic, a small colony in a similar place.
foto 2 øverst th: Byttedyrrester næsten udelukkende fra natsværmere på kirkeloft-gulv i naturlig forekomst.
Prey remains, almost entirely from moths, on church attic floor in undisturbed occurrence.
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Lok. no. 1 2 3 4 5 6 7
dato / date 15.7 1988 sept.1993 3.10.2006 20.12.2006 2.8.2007 24.10.2007 27.2.2008
sted / specific site husloft husloft kirkeloft kirkeloft staldloft kirkeloft maskinhus
 
Ugler (Noctuidae)
Agrotis exciamationis 
Agrotis segetum 16 2
Amphipyra tragopogonis 1 1 40
Amphipyra pyramidea 4
Apamea monoglypha 2 4
Apamea lateritia 16 41
Eurois occulta 1
Graphiphora augur 1
Noctua pronuba 3 2 18 3 49
Noctua comes 2 5
Rhyacia simulans 13 41 13 73 7 88 31
Scoliopteryx libatrix 6 2 2 17 8
Noctuidae sp. 5 16 2
Penselspindere (Lymantriidae)
Cucullia umbratica 9
  48 57 44 101 10 194 90
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eritia (5,8 %) og Scoliopteryx libatrix (4,6 %). 
de fem talrigeste arter, der alle er almind-
elige i danmark, udgjorde således i alt 91,3 
%, de to talrigeste alene 75 % af byttedyrene.

DISKuSSION
Natsommerfuglen, Rhyacia simulans, der er al-
mindelig i det meste af danmark, lever især på 
sandjord, men også i parkagtigt landskab. den 
store overvægt at Rhyacia simulans er interes-
sant derved, at byttedyrresterne er indsamlet 
over flere år, og alligevel er denne art dominer-
ende på næsten alle lokaliteter.

arten er blevet hyppigere i landet siden 
1960’erne (skou 1991), men fluktuerer i an-
tal og er særlig tilknyttet kattegat-området 
(kaaber, pers. medd.). som voksen flyver 
den i juni – august (sept.) og tilbringer som-
meren på kølige steder i huse, eksempelvis i 
kældre og på kirkelofter (hoffmeyer 1962).
med Rhyacia simulans store overvægt i antal 

- hvor den var talrigeste art på 10 af de 13 
undersøgte lokaliteter og udgjorde 60 % af 
alle byttedyrene - må arten antages at spille 
en stor rolle for Langøret flagermus.

Udflyvningen hos Langøret flagermus sker 
sent på aftenen. skotske undersøgelser viser, 
at arten først påbegynder jagten en time 
efter solnedgang (rydell et al. 1996). samme 
kilde nævner, at arten tilsyneladende ikke 
har nogen fødemæssig fordel ved at påbeg-
ynde jagten tidligere på aftenen, det vil også 
øge risikoen for prædation.

Rhyacia simulans bliver først aktiv efter 
mørkets frembrud. Når R. simulans for-
lader revner, sprækker o.a. og sætter sig 
frit fremme på mure og vægge, er den et let 
bytte for Langøret flagermus.

sammenlignet med den tidligere danske 
undersøgelse, der omfattede 85 byttedyr 
fordelt på 13 arter indsamlet på en ejendom 

ved trige, nordvest for aarhus (Walhovd 
& guldberg 1984), fremgår det, at 8 arter 
blev fundet i begge undersøgelser. Under-
søgelserne gjorde sig også bemærket ved, at 
få arter dominerede byttedyrlisten. i trige-
undersøgelsen udgjorde Amphipyra trago-
poginis (Plettet pyramideugle) og Apamea 
lateritia (teglrød stængelugle) samlet 74 %, 
i denne undersøgelse ca. 12 %. meget over-
raskende blev Rhyacia simulans kun fundet 
med ét ex. i trige-undersøgelsen.

dagsommerfuglene, Nældens takvinge og 
dagpåfugleøje, overvintrer på lofter og i 
kældre (moucha 1975) og naturligt nok også 
på kirkelofter. flere forhold taler for, at død-
fund af de to dagsommerfuglearter måske 
primært skyldes naturlige årsager. således 
blev vinger typisk fundet spredt på lofterne. 
intakte døde individer og levende blev også 
iagttaget. derfor indgik de ikke i byttedyrl-
isten i denne undersøgelse.

tabel 1. Byttedyrrester fra Langøret flagermus (Plecotus auritus) indsamlet på 13 lokaliteter i østjylland.
Prey remains from Brown long-eared bat (Plecotus auritus) collected at 13 sites in eastern Jutland. Husloft = House attic, Kirkeloft = Church 
attic, Staldloft = Barn attic; Maskinhus = Farm vehicle building.
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Lok. no. 8 9 10 11 12 13 antal
dato / date 11.4.2008 2.5.2008 2.5.2008 21.5.2008 9.7.2009 8.9.2009  
sted / specific site kirkeloft kirkeloft kirkeloft kirkeloft kirkeloft kirkeloft  
 
Ugler (Noctuidae)  

Agrotis exciamationis 1 1
Agrotis segetum 5 23
Amphipyra tragopogonis 17 59
Amphipyra pyramidea 1 5
Apamea monoglypha 4 6 16
Apamea lateritia 1 58
Eurois occulta 1
Graphiphora augur 1
Noctua pronuba 24 19 22 4 4 148
Noctua comes 7
Rhyacia simulans 91 60 10 66 45 58 596
Scoliopteryx libatrix 4 4 3 46
Noctuidae sp. 1 4 3 31
Penselspindere (Lymantriidae)  
Cucullia umbratica 9
  124 79 10 103 49 92 1001

tabel 1. -fortsat
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resultaterne af de to danske undersøgelser 
er påvirket af indsamlingsmetoderne, der 
ikke giver mulighed for at registrere en lang 
række potentielle byttedyr og dermed at give 
et totalt billede af arten fødevalg.

rydell (1989) analyserede ekskrementer 
fra Langøret flagermus indsamlet på 6 lo-
kaliteter i sverige. her fandt han, at arten 
især fortærede mange ikke-flyvende smådyr 
som ørentviste (dermaptera), edderkopper 
(araneae) og mejere (opiliones), der udg-
jorde 40 % af føden, men også skarnbasser 
(scarabaeidae), møl (Lepidoptera), stan-
kelben (tipulidae), myg (diptera) og fluer 
(Calliphoridae) var på menuen. de udg-
jorde samlet 57 % af føden.

andreas et al. (2012) fandt i en undersø-
gelse, at Langøret flagermus udnytter et 
mindre antal byttedyrarter sammenlignet 
med Bechsteins flagermus (Myotis bechstei-
nii). han nævner også, at flagermusarter 
med forholdsvis længere ører er møl-

ædende specialister. i en irsk fødeundersø-
gelse udgjorde diptera (fluer) og Lepidop-
tera (natsværmere og sommerfugle) ca. ¾ 
del af føden, omtrent ligeligt fordelt på de 
to grupper shiel et al. (1991).

hvor regelmæssigt og hvor mange Langøret 
flagermus, der benytter de enkelte ædep-
ladser, er vanskeligt at fastslå. flere, bl.a. 
roer (1969) og Thompson (1982) (beskre-
vet i Walhovd & høegh-guldberg 1984) 
angiver, at det er mest almindelig, at kun en 
Langøret flagermus benytter hver ædeplads. 
samme erfaring har ikke kunnet iagttages i 
nærværende undersøgelse. i fem kirker, un-
dersøgt af forfatteren, blev der set hhv. 1, 
1, 4, 5, og 13 individer samt hørt adskillige 
flagermus på et andet kirkeloft, hvor også 
Langøret flagermus med sandsynlighed blev 
iagttaget i flere eksemplarer.

Undersøgelsen viser overraskende, at 
Langøret flagermus må fange en meget stor 
andel af sin føde inden døre, og at få arter 

natsommerfugle udgør en stor del af føden. 
men det fremgår også, at der skal anvendes 
flere indsamlingsmetoder til at kortlægge 
artens faktiske fødesammensætning.

et bedre kendskab til fødevalg hos Langøret 
flagermus, vil forhåbentligt skabe større 
forståelse for, at arten kan bidrage til 
”bekæmpelse af skadelige insekter” inde i 
bygninger, men det forudsætter gode ad-
gangsforhold for Langøret flagermus. det 
vil så også komme andre flagermusarter til 
gode.

Langøret flagermus formodes nemlig at 
være i tilbagegang i danmark. Pauza (1998) 
angiver, at giftige dampe fra træ inde i bygn-
inger og i tagkonstruktioner er et stort prob-
lem, fordi de dræber flagermus. der nævnes 
videre, at en lang række andre potentielle 
opholdssteder for arten forsvinder blandt 
andet som følge af ændrede landbrugsme-
toder.
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TAK

smådyr og flagermusekskrementer på kirkeloft. 

tak til Thorkild munk og svend kaaber for 
inspiration og verificering af nogle byttedyr. 
svend kaaber takkes ligeledes for kommentarer 
til manuskriptet og Birger Jensen for supple-
rende materiale til undersøgelsen. Naturhisto-
risk museum takkes for at have stillet udstyr 
o.a. til rådighed for analyse af byttedyr.
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Inge Nagstrup

Increasing number of populations of Minotaur Beetle (Typhaeus typhoeus – Coleoptera; Geo-
trupidae) in Denmark in relation to Red Deer populations and restoration of heaths
The minotaur Beetle (Typhaeus typheous) is red listed in denmark as a vulnerable spe-
cies (vU). in 2000, the beetle was found in only 10 localities in sandy areas in Jutland. 
in a present investigation, 27 heaths in the western and southern part of Jutland, all 
of them comprising areas with open sand or even inland dunes, was examined during 
2010-2014. The species was found in 18 heaths. Thereby, total number of known fin-
ding sites in denmark has increased from 10 to 40. in this study, minotaur Beetle was 
found on different dung, e.g. roe deer, red deer, hare and cattle. dung from red deer 
was abundant in the heaths. 
What have caused the increase population numbers? firstly,  attention towards rare and 
conspicuous insects has increased which leads to more recordings. secondly, populati-
on of red deer has increased dramatically in the last 20 years. Large populations of red 
deer inhabit the same parts of Jutland as populations of minotaur Beetle. Thirdly, many 
heathlands have been restored - cleared for trees, burned or cattle-grazing initiated. all 
this leads to better structural conditions for the dung beetle, and all three factors may 
well have contributed to the increase in recorded population numbers. 

Nørlundvej 6, 6740 Bramming. E-mail: ingenagstrup@gmail.com

Nagstrup I. 2015. Flora og Fauna 121 (1+2): 41-47

fremgang for trehorNet skarNBasse (Typhaeus ty-
phoeus) i danmark i forhold til krondyrbestand og hedepleje

trehornet skarnbasse (Typhaeus typhoeus) 
er en bille, der både har et bemærkelses-
værdigt udseende og en spændende biologi. 
som andre danske skarnbasser lever tre-
hornet skarnbasse af gødning fra hjorte, 
harer og græssende husdyr.

i denne artikel ses der nærmere på udbre-
delsen af trehornet skarnbasse, særligt i 
vest-, syd- og sønderjylland, og det disku-
teres, hvilke faktorer der har indflydelse på 
skarnbassens fremgang og udbredelse, samt 
hvordan forvaltning af lokaliteterne bedst 
udføres for at fremme arten.

Udbredelse 
trehornet skarnbasse er varmekrævende 
og lever i danmark på heder med dybe 
sandlag. den er på den danske rødliste 
opført som sårbar (vU) og er ifølge tols-
gaard (2000) kun kendt fra 10 lokaliteter i 
Jyllands sandjordsegne. tidligere har arten 
været mere udbredt i Jylland, og den fore-
kom også på Bornholm og falster. tilbage-
gangen skyldes tidligere opdyrkning og til-
plantning af hedeområderne samt ændrede 

driftsformer med bl.a. reduceret fårehold 
på egnede biotoper (Jørum 2003). 
 
slægten Typhaeus omfatter seks arter, 
som har deres hovedudbredelse i mid-
delhavsområdet (Brussaard 1983). slægten 
er karakteriseret ved, at hannerne har tre 
fremadrettede horn på brystet. hunnerne 
er mindre prangende og har kun frem-
trukne hjørner på forbrystet. hannernes 
horn bliver brugt til at kæmpe mod riva-
liserende hanner (Palmer 1978; fremlin 
2010). trehornet skarnbasse er 15-22 mm 
lang og blanksort (figur 1 og 2) og er den 
eneste danske art i slægten. den forekom-
mer i storbritannien og østover til Polen og 
kroatien og sydpå til marokko (Brussaard 
1983). i Norden er arten kun kendt fra 
danmark og sverige. i sverige anses den for 
forsvundet, seneste fund er fra skåne i 1965 
(roslin et al. 2014).  
 
Biologi 
trehornet skarnbasses biologi er beskrevet 
af hansen (2008). Billen lever på heder og 
klitheder med dybe sandlag. vegetationen 

skal være lav og med bare pletter. det er 
vigtigt i forhold til solindstrålingen, da 
trehornet skarnbasse er en varmekræ-
vende art. den voksne bille kommer frem 
i slutningen af september. herefter følger 
en opfedningsperiode på ca. en måned, 
hvor billen tager gødningsstykker med ned 
i gange i sandet i 10-20 cm’s dybde. efter 
opfedningsperioden danner billerne par og 
går i gang med formeringen. det foregår 
i dybe yngleskakter, der kan gå helt ned i 
1½ meters dybde. han og hun samarbej-
der om udgravningen af skakten. hunnen 
graver, mens hannen skubber jorden op til 
overfladen og sørger for at hente gødning 
ned i skakten. hver yngleskakt indeholder 
3-5 ynglekamre, hvor hunnen lægger et 
enkelt æg i hvert kammer. en hun kan 
lægge op til 20 æg, og derfor udgraver 
hvert billepar flere yngleskakter i løbet 
af en ynglesæson. efter at ynglesæsonen 
er slut i maj-juni, dør billerne. Larverne 
udvikler sig langsomt og er mindst 1½ år, 
før de forpupper sig. arten har derfor en 
generationstid på mindst to år.

engelske studier har vist, at skarnbassen 
er aktiv gennem hele vinterhalvåret, hvis 
det er mildt (fremlin & darby 2010). hvis 
vinteren er kold, går billerne i dvale indtil 
det tidlige forår. det er således muligt at 
finde skarnbassen i perioden september-
juni, hvilket er atypisk i forhold til den 
øvrige danske insektfauna. forklaringen på 
dette skal findes i det forhold, at trehornet 
skarnbasse har sit udspring i middelhavs-
området. som en tilpasning til de ekstremt 
varme og tørre somre dér, foregår yngleak-
tiviteterne i vinterhalvåret. dermed har ar-
ten på nordligere breddegrader en konkur-
rencefordel i forhold til andre skarnbasser 
som mark-skarnbasse (Geotrupes spiniger) 
og overdrevs-skarnbasse (G. stercorarius), 
der yngler i sommermånederne (fremlin 
& darby 2010).  
 
trehornet skarnbasse er ikke kendt for at 
være en god flyver, og dermed er spred-
ningsevnen formentlig lav. den har dog 
funktionsdygtige vinger og kan flyve over 
kortere strækninger. hansen & henrik-
sen (1925) angiver, at arten sværmer om 

key words: minotaur Beetle, Typhaeus typhoeus, dung beetle, red deer, increase of po-
pulations, heath restoration. 
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figur 1. en han af 
trehornet skarn-
basse sammen med 
krondyrgødning. 
grærup, 13. oktober 
2014. foto: Bo skel-
mose.
Minotaur Beetle 
male with dung from 
Red Deer. Grærup, 
October 13th. 2014. 

figur 3. venstre: 
Lille sandskud, som 
stammer fra en æde-
gang. risbøl sande, 
7. marts 2014. høj-
re: stort sandskud, 
som stammer fra en 
yngleskakt. grærup, 
13. april 2013.
Left: Small mound 
of a feeding burrow. 
Risbøl Sande, Marts 
7th. 2014. Right: 
Large mound of a 
breeding burrow. 
Grærup, April 13th. 
2013. 

figur 2. en hun af 
trehornet skarn-
basse trækker 
krondyrgødning 
ned i en gang. 
grærup, 13. okto-
ber 2014. foto: Bo 
skelmose.
Minotaur Beetle 
female pulling dung 
from Red Deer into 
a burrow. Grærup, 
October 13th 2014.
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foråret. Brussaard (1983) har observeret, 
at den sværmer om efteråret og kan flyve 
minimum 50 meter. det skånske fund fra 
sandhammaren i 1965 tyder dog på en 
spredning fra Polen. 

LokaLiteter og metode 
trehornet skarnbasse blev i perioden 
2010-2014 eftersøgt på en række poten-
tielt egnede lokaliteter i vest-, syd- og 
sønderjylland. Undersøgelsen omfattede 
primært klitheder og indlandsheder, men 
også enkelte indlandsklitter med karakter af 
overdrev blev medtaget. i alt blev 27 lokali-
teter undersøgt, heraf blev nogle besøgt to 
eller flere gange (tabel 1). Lokaliteterne blev 
udvalgt i forhold til, hvor der fandtes større 
flyvesandsforekomster. der blev foretaget 
eftersøgninger på lokaliteter, hvor arten 
tidligere er fundet, men også på en  række 
lokaliteter, hvor den ikke tidligere er fundet 
eller eftersøgt. Undersøgelserne blev ho-
vedsageligt foretaget i marts, april og maj, 
mens enkelte lokaliteter blev gennemgået i 
januar, september og november måned. 
Bestandsstørrelsen på lokaliteterne blev 
estimeret ud fra antallet af sandskud. den 
voksne bille er primært nataktiv og ophol-
der sig det meste af tiden under jorden. 
derfor ses billerne sjældent. det er muligt 
at artsbestemme trehornet skarnbasse 
ud fra sandskuddene, da den er aktiv i det 
tidlige forår, hvor andre gravende gød-
ningstorbister som overdrevs-skarnbasse 
og mark-skarnbasse endnu er ikke aktive 
(Peter holter og Palle Jørum, pers. comm. 
2014). sandskuddene hos disse to arter er 
desuden mindre, da de ikke graver yngle-
gange så dybt ned i sandet – højst ned til 60 
cm’s dybde (Brussaard 1983). der findes to 
slags sandskud hos trehornet skarnbasse: 
små sandskud, som stammer fra ædegange, 
der går ca. 10-20 cm ned i sandet og store 
sandskud, som stammer fra yngleskakter, 
der går ned til 1½ meters dybde. i figur 3 
ses typiske eksempler på sandskud fra hen-
holdsvis ædegang og yngleskakt.
ved undersøgelsen blev det ligeledes no-
teret, ved hvilken gødningstype trehornet 
skarnbasse havde placeret gangene. 

resULtater 
trehornet skarnbasse blev registreret på 
18 ud af 27 undersøgte lokaliteter (tabel 
1 og figur 4). På 16 ud af de 18 lokaliteter 
blev der registreret voksne biller – de blev 
enten fundet kravlende ovenpå jorden eller 
gravet ud af de korte ædegange. der blev i 
de fleste tilfælde kun fundet en enkelt bille. 
På to lokaliteter (ravnhøj hede og vrøgum 
klitplantage) blev forekomsten konstateret 
alene ud fra sandskud. trehornet skarn-
basse gravede typisk gange i kanten af 
gødningsstakkene, så der kun var en meget 
kort transport med gødningsklumperne. 
det blev observeret flere gange, at billen 
trak gødningen med forbenene baglæns 
ned i gangen.

det ses af figur 4, at trehornet skarnbasse 
grupperer sig i 4 områder i vest-, syd- og 
sønderjylland. den er udbredt på klithe-
derne langs vestkysten, fra Blåvand i syd 
til Nymindegab i nord på lokaliteterne: 
oksbøl, vrøgum klitplantage, grærup, 
filsø hede, Lyngbo hede og houstrup. 
den findes også på en række heder i det 
vestjyske: hoverdal, østersande, stråsø 
Plantage og vind hede. i det sydjyske blev 
der fundet forekomster i risbøl sande 
(høllund-søgaard Plantage), ravnhøj hede 
og klelund Plantage, mens billen ikke blev 
fundet på de nærliggende store hedeområ-
der i grene sande og randbøl hede. Billen 
blev heller ikke fundet på marbæk hede 
og sdr. heden i varde eller på to lokaliteter 
ved ribe, tange Bakker og varming Bjerge. 
i sønderjylland blev trehornet skarnbasse 
fundet på stensbæk hede, årup hede og 
stavnager hede, mens der ikke var nogen 
spor efter graveaktivitet i skikkild Bjerge.
På de fleste lokaliteter anvendte trehornet 
skarnbasse gødning fra krondyr, mens den 
på nogle lokaliteter anvendte gødning fra 
rådyr og hare. På kvæggræssede heder 
som filsø hede, stensbæk hede og årup 
hede blev også kokasser anvendt. 
hvor trehornet skarnbasse forekom, fand-
tes den som regel i større bestande. især i 
grærup, som ligger i oksbøl krondyrreser-
vat, fandtes den i store bestande. her kunne 
der findes op til 6 sandskud per kvadratme-
ter på arealer med megen krondyrgødning. 

På to lokaliteter, ravnhøj hede og vind 
hede, blev der kun registreret få dyr eller 
sandskud.

alle fund af trehornet skarnbasse blev 
gjort på klitheder og indlandsheder, hvor 
vegetationen var sparsom eller hvor der 
fandtes blottet sand. typisk vegetation var 
hedelyng (Calluna vulgaris), arter af lav og 
diverse bladmosser. 

diskussion
tolsgaard (2000) viste, at trehornet skarn-
basse fandtes på ca. 10 lokaliteter, og at den 
var i tilbagegang. Nærværende studie viser, 
at arten er udbredt på 18 lokaliteter i vest-, 
syd- og sønderjylland. dertil kommer, at 
arten i de senere år også er fundet på flere 
nye lokaliteter i midt- og Nordjylland (figur 
5). således er arten i perioden 2004-2014 
indberettet til Naturbasen (www.fugleogna-
tur.dk) på ca. 40 lokaliteter, inklusiv lokali-
teterne i denne undersøgelse. 

Hvad skyldes fremgangen? 
der er tilsyneladende sket en stor fremgang 
for trehornet skarnbasse siden 2000, da 
antallet af lokaliteter er firedoblet. en del af 
forklaringen på fremgangen kunne være, at 
der er flere naturhistorikere, som er blevet 
opmærksom på arten og har indberettet 
den til Naturbasen. det er dog også sand-
synligt, at arten har oplevet en reel frem-
gang og spredning det seneste årti.  
 
På en stor del af lokaliteterne i undersø-
gelsen anvendte trehornet skarnbasse 
gødning fra krondyr som fødekilde. kron-
dyrbestanden er i de seneste to årtier blevet 
mangedoblet. det afspejles i jagtudbyt-
tet, som er steget fra 1.900 dyr i sæsonen 
1990/91 til 9.700 dyr i 2013/14 (figur 6). 
den samlede fritstående bestand er nu 
estimeret til mere end 21.000 dyr (asferg 
2014). krondyr findes nu næsten overalt 
i Jylland, og der er opbygget bestande i 
Nordsjælland og på vest- og midtsjælland 
(Christensen et al. 2013). det ses af figur 
7, at bestanden af krondyr er særlig stor i 
vestjylland og på det nordlige djursland. i 
oksbøl krondyrreservat – der har eksiste-
ret siden 1940’erne og dækker et område på 
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figur 4. forekomst af trehor-
net skarnbasse på 27 lokalite-
ter i vest-, syd- og sønderjyl-
land i perioden 2010-2014. 
grønne prikker viser fund, 
sorte prikker viser ingen fund. 
Records of Minotaur Beetle on 
27 localities in the western and 
southern part of Jutland during 
the period of 2010-2014. Green 
dots show records, black dots 
show no records.  

figur 5. forekomst af trehor-
net skarnbasse i danmark i 
perioden 1899-2014. grønne 
prikker viser fund efter 2004. 
kilde: Naturbasen aps (www.
fugleognatur.dk). 
Records of the Minotaur Beetle 
in Denmark during the period 
1899-2014. Green dots repre-
sents records after 2004. Source: 
Naturbasen ApS (www.fugleog-
natur.dk).
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figur 6. Jagtudbyttet af kron-
dyr i danmark 1941-2013/14. 
kilde: dCe, aarhus Univer-
sitet.
The bag of Red Deer in Den-
mark 1941-2013/14. Source: 
DCE, Aarhus University. 

figur 7. geografisk fordeling 
af jagtudbyttet af krondyr vist 
som gennemsnitligt udbytte på 
kommuneplan for sæsonerne 
2007/08-2011/12. kilde: dCe, 
aarhus Universitet.
Geographical distribution of the 
hunting bag of Red Deer, shown 
as the avarage hunting bag of 
Red Deer for each Danish muni-
cipality for the hunting seasons 
2007/08-2011/12. Source: DCE, 
Aarhus University.
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16.000 ha mellem ho i syd og Nymindegab 
i nord – findes en forårsbestand på 1.300 
dyr inden årets kalvesætning.

det er nærliggende at koble fremgangen 
for trehornet skarnbasse sammen med den 
øgede bestand af krondyr. Nærværende 
studie viser, at billen ikke har en særlig 
præference for fødekilden - den kan ernære 
sig med gødning fra både krondyr, rådyr, 
hare og kvæg. hollandske og engelske stu-
dier viser, at billen i disse lande særlig lever 
på gødning fra vildkanin (Brussaard 1983; 
fremlin & darby 2010). hansen & hen-
riksen (1925) angiver, at arten især lever i 
fåregødning, som var meget udbredt på he-

derne og i klitterne i danmark på den tid.
fremgangen kan også skyldes, at der er 
foretaget naturpleje på en del heder i de 
senere år. tilgroede heder er blevet ryd-
det for træopvækst, andre heder er blevet 
afbrændt, og nogle er blevet indhegnet 
og afgræsses med husdyr. f.eks. er der på 
hederne i klelund dyrehave og i risbøl 
sande inden for det seneste årti foretaget 
omfattende rydning af træer, og her er der 
efterfølgende registreret pæne bestande af 
trehornet skarnbasse.

det er sandsynligvis en kombination af de 
ovenstående faktorer som gør, at trehornet 
skarnbasse lader til at være gået frem siden 

2000. dog kan man ikke afvise, at arten tid-
ligere har været overset på visse lokaliteter, 
og at fremgangen derfor også afspejler en 
øget opmærksomhed. 

Naturforvaltning - anbefalinger 
forekomst af trehornet skarnbasse af-
hænger dels af fysiske forhold og dels af 
tilgængelighed af føde. Billen lever på 
heder og klitheder med dybe sandlag, hvor 
den kan grave sig ned i 1 – 1½ meter dybe 
ynglegange. desuden skal der være en lav 
vegetation med bare pletter. heder uden en 
ekstensiv drift vil naturligt vokse til i skov. 
det er derfor nødvendigt at foretage pleje, 
sådan at hederne i stor udstrækning holdes 

v i d e N s k a B e L i g  a r t i k e L

Lokalitet / site Utm-koordinater Naturtype / 
habitattype dato/date Bestandsstørrelse/

Population estimate

gødningstype/dung 
type nearby

houstrup 449.498, 6.181.453 klithede 12.04.2010 ++ krondyr
hoverdal Nø 467.382, 6.224.723 indlandshede 24.03.2010 +++ krondyr
hoverdal v 460.696, 6.226.095 indlandshede 28.03.2010 ++ krondyr
hoverdal C 463.353, 6.225.278 indlandshede 29.03.2010 ++ krondyr
østersande 465.009, 6.230.003 indlandshede 29.04.2010 ++ krondyr
stråsø Plantage 467.872, 6.234.038 indlandshede 29.04.2010 ++ krondyr
vind hede 469.777, 6.234.948 indlandshede 05.05.2011 + krondyr
Lyngbo hede 449.703, 6.178.117 klithede 18.01.2012 ++ krondyr
randbøl hede 510.935, 6.168.942 indlandshede 04.04.2012 0
klelund dyrehave 494.763, 6.161.385 indlandshede 16.06.2012

13.03.2014 ++ krondyr
oksbøl 453.312, 6.166.584 klithede 30.06.2012 + 

filsø hede 450.002, 6.175.170 klithede
07.01.2013
13.09.2014
09.11.2014

++ kvæg 

ovstrup hede 496.471, 6.233.259 indlandshede 10.04.2013 0
grærup 448.633, 6.168.360 klithede 13.04.2013

09.11.2014
+++ krondyr 

vrøgum klitplantage 451.953, 6.166.987 klithede 13.04.2013 ++ krondyr
grene sande 502.650, 6.174.794 indlandshede 15.04.2013 0
årup hede 495.276, 6.129.808 indlandshede 19.04.2013 ++ kvæg
stensbæk hede 496.312, 6.124.827 indlandshede 19.04.2013

20.04.2014 ++ hare/rådyr/kvæg

tange Bakker 488.211, 6.130.920 overdrev - 
indlandsklitter 22.04.2013 0

fæsted hede 493.537, 6.134.600 indlandshede 25.04.2013 0
risbøl sande 498.074, 6.165.174 indlandshede 07.03.2014 ++ krondyr/rådyr
marbæk hede 457.477, 6.156.160 indlandshede 09.03.2014 0
sdr. heden, varde 467.043, 6.160.231 indlandshede 09.03.2014 0
varming Bjerge 490.810, 6.130.606 overdrev - 

indlandsklitter 14.03.2014 0
stavnager hede 492.999, 6.129.857 indlandshede 21.03.2014 ++ rådyr/krondyr/hare
ravnhøj hede 502.124, 6.162.403 indlandshede 27.03.2014 + rådyr/krondyr/hare
skikkild Bjerge 495.358, 6.113.064 indlandshede 20.04.2014 0

tabel 1. Lokaliteter undersøgt i perioden 2010-2014. Utm-koordinater er 32N, etrs89. Bestandsstørrelse: + = 1-10 sandskud, ++ = 11-50 sand-
skud, +++ = > 50 sandskud, 0 = ingen fund.
Localities examined during the period 2010-2014. UTM-coordinates are in 32N, ETRS89. The habitats included were heaths/dunes/grasslands (ind-
landshede/klithede/overdrev). Size of population: + = 1-10 mounds, ++ = 11-50 mounds, +++ = > 50 mounds, 0 = no findings. The type of dung the 
beetles were feeding at: Red Deer (Krondyr), Roe Deer (Rådyr), Hare (Hare) and cattle (Kvæg). 
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fri for træopvækst. desuden kan man skabe 
gode fysiske forhold for arten ved at foreta-
ge mosaikafbrænding eller foretage slåning 
af hedelyngen. herved holdes vegetationen 
lav, og en ung hedelyng er mere attraktiv 
føde for f.eks. krondyr. i områder, hvor der 
er en stor bestand af krondyr og rådyr vil 
der være tilstrækkeligt med føde til billen. 
men ellers vil afgræsning med kvæg også 
fremme trehornet skarnbasse. afgræsning 
med får kan ikke umiddelbart anbefales. 
det er observeret på heder i vestjylland, 
at trehornet skarnbasse ikke findes på 
lokaliteter, hvor der har været afgræsning 
med får i en årrække. fåregræsning over en 
længere årrække har en tendens til at skabe 
en lukket vegetation (pers. comm. henning 
fjord aaser, 2013). 

Spredning i Danmark   
Ud fra figur 5 ses det, at der findes tre ker-
neområder for trehornet skarnbasse i dan-
mark, nemlig i klithederne fra Blåvand til 
Nymindegab, på de vestjyske heder mellem 
ringkøbing og Lemvig samt i midtjylland 
ved gl. rye. her findes store og livskraftige 
bestande fordelt på flere lokaliteter. glæde-
ligt er det også, at der også ser ud til at være 
stabile bestande i andre dele af Jylland. det 
giver optimisme i forhold til, at arten kan 
spredes til yderligere lokaliteter. der findes 
egnede områder som f.eks. grene sande og 
randbøl hede, hvortil den sandsynligvis vil 
spredes til inden for en nærmere årrække. 
dels er der dér egnede indlandsklitter med 
åben vegetation, dels er der store bestande 
af rådyr og krondyr. sidst, men ikke 
mindst, findes billen i nærområdet. der 
er dog ikke den store sandsynlighed for, 

at trehornet skarnbasse kan sprede sig fra 
Jylland til andre landsdele. arten kan flyve, 
men flyver næppe over store afstande og 
vedbliver derfor nok med at være en ude-
lukkende jysk art. 

TAK 
der rettes en særlig tak til hans Jørgen 
degn, ringkøbing, for at stille data til rå-
dighed fra vestjyske lokaliteter (hoverdal, 
østersande, stråsø Plantage, vind hede, 
ovstrup hede og houstrup) samt kom-
mentering af manuskript. også en stor tak 
til tommy asferg, dCe for at udarbejde 
figur 6 til artiklen. endvidere tak til Natur-
basen aps (www.fugleognatur.dk) for brug 
af data og til Bo skelmose for brug af fotos. 
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Thomas secher Jensen1, kent olsen1, Peter sunde2, Christina vedel-smith1, aksel Bo madsen2 & Liselotte Wesley andersen2.

genindvandring af ulven (Canis lupus) i danmark

Wolves (Canis lupus) return to Denmark after 200 years’ absence
in November 2012, a male wolf was found dead in the northernmost part of denmark 
despite the fact that wolves haven been extirpated in denmark since 1813. since then vi-
sual observations, discoveries of dead domestic animals and game species, finds of faeces, 
tracks and camera trappings, have added to the knowledge of wolf in denmark. 
This paper presents a critical review of all observations, and maps reveal that wolves 
are documented in most parts of the peninsula of Jutland, even in the northern part, 
an island separated from the main peninsula by a narrow fjord. however, in the north-
eastern part of Jutland no wolves have been reported yet. most of the positive wolf dNa 
samples were collected in Central and Western Jutland, in areas with widespread forests 
and heathland, but wolves were also detected in more agricultural areas. in the southern 
part of Jutland, close to the german border, several wolf attacks on sheep and lambs have 
taken place. 
Until now, 23 individual wolves have been identified through dNa analysis. two of these 
can be traced back to a german wolf pack, some 800 km away, and two others are closely 
related to a Polish pack at least 800 km away. most individuals are only found once, how-
ever, one individual has been detected in 9 locations over the past 2 years. 
individual wolves are both males and females, although females were documented 
much later than males; there is no proof of cubs. however, there have been several un-
documented observations, including wolf howls suggesting that they might be found in 
denmark. at the periphery of distribution, male wolves are known to roam large areas 
looking for females, whereas females generally do not disperse that far. The closest known 
wolf pack in the vicinity of the danish border is in the german state of mecklenburg- 
vorpommern, some 200 km away. 

Key words: wolf, ulv, udbredelse, distribution, denmark, colonization

oprindeligt var Ulv (Canis lupus) verdens 
mest udbredte pattedyr, men da den mange 
steder er blevet udryddet på grund af frygt 
for angreb på mennesker og husdyr, fore-
kommer den nu kun i en tredjedel af sit tid-
ligere udbredelsesområde. siden omkring 
1970 har ændret lovgivning betydet, at 
arten i flere europæiske lande ikke længere 
er blevet efterstræbt, hvorfor bestandene er 
i fremgang og en genkolonisering af flere 
vesteuropæiske lande finder sted. iUCN 
kategoriserer senest arten som ikke truet 
(Least Concern), eftersom den er relativt 
udbredt og overordnet set anses for at have 
en stabil bestandsudvikling. På regionalt 
plan regnes flere bestande dog som alvor-
ligt truede (mech & Boitani 2010). 

Ulven er opført på såvel habitatdirektivets 
bilag ii og iv som på Bernkonventionens 
liste ii over truede arter. artsfredningen 
indenfor eU har betydet, at ulven har øget 
sin bestandsstørrelse i visse medlemslande, 
bl.a. Polen, og den har herfra spredt sig til 
tyskland, hvor den etablerede sig i år 2000. 

Bestanden i tyskland anslås nu til at rum-
mer omkring 25 egentlige par, hvor det par 
med hvalpe tættest på danmark har territo-
rium på grænsen mellem mecklenburg og 
holsten, ca. 200 km fra den danske grænse.

Ulvepar er strengt territoriale, og hvalpe 
jages ud af forældrenes territorium allerede 
som 1-2 årige (mech & Boitano 2003). de 
unge ulve strejfer vidt omkring, både hun-
ner og hanner, selv om sidstnævnte i perife-
rien af udbredelsesområdet kommer længst 
omkring. radiomærkede hanner har til-
bagelagt op til 2000 km, før de har fundet 
et nyt territorium (fuller et al 2003, kojola 
et al 2006). i betragtning af den nordvest-
europæiske bestands størrelse og afstand til 
danmark er det derfor ikke overraskende, 
at vi nu ser strejfende ulve i danmark. 
alligevel kom det som en overraskelse for 
mange, da den første formodede ulv blev 
fotograferet i november 2012. Ulv er så-
ledes ikke beskrevet i dansk Pattedyratlas 
(Baagøe & Jensen 2007).

1Naturhistorisk museum, aarhus, Wilhelm meyers allé 10, dk-8000 aarhus C. tsj@nathist.dk 2 institut for Bioscience – kalø, aarhus Universitet, 
grenåvej 14, dk-8410 rønde. lwa@bios.au.dk

 i perioden august 2013 – april 2015 etab-
lerede Naturhistorisk museum, aarhus, 
og institut for Bioscience – kalø, aarhus 
Universitet projektet ”Nye arter i dan-
mark”, der bl.a. havde til formål at sikre 
en vidensopsamling i forbindelse med 
ulvens genindvandring. den projektdel, 
der omhandlede ulvens tilbagekomst til 
danmark, har fokuseret på at samle og 
registrere oplysninger om ulve her i lan-
det, og at påbegynde opbygningen af et 
dNa-dataregister over ulve i danmark, 
samt at formidle viden om ulvene på et 
fagligt grundlag, der bygger på indkomne 
oplysninger, resultater af dNa-analyser og 
indsamling af ny viden. 

oplysninger om ulve kommer fra mange 
sider. de mest markante drejer sig om 
henvendelser om mulige ulveangreb på 
husdyr, især får, og på forskellige vildtarter 
som rådyr og krondyr. hertil kommer 
observationer af ulv, vildtkamera billeder, 
ekskrementer, samt poteaftryk i sne eller 
sand. Langt hovedparten af de mange op-
lysninger er ikke mulige at verificere på et 
videnskabeligt troværdigt grundlag, men 
tilsammen er de med til at danne et billede 
af ulvenes forekomst i danmark.
de eneste helt sikre oplysninger kommer 
fra de prøver, der undergår dNa-analyser. 
disse analyser kan foretages på ekskre-
menter eller på spytprøver, der tages på 
nedlagt bytte. dNa-analyserne har pri-
mært været målrettet efter at kunne påvise 
ulv eller hund (andersen et al 2015). det 
betyder, at de tilfælde, hvor der har været 
et andet rovdyr eller en ådselæder på kada-
veret, er det ikke blevet analyseret for hvil-
ken art det i så fald kunne være. Udover 
bestemmelse til art, har det i de tilfælde, 
hvor dNa-prøven har været tilstrækkelig 
god, været muligt at bestemme til køn og 
individ, og projektet har indtil maj 2015 
påvist, at mindst 19 forskellige hanulve og 
4 hunulve er blevet dokumenteret i dan-
mark i perioden (andersen et al 2015). 

Nærværende artikel opsummerer de hidti-
dige dokumenterede fund af ulv i perioden 
november 2012 til 1. januar 2015.

Jensen TS mfl. 2015. Flora og Fauna 121(1+2): 48-54



121(1+2) Side 49

MateRiale og MetodeR
Lige fra projektets start har der været stor 
offentlig opmærksomhed omkring ulvens 
tilbagevenden, og de oplysninger, som vi 
har modtaget, stammer fra mange forskel-
lige typer af kilder. antallet af henvendelser 
er sammenfattet i tabel 1.

Udokumenterede iagttagelser af ulv
en lang række personer har rapporteret, at 
de har set ulv. imidlertid kan det selv for 
trænede fagfolk være meget vanskeligt at 
skelne ulve fra forskellige hunderacer eller 
eventuelt krydsninger mellem ulv og hund. 
selv om en del af disse oplysninger givetvis 
har været korrekte bestemmelser, er de ikke 
medtaget som sikre observationer, da det 
ikke har været muligt at få dem bekræftet 
og dokumenteret. Nogle observationer har 
dog kunnet støtte de dokumenterede fund 
i form af ulves tilstedeværelse over tid i be-
stemte områder. disse indberetninger har 
ligeledes været nyttige som indikation for, 

hvor det bedst kunne betale sig at eftersøge 
mere sikre spor, fx i form af ekskrementer.

Poteaftryk og sporbaner
som med de udokumenterede iagttagelser 
er spor kun vejledende som dokumentati-
on. Ulvepoter er hos voksne individer store 
(9-12 cm) i forhold til de fleste hundepoter, 
men individer af de store hunderacer sæt-
ter også store poteaftryk. enkeltaftryk kan 
således ikke bestemmes med sikkerhed, da 
ulvens poter ikke efterlader sikre diagno-
stiske kendetegn. sporbaner er til gengæld 
mere interessante end enkeltaftryk, idet de 
efterlader vigtig information om adfærd 
(aronson 2011). Ulve bevæger sig mere 
retlinet gennem landskabet end hunde, 
hvorfor spor fulgt over længere strækninger 
kan bidrage med supplerende information. 
især under gode sneforhold har spor kun-
net følges over længere strækninger.

Fotos
vildtkameraer anvendes nu i større stil 
af jægere, der ønsker at få at vide, hvilke 
vildtarter og individer, der findes på deres 
revir. kameraerne er udstyret med bevæ-
gelsessensorer og infrarøde sensorer og kan 
derved fotografere dyr, der passerer forbi, 
også om natten. selv om bilederne herfra 
kan være af ringe kvalitet har det dog i en 
række tilfælde været muligt at identificere 
ulv. Udover billeder fra vildtkameraer er det 
også tilfældigt lykkedes enkelte personer at 
fotografere ulv med almindelige digitale ka-
meraer om dagen. mobiltelefon-kameraer 
har her vist sig at have en vigtig anvendelse.

Ekskrementer
Projektet har gennem perioden indsamlet 
og modtaget 130 ekskrementer, som har 
haft karakteristika som potentielle ulveeks-
krementer. Ulveekskrementer kan ofte be-
stemmes ud fra størrelse og indhold af pels, 

Fig. 1. Kadaveret af den første fundne 
ulv i Danmark i 200 år. 
Foto: Jens Dresling, Polfoto
The carcass of the first documented wolf 
in Denmark for 200 years. 

v i d e N s k a B e L i g  a r t i k e L
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fig. 2. kort over ulveforekomster i danmark (10x10 km kvadrater) a) 2012, b) 2013, c) 2014, d) samlet 2012-2014. Naturhistorisk mu-
seum, aarhus Universitet og Naturstyrelsen.
Map of occurrency of wolves in Denmark a) 2012, b) 2013, c) 2014, d) 2012-2014. Grid size 10x10 km.   

a b

c d



121(1+2) Side 51

knoglestumper mv, og kan dermed i reglen 
skelnes fra hundeekskrementer, der oftest 
har en ret ensartet konsistens. givet den 
usikkerhed, der alligevel er forbundet med 
at bestemme om ekskrementerne stammer 
fra ulv, blev de analyseret for dNa for at 
verificere arten, og såfremt der var tale om 
ulv forsøgtes individ og køn bestemt ved 
supplerende dNa analyser (andersen et 
al. 2015). Ligeledes er der blevet foretaget 
diætanalyse af ekskrementerne (elmeros et 
al. 2015).

Kadavere af vildt
der er jævnligt indkommet oplysninger 
om fund af helt eller delvist spiste kadavere 
af især hjortedyr (rådyr, krondyr, dådyr og 
sika). enkelte andre vildtlevende arter som 
grævling er også indrapporteret. fra disse 
kadavere er det, afhængig af kadaverets 
friskhed, muligt at indsamle dNa-prøver 

af spyt fra det dyr, der har spist af kadave-
ret. identifikationen kan ikke nødvendigvis 
føre til en bestemmelse af, om den påviste 
art har dræbt dyret, idet dyr der er påkørt 
i trafikken eller anskudt ved jagt, godt kan 
være spist efterfølgende. de sidst ankomne 
ådselædere kan også have fortæret spyttet 
fra den art, der har dræbt dyret. i nogle 
tilfælde har kadaveret været så friskt, at der 
kunne ledes efter mulig dødsårsag i form af 
fx bid i struben, og samtidig har det været 
muligt at indsamle en dNa-prøve fra selve 
tand- eller bidmærket. 

Kadavere af husdyr
ikke længe efter at den første ulv var obser-
veret i midtjylland blev en fåreflok angre-
bet syd for herning, og efterfølgende er der 
konstateret angreb på husdyr adskillige ste-
der i landet, ligesom der er indrapporteret 
kadavere af forskellige andre husdyrarter. 

tabel 1. henvendelser til projekt ”Nye arter” vedrørende formodede ulve.
Number of enquiries in relation to category.

kategori
(category) 2013 2014 total  %

observation af ulv (Observation 
of wolf) 54 47 101 28.9

fund af kadavere (vildt) (Car-
casses) 33 56 89 25.4

fund af ekskrement
(Faeces samples) 13 16 29 8.3

Potespor
(Tracks) 56 21 77 22.0

fotos fra vildtkamera (Camera) 34 20 54 15.4 

total 190 160 350 100.0

som med dødfundet vildt er der blevet 
indsamlet spytprøver på husdyrene, ofte 
suppleret med en vurdering af dødsårsag 
i form af bidmærker på strube eller krop. 
(andersen et al. 2013, 2014a,b, andersen 
& madsen 2014). Naturstyrelsen har myn-
dighedsansvar i sager, hvor ulv foretager 
angreb på husdyr, og er som følge heraf 
ansvarlig for prøvetagning og efterfølgende 
dNa-analyse.

DNA-analyse 
metoderne, der er benyttet til at påvise 
arten i spytprøverne og ekskrementerne, 
er beskrevet i andersen et al (2015). Lige-
ledes gennemgår denne artikel, hvordan 
dNa-profilerne til individanalyse og køns-
bestemmelse er foretaget.

ResultateR
Forekomst 
som det fremgår af tabel 1 er der mange 
henvendelser i samtlige kategorier. det 
største antal er dog fra folk, der mener at 
have observeret en eller flere ulve. der ses 
et større antal henvendelser om spor i 2013 
end i 2014, hvilket skyldes den exceptio-
nelt gode snevinter 2012/2013. der ses 
derimod et større antal henvendelser om 
kadavere, især rådyr, i 2014 end i 2013.

den første indikation af, at ulven efter sit 
fravær siden 1813 igen var indvandret til 
danmark, var et meget uskarpt foto fra 
hanstedreservatet i Thy, hvor en gruppe 
ornitologer i oktober 2012 iagttog og 
fotograferede et ulvelignende dyr på stor 
afstand. fotoet i sig selv var ikke godt nok 
til at afgøre, om det var en ulv eller ej, men 
i november 2012 blev en ulv fundet død 
i samme område (figur 1). en obduktion 
med kranieundersøgelser og prøver til 
dNa analyse dokumenterede, at der var 
tale om ulv (andersen et al 2012). den 
dødfundne ulv var ikke nødvendigvis 
identisk med det fotograferede individ. 
dNa-analyser af ekskrementer har nemlig 
senere påvist, at der i december 2012 var 
en ulv i samme område, hvilket tyder på, at 
der har været mindst to ulve nordenfjords 
på det tidspunkt.
 

tabel 2. henvendelser fordelt på årstid. enkelte henvendelser kunne ikke præciseres til periode.
Number of enquiries about wolf in relation to time of year.

Periode Jan-mar apr-Jun Jul-aug sep-dec 

2013 71 75 8 27

2014 47 46 24 42

total (N) 118 121 32 69

Total (%) 35 36 10 20
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På grund af den omfattende medieomtale 
efter de første dokumenterede ulvefund er 
der efterfølgende kommet mange henven-
delser fra folk, der mener at have iagttaget 
ulv tidligere end oktober 2012. ingen af 
disse observationer har dog kunnet doku-
menteres. iagttagelserne har i nogle tilfælde 
været på steder, hvor ulve senere er doku-
menteret, bl.a. ved ringkøbing fjord og 
vest for viborg.

i 2012 var der kun få dokumenterede fund 
(figur 2a). Udover fundet i Thy blev der i 
december fotograferet et dyr, der formodes 
at være en ulv, ved dejbjerg ved ring-
købing fjord. dyret blev fotograferet på 
nogen afstand ved højlys dag, og det blev 
observeret gående henover marker. kortet 
for 2012 samt de efterfølgende kort angiver 
fund inden for 10x10 km Utm kvadrater. 
det er hermed ikke muligt at identificere 
præcise lokaliteter, hvilket er ifølge aftale 
med Naturstyrelsen og lodsejere og sker 
af hensyn til såvel ulvene som de berørte 
lodsejere. 

Ulven fra Thy blev i begyndelsen anset som 
en enkelt strejfer, men der kom i begyndel-
sen af 2013 især fra midtjylland en række 

iagttagelser, der understøttede mulighe-
den for at flere ulve opholdt sig i Jylland. 
forekomsten af endnu en ulv, denne gang 
i st. hjøllund plantage, blev dokumenteret 
gennem et foto (taget af max steinar), et 
efterfølgende fund af mange poteaftryk 
samt fund af et krondyr kadaver, hvor 
dNa-analyser viste, at en ulv havde spist 
af kadaveret. senere blev der set ulv syd for 
silkeborg, og fund af et rådyrkadaver ved 
katrinedal i nærheden og dNa-analyse 
af dette understøttede denne iagttagelse. i 
februar-marts 2013 blev en flok indhegnede 
får angrebet syd for herning, og her viste 
dNa-analyser ligeledes, at ulv var invol-
veret. 

det stigende antal iagttagelser foranledi-
gede stor medieomtale, og i løbet af året 
blev det muligt på baggrund af analyserne 
af det indkomne materiale at få et overblik 
over forekomster af ulv i 2013. det samlede 
overblik er vist i figur. 2b, hvor der skelnes 
mellem fund verificeret på baggrund af 
dNa og fund med billeddokumentation. 
det skal bemærkes, at der i kvadrater med 
dNa-dokumentation også godt kan fore-
komme fotodokumenterede fund.  

som det fremgår af kortet, har der været 
forekomst af ulv i store dele af Jylland. 
tyngden af registreringer ligger i midt- og 
vestjylland, men også i sønderjylland har 
der været adskillige dokumenterede fund. 
i det øvrige Jylland er forekomsterne mere 
spredte. der er dog stadig dokumenteret 
forekomst af ulv nordenfjords.

i 2014 har billedet ikke forandret sig meget 
(figur 2c). der er stadig en koncentration 
af registreringer fra midt-, vest- og søn-
derjylland samt Thy, men desuden er der 
i 2014 dokumentation af to forskellige 
individer på djursland. der forelå tidligere 
flere udokumenterede iagttagelser fra den-
ne landsdel men først i 2014 blev ulvens 
tilstedeværelse dokumenteret vha. dNa. 
Ud over de verificerede fund har projektet 
fået mange udokumenterede observationer 
spredt over det meste af Jylland, men uden 
egentlig håndgribelige beviser. det er dog 
påfaldende, at der mangler observationer i 
vendsyssel nord for Thy, samt fra fx him-
merland, hvor der i de store skovområder 
godt kunne forventes, at ulve etablerede 
sig.

indtil oktober 2014 blev der kun fundet 
dNa-prøver fra hanulve, og først da kom 
der dokumentation for hunulve. i perioden 
oktober 2014-april 2015 er der kendskab 
til hunner fra fire områder i Jylland, hvoraf 
et af områderne er nordenfjords. vi har 
ingen dokumentation for ulvehvalpe, men 
er bekendt med, at der i offentligheden går 
rygter om sådanne.

det samlede billede for hele perioden 
2012-2014 (figur d) afviger ikke væsentligt 
fra billedet for de to enkelte år, 2013 og 
2014. der er således ingen dokumentation 
for ulveforekomst på øerne, i himmerland 
og vendsyssel.

Angreb af hund eller ulv på husdyr og vildt 
et af ”biprodukterne” fra dNa-analyserne 
er information om, hvor mange gange der 
findes dNa fra hunde i forbindelse med 
et dødfundet dyr. dNa-analyserne er de-
signet, så de skelnede mellem hund og ulv, 
dvs. der blev ikke testet om der er ræv eller 

tabel 3. antallet af gange, der er påvist ulve og hunde ved dNa-analyser taget på dødfundne 
husdyr og vildt, foretaget i forbindelse med prøver indleveret til ”Projekt Nye arter”, samt prø-
ver indleveret af Naturstyrelsen til institut for Bioscience, kalø, aarhus Universitet.
The number of times wolf or dog saliva have been documented in carcasses of game or domestic 
animals (by species), respectively.

spytprøver (Saliva 
sample)

Ulv
(Wolf)

hund
(Dog)

 Total % ulv
(% wolf)

 vildt
(Game species) 21 21 42 50
husdyr
(Domestic animals)    
får
(sheep) 18 10 28 64
kalv
(calves) 6 7 13 46
kat
(cats) 1 1 0
ged
(Goats) 1 0 1 100
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andre rovdyr/rovfugle til stede, og analy-
serne er foretaget både på spytprøver og 
ekskrementer. i forbindelse med analyser 
af spytprøverne taget på vildt, såvel rådyr, 
dådyr som krondyr, er der i halvdelen af 
spytprøverne fundet dNa fra hunde (tabel 
3). andelen af positive prøver for hunde 
er lidt færre, når man ser på husdyr. her 
er der fundet dNa fra hunde i lidt over en 
tredjedel af de undersøgte får og i mere end 
halvdelen af spytprøver fra kalve, og endelig 
er det påvist, at der var en hund, der havde 
taget en kat (tabel 3). 

Individbestemmelser og herkomst 
individ-analyserne af ulve i 2013 og 2014 
har indtil videre afsløret, at der har været 
19 hanulve og 4 hunulve i alt i danmark 
i den periode (andersen et al. 2015). der 
har med stor sandsynlighed været flere, 
da indsamlingen af spytprøver og ekskre-
menter er foretaget tilfældigt. en han er 
påvist 9 gange, hvilket betyder at denne ulv 
formodentlig er territoriehævdende og fast-
boende i danmark. ifølge den tyske ulve-
ekspert ilka reinhardt betragtes en ulv, der 
er blevet påvist mindst 2 gange i det samme 
område med 6 måneders mellemrum at 
være hjemmehørende i området (reinhardt 
pers. comm. 2014).

diskussion
Ulvens genindvandring til danmark, påvist 
i 2012, kom som en stor overraskelse for 
lægfolk. det er dog overvejende sandsyn-
ligt, bedømt ud fra reaktioner fra offent-
ligheden, at strejfulve også har været her i 
landet før 2012. men enten er observatio-
ner ikke nået frem til fagfolk, eller også er 
de, som med andre store pattedyr, mødt 
med stor skepsis. efter de første billeder af 
Thyulven blev offentliggjort var der stadig 
stor skepsis pga. billedets kvalitet. først 
med kranieundersøgelser og dNa under-
søgelser (andersen et al. 2015) blev der ført 
bevis for bestemmelsen.

måske på grund af denne overraskelse, var 
der i offentligheden ligeledes en vis skepsis 
om, hvorvidt ulvene var kommet hertil 
selv. dNa-undersøgelserne har imidlertid 
tydeligt vist, at ulvene kom mange steder 
fra i Nord- og østeuropa (andersen 2013 
a,b, 2014), og hermed er der ført yderligere 

bevis for, at de danske ulve blot er en lille 
del af en større nordeuropæisk bestand, 
hvor individer krydser frem og tilbage over 
landegrænser.

den hidtidige udbredelse i Jylland viser en 
overvejende vestlig tendens. det er uklart 
om dette skyldes tilfældigheder i observa-
tionerne, eller om der er tale om fysiske 
barrierer og ledelinjer, der mest fører 
ulvene vestover. Udenlandske erfaringer, 
især fra telemetriske undersøgelser, viser at 
ulve kan krydse floder på op til 400 meters 
bredde og bevæge sig på motorsvejsbroer 
og gennem motorvejes underføringer. det 
forhold, at Jylland er en halvø, hvor ulve fra 
Centraleuropa på vandring i nordvestlig 
retning før eller siden ender, kan givetvis 
også være en medvirkende faktor til de 
forholdsmæssige mange ulveobservationer 
i danmark sammenlignet med fx holland. 
såvel vesterhavet som østersøen må anses 
for at være ledelinjer, der kan forklare ulve-
nes forekomst.

Nærværende undersøgelse er den første do-
kumentation af, at der er en del fritgående 
hunde i landskabet, og at disse har været i 
kontakt med både husdyr og vildt. at man 
finder dNa efter hunde på så mange styk-
ker vildt eller på en tredjedel af de indle-
verede prøver fra får, er ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at det også er hunde 
der har nedlagt vildtet eller husdyrene. men 
det er en indikation på, at der har været 
hunde tilstede. det samme kan siges om 
ulv, der heller ikke behøver at have nedlagt 
de dyr, hvorpå deres dNa er fundet, idet 
ulve også kan leve af ådsler. Naturstyrelsen 
(2014) har på den baggrund besluttet, at 
såfremt der findes spyt fra ulv, kan det ikke 
afvises, at det også er ulven som har nedlagt 
husdyret, og derfor gives der økonomisk 
kompensation til husdyrejeren. 

i forbindelse med den kommende forvalt-
ning af ulv i danmark er der forskellige 
forventede niveauer af stigende grader af 
indsats. i første omgang handler det om 
håndtering af problemer i forbindelse 
med de første forekomster af strejfende 
enkeltindivider. dernæst om forekomst af 
residerende enkeltindivider og evt. territo-
riehævdende par, der ikke nødvendigvis er 

ynglende. det tredje niveau i forvaltningen 
omhandler eksistensen af flere familiegrup-
per, hvilket medfører en indtænkning af 
gunstig bevaringsstatus for ulv på tværs af 
landegrænser, og det fjerde omhandler si-
tuationen, hvor forekomsten af ulve i dan-
mark har opnået den maksimale bæreevne.

den seneste føromtalte påvisning af dNa-
profil fra en stedfast hanulv i perioden 
februar 2012-juli 2014 samt forekomst af 
adskillige hunner i vinteren 2014/2015 
antyder, at danmark befinder sig i begyn-
delsen af en udvikling, der går mod en fast, 
ynglende bestand, idet der nu er dokumen-
teret en tæve og en hanulv i samme område 
på samme tidspunkt, hvorimod det endnu 
ikke er påvist flere gange over et tidsrum. 
dette er ifølge de svenske retningslinjer 
for monitering af ulv (svenska Natur-
vårdsverket 2014) en forudsætning for, 
at et ulvepar kan betragtes som etableret. 
at hunulve først er dokumenteret senere 
end hanulvene skyldes formentlig, at unge 
hunulve i kanten af udbredelsesområdet 
ikke spredes meget længere end nærmeste 
egnede levested, mens hanulvene primært 
leder efter en mage og derfor kan komme 
langt omkring. desuden anses chancen 
for at finde ekskrementer fra hunulve for 
at være ringere end chancen for at finde 
hannernes ekskrementer, da hannerne mar-
kerer territorium tydeligere end hunnerne. 
spytprøver derimod har ligelig chance for 
at detektere hanner og hunner. 
formodentlig vil det ikke tage mange år 
før danmark har ynglende ulvepar, hvorfor 
det vil være vigtigt at sikre et system til 
overvågning og forvaltning af ulv nu, hvor 
familiegrupper endnu næppe er til stede.
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mange henvendelser og prøver fra offent-
ligheden. vi vil hermed takke de mange 
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har gruppen Ulvetracking.dk udført et stort 
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arbejde med at indsamle spormateriale. vi 
vil også gerne takke vildtkonsulenterne og 
andre medarbejdere i Naturstyrelsen for 
tilsendte prøver til dNa-analyse og for at 
videreformidle kontakt til de personer, der 
har rettet henvendelse til styrelsen. 
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Diet composition of wolves in Denmark – first results
Nineteen male wolves (Canis lupus) and four females are known from denmark 2012-
14, which means that the wolf again is a regularly occurring carnivore in danmark. 
to obtain the first results on the diet of wolf in denmark, we analysed 42 scats, known 
from dNa analyses to be from wolves. scats were collected in the field by hunters, 
naturalists and wildlife consultants, most often visually discriminated from dog scat by 
high content of hairs and bone fragments.
The scats contained prey remains, of which roe deer Capreolus capreolus (40% 
occurrence), fallow deer Dama dama (17%) and red deer Cervus elaphus (17%) were 
the most prominent. remains of small mammals (primarily rodents) occurred in 36% 
of all scats. Wild ungulates thus dominated the diet, and seem to comprise the same diet 
proportion as observed in most places in Poland and germany. We found no remains 
from livestock. 

Key-words:  wolf, Canis lupus, dNa, diet , scats 
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siden den første ulv (Canis lupus) i dan-
mark blev dokumenteret i 2012 efter 199 års 
fravær (andersen et al. 2012, andersen et 
al. 2015b), har dNa-analyser dokumenteret 
tilstedeværelsen i danmark af 19 hanulve 
og 4 hunulve (videnskab.dk 2014, Pres-
semeddelelse 2015, andersen et al. 2015b). 
Naturstyrelsen (Nst), Naturhistorisk mu-
seum, aarhus (NatmUs) og dCe-Natio-
nalt Center for miljø og energi/institut for 
Bioscience - kalø, aarhus Universitet (aU) 
har siden den første ulv blev dokumenteret, 
modtaget, registreret og analyseret mange 
forskelligartede oplysninger om observa-
tioner af formodede ulve. især gennem 
’Projekt Nye arter’ som NatmUs og aU 
fik økonomisk støtte til fra 15. Juni fonden, 
er der indsamlet mange både dokumente-
rede og udokumenterede oplysninger om 
forekomst af ulve i danmark (Jensen et al. 
2015). oplysningerne spænder vidt - fra 
øjenvidneberetninger fra før 2009 til nye 
fotos af individer og potespor, samt ind-
samlinger og dNa-analyser af formodede 
ulveekskrementer og spytprøver fra ned-
lagte hjortedyr og husdyr. 

to væsentlige diskussionspunkter i forhold 
til ulvens genindvandring til danmark er 
dels dens eventuelle prædation på husdyr, 
og dels dens bidrag til (som top-carnivor) at 
genoprette et mere naturligt økosystem og 
dynamik i hjortebestandene. 

Udgangspunktet for vores viden om ulvens 
formodede fødevalg i danmark har pri-
mært været et studie i den vestlige og cen-
trale del af Polen (Nowak et al. 2011) samt 
et omfattende studie af ulves fødevalg i 
sachsen, tyskland, baseret på i alt 1890 eks-
krementer indsamlet i perioden april 2001 
til marts 2009 (ansorge et al. 2006, Wagner 
et al. 2012). i tyskland foretrak ulve rådyr 
Capreolus capreolus, fulgt af krondyr Cervus 
elaphus og vildsvin Sus scrofa. dådyr Dama 
dama og mufflon Ovis ammon optrådte 
sjældent i ulveekskrementerne, selvom de 
forekommer i det tyske studieområde. små- 
og mellemstore pattedyr, fugle og fisk blev 
fundet i meget lille omfang i føden. men-
neskeskabt affald har vist sig ikke at spille 
nogen rolle som føde hos de sachsiske ulve. 
materialet fra Polen (Nowak et. al. 2011) 
omfattede 474 indsamlede ekskrementer. 
vurderet på forekomst-% udgjorde rådyr 
41, krondyr 20, dådyr 3 og vildsvin 32%. 

På trods af et begrænset indsamlet materiale 
fra ulve i danmark har vi vurderet, at det er 
vigtigt at få faktuelle data frem om ulvens 
fødevalg under danske forhold, ikke mindst 
fra den første periode, hvor der stort set ikke 
er etableret beskyttelse af husdyr mod ulv. 
viden om danske ulves fødevalg er vigtig 
i forhold til den dialog, som i øjeblikket 
foregår omkring etablering og forvaltning af 
ulve (Naturstyrelsen 2014), herunder dens 
indflydelse på såvel vilde dyr som husdyr. 

MetodeR og MateRialeR
i perioden 2013-2014 er der indleveret 
ekskrementer til NatmUs og aU. eks-
krementerne er indsamlet ved hjælp af 
frivillige bl.a. jægere, dN-medlemmer, 
gruppen Ulvetracking.dk samt Nst’s 
vildtkonsulenter. ekskrementerne fandtes 
typisk langs veje og stier i skove. en stor 
del af de indleverede ekskrementprøver 
kunne umiddelbart skelnes fra hundeeks-
krementer, da de indeholdt mængder af 
hår og benstumper, som er karakteristisk 
for ulveekskrementer.  

DNA-analyser
alle ekskrementer blev dog dNa-analyse-
ret for at sikre, at ekskrementet stammede 
fra ulv. dNa-analyserne af ekskremen-
terne er udført i et dNa-laboratorium, der 
kun bliver benyttet til prøver, hvor dNa-
koncentrationen forventes at være lille 
(andersen et al. 2015b). opformeringen 
af mitokondriemarkøren, der bliver benyt-
tet til at identificere arten, er foretaget i et 
andet, særskilt laboratorium for at undgå 
kontaminering. mitokondrie-dNa-mar-
køren er beskrevet i et dCe-notat (an-
dersen & madsen 2013). gen-markørerne 
(mikrosatelitter), der benyttes til at identi-
ficere individer, er de samme, som benyt-
tes i den tyske database på senckenberg 
instituttet, frankfurt (12 stk.), og samtidig 
bestemmes kønnet ved markør for y- og 
X-kromosomet (andersen et al. 2015b).   

Fødeanalyser
fødesammensætningen er udelukkende 
bestemt ved mikroskopiske analyser af 
ekskrementer. Byttedyrene artsbestemmes 
vha. morfologiske karakteristika på ufor-
døjede føderester, fx hår.
ekskrementerne er skyllet gennem en si, 
maskestørrelse 750 μm. indholdet sorteres 
i grupper: hår, knogler, fjer, plantemate-
riale, væv, mv. der laves en vurdering af 
volumen på disse fødeemner. efterføl-
gende blev hår bestemt til slægt og art i 
de tilfælde, hvor det er muligt. til artsbe-
stemmelse af hår er anvendt skælmønster 
på overfladen, den indre cellestruktur og 
tværsnittet af dækhår (debrot 1982, te-
erink 1991). fuglefjer er bestemt til orden 



121(1+2) Side 56 

figur 1. indsamlingsloka-
litet (10 kmx10 km kva-
drater) for 42 ekskremen-
ter som vha dNa-analyse 
med sikkerhed stammer 
fra ulv.
Locality (10 km x 10 km 
squares) for 42 scats col-
lected in the period 2013-
14 in Denmark and known 
from DNA analysis to be 
from wolves.

figur 2. fødesammensæt-
ningen (forekomst-%) i 42 
ulveekskrementer indsam-
let i danmark 2013-2014 
og angivet med 95% konfi-
densintervaller. 
Diet composition of 42 
wolf scats collected in the 
period 2013-14 based on 
occurence % with 95% con-
fidence limits.
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finsk ulv. foto: morten hilmer
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Art DK Polen Variation

rådyr Capreolus capreolus 40,5 40,5 27-60,5

dådyr Fallow deer 16,7 3,2 1,2-7,1

krondyr Red deer 16,7 19,8 16-22,6

Ubestemte hovdyr/Undetermined Ungulates 9,5 9,9 4,0-16,0

vildsvin Sus scrofa   31,9 12,9-46,8

andre pattedyr/Other mammals 35,7 11,9  

frugt og majs/Fruit and maice 21,4 22,4  

fugle Birds 9,5 1,1 0,9-3,2

invertebrater/Invertebrates 4,8 0,2  

vha. udseende og placering af ’knuder’ på 
de inderste, dunede fjerstråler (day 1968). 
Plantemateriale er i de fleste tilfælde ikke 
bestemt yderligere, idet de blev vurderet 
til ikke at udgøre en reel fødekilde, fx 
bladstumper, græsstrå, grannåle og mos. 
i tilfælde, hvor frugter udgjorde en bety-
delig andel, er de bestemt til slægt, fx æble 
(Malus sp.) og kirsebær (Prunus sp.). i få 
tilfælde er biller (Coleoptera sp.) og larver 
vurderet at udgøre en reel fødekilde, idet 
de udgjorde en væsentlig andel af den 
samlede volumen i ekskrementet. 

ResultateR
analysen er baseret på 42 ekskrementer 
bestemt til at stamme fra ulv. disse er pri-
mært indsamlet i midtjylland (figur 1). 
herudover er der også ekskrementer fra 
djursland og enkelte fra det sydvestlige og 
nordvestlige Jylland. ekskrementerne er 
indsamlet tilfældigt over året, nemlig vin-
ter (10), forår (7),  sommer (13) og efterår 
(12).

resultaterne af fødeanalyserne er opgjort 
som forekomst af bytterest (%) i forhold 
til det samlede antal ekskrementer (tabel 
1, figur 2). rådyr forekom i 41% af eks-
krementerne, dådyr i 17%, krondyr i 17%, 
andre pattedyr (primært smågnavere) i 
36%, frugt og majs i 21%, fugle i 10% og 
invertebrater i 5%.

ses på forekomst-% udgør andre pattedyr 
– primært smågnavere fx skovmus (Apo-
demus sylvaticus) og markmus sp. (Micro-
tus sp.) en forholdsvis stor andel af føden. 
det har kun været muligt at bestemme et 
fund af fugle til orden – en andefugl. de 
tre andre fund var blot stumper af fjerskaft 
med de stive fjerfaner, men uden dunede 
dele af fjeren til identifikation. 

frugt og majs findes også i en forholds-
mæssig stor del af ekskrementerne. majs 
kan principelt have været maveindhold fra 
byttedyr. men selvfølgelig kan ulve også 
æde majs ved fx en vildtfoderplads. der er 
ikke fundet rester af husdyr i de analyse-
rede ekskrementer. og der blev heller ikke 
fundet lange, krøllede uldhår fra fx får. 

diskussion
resultatet af fødeanalyser kan opgives 
på flere måder (klare et al. 2011). vi har 
valgt forekomst-% som sammenlignings-
grundlag. derfor er det primært resultater 
fra Polen, vi har sammenlignet de danske 
resultater med, idet der - bortset fra rådyr - 
kun findes biomasse-data fra tyskland. 

set i forhold til resultaterne af fødeanaly-
serne foretaget i otte forskellige områder i 
Polen (som er et af de nærmeste og mest 
naturlige områder at sammenligne os med 
i forhold til nyetablering af ulve) er de dan-
ske resultater ikke så overraskende. de lig-
ger generelt indenfor den variation, som de 
polske data angiver (Nowak et al. 2011).

hovdyrene (krondyr 20%, rådyr 41% og 
vildsvin 32%) udgør hovedføden i Polen. 
vildsvin er ikke tilgængelig på samme 
måde i danmark som i Polen, idet arten 
har en begrænset udbredelse (hald-mor-
tensen 2007). andelen af krondyr og rådyr 
hos ulve i den vestlige del af Polen, som 
hører til samme bestand som de tyske ulve, 
udgør henholdsvis 20%  og 41% (Nowak et 
al. 2011), ganske tæt på disse første danske 
tal (17% og 41%). 

men andelen af småpattedyr er markant 
højere i danmark. fremtidige undersøgel-
ser må vise, om dette skyldes, at strejfende 
og nyetablerede individer i højere grad 
lever af mindre pattedyr end stationære 
individer, eller at andelen af hovdyr i dk 
delvist er landskabsafhængigt (fx i områder 
med forskelligt skovdække).  
 
der blev ikke fundet rester af husdyr i de 
undersøgte ekskrementer. det er dog vha. 
indleverede spytprøver fra dødfundne 
husdyr dokumenteret, at husdyr har været 
på ulvens menu i danmark (andersen 
2013a, 2013b, andersen 2014, andersen 
& madsen 2013). omvendt er dette helt i 
tråd med resultater fra tyskland, hvor ca. 
0,6 % af den konsumerede biomasse består 
af husdyr (Wagner et al. 2012). i tyskland 
skyldes den lave andel formentlig en meget 
effektiv beskyttelse af husdyrene med bl.a. 
90 cm høje elektriske hegn og vagthunde 
(reinhardt et al. 2012). dette bekræfter 
dog så også den hidtidige antagelse om, at 
husdyr er en ubetydelig fødekilde for ulve i 
danmark, hvis der hegnes på en forsvarlig 
måde (madsen et al. 2013). 

tabel 1. føderester fundet i 42 ulveekskrementer i danmark i perioden 2013-14 sammenlignet 
med gennemsnits-data fra otte områder i Polen angivet som forekomst-% (andele af ekskre-
menter hvor en given fødetype var tilstede) og variationen imellem de otte forskellige områder.
Diet composition of 42 wolf scats collected in Denmark in the period 2013-14 compared with 
average data from eight areas in Poland based on occurence % (number of occurences within total 
number of collected scats) and the variation among the eight local areas.
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vi takker de mange frivillige og Natursty-
relsens vildtkonsulenter for indsamling af 
formodede ulveekskrementer og 15. Juni 
fonden for økonomisk støtte til dette pro-
jekt.
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Lederen af Bo Allesøe Christensen- til sidst, at der er et praktisk aspekt der vedrører værdisætningens implementering og konsekvenser 
heraf. det vigtige spørgsmål her er, hvorvidt forståelsen af værdier fremmer eller forhindrer dialog samt tilvejebringer mulighed for en 
fælles handlingsforståelse, omhandlende hvad vi skal gøre og hvorfor. hvis vi pdes fastholder en instrumentel værdisætning som det ene-
ste, f.eks. natur som middel til at tilvejebringe økonomisk værdi, så misser vi ofte de komplekse praktiske sammenhænge, hvor værdier 
ikke kan forstås som instrumentelle – alt kan ikke nedskrives til en økonomisk værdi. hvis vi pdas fastholder en absolut intrinsisk værdi, 
så rejser spørgsmålet sig ofte, hvad det mere specifikt er vi tilskriver værdi, er det individerne, arterne, økosystemer, etc? med andre ord så 
gør det intrinsiske synspunkt det ofte svært at forstå, hvordan prioriteringer i og det at tilskrive forskellige betydning til en biologisk diver-
sitet kan og bør foregå.  

Pointen med at pege på disse tre aspekter (verdenssyn, begrundelse og viden, og det praktiske) er, at de tilsammen kan hjælpe os med at 
etablere et overblik over de komplekse sammenhænge, i hvilken natur både tilskrives og er blevet tilskrevet værdi, og herigennem være 
med til at pege på både blindgyder og væsentlige muligheder for fremtidige former for engagement med natur som vi kan indgå i. 
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DNA-based monitoring unveils wolves in Denmark
Wolves have to a large extent recolonized their historical ranges across europe during 
the last decades. in November 2012, it was proven genetically that a canid-like individual 
found dead in Thy National Park (56° 56’N, 8° 25’ e) in Jutland, denmark was a wolf. 
The dNa-profile was also discovered in the german wolf-dNa database disclosing that 
it was born in the milkel Pack in eastern part of germany and had dispersed to denmark.
This initiated the establishment of a dNa-register of wolves in denmark to start genetic 
monitoring of wolves for research and management purposes. a total of 31 positive dNa-
profiles have been detected so far of which 18 profiles belong to different individuals, 
disregarding the dead Thy-wolf.  Thus, one individual was recaptured nine times (seven 
in 2013 and twice in 2014) in the same area in central Jutland suggesting the first territo-
rial wolf in denmark. two were recaptured three times, one in the Northwestern part 
of Jutland and the other in the southwestern part. They were only detected within the 
same year and were most likely strayers, which may have left again.  one individual was 
found twice, also in central Jutland. finally, 14 individuals were only detected once in 
different geographical areas mostly in the central part of Jutland. This many single find-
ings indicate that more wolves most likely have reached denmark – without showing in 
samples and being detected individually.  The territorial individual was also found in the 
german dNa-register and shown to be a half-brother of the  Thy-wolf. two of the single 
sample wolves probably came from a pack in western Poland and the rest were proven to 
be closely related to wolves from Northeastern Poland – Baltic area which was also the 
source for wolves in Western Poland and germany.
after accept of the manuscript, further dNa-analyses of wolf scats revealed the existence 
of female wolves in denmark. how many is still unknown.
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DNA-baseret bestandsovervågning afslører ulve (Canis 
lupus) i Danmark

Liselotte Wesley Andersen1, Morten Elmeros1, Peter Sunde1, Kent Olsen2, Christina Vedel-Smith2, Thomas Secher Jensen2 & Aksel Bo Madsen1.

Ulve (Canis lupus) har i historisk tid været 
udbredt over hele det europæiske kontinent. 
som top-prædatorer spiller de en stor rolle for 
at opretholde naturlige økosystemers funk-
tion og struktur ved at regulere antallet af 
plante-planteædere og mellemstore rovdyr 
(Chapron et al. 2014, randi 2011, elmhagen 
& rushton 2007). de blev udryddet i stort 
set hele vesteuropa i løbet af det 18. og 19. 
århundrede og overlevede kun i fragmen-
terede bestande på den iberiske halvø og 
italien samt i det østlige europa. i danmark 
blev den sidste ulv skudt i 1813 (Jensen 1993, 
www.nst.dk).  i dag har den europæiske ulv 
rekoloniseret store dele af europa (spanien, 
italien, frankrig, Polen, tyskland, finland, 
sverige) takket være fredninger. samtidigt 
har bestandene af ulvenes naturlige byttedyr, 
store planteædere, også har været i fremgang 
(Chapron et al. 2014, randi 2011). i tyskland 
indvandrede ulven i 2000 fra Polen (Wagner 
et al. 2012) og har siden bredt sig til bl.a. 

schleswig–holstein. i 2012 blev der fundet 
et dødt ulvelignende dyr i Nationalpark Thy. 
efterfølgende genetiske analyser - baseret 
på en dNa-chip (en mikroplade med dNa, 
der genkender gener fra prøver), der ellers 
benyttes til at identificere mange forskellige 
hunderacer - viste, at det døde dyr var en ulv, 
da den klart lignede ulve fra tyskland (fig. 
1, andersen et al. 2015). senere blev den ved 
hjælp af andre genetiske markører, som tyske 
forskere fra senckenberg instituttet benytter 
i deres dNa-register over ulve i tyskland, 
identificeret til oprindeligt at komme fra et 
tysk kobbel, milkeler-koblet i sachsen, da 
dens dNa-profil blev genfundet i registret 
(andersen et al. 2015).  det viste sig efter-
følgende, at Thy-ulvens dNa-profil også blev 
fundet i et ekskrement indsamlet i segeberg, 
tyskland i september 2012, hvilket betyder at 
den har vandret ca. 850 km i løbet af et par 
måneder, og at ulven selv er genindvandret i 
danmark (andersen et al. 2015).

da ulvens genkomst til danmark først var kon-
stateret, kom der efterfølgende mange henven-
delser om forekomst af ulv i danmark (Jensen 
et al. 2015). dette affødte et behov for at kunne 
få be- eller afkræftet tilsyneladende ulveob-
servationer, samt få et overblik over antallet af  
individer af disse meget mobile dyr. dNa-spor 
har vist sig at være et meget effektivt værktøj. 
derfor er der taget initiativ til at etablere et 
dNa-register med dNa-profiler af ulve regi-
streret i danmark som led i genetisk monite-
ring af ulvene. den genetiske monitering vil på 
sigt kunne benyttes til bestandsovervågning, da 
man ud fra dNa-registret kan estimere antal-
let af individer såvel som disses overlevelse og 
bevægelser i landskabet samt habitatvalg. så-
danne fangst-genfangst analyser kan foretages i 
samarbejde med tyske forskere fra senckenberg 
instituttet og polske forskere fra institute of 
genetics and Biotechnology for om muligt at 
få et overblik over ulvenes bevægelser på tværs 
af grænser.  det første trin er at dokumentere 
resultaterne af de genetiske individanalyser 
og give en oversigt over de individer, der har 
kunnet identificeres i 2013 og 2014. som det 
vil fremgå af disse første, foreløbige resultater, 
kan man vha. dNa-identifikation ikke blot 
spore hvor mange individer, der måtte optræde, 
men også rekonstruere deres bevægelser og 
tilholdssteder.

MateRialeR og MetodeR
Prøver fra formodede ulve er indsamlet af 
frivillige og vildtkonsulenter fra Naturstyrel-
sen (se Jensen et al. 2015). Prøverne bestod 
af spytskrab taget på nedlagt vildt og husdyr 
samt ekskrementer.  dNa fra både spytskrab 
og ekskrementer blev ekstraheret ved hjælp 
af Qiagen investigator kit i et dNa-laborato-
rium, der kun bliver benyttet til prøver, hvor 
dNa-koncentrationen forventes at være lille, 
som fx i de tilsendte prøver. dette gøres for 
at undgå kontaminering. Ligeledes er den 
efterfølgende opformering af de benyttede 
genemarkører foretaget i endnu et andet 
laboratorium for at undgå kontaminering. 
det vigtigste i forbindelse med at undgå 
kontaminering mht de laboratorier der be-
nyttes er, at der ikke tidligere er arbejdet med 
dNa fra vævsprøver fra hunde og ulve for at 
undgå falske positive resultater for nogen af 
arterne. Ligeledes blev alle prøver kørt med 
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figur 1. et såkaldt ”neigbourhood joining” træ 
baseret på de ca 22.000 genetiske markører (se 
andersen et al. 2015) udviklet til at identificere 
hunde. træet viser det genetiske slægtskab 
mellem de analyserede ulve fra tyskland, Po-
len, hybrider eller krydsninger mellem ulve 
og hunde, samt italienske hunde. Jo tættere 
individerne (de farvede cirkler) grupperer med 
hinanden jo tættere beslægtede er de. dk8 er= 
individet fundet i Thy Nationalpark. de grå 
cirkler er ulve fra tyskland, blågrå fra Polen, 
lyserøde/gule er hybrider mellem ulv og hund 
og lyserøde er italienske hunde (modificeret fra 
andersen et al. (2015)).
Neigbourhood Joining tree based on c. 22.000 
genetic markers (Andersen et al. 2015) developed 
for dog-breed identification. The tree shows the 
genetic relationship between wolves from Ger-
many (“Tyskland”), Poland (“Polen”), hybrids 
between wolves and dogs (“italienske hybrider”), 
dogs from Italy (“hunde”) and the Danish canid 
“DK8”. The closer the individuals cluster (colored 
circles) the closer the relationship. DK8= indivi-
dual found in Thy Nationalpark. Grey circles are 
German wolves, blue grey wolves from Poland, 
light red/yellow hybrids and light red Italian dogs 
(modified after Andersen et al. 2015). 

både positive og negative kontroller for at 
undgå falske positive prøver for ulv.  

Artsidentifikation
til identifikation af art blev der benyttet en 
mitokondrie-dNa-markør ca 240 basepar 
lang (Caniglia et al. 2012), der kan adskille ulv 
og hund med meget stor sikkerhed. markøren 
blev PCr opformeret i et særskilt laborato-
rium, og det efterfølgende produkt blev sendt 
til sekvensering. sekvenserne blev analyseret 
og kvalitetskontrolleret med programmet 
sequencher 5.3.2 (sequencher® ,gene Codes 
Corporation), hvorefter sekvenserne blev 
bestemt til art ved at søge efter matchende se-
kvenser i den internationale NCBi’s genbank 
database. Når prøverne er bestemt til art, bli-
ver de prøver, der er positive for ulv, udvalgt 
til den efterfølgende individidentifikation og 
kønsbestemmelse (jf. boks1).

Individidentifikation og kønsbestemmelse
gen-markørerne (mikrosatelitter), der er 

benyttet til at udarbejde dNa-profiler og der-
med til at identificere individer, er de samme 
12 markører, som benyttes i den tyske data-
base på senckenberg instituttet, frankfurt 
(andersen et al. 2015) og samtidigt er kønnet 
bestemt ved microsatellit-markør, der ligger 
på henholdsvis y- og X-kromosomet. gen-
markørerne blev PCr-opformeret ligeledes i 
et særkilt laboratorium og efterfølgende ana-
lyseret på en aBi 3730sekvenser (andersen 
et al. 2015). dNa-profilerne fra de positive 
ulve-prøver blev sammenlignet indbyrdes 
for at finde individmatch indenfor danmark, 
samt med dNa-databasen over ulve i senc-
kenberg. dette kunne lade sig gøre, da den 
anvendte dNa-analysemetode er kalibreret 
mellem de to laboratorier. dNa-profilerne 
sammenlignes i genaiex 6.5 (Peakall & 
smouse 2006), hvor man leder efter match, 
mens sandsynligheden for, at to ubeslægtede 
individer ved en tilfældighed vil bære den 
samme genotype på tværs af alle markørerne 
blev beregnet i gimLet (valière 2002).

ResultateR og diskussion
der foreligger indtil videre 31 positive prøver fra 
ulv fra 2012-2014, hvor det har været muligt at 
identificere individ og køn. Ud fra dette materiale, 
kan der konstateres 18 forskellige individer, som 
alle er hanner (tabel 1, fakta boks 1 og 2).

Genfangst, geografisk fordeling i Danmark og op-
rindelsesbestand
Ud over den døde ulv fra november 2012, fordelte 
de individ-identificerede ulve sig på 11 forskellige 
individer i 2013 og, foreløbigt (nogle prøver fra 
2014 analyseres stadig) syv nye individer i 2014 
(tabel 1). af de 18 ”levende” individer, optræder 
fire med mere end en enkelt prøve (dvs. der er 
fundet spor af dem flere gange), mens de øvrige 
14 foreløbigt kun er repræsenteret med en enkelt 
prøve hver. det store antal individer, som faktisk 
er eller har befundet sig i danmark, men alligevel 
kun optræder med en enkelt prøve, tilsiger, at der 
rent statistisk bør have optrådt yderligere et antal 
(u-opdagede) individer, som vi ikke har fundet 
prøver fra.

v i d e N s k a B e L i g  a r t i k e L
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Id Områder År Køn M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 S SS

UV001 Midtjylland 2013 han CF DF DE BE BB DE AA BG CC BD BG BB 2,0E-12 4,8E-05

UV001 Midtjylland 2013 han CF DF DE BE BB DE AA BG CG BD BG BB   

UV001 Midtjylland 2013 han CF - DE BE BB DE AA BG CC BD - BB   

UV001 Midtjylland 2013 han CF DF DE - BB - AA BG CC BD BG BB   

UV001 Midtjylland 2013 han CF DF DE BE BB DE AA BG CC BD BG BB   

UV001 Midtjylland 2013 han CF DF DE BE BB DE AA BG CC BD BG BB   

UV001 Midtjylland 2013 han CF DF DE BE BB DE AA BG CC BD BG BB   

UV001 Midtjylland 2014 han CF DF DE BE BB DE AA BG CC BD BG BB   

UV001 Midtjylland 2014 han CF DF DE BE BB DE AA BG CC BD BG BB   

UV002 Midtjylland 2013 han EF DD AF CD AA DF AA BG BC BE BG BB 1,1E-10 1,3E-04

UV003 Midtjylland 2013 han CE - DF CD AB - AB BG CH BC GG BB 4,4E-09 5,0E-04

UV004 Midtjylland 2013 han DF BC - EE AC EF AB AA CG BD BF CC 6,8E-14 3,5E-05

UV004 Midtjylland 2013 han DF BC FF - AC - AB AA CG BD - CC   

UV005 Vestjylland 2013 han DF BC FG DE BC EF AA CG CF BC BC CE 4,9E-14 2,2E-05

UV005 Vestjylland 2013 han DF BC - DE BC EF AA CG CF BC BC CE   

UV005 Vestjylland 2013 han DF BC - DE BC EF AA CG CF BC BC CC   

UV006 Nordvestjylland 2013 han DD CD FG DD AB FG AA DG GG BE GG BB 1,1E-11 8,4E-05

UV007 Nordvestjylland 2013 han FF EF EF AC AA GG AB CG BC CD FG BF 7,3E-17 1,2E-05

UV008 Sydvestjylland 2013 han DE AC DF CE AB DF AA BC CG BD EF CD 2,5E-12 3,3E-05

UV009 Sydjylland 2013 han DE AC DF CD AC DE AA BG CC BD DG CD 4,5E-12 5,4E-05

UV010 Vestjylland 2013 han EF AC FF CD AA EE AB BB CG BD GG BD 4,2E-11 8,6E-05

UV011 Midtjylland 2013 han DF AC FF CD AB DF - BB CG BD EF BE 5,5E-11 1,1E-04

UV012 Djursland 2013 han CE DD FF DE AB BB AA BD BG BE BB BB 5,4E-13 5,6E-05

UV013 Djursland 2014 han AF AD - DD AA DE AC BF BG BE DE BF 1,1E-11 1,1E-04

UV014 Midtjylland 2014 han CC BC FG DE AB DD AC FF CG BE CD AB 1,7E-13 3,5E-05

UV015 Midtjylland 2014 han AB - - DD AB AB AA BG DH BD BC BB 3,8E-11 3,9E-04

UV016 Sydjylland 2014 han FF DD - DE AC DG CD AE AA AD CC - 7,3E-15 3,8E-05

UV017 Østjylland* 2014 under analyse

UV018 Sydvestjylland 2014 han DD BC - DD AC CF CD GG AG BD AB BD 4,2E-13 6,9E-05

UV018 Sydvestjylland 2014 han DD BC FF DD AC CF - GG - BD AB BD   

UV018 Sydvestjylland 2014 han DD BB - DD AC CF - - - BD AB BD   

tabel 1. dNa-profiler over de hidtil identificerede ulve i danmark 2013-2014. m= de genetiske markører. s,ss = sandsynlighed for unik 
dNa-profil (gimLet, valiére 2002).
dNa-profiles of the wolves identified so far in denmark 2013-2014. m= genetic markers, s,ss= probability of a unique dNa-profile 
(gimLet, valiére 2002).

* viser individet med en anden mitokondrie-dNa haplotype.
* individual with anoterher midNa haplotype compared to te rest but the dNa-profile is still being analysed.

BOKS 1.  ARTS-IDENTIFIKATION
analyserne til individ og køn er mere tidskrævende sammenlignet med identifikationen til art. det skyldes flere ting. dels artsidentificeres 
prøverne ved hjælp af mitokondrie-dNa, som findes i højere koncentrationer i celler end de genetiske markører, der benyttes til individ- og 
kønsbestemmelse, som sidder i det dNa, der findes i cellekernen og derfor kun findes i en kopi. dels på grund af at dNa-kilderne, spyt 
og ekskrementer, begge er fyldt med dNa fra andre organismer. det er meget vanskeligt i selve oprensningen af dNa’et fra disse kilder at 
oprense dNa udelukkende fra ulv eller hund. det betyder, at det oprensede dNa er en suppe af dNa, der indeholder dNa fra byttedyr, 
som ulven eller hunden har spist, hvis det er fra ekskrementer,  eller fra de byttedyr som er nedlagt, og hvorfra der er taget en spytprøve. 
et byttedyr, nedlagt af ulv, kan dernæst som ådsel være gnavet i af hund – eller vice versa. Ud over det vil der altid være dNa fra bakterier 
og svampe mm. i større eller mindre koncentrationer, hvilket afhænger af hvornår på året prøven er taget, og hvordan den er opbevaret.

foto: Bente og amdi Nedergaard
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BOKS 2.  Individ-identifikation (tabel 1)
det bemærkes, at det ene individ, Uv017, stadig er under analyse for individ- og kønsbestemmelse, men stadig betegnes som et individ. 
det skyldes, at dens mitokondrie-dNa-haplotype ikke er fundet blandt resten af de analyserede individer, og derfor er det muligt at 
konkludere, at det er et selvstændigt individ. de genetiske markører, som benyttes til at danne dNa-profilen for et individ, er angivet med 
forskellige farver og er kaldt m. Bogstaverne i hver af de genetiske markører angiver, om de forskellige individer har samme genotype. 
f.eks. har individ Uv008 og Uv009 den samme genotype (de) i m1. går man videre til m4 og m5 for samme to individer, har Uv008, 
Ce og aB for henholdsvis m4 og m5, mens Uv009 har Cd og aC. det betyder, at det ikke er samme individ, men at de deler to gener 
(alleler) i de to markører (gen C i m4 og gen a i m5). dNa-profilen er bogstavskombinationen på tværs af de 12 genmarkører for det 
enkelte individ.
for at en ny-analyseret dNa-profil bliver bestemt til at være en profil, der allerede eksisterer i registret, skal den have samme bogstavs-
kombination over alle markørerne (m) på nær en enkelt markør. den konservative tilgang skyldes, at der på grund af det fragmenterede 
dNa kan være gener (bogstaver), der ikke bliver opformeret - det falder ud (allel dropout). det er sket i f.eks. den sidste prøve af Uv018 
i m2, hvor der mangler et C. Ligeledes er det ikke alle markørerne, der har givet en bogstavskombination, hvilket er angivet med ”–” i 
tabellen. Når den overvejende del af markørerne har fungeret og er identiske med en anden dNa-profil, betragtes de som samme individ 
(Uv018). i tabellen er dNa-profilerne for det samme individ angivet ved samme farveangivelse på tværs af de 12 markører. individ 
Uv001’s dNa-profil er påvist ni gange indenfor den tidligere angivne tidsramme, Uv004’s dNa-profil er påvist to gange, Uv005 er 
påvist tre gange og Uv018 er påvist tre gange.
hvor sikkert er det, at det er de samme dNa-profiler, der er påvist for de fire individer? dette er forsøgt angivet i tabel 1 under s og ss. 
disse er sandsynligheden for at finde den pågældende dNa-profil tilfældigt. s er sandsynligheden, hvor vi antager individerne ikke er 
søskende, mens ss er sandsynligheden for at finde dNa-profilen, hvis der tages højde for, at de kan være søskende. det fremgår tydeligt, 
at det har stor indflydelse på sandsynligheden for at finde den samme dNa-profil, hvis der kan forekomme søskende i bestanden. sand-
synligheden, for at de fundne dNa-profiler er fra forskellige individer, er væsentlig lavere, hvis de er ubeslægtede individer i forhold til 
hvis de er søskende, men på trods af denne forskel er der stadig en meget lille sandsynlighed for  at finde et andet individ med den samme 
dNa-profil. med andre ord, når der er to dNa-profiler, hvad er sandsynligheden for at de rent faktisk er to forskellige individer, selv om 
de har samme dNa-profil? den er 0.000502 for dNa-profil Uv003 svarende til 0,5 ‰. det betyder, at der er 0,5 ‰ chance for at finde et 
andet individ med den samme dNa-profil uden, at det er samme individ, når man tager højde for, at der er søskende blandt individerne.
at påvise at der er søskende blandt individerne, kan dNa-profilerne også benyttes til. da det ikke er muligt at adskille forældre-afkom 
relationer fra søskende-relationer, og der ikke er fundet hun-ulve blandt de hidtidig analyserede individer, så vil et slægtskab, hvor to 
individer deler mindst et af hvert af bogstaverne i de enkelte markører over alle markørerne, betragtes som en søskende-relation. Ud fra 
denne antagelse så kan individ Uv002 og Uv003, Uv009 og Uv010 samt Uv011 og Uv013 være søskendepar. Uv002 og Uv003 er de 
to ulve, der kommer fra Lubsco koblet, hvilket antyder, at disse kan have vandret sammen fra det vestlige Polen til danmark. På baggrund 
af disse individanalyser konkluderer vi, at der har været mindst 19 forskellige ulve i danmark i perioden fra 2012 til efterår 2014, når den 
døde Thy-ulv bliver inkluderet. samtidigt viser kønsbestemmelserne, at det udelukkende har været hanner.

ved en sammenligning af dNa-profilerne 
med det tyske dNa-register, kunne den 
familiemæssige oprindelse bestemmes for 
tre af de 11 individer fra 2013. det ene in-
divid (Uv001) kom fra samme kobbel som 
Thy-ulven, idet de havde samme mor, men 
forskellig far. dvs. de var halvbrødre. de 
to andre individer viste sig at stamme fra 
et polsk kobbel, Lubsco-koblet, hvor deres 
dNa-profiler viste, at de højst sandsynlig 
var søskende til ulve fra dette kobbel. individ 
Uv001 blev påvist ni gange i det midtjyske, 
syv gange i 2013 og indtil videre to gange 
i 2014 (fig. 2). i 2013 blev den fundet fire 
gange i området omkring Bryrup og vrads 
og tre gange i området omkring haderup og 
feldborg og i 2014 blev den påvist to gange 
i området omkring harrild hede (fig. 2). 

På baggrund af de mange fund af Uv001 i 
2013 og 2014 og tilmed i samme område, er 
det den første ulv, som er hjemmehørende, 
fastboende i danmark og med meget stor 
sandsynlighed også territoriehævdende.

to andre ulve, Uv005 og Uv018, blev hver 
påvist tre gange. Uv005 er påvist i to for-
skellige områder, Ulfborg/vemb og ålbæk 
på salling i 2013 (fig. 2). Uv018 er påvist i 
spytprøver taget på samme sted i april, maj og 
august i 2014 i det sydvestlige Jylland i om-
rådet omkring skærbæk (fig. 2). denne ulv 
er ikke påvist i ekskrementprøver, og der er 
ikke indleveret spytprøver fra området siden 
efteråret 2014, så denne ulv har formodentlig 
været en strejfer på gennemgang. Uv004 er 
påvist to gange i området omkring fjeder-

holt og gludsted (fig. 2). de 14 enkeltfund 
fordeler sig jævnt ud over Jylland, med et 
tyngdepunkt af observationer i det centrale 
Jylland (fig. 3).

der blev ikke fundet andre identiske dNa-
profiler i det tyske dNa-register, hvilket 
måske ikke er så overraskende, da dette 
ulve-register ikke er komplet. ved hjælp af 
referencemateriale fra andre europæiske ulve 
fra det nordøstlige Polen og Baltikum, blev 
der foretaget en populationsgenetisk analyse 
i 2014 af de resterende otte individer påvist 
i 2013 for om muligt at identificere, hvilken 
bestand de oprindeligt kom fra. analysen 
blev udført i samarbejde med senckenberg 
instituttet. resultatet viste, at ulvene i dan-
mark var tættest beslægtet med ulve fra det 

foto: ?
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figur 3. den geografiske og 
tidsmæssige fordeling af de 
individer der er blevet på-
vist en gang i 2013 og 2014. 
forekomsterne er angivet i 
10 x 10 km2 felter. 
Map of the geographical 
and temporal distribution of 
four individuals that were 
detected nine, three, three 
and two times among the 
analysed samples. Grid size 
10 x 10 km2. 

figur 2. den geografiske 
og tidsmæssige fordeling 
af de fire individer der er 
blevet påvist ni, tre, tre og 
to gange. forekomsterne er 
angivet i 10 x 10 km2 felter.
Map of the geographical 
and temporal distribution of 
four individuals that were 
detected nine, three, three 
and two times among the 
analysed samples. Grid size 
10 x 10 km2.
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nordøstlige Polen-Baltikum, hvor bestanden 
anslås at tælle 1000-1400 dyr (Large Carni-
vore initiative for europe 2007, Chapron et 
al. 2014). denne bestands størrelse og ulves 
generelt høje mobilitet taget i betragtning, 
er det derfor plausibelt, at det er fra dette 
område, at hovedparten af strejfulvene i dan-
mark oprindeligt kommer fra, og det er også 
fra dette område, at der indvandrer ulve til 
det vestlige Polen og tyskland (Czarnomska 
et al. 2013).

Konklusion og perspektiver
i betragtning af at det nærmeste tyske ulvepar 
holder til blot 200 km fra den danske grænse, 
vil det kun være et spørgsmål om tid, før den 
første hun bliver dokumenteret i danmark 
og det første danske ynglepar vil være en 
realitet. Behovet for at kunne monitere de 
danske og nordtyske ulve formodes at stige, 
i takt med at bestanden vokser. genetisk 
bestandsmonitering har ind til nu kunnet 
give befolkning og myndigheder den basale 
bestandsinformation om de hidtidige danske 
ulveforekomster. Uden denne viden ville den 
forvaltningsmæssige diskussion været baseret 
på i høj grad udokumenterede informationer. 
i betragtning af at de politiske diskussioner 
om ulveforvaltning er meget følsomme og 
følelsesladede, er klare og utvetydige svar 
vedrørende faktuelle forhold alfa og omega. 
hvor mange ulve der er, hvem de er, deres 
køn, hvor de kommer fra, og hvorledes de 
bevæger sig rundt i vores landskaber, er alt 
sammen grundlæggende spørgsmål, man 
må have rede på, før man kan diskutere, 
hvorledes man skal forvalte. dNa-baseret 
overvågning har vist sig at kunne give den be-
standsoversigt, der kan give de faktuelle svar.

med den igangværende bestandsudvikling i 
tyskland og Polen må antallet af ulve i dan-
mark forventes at stige fremadrettet. i notat 
af madsen et al. (2013) blev der foretaget et 
skøn over, hvor meget egnet habitat der er 
for ulve i Jylland. forfatterne forudså, at der 
var plads til ca 10 familiegrupper, hvis man 
udelukkende inkluderede ulvenes biologi i 
skønnet. hvor mange der faktuelt er plads 
til, afhænger af sameksistensen mellem ulve 
og mennesker. Ulvene i danmark  betragtes 
som en del af den centraleuropæiske ulvebe-

stand, fordi der er en naturlig udveksling af 
individer på tværs af grænsen til tyskland og 
videre. det har den genetiske identifikation 
af ulve i danmark præsenteret i herværende 
stude bevist. Ulvene er strejfere fra dels tysk-
land og det nordøstlige Polen. danmark vil 
ikke kunne oppebære sin egen ulve-bestand 
uden bidrag sydfra. derved bliver ulvene i 
danmark en naturlig del af den central-euro-
pæiske bestand og bør derfor forvaltes i et 
tæt samarbejde med bl.a. tyskland og Polen.

efter manuskriptets redaktionelle behandling 
er det så sket – spor fra hunulv er fundet i   
ni forskellige prøver fra henholdsvis, Nord-, 
midt-, sydvest-, og sydøst-jylland (jf. også 
Jensen et al. 2015). disse prøver er under 
analyse til individ for at afdække om disse 
prøver stammer fra mere end én hun-ulv.

tak
en stor tak til alle involverede parter især til dr. 
Carsten Nowak og dr. verena harms, sencken-
berg instituttet, frankfurt, tyskland, for adgang 
til den tyske database over dNa-profiler fra ulve i 
tyskland og ikke mindst for samarbejdet omkring 
laboratorie- og dataanalyserne. Ligeledes takkes 
alle de frivillige, der har været øjne, ører og hæn-
der, og som har indleveret prøver til projektet. 
vildtkonsulenterne i de vestlige Jylland har ligele-
des været en stor hjælp både med information og 
indsamling af prøver. den foreløbige database med 
dNa-profil på ulve i danmark er udarbejdet med 
økonomisk støtte fra 15. Juni fonden, uden hvil-
ken denne undersøgelse ikke havde været mulig.

opbygningen af dNa-registret sker i  samarbejde 
med CeWoLf konsortiet (Consortium for the 
conservation genetic study of  the Central euro-
pean wolf) bestående af  Conservation genetics 
group, senckenberg research institute, tyskland 
(senckenberg instituttet),  LUPUs Wildlife Con-
sultancy, tyskland,  association for Nature Wolf, 
Polen, institute of genetics and Biotechnology, 
University of Warsaw, Polen  og  animal ecology 
team, alterra-Wageningen Ur, holland. 
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klosteRhedens BæveRe d. 18. aPRil
Jydsk Naturhistorisk forening arrangerede lørdag aften den 18. april en tur ud på kloster-
heden for at se bævere og spor efter dyrene. det blev en yderst interessant aften og en god 
travetur rundt langs vandløb og møllesøen, hvor vi så afgnavede træer, dæmninger og 
bæverhytter. guiden viste desuden et kranie med de bemærkelsesværdige tænder - den 
orange farve er sådan tænderne ser ud på dyret, og det er ikke småting de tænder kan gna-
ve over! dyrene er nataktive og kommer først frem i skumringen, så vi blev posteret lidt 
forskellige steder for at se efter dyrene. vi så dem, men det er lidt svært at fotografere med 
lang telelinse efter solnedgang - der er ikke meget lys. i får alligevel billedet med og må så 
bære over med den manglende kunstneriske kvalitet.  Bente Fyrstenberg Nedergaard

Afholdte arrangementer i foreningen

Kommende arrangementer i foreningen

Jydsk Naturhistorisk forening arrangerer en tur til tunø den 20 juni. tunø er en lille ø, så man kan gå øen rundt, en tur på 8 km. er vi hel-
dige kan vi se tejst, stenvender og digesvaler. man skal selv betale for overfarten som koster 188 kr. tur/retur for en voksen. 

vi tager færgen fra hov kl. 9.20 og sejler tilbage igen tunø kl. 15.45. der arragneres sammenkørsel fra parkeringspladsen ve Naturhistorisk 
museum. hvis man vil køre med skal man tilmelde sig hos amdi Nedergaard. 

se mere om turen til tunø på www.jydsknaturhistoriskforening.dk

egå engsø d. 19. Maj
syv veloplagte medlemmer mødte op ved egå engsø til en aftentur med fokus på fuglene 
ved søen. de fleste havde vel håbet på at få at se en eller begge af de havørne der havde  
besøgt søen gennem det seneste stykke tid. vel ud ved fugletårnet blev kikkerter, teleskoper 
og fotoudstyr fundet frem og klargjort. havørnene var der dog intet tegn på. til gengæld 
var der adskillige ænder på vandet, og det blev både til taffelænder, troldænder, gravæn-
der og knarænder, og selvfølgelig de obligatoriske hættemåger og nogle toppede Lappe-
dykkere. turen fortsattes ud mod vestenden af søen, hvor vi så Lille Præstekrave på engen, 
mudderklire og fem temmincksryler der gik og fouragerede. På modsatte side kunne ses 
minimum 200 grågæs, der kunne skimtes nogle alm. ryler og over søen fløj svaler og 
mursejlere. aftenen sluttede  ca. kl. 21.30 med et fornøjeligt syn på et par vibeunger, der 
tumlede lidt rundt i en lavvandet del af søen tæt på stien. generelt blev det til en hyggelig 
og fornøjelig tur med en del fugle, selvom det blev uden havørnen.  Ole F. Jensen

hugoRM og andRe kRyBdyR ved silkeBoRg d. 9. Maj
den 9. maj gik turen til silkeborg for at se efter hugorme, snoge og andre krybdyr. Jan 
kjærgaard var turleder. desværre var vejret ikke rigtig med os. det regnede mere eller 
mindre det meste af dagen, og ligesom mennesker, så slikker heller ikke hugorme sol i 
regnvejr. Jan kjærgaard, som ledede turen havde dog kigget grundigt på vejrudsigten og 
havde lånt en lille hidsig hugorm, en snog og en stålorm i området dagen før. de havde til-
bragt et lille døgns tid i en stor slikdåse med visne blade, og skulle nu beundres og derefter 
sættes ud igen, der hvor de kom fra.  desværre havde de fleste medlemmer nok ikke lyst 
til at tilbringe lige netop en regnvejrslørdag i skoven – vi var kun fire deltagere til at følges 
med Jan kjærgaard Jensen rundt, men vi der kom fik fortalt om mosen med dværgbuske, 
om hugorme, snoge, stålorms og andre krybdyrs levevis og –steder, samt om skovens væk-
ster på turen rundt om tørvesøen. det var særdeles spændende og lærerigt. Bente Fyrsten-

tuR til tunø d. 20 juni.
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Naturhistorie: fotorejse til færøerne

i begyndelsen af juli måned 2014 mødtes 
vi – 11 entusiastiske amatørfotografer fra 
danmark og Norge i kastrup Lufthavn, 
med vores fotoguide, naturfotografen mor-
ten hilmer. vi skulle til færøerne i en uge, 
heraf 4 dage på den vestligste ø i gruppen, 
mykines. formålet med rejsen var natur-
fotografering med særlig vægt på fuglelivet 
på øerne.

Lavaøer
færøerne består af omkring en snes større 
og mindre øer af vulkansk oprindelse. 
oprindeligt er færøerne dannet for ca. 60 
millioner år siden, da lava væltede op gen-
nem undersøiske spalter og størknede til 
den søjlebasalt, som øerne består af. senere 
kom flere udbrud og flere lag af vulkansk 
materiale, og i de lange tidsperioder mellem 
vulkanudbrudene voksede der skove frem 
på den eroderede lava. siden fulgte istiden 
som pressede og formede landet. oprinde-
ligt har de vulkanske øer antaget et omfang 
af et langt større areal, og været omkring 
2000 m højt, men hav, vejr, is og vind har 
eroderet øerne, og skabt landet som vi 
kender det i dag. færøernes højeste fjeld, 
slættaratindur, rejser sig 882 m over havet 
og ligger på øen eysturoy.

i dag bor der ca. 48.000 mennesker på 
øerne, heraf knap 20.000 indbyggere i tórs-
havn. hovederhvervet på øerne er fiskeri, 
som eksporteres og udgør ca. 95 % af eks-
porten. klimaet præges af golfstrømmen 
med milde vintre og kølige somre. Udover 
menneskene på øerne, trives ca. 72.000 
får som færdes næsten overalt, og gnaver 
alt ned der ikke er indhegnet. der findes 
derfor ingen naturlige trævækster på øerne. 
man ved faktisk ikke, hvordan øerne ville se 
ud, hvis ikke fårene gnavede alt ned.

vel landet på vágar Lufthavn, blev vi ind-
kvarteret på det nærliggende lufthavns-
hotel, og derefter fik vi en rundvisning af 
vores lokale færøske guide, danny, til nogle 
af øens lokaliteter. vi gik en tur i solskin 
i den lille bygd sørvágur, og kørte videre 
gennem en tunnel til gásadalur hvor vi blev 
overrasket af en hurtig og heftig regnbyge. 
derfra kunne man se over til øen mykines, 

som lå midt i havet med en kraftig hat af 
skyer over sig. vejret kan veksle hurtigt på 
færøerne.

Fuglefjeldene på Mykines
Næste morgen blev vi og al vores bagage 
kørt til byen Bøur og derfra sejlet videre til 
øen mykines, som er kendt sine fantastiske 
fuglefjelde. sejlturen varede en times tid 
og foregik på en ikke særlig stor motorbåd, 
og undervejs sejlede vi forbi et par mindre 
klippeøer, tindholmur og gásholmur.

På mykines blev vi indkvarteret i øens gæ-
stehus, kristianshus, det var ikke trestjer-
nede hotelværelser, - mere som et vandrer-
hjem hvor vi delte badeværelser, men for 
de fire dage vi skulle være der, gik det fint 
alligevel. vi var kommet for at fotografere 
og se øens fugleliv, og det var der masser af.

færøerne viste sig fra sin smukkeste side 
med solskin, sommervind og lette skyer, og 
vi kunne næsten ikke vente med at komme 
op ad bakken og op til fuglene. men inden 
vi fik lov til at gå op i fjeldene, skulle vi have 
justeret kameraer og optik, så vi var godt 
forberedt til fototuren. endelig kom vi af-
sted op på fuglefjeldet, hvor der var masser 
af fugle, især Lunder (Fratercula arctica), 
men også malemukker (Fulmarus glacialis), 
og længere ude havet suler (Morus bas-
sanus), som fløj forbi. vi kunne slet ikke 
blive træt af at fotografere de charmerende 
Lunder med deres farvestrålende næb, og 
de lod os komme helt tæt på. På jorden 
virker de lidt kluntede, men i luften er de til 
gengæld lynhurtige, og vi fik virkelig vores 
sag for, når vi skulle fotografere de flyvende 
fugle.

Fuglefangst
tidligere har man fanget fuglene i net, ved at 
man satte sig på kanten af fjeldet og svingede 
et net omkring fuglene. i dag er de fredede 
på færøerne. oppe på fjeldet stod en minde-
sten, som mindede om fortidens barske vil-
kår på færøerne. På den ene side af stenen 
var listet navne op på unge mænd, der havde 
mistet livet ved at falde ud fra klipperne un-
der fuglejagt, og på den anden side navnene 
på dem, der havde mistet livet på havet.

i de fire dage vi tilbragte på mykines fik 
vi rig lejlighed til at fotografere Lunder og 
malemukker på fjeldet i både solskin og 
tåget vejr. tåge og blæst gav også nogle fine 
billeder, men det var temmelig koldt og 
vådt at sidde stille deroppe. 

Turen til bygden
vi fik også mulighed for at gå en tur op bag 
ved bygden på mykines. her voksede Plet-
tet gøgeurt (Dactylorhiza maculata) som 
fårene ikke havde ædt, og længere oppe så 
vi både en havternekoloni (Sterna para-
disaea) og almindelig kjove (Stercorarius 
parasiticus), en fugl med parasitisk adfærd, 
der jagter ternerne for at få dem til at gylpe 
deres føde op, som de bagefter snupper i 
farten. så må ternen flyve tilbage til havet 
for at fange nyt bytte til deres unger.

Nede ved bygden var der en naturhavn, 
hvor riderne (Rissa tridactyla) og ma-
lemukkerne ynglede på klippehylderne, 
og længere oppe var en klippehylde, hvor 
Lomvierne (Uria aalge) holdt til. strand-
skade (Haematopus ostralegus) og tejst 
(Cepphus grylle) så vi også nede ved kysten, 
foruden flere Lunder. 

efter fire dage med Lunder, terner og de 
andre fugle, måtte vi igen forlade mykines 
og blev nu kørt til tórshavn. Undervejs 
blev vi kørt lidt rundt på både streymoy og 
eysturoy, og besøgte bl.a bygden gjógv, der 
ligger på nordøstsiden af øen eysturoy hvor 
klippesidderne danner den naturhavn som 
bygden har taget navn efter. 

Kæmpen og kællingen
derfra gik turen videre til et udsigtspunkt, 
hvorfra man kunne se risin og kellingin 
– kæmpen og kællingen – to fritstående 
klipper på hhv. 75 og 73 m der står i vandet. 
sagnet fortæller at de i tidernes morgen 
var islandske tyveknægte, der i ly af nattens 
mørke havde samlet de atten øer sammen, 
for at flytte dem til island. Undervejs kom 
de to tyveknægte op at skændes og blev for-
sinkede, så da morgensolen brød frem, blev 
de forvandlet til stenstøtter. her står de den 
dag i dag og og kigger mod det island som 
de aldrig nåede hjem til.

Af Bente Fyrstenberg Nedergaard. Fotos: Amdi Hvalsø Nedergaard og Bente F Nedergaard
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fotos: mallemuk (øverst tv.), Lunde (øverst th.), Lunde m. redemateriale i næbbet (midtfor tv.), Lunde m. tobis i næbbet (midtfor th.). 
mykines mod vest er ca 100 m høje og meget bratte fjeldsider (nederst).
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fotos: ring lomvie (øverst tv.), rider (øverst th.), alk (midtfor tv.), alm. lomvie (midtfor th.), klippehylde på mykines med lomvie (ned-
erst).



121(1+2) Side 70 

Sidste dag på turen
den sidste hele dag på færøerne bød på 
sejlads med den lille båd Barbara fra vest-
manna, forbi laksefarme, op langs klippe-
kysten til saksun, hvor man kunne sejle ind 
og ud af klippegrotter og komme ganske 
tæt på klippehylderne hvor alke (Alca 
torda), Lomvier og ring-lomvier holdt til. 
ring-lomvierne ligner almindelig Lomvie, 
men ser ud som om, de har solbriller med 
hvidt stel på. rundt på fjeldene vandrer få-
rene rundt på smalle hylder, og højdeskræk 
ser de ikke ud til at lide af. om sommeren 
bliver de sejlet ud og hejst op på svært 
tilgængelige fjeldsider, og om efteråret 
hentet ind igen. hvis fårene falder ud over 
klippesiden og i vandet, er de prisgivet og 
drukner. På sejlturen nød vi synet af flere 
forbiflyvende fugle, malemukker, måger 
og suler.

Grindefangst i dag
grindefangst så vi ikke, men aktivister fra 
organisationen sea shepherd var massivt til 
stede på færøerne for at forhindre denne 
aktivitet. grindefangst foregår ifølge fær-
øsk lovgivning helt legalt og bæredygtigt, 
da der maksimalt ihjelslås omkring en 
tiendedel af den årlige tilvækst i flokkene. 
også fangstmetoden skulle være skånsom, 
da dyrene aflives ved et enkelt snit gennem 
nakkehvirvlerne og derefter overskæring af 
den store pulsåre. derved dør dyret hurtigt, 
men det ser naturligvis drabeligt ud. Når 
der annonceres grindefangst på færøerne, 
slipper alle færinger i nærheden alt hvad 
de har i hænderne og farer til stedet for 
grindefangsten. kødet bliver fordelt mellem 
de deltagende familier. Problemet er dog, 
at i dag er grindehvalen så belastet af for-
urening af tungmetaller og kviksølv, at man 
helt fraråder børn og unge kvinder i den 
fødedygtige alder at spise grind, og at øv-

rige personer højst bør indtage 100 g grind 
pr. 70 kg legemsvægt pr. måned. 

På hele turen fik vi tips og tricks til, hvor-
dan vi kunne forbedre vores fototeknik af 
vores dygtige fotoguide, morten hilmer, og 
vores lokale guide og chauffør, danny, for-
talte om om liv og skikke på færøerne. da 
vi rejste hjem efter en begivenhedsrig uge, 
var det med ønsket om at vende tilbage og 
se meget mere. færøerne er bestemt endnu 
et besøg værd med det fantastiske fugleliv, 
storslåede natur og kultur.

kilder:
turen går til færøerne
færøerne, turist guide 2014
egne notater

N a t U r h i s t o r i e

fotos: tejst (vignette øverst),  gásadalur (midt på siden)
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Hvad enten du er professionel eller  
naturinteresseret i din fritid 
Så er Jydsk Naturhistorisk Forening din forening. Selvom vi formidler 

bredt, er der faglig ekspertise bag alt, hvad vi gør. Vi samarbejder med 

andre naturhistoriske foreninger, og vi deltager i bestyrelsesarbejdet 

for Naturhistorisk Museum, Aarhus. Vi er det oplagte valg for den, der 

vil netværke inden for det naturvidenskabelige miljø. 

På ekskurssion med JNF
Jydsk Naturhistorisk Forening arrangere ekskurssioner hvor eksperter 

fortæller om naturen med et højt fagligt indhold formidlet levende og 

engageret af eksperter. Foreningen arrangerer spændende foredrag og 

ekskursioner, som du kan finde på vores hjemmeside: www.jydskna-

turhistorisk.dk  

Flora og fauna
Foreningens blad, Flora & Fauna bringer originale videnskabelige-

artikler, naturhistorier og anmeldelser af bøger om natur, dyreliv og 

planter. Flora og Fauan udkommer to til tre gange årlligt.

Det er nemt at blive medlem! 
Du indbetaler kontingentet til foreningens konto 1551-7068786 og 

opgiver ved indbetalingen navn og adresse. Så nemt er det! 

Årskontingentet er på 215 kr. for ordinære medlemmer, 230 kr. for 

institutioner, 255 kr. for udenlandske medlemmer. Studerende: 100 kr. 

dog 65 kr. hvis de ikke vil have Flora og Fauna. 

Kontakt os, hvis du vil være med i vores forenig.
Peter Wind E-mail: pw@roendesnet.dk 

Kom  
tættere  
på naturen!

www.jydsknaturhistorisk.dk
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