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Formanden har ordet
Når jeg mødes med formænd fra andre
foreninger, beklager de sig over, at de
mangler bestyrelsesmedlemmer og selv må
lave alt arbejde. Og så sukker de over, at de
mister medlemmer, og at medlemmerne
bliver mere og mere gråhårede. Sådan er
billedet ikke i vores forening – her gør be
styrelsesmedlemmerne virkelig gavn, mens
formanden mest er med som navn. Vores
medlemstal er stabilt, og vores tiltag med at
tiltrække flere unge ser ud til at virke.
Også i bestyrelsen har vi fået et godt
indslag af yngre kræfter, som forstår at
gebærde sig i den digitale verden. Vi har en
meget god blanding af erfarne, initiativrige
bestyrelsesmedlemmer og nye sprælske
kræfter.
Et par gange om året mødes Amdi, Bir
gitte, Lars, Niels, Ole, Per, Peter, Rikke og
Tobias for at aftale årets aktiviteter, men
det meste af bestyrelsens arbejde foregår
imellem møderne. Alt det, du ikke umid
delbart kan se. Men det, der skal til for
at holde maskinen kørende: Udsendelse
af nyhedsbrevet, bookning af foredrags
holdere, skrivning af referater, indkøb af
småkager, facebookopslag, regnskab og
mailkorrespondance med medlemmer og
samarbejdspartnere.
Med en fuldtallig og arbejdsom bestyrel
se, der holder hyggelige og effektive besty
relsesmøder, opnår vi således det aktivitets
niveau, vi ønsker.
Året igennem har vi afviklet temadage,
foredrag og ekskursioner. Vi har som sæd
vanlig nye arrangementer på bedding – og
som sædvanlig efterlyser vi forslag fra
medlemmerne. Desværre giver Corona
også for vores forening en del udfordringer,
som vi løser ved at tilpasse og/eller udsky
de arrangementer.
Vores dygtige redaktør på Flora og Fauna,
Jens Reddersen, vil gerne snart afløses på
posten, som han har bestridt i mange år. Vi
er kede af at slippe denne kapacitet, men
vi har sammen med redaktionen udvalgt
Diana Klynge Olesen som botanisk redak
tør. Jens er blevet afløst som ansvarsha
vende redaktør af Thomas Secher Jensen,
som ofte er bladets repræsentant, når
bestyrelsen holder møder. Søren Kappel
er den allestedsnærværende blæksprutte i
redaktionen, som lægger et enormt arbejde
i at sætte artikler op, lave søgeord, holde de
andre i redaktionen i ørerne og på anden
vis gøre klar til at udgive Flora og Fauna.
Flora og Fauna har i 2019 taget flere
skridt ud i den digitale verden. Alle nye
artikler bliver udgivet elektronisk. Du får
adgang til dem på vores hjemmeside med
det samme, de er klar til udgivelse og så

kommer der hvert år en samlet, redigeret
papirudgave i form af et årsskrift. Det før
ste sidder du med her.
Siden Naturhistorisk Museum blev oprettet
af vores forening, har foreningens medlem
mer haft gratis adgang til museet. På trods
af, at Naturhistorisk Museum fattes penge
og derfor fra tid til anden udfordrer os på
vores hævdvundne privilegium, har med
lemmer af JNF fortsat gratis adgang. Hvis
situationen mod forventning ændrer sig,
orienterer vi dig om det i et nyhedsbrev og
på hjemmesiden.
Som følge af samhørigheden mellem
museet og foreningen har foreningen to
repræsentanter i museets bestyrelse, Lisa
nette og Inga. De er som resten af museets
bestyrelse travlt beskæftiget med at finde et

nyt sted til museet, der mangler plads. Mu
seet ligger ikke stille – en velbesøgt udstil
ling med Troels Kløvedal var højdepunktet
i 2019, og i 2020 kan vi blandt andet glæde
os over udstillingen 99 arter og en nyind
retning af kantinen, som er blevet mere
indbydende.
Sammen bestyrelsen glæder jeg mig over,
at du læser Flora og Fauna samt nyheds
breve, deltager i aktiviteter og reklamerer
for foreningen. Skulle du have lyst til at
foreslå nye aktiviteter, skrive artikler eller
deltage i arbejdet i bestyrelsen eller redak
tionen, skal du være så hjertelig velkom
men.
Inga Kofoed Andersen, formand for Jydsk
Naturhistorisk Forening.
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Danske ulves (Canis lupus lupus) døgnaktivitetsmønster studeret med brug af vildtkameraer
Henriette Thorsen1,2, Kent Olsen2, Peter Sunde1*
Pattedyr kan udvise stor fleksibilitet i
døgnaktivitetsmønstre i forhold til varia
tion i vejrforhold, fødetilgængelighed og
prædationsrisiko (Monterroso et al. 2014).
Europæisk vildkanin (Oryctolagus cuniculus) i Spanien udviser således stor fleksibili
tet mellem dag- og nataktiv adfærd afhæn
gig af hvilke dag- og nataktive rovdyr, som
findes i forskellige områder (Monterroso
et al. 2013). Menneskelig aktivitet kan også
påvirke vilde dyrs aktivitetsmønster, idet
mennesker er at betragte som en potentiel
fjende. Som eksempel på dette kan nævnes
krondyr (Cervus elaphus), der i Danmark
for en stor dels vedkommende er dagaktive
i dyrehaver, hvor der ikke drives åbenlys
jagt, mens de på den ’fri vildtbane’ er ud
præget nataktive og holder sig skjult i skov
om dagen (Sunde et al. 2009). Rød ræv
(Vulpes vulpes), er også mere aktive i dag
timerne i områder med lav menneskelig
forstyrrelse, sammenlignet med områder

med høj menneskelig aktivitet (Caravaggi
et al. 2018).
Grå ulves (Canis lupus lupus, herefter
blot ’ulve’) aktivitetsmønstre er både in
divid-bestemte og varierer fra bestand til
bestand som følge af forskelle i grund
læggende livsvilkår (Theuerkauf 2009).
Styrende faktorer for ulves døgnrytme
synes at være menneskelig aktivitet (som
ulve synes at undgå), fourageringshensyn
(der ofte syntes at være mest optimale om
kring solopgang og solnedgang, når ulvens
byttedyr er mest aktive), samt varmestress
(medfører inaktivitet i døgnets varmeste
timer (Theuerkauf 2009). I Kroatien og
Italien var radiomærkede ulve således
hovedsageligt nataktive, hvilket forklares
som en blandet strategi til at undgå varme
stress og aktivitetsoverlap med mennesker
(Ciucci et al. 1997; Kusak et al. 2005).
Samme mønster er beskrevet fra Rusland,

Summary
Diel activity patterns of wolves (Canis lupus lupus) in Denmark, assessed from wildlife camera survey
Despite that grey wolves (Canis lupus lupus) have successful
ly recolonized cultivated landscapes in Western Europe, in
formation on their activity patterns in such settings, based on
systematically collected data, remain scarce. We assessed diel
activity patterns of wolves in Denmark during 2013-19, based
on 435 time and date stamped recordings from wildlife cameras
(50 reported from private citizens, 385 from cameras mounted to
survey wolves), mainly in the Ulfborg territory where Denmark’s
only current wolf pack resides. The proportion of observations
from daylight and of high quality was significantly higher in re
cordings reported from privates than from wolf survey cameras,
probably because citizens were relatively less likely to recognise
and report information from glossy images recorded at darkness.
For cameras designated to survey wolves, the primary activity
period lasted from 20:00 to 08:00 (75% of observations). By com

hvor sammenfald med elges (Alces alces)
aktivitetsperioder blev fremhævet som
forklaring (Ogurtsov et al. 2018). I Bialow
ieza-skovene i Polen udviste radiomærkede
ulve den højest aktivitet omkring solop
gang og solnedgang, og de syntes ikke at
lade deres døgnrytme påvirke synderligt
af menneskelig aktivitet (Theuerkauf et
al. 2003b). I de polske Karpater var radio
mærkede ulve omtrent lige aktive døgnet
igennem med et aktivitetsmaksimum ved
solopgang. Derimod undgik de veje døgnet
rundt, hvilket er en anden strategi til at
undgå møder med mennesker (Theuer
kauf et al. 2007 (endvidere reference til
Theuerkauff et al. 2003a)). I Skandinavien,
udviste GPS-mærkede ulve ikke de store
døgnvariationer i aktivitetsniveau, bortset
fra en forøget aktivitet omkring solopgang
(Eriksen et al. 2011).
Siden ulven genindvandrede til Danmark i

parison, wolves were seven times less active in terms of recordings
per hour between 10:00 and 18:00 (7% of all observations). The
diel hourly distribution of observations was similar for periods of
short day length in November-January (duration 7h55m-9h41m)
compared to the long days of May-July (14h50m-16h33m), indi
cating that daily activity patterns more closely followed the clock
than actual periods of daylight. There seemed to be one peak in
activity before/around midnight and another peak around dawn.
Wolves were significantly more active during darkness than by
day, but the ratio varied between social groups: 2:1 for a pack
with pups, 5:1 for lone wolves and 20:1 for newly established
pairs without pups (controlled for March 21 when the duration of
daylight and darkness are equal). The observed activity patterns
conform to a behavioural strategy that minimizes overlap with
human activities, but which may also reflect the activity patterns
of their prey.
Keywords: Behaviour, camera traps, day length, nocturnal, wolf
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Foto 1. Kilde: Thomas Boesdal, Søren
Krabbe, Mads Skamris & NHMA/AU.
Foto 2. Nederst. Kilde: Thomas Boesdal,
Søren Krabbe, Mads Skamris & NHMA/
AU.

i habitater uden at møde mennesker. Der
for må vi formode, at ulve vil tilpasse deres
døgnaktivitet for at undgå menneskelig
kontakt. Vi vil derfor som udgangspunkt
forvente, at danske ulve hovedsageligt vil
være udpræget nataktive, muligvis med en
forskydning hen imod de tidligste morgen
timer, hvor den menneskelige udendørs
aktivitet er lavest og hvor studier fra andre
lande viser, at ulves generelle aktivitetsni
veau ofte topper.

2012 (Sunde & Olsen 2018), har arten væ
ret genstand for megen politisk debat, hvor
bl.a. manglende eller mistet skyhed over
for mennesker er blevet fremhævet som
et muligt problem. Ind til nu har der ikke
foreligget videnskabelige beskrivelser af ul
ves aktivitetsmønster i Danmark baseret på
systematisk indsamlede data. Dette skyldes
dels artens sjældenhed, dels at ulvenes sky
hed over for mennesker, umuliggør aktivi
tetsundersøgelser uden brug af moderne
overvågningsmetoder som GPS-mærkning
eller vildtkameraer.
I denne undersøgelse har vi brugt billeder
fra vildtkameraer i Danmark til at beskrive
ulvenes døgnaktivitetsmønster for derved
at øge den viden vi har om danske ulves
biologi. Under den grundantagelse, at

hyppigheden hvormed ulve registreres på
vildtkamerabilleder er nogenlunde propor
tional med deres aktivitetsniveau, ønsker
vi på basis af dette materiale at beskrive,
hvornår på døgnet ulve i Danmark er mest
aktive i løbet af året. I den forbindelse
undersøger vi allerførst i hvilken grad
identifikations-sikkerheden, udtrykt som
fordelingen af sikre, sandsynlige og mulige
ulvebilleder, afhænger af lysforhold og
datakilde (billeder fra kameraer brugt til
bestandsovervågning af ulv versus billeder
indsendt fra private). Dernæst undersøger
vi, i hvilken grad variation i døgnaktivitet
måtte variere mellem et etableret ulvepar/
kobbel (Ulfborgreviret) og enlige ulve.
Danmark er et tætbefolket land, hvilket gør
det til en udfordring for ulve af bevæge sig
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MATERIALER OG METODER
Datakilder
Da vildtkameraer i den målrettede over
vågning er indstillet til at tage både video
og flere billeder i serie, kan en begivenhed,
hvor ulve fotograferes, bestå af mere end
ét billede og/eller videooptagelse, men
regnes som én observation; herefter samlet
set blot ’billede’ for hver ulveobservation.
Datamateriale består af 435 billeder opta
get mellem 24. februar 2013 og 6. februar
2019, som med sikkerhed eller overvejende
sandsynlighed viser ulve. Hovedparten af
billederne (385) stammer fra vildtkameraer
opsat af Naturhistorisk Museum Aarhus
og Aarhus Universitet eller Naturstyrelsen
med henblik på at bestandsovervåge ulve
i det centrale Jylland (siden september
2015) og i det såkaldte Ulfborgrevir (si
den november 2016) (Tabel 1). Ud over at
oplysningerne fra billederne understøtter
ulveovervågningen, indgår de også i pro
jektet Atlas over Danmarks ulve (’Ulve
atlas.dk’ herefter) hvis database fungerer
som det nationale ulveregister kurateret af
Naturhistorisk Museum Aarhus. I tillæg
til billeder fra den målrettede overvågning
skal lægges i alt 50 billeder indrapporteret
fra private vildtkameraer (Tabel 1), som
enten er blevet indrapporteret direkte til
Ulveatlas.dk eller som har kunne verifice
res efter at være blevet offentliggjort i pres
sen eller på sociale medier.
Kameraopsætning
Placeringen af Ulveatlas.dk’s vildtkame
raer er foregået med tilladelse fra private
lodsejere og Naturstyrelsen. Områderne
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er valgt på baggrund af bekræftet fore
komst eller stærk mistanke om forekomst
af ulv i området. Undersøgte områder er
domineret af hede og fyrreskov, med en
mindre grad af bøgeskov, blandet skov og
enge. Vildtkameraerne blev hovedsageligt
monteret i 1-1½ m højde ved skovveje,
brandbælter og større dyreveksler. Opta
gevinklen var oftest på skrå af ledelinjen,
for at øge sandsynligheden for at en pas
serende ulv blev fotograferet inden den
havde passeret forbi søgefeltet. På arealer
med offentlig adgang var vildtkameraer
markeret med skilte. Vildtkameraerne blev

flyttet rundt mellem flere placeringer i de
overvågede områder, hvor de typisk blev
tilset hver tredje uge. Vildtkameraerne var
for størstedelen af mærket Bushnell Trophy
Cam med infrarød bevægelsesudløser. Alle
billeder var forsynet med dato- og tids
tempel.
Billedanalyse
Billederne fra vildtkameraerne blev gen
nemgået af frivillige under Ulveatlas.dk.
Alle sikre, sandsynlige og mulige obser
vationer blev registreret i Ulveatlas.dk’
database. Alle observationer blev tildelt

Tabel 1. Oversigt over sikre (C1), sandsynlige (C3a) og mulige
(C3b) ulveobservationer, registeret mellem 2013 og 6. februar 2019
af Ulveatlas.dk. Oversigten er delt på henholdsvis private vildtka
meraer, hvor oplysninger meldes ind til Ulvetatlas.dk, og Ulveatlas.
dk’ permanente overvågning. Observationer er kodet som ’nat’
hvis billedet var taget med infrarød blitz i mørke omgivelser og/el
ler hvis solen på fotograferings-tidspunktet stod under horisonten
(enkelte billeder kunne ikke bestemmes til tidspunkt på døgnet).
A) Private:
År
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sum
%
heraf nat:
heraf dag:

Centrale Jylland
C1
6
3
1
1
.
.
11
79
3
7

B) Overvågning:
År
2015
2016
2017
2018
2019 (jan-feb)
Sum
%
heraf nat:
heraf dag:

C3a
1
.
.
.
.
.
1
7
0
1

C3b
1
.
.
1
.
.
2
14
1
1

C3a
8
4
.
1
.
13
34
9
4

C3b
6
14
.
.
.
20
53
19
1

Number of wolf observations obtained from camera traps registered
2013-6 February 2016, divided between data from private cameras
(“Private”) and those of the official wolf survey (‘Overvågning’), area
(central Jutland, Ulfborg and elsewhere in Jutland, the final columns
indicating all observations from all three areas combined), SCALP
score (classified as confirmed (C1), probable (C3a) and possible
(C3b)) and whether observations were registered in daylight (“dag”)
or at night (“nat”).

Ulfborgrevir
sum
8
3
1
2
.
.
14
4
9

C1
.
.
.
2
8
1
11
92
3
8

Centrale Jylland
C1
1
4
.
.
.
5
13
0
4

en såkaldt SCALP-score (Faktaboks), som
angiver sikkerheden for bestemmelsen: C1
angiver en helt sikker ulveobservation, C3a
en overvejende sandsynlig og C3b en mulig
ulveobservation. Da SCALP-scoren tildeles
efter faste dokumentationskriterier (Fak
taboks), kan en observation, som ud fra en
helhedsvurdering vurderes til at omhandle
en ulv om end det ikke kan ses entydigt,
rent formelt kun opnå scoren C3b. For god
ordens skyld skal det derfor anføres, at alle
C3a- og C3b-observationer, som er med i
denne analyse, formodes at omhandle ulv
selv om billedet ikke lever op til de formel

C3a
.
.
.
1
.
.
1
8
1
0

C3b
.
.
.
.
.
.
0
0
0

Resten af Jylland
sum
.
.
.
3
8
1
12
4
8

C1
1
2
4
1
5
5
18
75
8
7

Ulfborgrevir
sum
15
22
.
1
.
38
28
9

C3a
.
2
.
.
1
2
5
21
4
1

C3b
.
.
.
.
1
1
4
1
0

Alle områder:
sum
1
4
4
1
6
8
24
13
8

C1
7
5
5
4
13
6
40
80
14
22

Resten af Jylland

C1

C3a

C3b

sum

63
58
12
133
38
70
63

10
27
46
6
89
26
75
13

3
46
66
10
125
36
117
8

13
136
170
28
347
262
84
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C1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C3a
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C3b
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C3a
1
2
0
1
1
2
7
14
5
2

C3b
1
0
0
1
0
1
3
6
2
1

sum
9
7
5
6
14
9
50

%
18
14
10
12
28
18

21
25

46
54

Alle områder:
sum
.
.
.
.
.
.
.
.
.

C1
1
4
63
58
12
138
36
70
67

C3a
8
14
27
47
6
102
26
84
17

C3b
6
17
46
66
10
145
38
136
9

sum
15
35
136
171
28
385

%
4
9
35
44
7

290
93

76
24
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le SCALP-kriterier for at kunne betegnes
som sikre ulveobservationer (se figurer i
Faktaboks for eksempler).

SCALP-score og tidspunkt på døgnet (dag
vs. nat). Da det var tydeligt, at billeder taget
i mørke generelt havde lavere SCALP-score
end billeder taget ved dagslys, blev det
besluttet at inkludere alle SCALP-kate
gorier (C1, C3a og C3b) i analysen for at
undgå en systematisk underrapportering
af natobservationer. Da det også var tyde
ligt, at billeder fra private vildtkameraer
generelt havde højere SCALP-score, og
oftere var taget i dagslys end billeder fra

Statistisk analyse
Vi undersøgte først om der var forskel i
fordeling af SCALP-score mellem bille
der taget i mørke og billeder taget i lys.
Desuden undersøgte vi om der var forskel
mellem private vildtkameraer og over
vågningens vildtkameraer med hensyn til
Model*
S+D+D2
S+DL+D
S+DL+D+D2
S+D+D2+D3
D+D2
DL+D+D2
D+D2+D3
S+D
S+DL
DL+D
S
DL
D
.

-2LL
339,7
340,7
339,4
339,4
362,0
360,5
361,6
364,1
367,6
371,9
381,7
396,1
410,3
424,6

K**
5
5
6
6
3
4
4
4
4
3
3
2
2
1

AICC
349,8
350,9
351,6
351,6
368,0
368,6
369,7
372,2
375,7
378,0
387,8
400,1
414,3
426,6

DAICc
0,0
1,1
1,8
1,8
18,2
18,8
19,8
22,4
25,9
28,1
38,0
50,3
64,5
76,8

AICc-vægt
41 %
24 %
17 %
17 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

R2
20 %
20 %
20 %
20 %
15 %
15 %
15 %
14 %
13 %
12 %
10 %
7%
3%
0%

* S=social status af revir (enlig, par eller kobbel: se tekst for forklaring), D=dag i året (1-365),
DL=daglængde (logit-transformeret). Nul-modellen uden andre parametre end en konstant er angivet
med ’.’ nederst i tabel.
** K = antal parametre i model

Tabel 2. Forklaringsgrad og parsimoni af forskellige alternative statistiske modeller til at
forklare variation i dag- vs. nataktivitet på 385 ulvebilleder fra Ulveatlas.dk’ vildtkameraer
brugt til bestandsovervågning af ulv.
Explanatory power of different candidate models, listed by parsimony, to explain variation in
379 camera photos of wolves taken during darkness as opposed to daylight. Predictor variable
abbreviations: S: social status (lone wolf, pair or pack), D: Julian date, DL: day length.

Parameter

B

SE(B)

t378

P

Intercept

-4,89

0,781

Status (kobbel)

0,87

Status (par)

-1,47

0,300

2,91

0,004

0,816

-1,80

0,07

Status (enlig)

0 (reference)

Dato

0,038

Dato2

-0,00009

0,008

4,94

<0,0001

0,00002

-4,43

<0,0001

Samlet partiel effekt
Combined, partial effect of predictor

Status: F2,378 =8,51, P = 0,0002

Dato: F2,378 =18,47, P < 0,0001

Tabel 3. Parameterestimater for ’bedste’ model i Tabel 2.
Parameter estimates for the top-ranked model in Table 2.
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overvågningens vildtkameraer, blev ana
lysen efterfølgende indskrænket til kun at
omfatte billeder fra overvågningen. Dette
begrundes med, at billeder fra private
vildtkameraer ikke var repræsentative
med hensyn til tidspunkt på døgnet. Efter
følgende analyser blev derefter målrettet
385 overvågningsbilleder fra Ulveatlas.dk’
censusområder i det Centrale Jylland og i
Ulfborgreviret, hvoraf 379 var tidsstemplet
og de resterende seks (hvor tids-funktionen
i kameraet havde været defekt) bestemt til
at være fra enten den mørke eller lyse del af
døgnet ud fra billedet.
Variation i døgnaktivitet blev analyseret
vha. logistisk regression som frekvensen
af det samlede antal observationer, som
blev fundet inden for et givet timeinterval.
Vi brugte døgnets 24 timeintervaller som
observationsenhed, hvor responsvariablen
var antal observationer fra det pågældende
timeinterval (’events’) divideret med antal
billeder, der totalt var taget i den pågæl
dende stikprøve.
Som mulige prædiktorvariable brugte vi
ulvenes sociale status (enlig, par, kobbel)
samt en årstidsinddeling i tre-måneders
perioder efter solhverv (november-januar,
februar-april, maj-juli, august-oktober).
De fire årstider repræsenterede dermed de
tre måneder med de henholdsvis korteste
dage (november-januar, daglængde: 7t:55m
til 9t:41m) og længste dage (maj-juli,
daglængde: 14t:50m-16h33m), samt må
nederne omkring forårs- og efterårsjævn
døgn (februar-april hhv. august-oktober).
Ulvenes sociale status blev kategoriseret ud
fra data fra den nationale bestandsovervåg
ning. Ud fra disse, blev alle observationer
uden for Ulfborgreviret kategoriseret som
værende fra enlige ulve, da intet tyder på
at der i undersøgelsesperioden har været
etableret par andre steder i landet end i
Ulfborgreviret. I Ulfborgreviret, blev den
sociale status kategoriseret fra november
2016 til og med april 2017 som par, fra
maj 2017 (det estimerede fødselstidspunkt
for det første kuld ulvehvalpe) til og med
april 2018 som kobbel, fra 1. maj til 16.

november 2018 som enlig, samt par fra 17.
november 2018 til 6. februar 2019 igen som
par. Ændringen fra kobbel til enlig begrun
des med, at den seneste observation af flere
ulve sammen (tre hvalpe) blev gjort den
16. april 2018. Efter denne dato blev der
frem til 17. november 2018 kun registreret
én ulv på samtlige (30) vildtkamerafotos
lige som der kun blev fundet DNA-spor
efter ét og samme individ, som var en tæ
vehvalp (GW930f) fra fjorårets kuld. Dette
må tages som udtryk for at begge forældre
var forsvundet og alle søskende udvandret
(Olsen et al. 2019). Den 17. november
observeredes en ny ulv i reviret, som vha.
genetiske spor er blevet identificeret til at
være en han (GW1101m), som senest var
registreret i Tyskland den 11. november
2018, dvs. 6 dage tidligere. Fra 17. novem
ber 2018 til 6. februar 2019 blev de to ulve
registreret sammen ved gentagne lejlighe
der (Olsen et al. 2019), og de reproducere
de senere samme år.
Datasættets beskaffenhed muliggjorde
ikke en analyse som effektivt adskilte va
riation i døgnaktivitetsmønstre mellem
årstider og mellem social status (enlig,
par, kobbel). Derfor endte vi med alene
at analysere døgnvariation på timebasis i
forhold til årstidsinddeling. Til analyserne
benyttede vi generaliserede lineære mo
deller (GLM, PROC GLIMMIX i SAS 9.4
med et logit-link funktion og binomial
fordelte residualled) og generelle additive
modeller (GAM, PROC GAM i SAS med
et logit-link funktion og binomialfordelte
residualled) med fire frihedsgrader til at
estimere den bedste funktion.
I analyserne for variation i dag- vs. natakti
vitet, var det både muligt at inddrage social
status (enlig, par, kobbel) og dato (dag
1-365 regnet fra 1. januar) i samme analy
se. Desuden blev effekten af dagens længde
(logit-transformeret andel af døgnet hvor
solen stod over horisonten) på andelen
af observationer fra henholdsvis dagslys
og mørke testet. Her valgte vi at se, hvilke
af i alt 13 kandidatmodeller bestående af
kombinationer af de tre prædiktorer (so

Figur 1. Antal vildtkamerabilleder af ulv registreret af Ulveatlas.dk (C1, C3a og C3b), 24.
februar 2013-6. februar 2019, delt på område og måned.
Monthly distribution of wolf observations from wildlife cameras from different parts of Jutland.

Figur 2. Antal billeder registreret af Ulveatlas.dk’ permanente vildtkameraer per måned
i Ulfborgreviret. Overvågningen påbegyndtes i november 2016 på foranledning af forly
dender om et ulvepar, hvilket efterfølgende blev bekræftet. Parret skiftede status fra par til
kobbel i maj 2017, hvor hvalpekuldet blev født. Hvalpene forblev sammen til slutningen
af april 2018, hvor familien gik i opløsning og hvor begge forældre må formodes at være
døde. En enlig hun fra hvalpekuldet opholdt sig i reviret frem til 17. november 2018, hvor
den nye han blev konstateret første gang.
Number of wolf photos registered per month from cameras that were part of the national population survey in the Ulfborg territory. The first cameras were mounted in November 2016
following reports of sightings of a wolf pair in September. The pair gave birth to eight pups in
May 2017, of which six survived to independence. All surviving offspring dispersed in April
2018, by which time both parents had disappeared (presumed dead). One female offspring
returned to the territory in May 2018 where it established a new pair with an immigrant
male in November 2018.
cial status, dag i året og daglængde), som
forklarede mest af variationen i frekvensen
af dag- vs. natobservationer. Også til disse
analyser benyttede vi GLM- og GAM-mo
deller.
RESULTATER
Fra 2013 til 6. februar 2019 var der i Ulve
atlas.dk’ database registreret i alt 50 sikre,
sandsynlige eller mulige ulveobservationer
fra private vildtkameraer, og 385 fra den
målrettede ulveovervågning (Tabel 1).
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Langt de fleste af disse billeder (12 fra pri
vate og 347 fra overvågningen) stammede
fra Ulfborgreviret, hvor det første billede er
dateret 22. september 2016. Dernæst følger
det centrale Jylland (14 fra private + 38 fra
overvågningen), helt overvejende i årene
2015-2016, hvor en enlig han (GW373m)
opretholdt revir i dette område (Sunde &
Olsen 2018). De 24 billeder fra det øvrige
Jylland (alle private) fordeler sig relativt
jævnt med en svagt stigende tendens fra
2013 til 2018 (Tabel 1).

FAKTABOKS
Datakrav og verifikationsprocedurer: SCALP-systemet
Alle fund af ulv i Danmark som er registreret af Ulveatlas.
dk tildeles en SCALP-score, som er et udtryk for sikkerheden
hvormed observationen er dokumenteret. Metoden bygger på
SCALP-kriterierne (Status and Conservation of the Alpine Lynx
Population) og er oprindeligt udviklet for at standardisere over
vågning af europæisk los (Breitenmoser et al. 2006), men krite
rierne benyttes nu også til at bekræfte fund af ulv og guldsjakal i
Tyskland og Polen (Reinhardt et al. 2015). I korthed skal doku
mentationen vurderes af mindst én erfaren person, der er træ
net i at genkende og tolke tegn på tilstedeværelse af ulv, og som
allerede har stor erfaring med indsamling af feltdata om ulve.
En sådan person skal derfor for nylig have deltaget i relevant
feltarbejde inden for rammerne af nationalt eller internationalt
anerkendte videnskabelige ulveprojekter eller anden overvåg
ning udført med SCALP-kriterierne. Endvidere skal en sådan
person være bekendt med ulvens biologi og dens byttedyr (både
vilde dyr og husdyr). For at vedligeholde personens evner til at
genkende og klassificere tegn på ulve, skal en sådan person have
mulighed for regelmæssigt at se og evaluere tegn på ulv. Derud
over er hyppig udveksling af erfaringer med andre personer, der
er aktive i overvågningen af ulve, af væsentlig betydning. Alle
observationer skal kontrolleres for ægthed (dvs. muligheden for
forsætligt bedrag skal udelukkes).
Kriterierne er (bogstavet C står for “Category”, mens numre
ne 1, 2 og 3 angiver niveauet for sikkerheden af en observation,
hvor C1 er den mest sikre):

kræve DNA-materiale eller fotodokumentation. For fotoma
teriale gælder, at billedet skal tillade en sikker vurdering af
dyrets størrelse, farvemarkeringer og proportioner af krop
pen, herunder hovedet.
• C2: bekræftet observation baseret på indirekte tegn (fx
sporforløb, nedlagt bytte eller ekskrement uden genetisk
analyse m.v.) bekræftet af en erfaren person på grundlag af
en dokumentation i henhold til protokoller. Benyttes ikke til
fotos eller video.
• C3: ubekræftet observation, der på grund af manglende eller
utilstrækkelige beviser ikke kan bekræftes: Omfatter bl.a. alle
visuelle observationer uden billeddokumentation (selv iagt
tagelser foretaget af erfarne folk) og billeder, der ikke tillader
en sikker vurdering af størrelse, farvemarkeringer og pro
portioner af kroppen, herunder hovedet. Der opereres med
følgende underinddelinger:
· C3a: Observation, der ikke imødekommer kriterierne for
C1 eller C2, men som efter alt at dømme er fra ulv.
· C3b: Observationer som kan være om ulv, men hvor hund
eller andet større rovdyr ikke kan udelukkes.
· C3c: anvendes, når der formentlig er tale om hund eller lig
nende, men hvor ulv ikke kan udelukkes.

• C1: sikker observation baseret på konkrete beviser, der en
tydigt bekræfter tilstedeværelsen af en ulv. I praksis vil dette

Alle C3a- og C3b-observationer, som er inddraget som data i
denne artikel formodes ud fra observationens karakter, samt
deres placering i tid og rum, at vise ulve. En C3b-observation
fra et område, hvor der vides at være fast forekomst af ulv (fx
Ulfborgreviret) vil således med al overvejende sandsynlighed
stamme fra en ulv, hvorimod en C3b-observation fra et område
hvor der aldrig har været meldt om ulv tidligere, må formodes
oftere at kunne stamme fra andre dyr, såsom hund eller guld
sjakal.

Faktaboks figur 1. Fire eksempler på billeder fra vildtkameraer klassifi
ceret som C1 (”sikker ulv”). Kilde: Simon Bomholt, Danny Lund Mad
sen & NHMA/AU (øverst tv.), Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Mads

Skamris & NHMA/AU (nederst tv., øverst th. og nederst th.).
Examples photographs from camera traps classified as C1 (“undoubtedly
wolf ”).

Årg. 125: 6

Faktaboks figur 2. Fire eksempler på billeder fra vildtkameraer
klassificeret som C3a (”sandsynligvis ulv”). Der er efter alt at
dømme tale om ulv i hvert enkelt tilfælde, men fordi eksempelvis
dyrets ansigt ikke er tilstrækkeligt synligt, er de formelle krav for at
observationerne kan betegnes som en sikre bestemmelser (C1) ikke
opfyldt. Kilde: Simon Bomholt, Danny Lund Madsen & NHMA/AU

(øverst tv.), Karl Emil Andersen (nederst tv.), Thomas Boesdal, Sø
ren Krabbe, Mads Skamris & NHMA/AU (øverst th. og nederst th.).
Examples photographs from camera traps classified as C3a (”probably
wolf ”), which do not fulfill the formal criteria for being classified as
C1 (“undoubtedly wolf ”) because their faces are not visible for assessment.

Faktaboks figur 3. Fire eksempler på billeder fra vildtkameraer
klassificeret som C3b (”muligvis ulv”). Der er efter alt at dømme
tale om ulv i hvert enkelt tilfælde, men fordi billederne er af en så
dan kvalitet, at der ikke kan foretages en sikker vurdering af enten
størrelse, farvemarkeringer, kroppens proportioner eller hovedet,
kan eksempelvis hund ikke udelukkes. Kilde: Thomas Boesdal, Sø

ren Krabbe, Mads Skamris & NHMA/AU.
Examples photographs from camera traps classified as C3b (”possibly
wolf ”) because the photos are so blurred that it is not possible to make
a clear judgement of size, fur patterns or proportions to eliminate the
possibilities that these are dogs.
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Af de 50 private billeder kunne 40 (80 %)
kategoriseres som sikre (C1) og 7 (14 %)
som sandsynlige (C3a) ulveobservationer.
Til sammenligning, kunne kun 36 % af de
385 billeder fra den permanente overvåg
ning C1-klassificeres (Tabel 1, X22=36,9, P
< 0,00001). Tilsvarende var andelen af bil
leder taget i dagslys signifikant højere for
billeder meldt ind fra private (54 %) end
hvad der var tilfældet for billeder fra den
permanente overvågning (24 %) (Tabel 1,
X21=17,1, P < 0,00001). En logistisk regres
sionsmodel af den betingede sandsynlig
hed for at en observation var taget i mørke
i forhold til dagslys som en samlet funktion
af både SCALP-score og datakilde, viste
en særdeles signifikant partiel effekt af
SCALP-score (c22=62,1, P < 0,00001),
hvorimod den partielle effekt af datakilde
(private vs. målrettet overvågning) ikke
længere var statistisk signifikant (c21=3,05,
P = 0,08).
For Ulfborgreviret, varierede antallet af
billeder over året, med generelt flere ob
servationer fra vinterhalvåret end fra som
merperioden, og med en sæsonmæssig top
i september (X211= 177, P < 0,0001, Figur
1). Antal billeder per måned var jævnt for
delt over året for det centrale Jylland (X211=
12,1, P = 0,35), såvel som for det øvrige
land (X211= 13,0, P = 0,29, Figur 1).

Figur 3. Procentvis fordeling af vildtkamerabilleder af ulv i løbet af døgnets timer i Ulf
borgreviret og det centrale Jylland (kun overvågningens permanente vildtkameraer). A:
Observationer per time delt på SCALP-score. De vertikale linjer angiver 95 % sikkerheds
intervaller per timeinterval. Den indlagte kurve angiver den statistiske sammenhæng med
95 % konfidenszoner, estimeret vha. en generel additiv model. B: Procentvis fordeling af
observationer per døgn, delt på tre-måneders intervaller. C: Udjævnede døgnaktivitetsfor
delinger per tre-måneders interval, estimeret vha. generelle additive modeller. Den vand
rette, stiplede linje angiver det forventede procentdel billeder per time (1/24=4,2%), hvis
ulve er lige aktive døgnet rundt
Percentage distribution of 379 wildlife camera photos of wolves from the national wolf survey’s cameras divided into hourly intervals. (A) Combined hours observations from all year
round by SCALP scores (95% confidence intervals for hourly intervals and from a smoothed
function), (B) divided on 3-month categories, and (C) data from figure B smoothed with
general additive models. The horizontal reference line demarcates the expected percentage
observation per hour (1:24=4.2 %) if wolves were equally active at all hours.
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For Ulfborgrevirets vedkommende, varie
rede både antallet og fordelingen af dag- og
natobservationer per måned registreret af
overvågningens permanente vildtkameraer
mellem årstider såvel som mellem tidspe
rioder med forskellig ynglestatus (Figur 2).
Antallet af observationer per kameradøgn
per måned var gennemgående lavest i
maj-juli 2017, hvor hvalpene var små, og
højest i løbet af efteråret 2017, hvor de sto
re hvalpe bevægede sig på egen hånd. Sær
ligt i september 2017 var der stor aktivitet.
Dette kunne tilskrives, at vildtkameraerne
var placeret ved ulvefamiliens mødesteder
(”rendez-vous”-områder) og knudepunkter
for ulvenes trafik imellem forskellige skov
områder.

Fordelingen af billeder viste et tydeligt
døgnmønster, hvor 75 % af alle billeder
blev taget efter kl. 20 og før kl. 08 om
morgenen mod 7 % mellem kl. 10 og kl.
18 og med meget få billeder fra eftermid
dagstimerne (Figur 3A). Hyppigheden af
billeder per time var således ca. syv gange
højere fra kl. 20 til kl. 08 sammenlignet
med kl. 10-18 og ca. 10 gange højere om
kring midnat sammenlignet med kl. 12-16
(Figur 3A).
Døgnaktivitetsmønstret var signifikant
forskelligt mellem forskellige tidspunkter
på året (GLM: samlet interaktion mellem
tre-måneders perioder og klokkeslæt, mo
delleret som 4. ordens-polynomium: c212=
46,4, P < 0,0001). Hvis døgnaktivitetsmøn
stret blev modelleret for hver periode for
sig, syntes der på alle tidspunkter af året at
kunne identificeres en inaktiv periode mel
lem kl. 11 og kl. 16, samt to aktivitetstoppe,
henholdsvis først og sidst på natten (Figur
3B, 3C). Det er i den forbindelse værd at
notere sig, at døgnaktivitetsfordelingerne
i de to perioder med henholdsvis korteste
(november-januar) og længste (maj-juli)
dage var stort set identiske (c24= 1,98, P =
0.18, Figur 3C). Aktivitetsfordelingerne i
månederne omkring forårs- og efterårs
jævndøgn, var derimod indbyrdes forskel
lige (c24= 35,7, P < 0,0001) ved at begge
aktivitetstoppe lå ca. tre timer senere om
efteråret sammenlignet med foråret (Figur
3C).
Tyve procent af variationen i hyppigheden,
hvormed ulve blev fotograferet i dagslys i
forhold til i mørke, kunne forklares som en
funktion af revirets sociale status (enlige,
par eller kobbel) og tidspunkt på året (Ta
bel 2, 3). Revirets sociale status forklarede
ca. halvdelen (10 %) af variationen i dagvs. nataktivitet (Tabel 2), idet andelen af
dagobservationer til enhver given dato var
signifikant højere for kobbelperioden sam
menlignet med perioder med kun enlige
individer (Tabel 3).
Daglængden i sig selv forklarede isoleret
set ca. 7 % af den samlede variation og

Figur 4. Ulves grad af dag- vs. nataktivitet som funktion af kalenderdato, modelleret som
logistisk regressionsfunktion (3. ordens polynomium) af andelen af vildtkamerabilleder
taget i dagslys mellem 1. januar (dag 1) og 31. december (dag 365). De gråfarvede zoner
angiver 95 % konfidens-områder omkring den estimerede regressionslinje. Som referencer
er indlagt daglængde (andel af døgn med dagslys, som varierer fra 33 % til 69 % fra vintertil sommersolhverv) for 56°N, samt en 50 %-konstant (angiver når halvdelen af observati
onerne er fra dagslys). Ved beregningen af regressionsfunktioner, er der ikke er taget højde
for ulvenes sociale status (enlig, par, kobbel). For at opnå mere præcise estimater ved årets
begyndelse og afslutning er data fra januar og december genbrugt og føjet til datasættet på
hver side af prædiktionsintervallet fra dag 1-365.
Percentage of wildlife camera observation of wolves registered during daylight by cameras
used to survey wolves, modelled as a cubic logistic regression function of date (grey areas
indicate 95% confidence zones). The brown reference line indicates relative day length (3369%) as function of date. The dotted blue line indicates an even distribution of observations
between the hours of daylight and darkness.

Figur 5. Relativ grad af nataktivitet ved forskellig social status. Estimaterne er angivet som
forholdet mellem hvor mange vildtkamera-billede-observationer ved forårsjævndøgn som
er taget i mørke i forhold til ved dagslys. Estimaterne er forsynet med 95 % sikkerhedsin
tervaller.
Ratios between the numbers of observations from hours of darkness compared to daylight
estimated for March 21st when the duration of daylight and dark is equal. The estimates for
the social groups (kobbel=pack, par=pair, enlig=single) are based least square means estimates from the predictive model presented in Table 2.
altså godt to tredjedele af den forklarede
sæsonvariation i dag/nat-aktivitet. Den
ikke specielt tydelige sammenhæng mel
lem dagens længde og andelen af aktivitet
i dagslys ses tydelig, hvis man afbilleder
andelen af observationer i dagslys som en
funktion af kalenderdato (Figur 4). Her
ses det tydeligt, at ulve er mere nataktive
i forhold til daglængden om foråret end
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om efteråret. Året igennem var ulvene dog
mere nat- end dagaktive i forhold til da
gens længde (Figur 4). I forhold til nattens
længde var andelen af natobservationer
sammenlignet med dagobservationer ved
forårsjævndøgn overrepræsenteret i forhol
det 2:1 for kobler, 4:1 for enlige og ca. 20:1
for par (Figur 5).

VIDENSKABELIG ARTIKEL

DISKUSSION
At dømme ud fra fordelingen af vildtka
merabilleder i løbet af døgnet er revirhæv
dende ulve i Danmark året igennem mest
aktive i døgnets mørke timer med en mar
kant inaktiv periode omkring og over mid
dag. Inden for den natlige aktivitetsperiode
tegnede der sig endvidere et mønster af en
tidlig og sen aktivitetstop. Dette grundlæg
gende døgnmønster synes ikke i væsentlig
grad at være styret af tidspunkterne for
solopgang og solnedgang i sommer- og
vinterhalvåret. Med forbehold for at hoved
parten af observationerne stammer fra det
samme revir, og dermed også et begrænset
antal individer, tyder resultaterne desuden
på en vis variation i graden af dagaktivitet
mellem ulve med forskellig social status.
Dette udmøntede sig mest markant ved, at
der i den periode, hvor der var afhængige
unger i reviret, var væsentligt flere observa
tioner fra døgnets lyse timer end i perioder
hvor der var et enligt individ eller par uden
hvalpe i reviret.
Fejlkilder og forbehold
En afgørende præmis for at benytte vildt
kamerabilleder til at studere vilde dyrs
døgnaktivitet er at billedfrekvensen på
døgnbasis afspejler dyrenes aktivitets
niveau. Dette forudsætter igen at dyrenes
eksponeringshyppighed i vildtkameraernes
søgefelt er proportional med, hvor meget
dyrene bevæger sig, samt at sandsynlighe
den for at dyr i søgefeltet, i dette tilfælde
ulve, bliver registeret af vildtkameraet og
kan artsbestemmes uafhængigt af fx lysfor
hold. Siden vildtkameraer er indstillet til
at tage billeder ved bevægelse i søgefeltet,
burde det være rimeligt at antage, at den
første betingelse (proportionalitet mellem
aktivitetsniveau og optagefrekvens) gen
nemgående er overholdt, hvilket tidligere
er vist for prærieulv (Canis latrans), virgi
niahjort (Odocoileus virginianus) og ræve
egern (Sciurus niger niger) (Lashley et al.
2018). Derimod må man gennemgående
regne med, at både optagefrekvensen og
identifikationssandsynligheden er højere i
dagslys end i mørke, hvor billedets kvalitet
generelt er reduceret især for objekter langt

fra vildtkameraets infrarøde lyskilde. Dette
demonstreres også tydeligt i vores materia
le, hvor hyppigheden af sikre bestemmelser
er langt højere i dagslys end i mørke. Der
for har det beskrevne døgnmønster givetvis
en overrepræsentation af dagobservationer
i forhold til ulvenes reelle døgnrytme, hvil
ket betyder at ulvene kan have været endnu
mere nataktive end vores døgnmønsterana
lyse giver udtryk for.
Overrepræsentationen af observationer fra
dagslys gjorde sig i særlig grad gældende
for billeder indmeldt fra private vildtka
meraer, hvilket var tydeligt ud fra en sam
menligning med dag-nat-fordelingen såvel
som SCALP-fordelingen af fotos fra private
kameraer og vores egne overvågningsdata.
Den oplagte forklaring på denne forskel,
er at sandsynligheden for at et foto fra et
privat kamera rapporteres eller deles (og
dermed kommer til den nationale overvåg
nings kendskab) er proportional med dets
kvalitet. Dermed bliver nat-observationer
uden tvivl underrapporteret fra private
vildtkameraer, sammenlignet med de
vildtkameraer, som indgår i den målrettede
overvågning. Rent metodisk betyder dette,
at billeder indmeldt fra private kameraer
som udgangspunkt ikke bør benyttes til
analyser af døgnaktivitet for ulve.
Generelt døgnaktivitetsmønster og grad
af nataktivitet
Overordnet set var ulvenes døgnaktivi
tet, udtrykt som hyppigheden af billeder
overraskende stabil igennem året med en
hovedaktivitetsperiode mellem kl. 20 og kl.
08 morgen og en udpræget nataktiv adfærd
året igennem. Et gennemgående aktivitets
minimum i dagtimerne, navnlig eftermid
dag, er i tråd med hvad man skulle forvente
for en art, som vil minimere sit aktivitets
overlap med mennesker, idet aktiviteten af
skovgæster i Danmark synes at være højest
mellem kl. 10 og kl. 18 (Skov-Petersen et
al. 2009).
Vildtkameraundersøgelser i bl.a. Canada
(Keim et al. 2019) og diverse radiomærk
ningsstudier (Theuerkauf 2009) har tidlige
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re konkluderet, at ulve søger at minimere
deres aktivitetsoverlap med mennesker.
Det i Danmark beskrevne døgnmønster
med udpræget nataktivitet stemmer i store
træk overens med resultater fra Kroatien
(Kusak et al. 2005) og Italien (Ciucci et
al. 1997), hvor menneskelig aktivitet også
nævnes som en styrende faktor for ulves
døgnaktivitet. Udpræget nataktivitet er
også rapporteret fra Rusland (Ogurtsov et
al. 2018). Derimod synes ulve at være mere
dagaktive i Polen (Theuerkauf et al. 2007;
Theuerkauf et al. 2003b) og Skandinavien
(Eriksen et al. 2011), hvilket måske kan
forklares ved at ulve i disse områder kan
have bedre mulighed for at undgå menne
sker i landskabet
Hvad angår de to tilsyneladende aktivi
tetstoppe henholdsvis først og sidst på
natten, stemmer dette også til dels overens
med undersøgelser fra en række andre
studier fra Europa (Eriksen et al. 2011;
Kusak et al. 2005; Theuerkauf et al. 2007;
Theuerkauf et al. 2003b), som også viser
forøget aktivitet i tusmørkeperioderne om
kring solopgang og/eller solnedgang. For
øget aktivitet i tusmørkeperioder forklares
normalt ved at ulve her har den største
jagtsucces (Theuerkauf 2009). Noget kunne
dog tyde på, at aktivitetstoppen i Danmark
ligger mere forskudt mod midnat end hvad
der er observeret i mange andre under
søgelsesområder. I det lys kan de danske
døgnaktivitetsmønstre, med forsigtighed,
tolkes som en strategi hvor ulvene balance
rer deres hovedaktivitetsperioder mellem
hvornår der er de bedste jagtmuligheder
og den lavest mulige risiko for at støde på
mennesker, hvilket så resulterer i aktivi
tetstoppe, som er moderat forskudt mod
midnat i forhold til hvad der er optimalt
rent jagtmæssigt. Et døgnmønster tilsva
rende vores er fundet i Rusland, hvor ul
venes aktivitet ikke var centreret omkring
solnedgang, men lå efter midnat og igen
omkring solopgang, hvilket svarede til ak
tivitetsfordelingen for elge, som var ulvenes
hovedføde i dette område (Ogurtsov et al.
2018). Det fundne mønster i Danmark kan
derfor på tilsvarende vis også afspejle hjor

tevildtets døgnaktivitet, som også er styret
af behovet for at minimere aktivitetsover
lap med mennesker (Sunde et al. 2009).
Forskelle i døgnaktivitetsmønstre
mellem enlige, par og kobler
Vi fandt en signifikant højere andel dagob
servationer i forhold til dagens længde i
kobbelperioden sammenlignet med perio
der med enlige og par uden hvalpe. Denne
forskel var tydeligvis drevet af mange ob
servationer af unger, som var socialt aktive
i dagslys på ’rendez-vous’-lokaliteter (Mech
& Boitani 2003), hvor vi i særlig grad hav
de placeret vildtkameraer. Vi kan derimod
ikke forslå nogen oplagt adfærdsmæssig
forklaring på den højere grad af relativ
nataktivitet for par sammenlignet med
enlige ulve. En mulig forklaring kan være,
at begge perioder, hvor der var par uden
unger i Ulfborgreviret hovedsageligt stam
mer fra den tid af året, hvor nætterne er
længst. Det er derfor meget muligt, at den
statistiske model ikke fuldt ud har kunnet
adskille de partielle effekter af social status
og kalenderdato.
KONKLUSION OG PERSPEKTIVER
Vores studier indikerer, at danske ulve
hovedsageligt er aktive fra kl. 18-20-tiden
frem til kl. 08, hvilket betyder, at de året
rundt hovedsageligt er aktive i døgnets
mørke timer. I det omfang danske ulves
døgnrytme adskiller sig fra det som er ble
vet observeret i andre lande, tenderer dan
ske ulve til at være mere nataktive og have
mindre døgnmæssigt aktivitetsoverlap med
mennesker end hvad der er beskrevet fra
en række andre steder. Dette resultat er i
overensstemmelse med en adfærdsstrategi,
hvor ulve forsøger at minimere risikoen
for at møde mennesker, omend man ikke
dermed kan sige at dette er (hoved)forkla
ringen. Udpræget nataktivitet hos danske
ulve kan således også afspejle hjortevildtets
døgnaktivitet, som også er styret af beho
vet for at minimere aktivitetsoverlap med
mennesker (Sunde et al. 2009).
Da data stammer fra et begrænset antal
individer og hovedsageligt fra et og samme
revir (Ulfborgreviret) er generaliserings
værdien af dette resultat fortsat beskedent.
Dette studie demonstrerer imidlertid, at
det er muligt ved hjælp af systematisk
vildtkameraovervågning at kvantificere
ulves døgnaktivitet. Dermed forligger også
et redskab til i fremtiden at monitere vari
ation og udvikling i ulves døgnaktivitet på
tværs af revirer og landskabstyper.
TAK
Forfatterne vil gerne rette varm tak til alle
de frivillige, som har tilset og stillet vildtka

meraer til rådighed for Ulveatlas.dk. Uden
deres vedholdende og ihærdige indsats,
havde denne undersøgelse ikke været mu
lig. Ulveatlas.dk er oprindeligt etableret på
baggrund af en bevilling fra 15. Juni Fon
den (bevilling: 2015-B-61) og den forsatte
drift er siden 1. november 2017 blevet støt
tet økonomisk af Miljøstyrelsen, som led i
den nationale ulveovervågning, som vare
tages af Naturhistorisk Museum Aarhus og
Aarhus Universitet. Afslutningsvist, takkes
to faglige referenter for skarpe og kon
struktive kommentarer på manuskriptet.
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Boganmeldelse:
Hvordan anmelder man biblen?
Læssøe T. & Petersen J.H.: Nordeuropas svampe, bd 1-2.
Gyldendal, 1715 s., 849,95 kr..
Af Jens Reddersen, biolog og projektholder i
Nationalpark Mols Bjerge
Er der stadig marked for fysiske bøger?
Måske med undtagelse af kändis-biografier,
selvhjælpbøger, kogebøger og krimier?
Den nye svampebibel tyder på det. Den en
gelske udgave er således allerede er på vej i
2. oplag. Men forfatterne er samtidig dybt
involverede i forbedrede faciliteter og arts
beskrivelser på www.svampeatlas.dk, og (ja
du læste rigtigt) udviklingen af en ny gratis
mobil-app ”Svampeatlas” med lynhurtig
AI-baseret artsbestemmelse udfra dine
uploadede fotos. Jeg har prøvet en prototy
pe, og lærer man først spilleregler om gode
foto til upload, virker den forbløffende
godt, og linker direkte til www.svampeat
las.dk’s artsbeskrivelser og fotos.

I Nationalpark Mols Bjerge har vi netop
haft kursus i overdrevssvampe med den
ene forfatter (JHP). Her arbejdede vi med
lup og mikroskop og nøgler til vokshatte.
Her er det uundværligt at kunne bladre
sig til overblik i bogens 44 vokshatte. Og
så er bogen en æstetisk nydelse. JHP er
professionel fotograf og suppleret med fine
fotos af bl.a. afdøde Jan Vesterholt, Thomas
Læssøe m.fl. præsenterer bogen ca. 10.000
knivskarpe fotos med stor dybdeskarphed i
de mange nærbilleder, ofte meget pædago
giske, fx af slimstriben på lamel-æggen på
Kromgul Vokshat.
Så nyder jeg også de fine fotos (og teg
ninger) af mycelier, sporedannende væv
og sporer, men naturligvis også bare som
bladrebog, hvor man kan nyde og indsuge
svampeverdenens utrolige mangfoldighed
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og – ind i mellem eksotiske særheder. De
fleste vil jo nok først kaste sig over Bind 1
med de traditionelle svampe, især lamel
svampe, kantareller mm. Men det særlige
nye ligger dog i Bind 2, der samler ved- og
barksvampe, bæger-, skive-, kølle-, bug- og
stinksvampe oma.
Oprindelig var opgaven at revidere
Jan Vesterholts fine Danmarks Svampe,
opdatere arter mm og få bedre farver på
fotos. Jeg brugte Vesterholts bog ofte, men
Nordeuropas Svampe er den nye bibel.
Forfatterne melder ærligt ud, at de har skå
ret ned på artsbeskrivelserne i tekst for at
give plads til flere fotos – jeg ville nok have
foretrukket begge dele, men med de 1715
sider og 5,4 kg må jeg anerkende udfor
dringen. Hvor Vesterholts bog rummede
1.000 danske svampe, har Nordeuropas

ANMELDELSER

Svampe 2800 – ud af ca. 10.000 arter! Øg
ningen er både flere af de samme grupper
af ”normale” svampe, men dertil en udvi
delse med andre svampegrupper fx rust,
meldug, lav, ”mug”, insektpatogene svampe
og svampedyr – disse dog med en mindre
repræsentation og derfor ikke til identifi
kation. Det giver dog værket en stor fasci
nationskraft ved at vise svampenes enorme
mangfoldighed og udbredelse. Jeg får dog
en deprimerende fornemmelse af ikke at
se, når jeg færdes i naturen – jeg så fotos af
mange i øjnefaldende sjove arter, som jeg
aldrig har set og læser så ”vidt udbredt og
alm”. Hrmpff!
En endnu større udfordring gør forfat
terne selv opmærksom på, specielt for en
trykt bog: At hele svampesystematikken,
slægtskaber og artsopdeling, er under vold
som forandring pga de nye DNA-værktø
jer. Her kan man jo let og løbende opdatere
Svampeatlas på nettet, også med nye fotos
og fund-kort, mens der nok vil gå en rum
tid, inden en revideret 2. udgave går i tryk
ken. Eller hvad? Værket dækker smart nok
Nordeuropa og udkommer parallelt på en
gelsk. Dette store marked vil vel lette vejen
for trykning af reviderede udgaver? Jeg er
langtfra svampeklog og tålmodig nok til at
trævle bogen igennem for fejl og mangler;
jeg fandt nogle få banale, men stoler på at
svampesamfundet og forfatterne selv finder
dem og retter til næste imperfekte men
uundværlige udgave.
I modsætning til andre gængse svampe
bøger er der tiltag til nøgler – de nye
bestemmelseshjul, der mere er synoptiske
end dichotome. De er under udvikling og
det mærkes, men de vil løbende blive revi
deret og lagt op gratis på Svampeatlas. Nu
checkede jeg hjulet for vokshatte, og lige
der fandt jeg ikke meget hjælp, da valgene
ikke ledte ind til veldefinerede grupper på
bestemte sider. Andre steder er de nyttigere
og kæmperos til indsatsen. Det sværeste er
jo at få hul – hvor er vi overhovedet henne i
systemet ud over at det er en lamelhat? Og
her letter det orienteringen, at de ID-hjule
nes morfologiske gruppenavne står på hver
eneste side i et topbånd, fx ”lave, ikke strithårede, ± gullige skivesvampe” og ”langstok-

kede, foldede foldhatte”. Til gengæld skulle
jeg lige vænne mig til, at forfatterne har
valgt en brugervenlig (tak) inddeling i
morfologiske typer frem for taxonomi,
hvor fx en række trøffelagtige svampe står
sammen med de egentlige trøfler, selv om
de faktisk er gakkede slægtninge til slim
rørhatte, netbladhat og knaphat, ligesom
Støvende Rabarberhat står mellem de stil
kede støvbolde (bugsvampe). Og så igen et
pladsproblem, men en dag tog jeg bind 1
med på tur - index sad så desværre i bind
2.
Når man tænker på, hvad der bliver ud
givet og solgt af coffeetable-bøger om have,
kunst, mad, landskaber og design, så bør
denne ultimative coffeetable-svampebog
være et must i ethvert blæret designerhjem.
Der er 1-3 fantastiske fotos af hver svamp,
og gode indledende og løbende beskrivel
ser af særlige lugte, smag og farver (bl.a.
farveguide s. 25). Men den lefler ikke for
det brede publikum, og benytter en del
nødvendige karakteristikker, som jeg aldrig
har kigget i – farvereagenser og mikroskopi
(øskner, vortede sporer med spirepore,
haustorie, hymenie og cystider). Jeg er dog
overbevist om, at selv folk, der aldrig vil

få noget væsentligt artskendskab og højest
vil pornonøgle svampe, vil kunne glæde
sig over at få indsigt i den vanvittige smuk
ke, særprægede, mangfoldige og næsten
ukendte verden, som svampene rummer.
Måske vil jeg dog begynde at kigge på far
ver på ”sporekast” – på hvidt og sort papir.
Måske.
Bogen har gode pædagogiske ikoner for
sporefarve, spiselighed og giftighed. Her
en lille anke: Når der nu i denne bog er så
mange arter inden for hver gruppe, så ville
et lille ”findes ikke i Danmark”-ikon gøre
det hurtigere at indsnævre valgmuligheder
ne ift relevante arter under bladring. Men
det er virkelig at lede efter håret i suppen.
Aage V. Jensens Fonde har i årevis støttet
udviklingen af Svampeatlas og 15. Juni
Fonden har støttet arbejdet med bogen.
Flot og tak også til dem. Dette er den nye
Bibel – hvor der jo i 1ste Svampebog står
– ”på sjettedagen skabte Gud svampene, og
så at det var godt. På syvendedagen var det
hviledag, men Han satte gode folk til at lave
Nordeuropas Svampe, så menneskene kunne
forstå og værdsætte hans skaberværk”. Og
det var også godt.

Skarlagen-Vokshat. Foto: Jens Henrik Petersen
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Boganmeldelse:
Heden
Hans Jørgen Degn: Heden.
Aarhus Universitetsforlag, hardback 272 s. (300 kr inkl. e-bog, 200 kr for e-bog).
Af Karsten Laursen
Denne forfatter har noget på hjerte. Han
brænder for heden. Hans Jørgen Degn
ved, hvad han skriver om. Han har haft
hænderne dybt nede i hedens DNA, siden
han i 1973 lavede en undersøgelse af en
af hedens nok mest prominente beboere,
urfuglen. Den gang var der 200 spillede
kokke, som er betegnelsen for urfuglens
hanner. Hvordan det derefter er gået med
heden og urfuglen, omhandler denne bog.
Siden blev forfatteren ansat som biolog ved
Amtsfredningsinspektoratet i Ringkøbing
Amt, som på det tidspunkt forvaltede ho
vedparten af landets heder. Her havde han
rig mulighed for at sætte sig grundigt ind i
hedens natur, og hvad der var forudsætnin
gerne for at vedligeholde den. Han frem
hæver, at for at pleje hedearealerne er det
er vigtigt, at der er et sammenspil mellem
viden baseret på undersøgelser og erfarin
ger fra det praktiske arbejde. Dette samspil
er i de senere år efter forfatterens opfattelse
ikke til stede.
Bogen giver en grundig beskrivelse af
heden, som den så ud for 100 år siden, og
hvordan udviklingen har været frem til i
dag. Med urfuglen som eksempel beskrives
denne udvikling ganske godt. Arten var
vidt udbredt i Vest- og Nordjylland, og
selv om der ikke ligger optællinger fra den
tid, så dækker Steen Steensens Blichers
beskrivelse fra 1830’erne udmærket, hvor
almindelig urfuglen var. Blicher beskriver
urfuglejagten på samme ligefremme måde
som han beskriver jagten på hare og vild
and (gråand). Hvor mange urfugle der kan
skydes på en dag, og hvordan man får det
største udbytte. Sagt på en anden måde, så
var urfuglen dengang en ganske almindelig
vildtart på linje med andre arter. Omkring
1940 blev forårsbestanden opgjort til
2.400 fugle i et betydeligt mindre område.
Og i 1999 står der lakonisk i en artikel i
Berlingske Tidende: ’I år har ingen set en
levende urfugl’.
Opdyrkning og tilplantning af hederne
har reduceret urfuglens levesteder drastisk,
og med den er fulgt mange af de karak
teristiske arter, der ligeledes er knyttet til

 eden. Men selv efter at flere af de store
h
heder blev fredet i 1960’erne og 1970’erne,
og ændring af heder større end 5 ha blev
forbudt i 1984, hjalp det ikke. Der er mod
standere med langt større kræfter på spil.
Det er klimaændringer og nedfald af
kvælstof fra luften, der gør livet surt for he
derne. I en tid, hvor klimaændringer sættes
på dagsordenen af flere politiske partier
og negligeres af andre, kan en simpel figur
i bogen vise, at det stort set er gået som
FNs klimapanel har forudsagt: at mæng
den af nedbør i Danmark er steget, og at
der falder omkring 300 mm mere om året
end for godt 100 år siden. Dertil kommer
at nedfald af kvælstof fra luften er steget
siden 1900 fra ca. 4 til 15 kg/ha i 1980.
Denne cocktail af øget nedbør og kvælstof
slår benene væk under de traditionelle
hedeplanter og fremmer en tilgroning med
græsarter og opvækst af fyrretræer.
Og tilgroningen går stærkt. Der gives
flere eksempler fra bl.a Nørholm Hede
nordøst for Varde, hvor nu 70 % er dækket
af nåletræer, og på Randbøl Hede, vest
for Vejle, hvor græsarten Blåtop dækker
hovedparten af heden. Forfatteren gen
nemgår en række officielle rapporter fra
Naturstyrelsen og universiteterne og påvi
ser flere forhold, som efter hans opfattelse
er forkerte, og som ikke stemmer overens
med det, der sker ude i naturen. Ikke alle
forhold skal nævnes, men til forfatterens
store forundring har både Nørholm Hede
og Randbøl Hede fået betegnelsen ’god
naturtilstand’ i offentlige rapporter. Med
sit indgående kendskab til disse heder sæt
ter forfatteren spørgsmålstegn ved denne
vurdering og mener, at den er direkte vild
ledende. Ligeledes sættes der spørgsmåls
tegn ved opgørelsen af det samlede areal
af klokkelyng-heder i Danmark. Arealet af
hederne kan gøres henholdsvis større eller
mindre alt efter hvilken definitioner, der
bruges. Forfatteren påviser at det officielle
areal af de danske klokkelyng-heder som
indrapporteres til EU er vokset i de senere
år, fordi definitionen af denne type er æn
dret undervejs. Hvilket er det modsatte af
den reelle udvikling.
Ikke en fugl og ikke en fisk har fået det
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dårligere, udtalte en tidligere statsminister.
Hvis han dermed mente, at naturen ikke
havde lidt skade, kan han umuligt have
lyttet til Hans Jørgen Degn. Heden har fået
det dårligere af naturlige årsager, men der
til kommer, at der ikke er politisk vilje eller
administrative muskler til at pleje denne
naturtype ordentligt. For at plejen skal
lykkes, skal heden afbrændes eller det øver
ste lag af dødt materiale skal afskrælles.
For her ligger en del af de næringsstoffer,
som skal fjernes for at vedligeholde heden.
Den er nemlig fra gammel tid et plante
samfund, der er knyttet til næringsfattige
arealer. Det, der skal gøres er på moderne
vis, at efterligne de tidligere hedebønders
driftsmetoder, som har været praktiseret
i hundredvis af år. Forfatteren går derfor
stærkt i rette med moderne pleje-luner,
som græsning og rewilding. De metoder
hjælper efter hans opfattelse ikke og holder
ikke græsser og opvækst af fyrretræer nede.
Bogen er værd at læse for alle med in
teresse for denne specielle og for mange
mennesker spændende natur og måske
især for dem, som forvalter disse arealer.
Den er krydret med mange gode fotos og
grafer som illustrerer og understøtter be
skrivelserne af hedens udvikling. Teksten
er letlæselig, til tider noget tør, og sine ste
der letantændelig, hvor forfatteren går tæt
på forskere, som giver udtryk for en anden
opfattelse af, hvad der er til hedens bedste.
Dette er sikkert ikke uden grund, og som
det flere steder gøres opmærksom på, ’er
der plads til betydelige forbedringer’.
Steen Stensen Blicher beskrev den
vidstrakte hede og gjorde den kendt blandt
store dele af befolkningen, og flere kunst
nere og lærde tog den lange tur til Jylland
for at opleve hedens storhed. Forfatteren
vil gerne gå i Blichers fodspor og fremvise
vidstrakte åbne heder med en violet-blom
strende hedelyng, så langt øjet rækker, men
den vandring kan let blive en vandring
gennem græs- og skovlandskaber, for der
er næppe politisk og økonomisk vilje til at
bruge de nødvendige midler til at vedlige
holde de danske heder.
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Klippekrabber i Vadehavet:
en trussel mod den lokale flora og fauna?
Trine K. Vogensen1, Martin B. Nielsen1 & K. Thomas Jensen1
Der registreres hyppigt tilfældige fund af
eksotiske planter og dyr i den danske natur.
Mange af dem er ankommet ved menne
skets hjælp som blinde passagerer i forbin
delse med varetransporter og ballastvand.
De fleste af disse arter har kun et kortvarigt
ophold, og bliver ikke en integreret del af
den danske flora og fauna. De har typisk
ikke de rette tilpasninger til de herværende
miljøforhold. Men nogle introducerede
arter kan leve her, og en del lever så godt,
at de ender med at blive invasive. Dette er
fremmede arter, der har spredningsmæssig
succes, og som har indflydelse på den loka
le flora og fauna.
De to nye asiatiske krabbearter Stribet
Klippekrabbe (Hemigrapsus sanguineus)
og Pensel-klippekrabbe (H. takanoi), der
inden for det sidste årti har spredt sig i
Vadehavet, er gode eksempler på invasive
arter. Det anses for mest sandsynligt, at
arterne er dukket op som blinde passagerer
i ballastvand eller evt. over kortere afstande
fasthæftet til bevoksninger på skibe (Gol
lasch 1999). Meget tyder på, at krabberne

er introduceret til Europa ad flere omgan
ge. De er første gang registreret i Danmark
på Rømø i 2011 (Jensen 2017). Nu er de så
dominerende på østersrev i Vadehavet, at
spørgsmålet er, om ikke deres betydning
som konsumenter allerede overgår Almin
delig Strandkrabbe (Carcinus maenas) i
dele af vadehavsområdet.
På det seneste er der også indberetninger
om fund af Pensel-klippekrabbe fra Lim
fjorden og fra Østersøområdet ved Als
ifølge oplysninger fra Miljøstyrelsen. Deres
ankomst til det danske Vadehav er ikke
uventet på baggrund af det spredningsfor
løb, der er iagttaget ved den europæiske at
lanterhavskyst siden begyndelsen 1990’erne.
Pensel-klippekrabbe blev første gang
observeret ved La Rochelle i Frankrig i
1994, og Stribet Klippekrabbe blev første
gang observeret i Le Havre, Frankrig, i
1999 (Dauvin 2009). Igennem det følgende
årti blev begge arter observeret successivt
i Holland, Tyskland og endelig i Danmark
i 2011 (Landschoff et al. 2013). Siden er
de også dukket op i Wales og Kent i Stor

Summary
Since 2011 the two Asian shore crabs Hemigrapsus sanguineus
and Hemigrapsus takanoi have spread into the Danish Wadden
Sea, where the European green crab (Carcinus maenas) otherwise
has been the only crab species present. Both crabs have success
fully colonized oyster reefs (Magallana gigas previously named
Crassostrea gigas) and they do now occur in high densities on the
studied reefs. The crabs inhabiting reefs are small with a range of
carapace widths (cw) from 6 to 24 mm. We have analyzed speci
mens of the two Asian crabs together with other co-occurring in
vertebrates collected in winter 2018 for the stable isotopes 15N and
13
C to examine their position in the food web on an oyster reef.
On average the males of H. takanoi are positioned like the Euro
pean green crab and the Common starfish at a trophic level (TL)
close to 3. However, we found a positive correlation between cw
and trophic level (R2=0.78) of males suggesting that they become

1

britannien (Wood et al. 2015). Inden den
europæiske kolonisering begyndte, havde
den ene af arterne (Stribet Klippekrabbe)
kolonisereret en strækning fra North Ca
rolina til Maine i USA, med start ved New
Jersey i 1988 (McDermott 1998).
De to krabber er oprindeligt hjemmehø
rende ved den asiatiske Stillehavskyst i
det Japanske og Østkinesiske hav mellem
Sakhalin i nord og Hongkong og Taiwan
i syd (d’Udekem 2006; Marin 2017). Ikke
alene har de to krabbearter spredt sig med
stor hastighed, de har også opbygget store
bestandstætheder, hvor der lokalt på stille
havsøstersrev er registreret tætheder på op
mod 150 ind m-2 alene af Stribet Klippe
krabbe 7 år efter det første fund (Jungblut
et al. 2017). De asiatiske klippekrabber
bliver ikke så store som Almindelig Strand
krabbe, men da hannerne har en relativt
større klosaks end strandkrabber, kan de
forventes at håndtere større muslinger end
strandkrabber af samme størrelse.
Det overordnede spørgsmål er nu, hvordan

more carnivorous with size. The smaller female H. takanoi were
close to a TL of 2.5 and H. sanguineus specimens were in between
males and females of H. takanoi. Our stable isotope analysis does
support Mytilus edulis as a potential food item to the Asian crabs
as also confirmed by ongoing lab studies. Recognizing that M.
edulis is experiencing competition from the invasive oyster, pres
sure from the voracious Asian crabs could further deteriorate the
conditions for mussels in the Wadden Sea. Additional studies are
needed to clarify the possible impact of the Asian crabs on re
cruitment of mussels. A declining stock of mussels could have
negative consequences for Oystercatchers (Haematopus ostralegus) and Eiders (Somateria molissima) as both have mussels as an
important component of their diets.
Keywords: invasive crabs, Hemigrapsus sanguineus, H. takanoi,
Wadden Sea, habitat, position in food web.

Akvatisk Biologi, Institut for Biologi, Aarhus Universitet, Ole Worms Allé 1, Bygn 1134, 8000 Aarhus C, Danmark

Flora og Fauna årg. 125 s. 15-23

VIDENSKABELIG ARTIKEL

dette utilsigtede eksperiment med intro
duktion af to nye konsumenter vil påvirke
den hjemmehørende flora og fauna. Er
der plads til to arter, der tilsyneladende
indtager samme position i fødenettet som
Almindelig Strandkrabbe, eller udviser
arterne en form for ressourcedeling, der
muliggør sameksistens? Vi har beskrivelser
af Stribet Klippekrabbes fødevalg fra andre
geografiske områder, mens fødebiologien
af Pensel-klippekrabbe ikke har været
undersøgt. Pensel-klippekrabbe blev først
udskilt fra H. penicillatus i 2005 (Asakura
& Watanabe 2005), og denne arts biologi er
langt mindre velbeskrevet end Stribet Klip
pekrabbers. På grund af den morfologiske
lighed er det implicit antaget, at arterne har
nogenlunde samme fødeemner. Det er dog
vigtigt at få fastslået, hvilken betydning de
har i det danske Vadehav, der principielt
udgør et ny scenarie med de her herskende
økologiske forhold (temperaturvariation og
udbud af fødeemner).
Udover at give en karakteristik af de
observerede populationers køns- og stør
relsessammensætning er det formålet
med nærværende undersøgelse at give en
beskrivelse af de to arters trofiske placering
i forhold til konkurrenter, samt mere speci
fikt at vurdere deres potentielle betydning
for rekruttering af blåmuslinger. Kon
sumption af blåmuslinger kunne bidrage til
yderligere pres på Almindelig Blåmusling
(Mytilus edulis), der i forvejen kan forven
tes at være presset af føde- og pladskonkur
rence fra Stillehavsøsters (Magellana gigas),
der i vid udstrækning har etableret sig på
blåmuslingebanker. Det kan få betydning
for fødegrundlaget for de vandfugle, der
som Ederfugl (Somateria molissima) og
Strandskade (Haematopus ostralegus) er
afhængige af blåmuslinger (Laursen et al.
2010; Cervencl et al. 2015).
Krabbers fødevalg under naturlige for
hold kan være vanskelig at afdække, idet
maveanalyser hos krabber kan et give et
fejlagtigt billede af fødens sammensæt
ning. Krabber konsumerer typisk ikke hele
organismer, men derimod fragmenterede

vævsstykker. Fortærede muslinger og an
dre skalbærende organismer, som krabber
ofte indtager, vil typisk være umulige at
identificere i maveindholdet, da væv fra
muslinger og snegle bliver fortæret uden
skaldele. Laboratorieforsøg med krabber
kan være velegnede til at afklare deres
konsumption af udvalgte fødeemner, men
giver ikke isoleret set en dækkende beskri
velse af fødevalget ’in situ’. Vi har valgt at
benytte naturligt forekommende kvælstofog kulstofisotoper (15N og 13C), der har vist
sig at være nyttige til at afdække organis
mers placering i et fødenet (Layman et al.
2012). Isotop-markørerne giver et billede
af den trofiske placering af de undersøgte
organismer integreret over tid (måneder),
og de bidrager således med mere end det
øjebliksbillede, som maveanalyser typisk
giver.
METODER
Indsamling af klippekrabber og andre
invertebrater til isotopanalyse blev fore
taget 22.03.18 og 10.04.18 på et østersrev
ved Rømøs nordøstkyst (55°11’17.9 N,
8°35’41.0 E) (Fig. 1a). Desuden indgår in
divider af Stribet Klippekrabbe indsamlet
17.02.18 sydøst for Mandø (55°15’52.9
N, 08°38’28.5 E). Foruden indsamling af
krabber til isotopanalyse er der indsamlet
krabber til analyse af artssammensætning
samt størrelses- og kønsfordeling. Udover
krabber indsamlet ved østersrevet ved
Rømø er der suppleret med klippekrabber
indsamlet af Emil Vesterager (Naturvejle
der, Vadehavscentret) fra andre østersrev i
tidevandsområdet mellem Mandø Lånings
vej og Rømødæmningen i vintermåneder
ne 2017-18. Krabberne er typisk fundet
skjult mellem østersskaller under lavvande.
Skjoldbredden af de indsamlede krabber
er blevet målt på det bredeste stykke af
rygskjoldet med en elektronisk skydelære.
Krabberne blev arts- og kønsbestemt efter
opmålingen. Alt indsamlet dyre- og plan
temateriale til isotopbestemmelse er efter
identifikation blevet anbragt individuelt i
en fryser ved -20° C.
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Identifikation af de to krabbearter
De to klippekrabbearter har et firkantet
rygskjold med 3 torne på begge sider (Fig.
1b), hvor Almindelig Strandkrabbe har
et mere trapezformet rygskjold med 5
torne på begge sider. Stribet Klippekrabbe
har fået sit danske navn efter de lyse ben
med mørke striber. Derudover er den
kendetegnet ved at have et rygskjold med
farvenuancer, der spænder fra purpur over
brun til grøn. Hanner har større klosakse
end hunner, der er kendetegnet ved en
bred og mere rund bagkrop i kontrast til
hannernes spidse til trekantede bagkrop
(Fig. 1c). Pensel-klippekrabbe har typisk
mindre tydelige striber på benene end Stri
bet Klippekrabbe (Fig. 1b). Pensel-klippe
krabbe har sit danske navn efter hannens
lysebrune til gullige børster ved basis af
klosaksens yderste led (dactylus), hvor Stri
bet Klippekrabbes hanner samme sted har
en læderagtig udposning/pude (Asakura &
Watanabe 2005) (Fig. 1d og 1e). Både hun
ner og hanner af de to arter kan kendes fra
hinanden på udseendet af en forhøjet kant
bag øjet (Fig. 1f og 1g), der hos Penselklippekrabbe er delt i 3 uens segmenter,
men som er sammenhængende hos Stribet
Klippekrabbe (Wood et al. 2015).
Isotopanalyse
I nærværende undersøgelse vil vi beskrive
klippekrabbernes placering i fødenettet i
forhold til konkurrerende predatorer på
basis af de to naturligt forekommende
stabile isotoper 15N og 13C. Den relative
forekomst af kvælstofisotopen 15N i forhold
til 14N i dyre- og plantevævsprøver kan
sammenholdt med referenceværdier give
oplysninger om organismens trofiske ni
veau (primærproducenter = 1, primærkon
sumenter = 2, sekundærkonsumenter = 3,
tertiærkonsumenter = 4), idet der sker en
fraktionering mellem de to isotoper. Den
tungere 15N isotop udskilles langsommere
end 14N isotopen. Typisk vil man finde, at
der sker en relativ øgning i forholdet mel
lem 15N og 14N isotoperne med godt 3.4 ‰
fra byttedyr til rovdyr (Minagawa & Wada
1984). Kulstofisotopen 14C ændrer sig ikke
i samme omfang som kvælstofisotopen

Figur 1.
a Østersrev ved Rømøs nordøstkyst (horisontlinien er Juvre diget)
ved ebbe 10.04.2018. På det indsatte foto ses sammenhængende
skaller efter døde østers. Ofte ses klippekrabber skjult i sådanne
skaller ved lavvande.
b Dorsalsiden af Pensel-klippekrabbe (H. takanoi) (tv) og Stribet
Klippekrabbe (H. sanguineus) (th).
c Ventralsiden af hun (tv) og han (th) af Pensel-klippekrabbe (H.
takanoi).
d Klosaks med pude ved basis af dactylus hos Stribet Klippe
krabbe (H. sanguineus).
e Klosaks med gullige børster ved basis af dactylus hos Pensel-
klippekrabbe (H. takanoi).
f Sammenhængende forhøjet kant (markeret med hvid pil) under
øjet hos Stribet Klippekrabbe (han) (H. sanguineus).
g Tredelt kant (markeret med tre pile) under øjet hos Pensel-
klippekrabbe (han) (H. takanoi).
gennem fødekæden. Fraktionering i for
hold til 13C-isotopen er omkring 1 ‰ per
trofisk niveau (DeNiro & Epstein 1978).
Den relative forekomst af denne isotop
afspejler basis i fødekæden, idet autotrofe
organismer (planter og alger) typisk udvi
ser forskellige værdier af forholdet mellem

Figure 1.
a Oysterreef (Magellana gigas) at the Northeast coast of Rømø (Danish Wadden Sea) at low water 10 April 2018. Insert: coherent
shells after dead oysters. Many Asian crabs find a hide within the
dead shells of oysters.
b Dorsal view of H. takanoi (left) and H. sanguineus (right)
c Ventral view of a male H. takanoi (left) and a female H. takanoi
(right)
d Cheliped with a fleshy vesicle at the base of dactylus of H. sangui
neus
e Cheliped with setal patch (yellow setae) at the base of dactylus of
H. takanoi
f Continuous suborbital ridge (arrow) of H. sanguineus (male)
g Suborbital ridge divided in 3 unequal segments (arrows) of H.
takanoi (male)

C- og 13C-isotoperne bl.a. betinget af de
res fotosyntesesystem (Layman et al. 2012).
Betegnelserne δ15N og δ13 C angiver den
relative forskel mellem isotopforholdet i en
prøve og i en standard i promille.
14

Vi har analyseret prøver fra de to klippe
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krabbearter for at fastlægge deres position i
fødekæden (trofisk niveau) og for at under
søge om den trofiske placering er afhængig
af køn, størrelse og krabbeart. Samtidig har
vi foretaget tilsvarende analyser af Almin
delig Strandkrabbe og Almindelig Søstjer
ne (Asterias rubens). De forventede føde
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emner for klippekrabberne er arter, som
er knyttet til østersrevet, og som udviser
beskeden mobilitet. I analysen har vi bl.a.
inkluderet data fra Stillehavsøsters, Almin
delig Blåmusling og Tøffelsnegl (Crepidula
fornicata) indsamlet på et østersrev ved
Rømø, hvor også de analyserede individer
af Pensel-klippekrabbe er blevet indsamlet
(marts og april 2018). Til sammenligning
har vi undersøgt Stribet Klippekrabbe
indsamlet fra et østersrev ved Mandø (ind
samlet 17. 02.18).
De indsamlede og nedfrosne prøver til
isotopanalyse blev frysetørret og herefter
opbevaret i eksikator indtil efterfølgende
tørring ved 60°C i et døgn. Efter endt
frysetørring og varmebehandling blev hver
prøve knust i en agatmorter, og 300-500 μg
væv blev afvejet og pakket i små tinkapsler.
For hver række af prøver til analyse indgik
også en gelatinestandard med kendt iso
topværdi som kontrol. Prøverne blev analy
seret i et atomabsorptionsspektrofotometer
på Syddansk Universitet (IRMS, Isotope
Ratio MS, med en Elemental Analyzer,
Flash 2000, fra Thermo Scientific).
Da der ikke blev fundet individer af Stribet
Klippekrabbe på østersrevet ved Rømø,
blev tidligere indsamlede og ethanolkon

serverede individer af disse benyttet til
isotopanalysen. En sammenligning af fros
ne og ethanolkonserverede Pensel-klippe
krabbeindivider viste ingen signifikant
forskel i δ15N og δ13C værdier.

Position i fødenettet
Til analyse af krabbernes 15N og 13C signa
turer er anvendt forholdsvis små krabber,
som er repræsentative for krabbepopulatio
nerne i vintermånederne og det helt tidlige
forår på de undersøgte østersrev. Som det
fremgår af Fig. 3 har Pensel-klippekrabbe
hanner et lidt højere trofisk niveau end
hunner baseret på δ15N værdierne. For
Stribet Klippekrabbe er hanner og hunner
puljet, idet de ikke udviste forskelle i iso
topsignatur. De placerer sig mellem Pen
sel-klippekrabbehanner og -hunner. δ15N
værdierne for Almindelig Strandkrabbe og
Almindelige Søstjerne er helt overlappende
med Pensel-klippekrabbehanner. Idet vi
antager, at Almindelig Blåmusling i langt
overvejende grad lever af planteplankton,
har den et trofisk niveau på 2. Det indebæ
rer, at klippekrabbernes trofiske niveau va
rierer fra gennemsnitlig 2.2 til 3.3 afhængig
af art, størrelse og køn. Tilsvarende er det
trofiske niveau for Almindelig Søstjerne og
Almindelig Strandkrabbe på henholdsvis
2.8 og 2.9.

RESULTATER
Forekomst og bestandskarakteristik
De to klippekrabbearter er udbredt på rev
domineret af Stillehavsøsters i Vadehavet,
men forekommer også på blåmuslinge
banker. Ved lavvande skjuler de sig bl.a.
i efterladte skaller fra Stillehavsøsters og i
sprækker og hulrum under Stillehavsøsters.
Der er endnu ikke foretaget en systematisk
gennemgang af østersrev i Vadehavet, men
vi har undersøgt rev i tidevandsområdet
mellem Rejsby og Rømødæmningen. På
disse er der tætte bestande af klippekrab
ber. Mens Pensel- klippekrabbe er fundet
på alle de undersøgte banker, er Stribet
Klippekrabbe ikke observeret på banken
nord for Rømødæmningen (Juvrebanken,
Tabel 1). Blandt de indsamlede krabber er
der omtrent en ligelig fordeling af hanner
og hunner for begge arter. Den største
skjoldbredde af de indsamlede krabber er
24 mm og 21 mm for henholdsvis Pen
sel-klippekrabbe og Stribet Klippekrabbe
(Fig. 2). Som det ses af størrelsesfordelin

Tabel 1: Karakteristik af Stribet Klippekrabbe og Pensel-klippe
krabbe populationer på forskellige lokaliteter (WGS-koordinater) i
det danske Vadehav. Kønsratio, minimum-maksimum skjoldbred
de og forholdet mellem antallet af de to arter er angivet. Alle data
er baseret på indsamling i perioden: 12-01-2018 til 10-04-2018.
Lokalitet

gen af de to krabbearter, domineres bestan
dene af individer med skjoldbredder fra 9
til 20 mm i vintermånederne og det tidlige
forår, hvor indsamlingerne er foretaget.

Position

Characteristics of H. sanguineus and H. takanoi populations from
sampling sites in the Danish Wadden Sea. All data are based on
samples collected in the period from January 12 to April 10 2018.
Kønsratio: Sex ratio F/M; Skjoldbredde: carapace width (mm); Hs/
Ht: ratio between numbers collected of the two species.

Stribet Klippekrabbe

Pensel-klippekrabbe

(H. sanguineus)

(H. takanoi)

Arts-ratio

Østersrev

WGS – koordinater

Køns-ratio
(F/M)

Skjold-bredde (mm)

Køns-ratio
(F/M)

Skjold-bredde
(mm)

(Hs / Ht)

Vester Vedsted

N(55°29,304)
E(08°65,266)

(11/25)

8,0 - 17,4

(11/9)

9,1 – 24,0

(36/20)

SØ Mandø

N(55°15,529)
E(08°36,285)

(20/22)

5,4 - 20,7

(19/14)

8,9 - 15,6

(42/33)

Rømø NØ

N(55°11,386)
E(08°35,29)

(0/0)

---

(32/36)

4,3- 22,4

(0/68)
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Forskydning i forhold til det relative niveau
for δ14C-værdierne afspejler, at klippekrab
berne og de andre predatorer udviser en
vis differentiering i fødevalget. Vi har ikke
på nuværende tidspunkt fået en tilstræk
kelig dækkende indsamling af de autotrofe
organismer, til at vi kan klarlægge, hvilke
autotrofe organismer, der måtte indgå i
føden for klippekrabberne, men da Stribet
Klippekrabbe og Pensel-klippekrabbehun
ner har trofisk niveau på under 3, indgår
der en vis mængde i deres føde. En mere
nuanceret analyse af det blandingsforhold,
hvormed forskellige fødeemner indgår i
krabbernes fødevalg, forudsætter isotop
data for alle potentielle fødeorganismer på
den undersøgte lokalitet.
Ud fra de her præsenterede data er det
plausibelt, at Tøffelsnegl og Blåmusling
udgør en del af fødegrundlaget for klip
pekrabberne, mens det er mindre oplagt
at Stillehavsøsters også er et fødeemne.
Igangværende laboratorieforsøg med klip
pekrabber bekræfter, at Almindelig Blå
musling er et vigtigt fødeemne for klippe
krabber uanset art og køn, men størrelsen
af de blåmuslinger, som de kan håndtere,
er afhængig af krabbestørrelse (Rebecca J.
Nielsen, pers. comm. 2019)
Forskellen mellem hanner og hunner hos
Pensel-klippekrabben kan være et resultat
af størrelsesforskelle trods det beskedne
størrelsesspektrum af de undersøgte
krabber, idet der er en positiv sammen
hæng mellem krabbestørrelse (skjoldbred
de) og trofisk niveau for hanner (Fig. 4).
Det ses således, at 78 % af variationen i
trofisk niveau kan forklares med krabbe
størrelse, der for krabber mellem 10 og
18 mm i skjoldbredde varierer fra 2,4 til
3. En tilsvarende sammenhæng ses ikke
hos hunner (R2 = 0,04) inden for det stør
relsesspektrum, hvor vi har data. For de
mindste Pensel-klippekrabbehanner ser det
således ud til, at alger må udgøre en større
del af fødegrundlaget end for de største,
der må beskrives som rene carnivorer på
nærværende habitat. Hos hunnerne er der
ikke en sådan sammenhæng.

Figur 2. Størrelsesfordelinger (skjoldbredde) af hanner og hunner af indsamlede Stribet
Klippekrabbe og Pensel-klippekrabbe på rev af Stillehavsøsters ved Rømø og Mandø i ja
nuar-marts 2018.
Frequency of sizes (carapace width) of males and females of H. sanguineus and H. takanoi
collected from the oysterreefs at Rømø and Mandø from January to March 2018.
DISKUSSION
De østersrev vi har undersøgt ligger alle
i Juvre Dybs tidevandsområde (mellem
Rømø- dæmningen og Mandø Ebbevej).
Mens Pensel-klippekrabbe er fundet på de
tre rev, fandt vi ikke Stribet Klippekrabbe
på revet ved østsiden af den nordlige del af
Rømø. Hvorvidt det skyldes en tilfældig
hed eller kan tilskrives nogle miljøfaktorer,
er uafklaret, men i det tyske vadehavsom
råde har man fundet, at de to arter udviser
en vis habitatdifferentiering betinget af bl.a.
eksponeringsgrad og substrattype (Lands
choff et al. 2013). Af de to arter dominerer
Stribet Klippekrabbe typisk på de mere
eksponerede lokaliteter, mens Pensel-klip
pekrabbe foretrækker mere beskyttede
områder (Dauvin 2009; Landschoff et al.
2013). Vi har ikke målinger, der kan un
derstøtte, om det kan være en forklaring på
den observerede fordeling af krabberne.
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De undersøgte populationer af Stribet
Klippekrabbe er domineret af forholdsvis
små individer i betragtning af, at de kan
opnå en skjoldbredde på 44 mm og 36
mm for henholdsvis hanner og hunner
(McDermott 1998). Pensel-klippekrabbe
er repræsenteret af individer, der både for
hanner og hunner er lidt større end til
svarende hos Stribet Klippekrabbe. Ifølge
litteraturen er maksimalstørrelsen af Pen
sel-klippekrabbe angivet til 45 og 35 mm
for henholdsvis hanner og hunner (Marin
2017).
Uagtet at det er forholdsvis små individer
af klippekrabber, vi har fundet i det tidlige
forår, kan krabberne dog allerede være
kønsmodne. Vi har en tidligere observation
af Stribet Klippekrabbe med skjoldbredde
på 15 mm, der blev indsamlet på østersre
vet ved Vester Vedsted (december 2015),
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med ca. 4300 æg. Pensel-klippekrabbe kan
allerede ved skjoldbredde på kun 6-7 mm
være ægbærende (van den Brink & Hutting
2017), og for Stribet Klippekrabbe er 12
mm minimumstørrelsen af ægbærende
hunner (Klassen 2012).
Af de to klippekrabbearter er det især Stri
bet Klippekrabbe, der er velbeskrevet med
hensyn til fødebiologi, idet Pensel-klippe
krabbe først blev udskilt fra H. penicillatus
i 2005 (Asakura & Watanabe 2005). Stribet

Klippekrabbe er en alsidig konsument, der
kan ernære sig af et bredt spektrum af de
alger og dyr, der lever på klippekyster og
østersrev, omend der ser ud til at være en
præference for animalsk føde (Griffen et
al. 2015). Fastsiddende eller langsomt be
vægende muslinger og snegle udgør en do
minerende del af fødens sammensætning.
Med deres relativt kraftige klosaks kan
især hanner forventes at være i stand til at
knuse større muslinger end en strandkrab
behan af samme størrelse. I nærværende

Figur 3. δ15N (‰) og δ13C (‰) i udvalgte organismer fra østersrev
(Magallana gigas) ved Rømø (bortset fra Stribet Klippekrabbe,
indsamlet d 17. februar sydøst fra Mandø). Spredningen angiver
95%-konfidensinterval (under antagelse af at værdierne er nor
malfordelt) (et datapunkt for én hun Pensel-klippekrabbe viste
en δ15N værdi på 19,71 og betragtes som outlier og er derfor ikke
medtaget). I parentes for de forskellige undersøgte arter er angivet
antal replika samt for krabberne minimum- og maksimumstørrelse
af undersøgte individer. De to blå stiplede linier angiver forventet
δ13C for henholdsvis trofisk niveau (TN) 3 og 4 med udgangspunkt
i, at Almindelig Blåmusling repræsenterer TN = 2, og at den trofi
ske fraktionering af 13C isotopen er på 1 ‰. De røde stiplede linier
angiver δ15N for henholdsvis TN 2 og 3 under antagelse en trofisk
fraktionering på 3.4‰. Cirkel: primærkonsumenter; firkant:
sekundærkonsumenter.

undersøgelse har der især været fokus på
Pensel-klippekrabbe, da den i vinteren og
det tidlige forår 2018 var den eneste af de
to klippekrabbearter på det undersøgte
østersrev ved Rømøs nordøstkyst. Selv om
vi ikke har en kvantitativ opgørelse af de
potentielle fødeemner på østersrev, er der
ikke tvivl om, at på de undersøgte rev er
Tøffelsnegl og forskellige arter af rurer og
strandsnegle foruden Stillehavsøsters de
vigtigste, omend de ikke vedvarende alle
er tilstede i de størrelser, der matcher, hvad

Figure 3. δ15N (‰) og δ13C (‰) of selected invertebrates from the
oysterreef (Magallana gigas) at Rømø (except specimens of H. san
guineus collected on 17 February Southeast of Mandø). Error bars
indicate 95%-confidence intervals (assuming that data follow a normal distribution). One female H. takanoi showing a δ15N = 19,71 is
considered as an outlier and not included in the analysis. In brackets
for each species: number of replicates and size range (carapace width)
of the examined specimens. Blue dotted lines: expected δ13C for trophic level (TL) 3 and 4, respectively, assuming that Mytilus edulis is
at TL 2, and a trophic fractionation at 1 ‰. Red dotted lines: expected δ15N for TL 2 and 3 assuming a trophic fractionation at 3.4 ‰.
Circles: Primary consumer; Squares: Secondary consumers.
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klippekrabberne kan håndtere. Selvom
begge klippekrabbearter kan konsumere
alger, viser forsøg, at det er konsumption af
dyr, der giver energetisk overskud og som
også bidrager til opbygning af lipidlaget i
hepatopancreas, der er et vigtig bidrag til
afkomsproduktion (Griffen et al. 2015).
Baseret på vores isotopanalyser af krabber
indsamlet i det tidlige forår tyder alt på, at
Almindelig Strandkrabbe har fået et par
fødekonkurrenter med de to klippekrabber.
Selvom signaturen af de stabile isotoper
afspejler fødevalget gennem en længe
re periode end det øjebliksbillede, som
maveanalyser giver, så kan signaturen dog
sagtens ændre sig mellem sæsoner, idet ud
buddet af tilgængelige fødeemner for krab
ber kan forventes at udvise sæsonmæssig
variation. Værdierne for kulstofisotopen i
Pensel-klippekrabbehanner og Almindelig
Strandkrabbe viser en større forskel (frakti
onering) end ventet, hvis enten Tøffelsnegl
eller Almindelig Blåmusling skulle være
eneste fødekilde for dem, selvom isotop
fraktioneringsgraden også er underlagt en
vis variation. Det tyder på, at der i deres
føde må indgå organismer på samme trofi
ske niveau som blåmuslinger men med en
større δ13C-værdi.
Sammenhængen mellem skjoldbredde
og trofisk niveau tyder på, at andelen af
alger i føden aftager med krabbestørrel
sen. Men der er ingen tvivl om, at de to
krabbers succes beror på, at de er alsidige
konsumenter, der kan udnytte mange
af de organismer, der er knyttet til blå
muslingebanker og østersrev. For Stribet
Klippekrabbe, der som angivet ovenfor, er
den bedst undersøgte art, ser det ud til, at
blåmuslingearter både i klippekrabbernes
oprindelsesområde og i de koloniserede
områder er et vigtigt byttedyr (Lohrer et al.
2000; Brousseau et al. 2014). Nærværende
undersøgelse tyder også på, at blåmusling
er et vigtigt byttedyr for Pensel-klippe
krabbe, og det bekræftes af igangværende
laboratorieforsøg (Rebecca J. Nielsen, pers.
comm. 2019). Spørgsmålet er så, om der
nu med tre blåmuslingeædende krabbe

Figur 4. Sammenhæng mellem skjoldbredde og trofisk niveau hos Pensel-klippekrabbe
hanner. Beregnet under antagelse af at Almindelig Blåmusling repræsenterer et trofisk
niveau på 2. Hunner af Pensel-klippekrabbe viser ikke en tilsvarende sammenhæng (R2 =
0, 04).
Trophic level versus carapace width of H. takanoi males. For estimating the trophic level from
δ15N-values it is assumed that the mean δ15N of Mytilus edulis specimens represents a trophic
level equal to 2. For female H. takanoi there is no correlation between carapace width and
trophic level probably due to the limited size range.
arter på østersrev og blåmuslingebanker i
Vadehavet er et større predationstryk på
Almindelig Blåmusling?
Vi ved ikke om, den samlede tæthed af
juvenile krabber er større nu, end da
Almindelig Strandkrabbe var eneste krab
beart. Det er muligt, at klippekrabber
kan fortrænge juvenile strandkrabber fra
klippekrabbernes foretrukne habitat som
påvist i flere studier (Lohrer et al. 2000;
Landschoff et al. 2013). Eksperimenter
har vist, at juvenile strandkrabber kan for
trænges af Pensel-klippekrabbe af samme
størrelse. Modsat kan voksne strandkrab
ber fortære klippekrabber, men det betyder
formentlig mindre i vadehavet, idet voksne
strandkrabber især forekommer uden for
tidevandszonen. Vores observationer viser,
at klippekrabber findes på østersrev hele
året, mens juvenile strandkrabber migrerer
fra rev og banker i det sene efterår (Thiel &
Dernedde 1994). Vi har ikke informatio
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ner, der viser, at Pensel-klippekrabbe, som
i oprindelsesområdet i det japanske hav,
også forekommer på egentlige blødbunds
lokaliteter (Marin 2017). Det er muligt, at
krabbetætheden ikke i gennemsnit er stør
re i de enkelte habitater nu, hvor tre arter
er i spil, end da Almindelig Strandkrabbe
var eneste art, men til gengæld er der en
permanent tilstedeværelse af krabber på
østersrev.
Selvom en stor del af de tilstedeværende
klippekrabber er små, betyder det ikke
desto mindre, at de i kraft af en stor tæthed
potentielt kan udøve et betydeligt predati
onstryk på blåmuslinger fra deres settling
i maj-juni (Jensen & Jensen 1985) til de
opnår en skallængde på 20 mm (Rebecca J.
Nielsen, pers. comm.). Laboratorieforsøg
har afhængigt af bl.a. temperatur, krabbeog muslingestørrelse vist predationsrater
per krabbe per døgn fra 10 til over 100
individer. Med bestandstætheder af klippe
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krabber på 100 ind pr m2 kan krabberne
selv med en konsumptionsrate på kun 10
ind per krabbe per døgn nå at fortære en
betydelig andel af en årgang muslinger, in
den de når et eventuelt størrelsesrefugium.
Men et er, hvad laboratoriemålinger viser,
noget andet er, hvad der sker under natur
lige forhold, hvor en række faktorer har
indflydelse på konsumptionsraten, herun
der alternative fødeemner og byttedyrenes
tilgængelighed i forhold til krabbernes
lokalisering. Dertil kommer at konsump
tionsraten kan påvirkes af svingninger i
temperatur, vanddækning og andre mil
jøforhold. Flere undersøgelser peger på,
at Stribet Klippekrabbe kan kontrollere
rekruttering af blåmuslinger (DeGraaf &
Tyrrell 2004; Brousseau et al. 2014). Dog
kan vi ikke uden videre ekstrapolere dette
til forholdene på de danske østersrev. Her
må vi nøjes med at fastslå, at klippekrabbe
arterne har et potentiale til at kunne kon
trollere blåmuslingebestanden.
Krabberne ser ikke ud til i større udstræk
ning at være begrænset af lokale miljøfor
hold og fjender i de koloniserede områder.
Der er dog grænser for deres udbredelse
langs salinitetsgradienter. Mens Pen
sel-klippekrabbe kan forekomme i områder
med en salinitet ned til 12 psu, er Stribet
Klippekrabbe kun observeret på lokaliteter,
hvor saliniteten er større end 19 psu (base
ret på undersøgelser i Holland) (Gittenber
ger et al. 2010). I det tyske Vadehav er de
observeret at have overlevet 3 vintre i træk
med isdække og temperaturer ned til -2 C
(Landschoff et al. 2013), så de gennemsnit
lige fysiske forhold i Vadehavet vil næppe
for alvor begrænse klippekrabberne.
Der er observeret få parasitter i klippekrab
be-populationer og et lavere infektionsni
veau end i konkurrerende strandkrabbe
populationer i de nykoloniserede områder
(Goedknegt et al. 2017). For så vidt klippe
krabberne kun anvender østersrev, blåmus
lingebanker og kunstige hårdbundsubstra
ter som habitat, har de formentlig relativt
få predatorer. Disse habitater - og ikke
mindst østersrev med de mange revner,

sprækker og hulrum og revstrukturen i det
hele taget, yder krabberne god beskyttelse
mod de krabbeædende fugle og fisk, der
på sandbundshabitater kan fortære strand
krabber. Her ser især fladfisk som f.eks.
skrubber ud til at kunne reducere krabbe
bestanden gennem deres konsumption af
juvenile strandkrabber (Jensen & Jensen
1985). Flere vadefugle og måger kan også
fortære krabber, men østersrevet gør sand
synligvis krabberne utilgængelige. Strand
krabber ser også ud til at benytte rev og
banker som refugium for predatorer, mens
de er juvenile (Thiel & Dernedde 1994).
Inter- og intraspecifikke interaktioner
(predation, kannibalisme, interferens kon
kurrence) mellem de 3 krabberarter kan
resultere i en vis dødelighed, og de større
strandkrabber kan fortære de mindre klip
pekrabbeindivider (Lohrer 2002).
Idet klippekrabber i vid udstrækning er
knyttet til østersrev kan der være grund til
se nærmere på dette biogene revs struk
tur. I kontrast til hårdbundshabitater som
klipper og sten er biogene rev ikke statiske
strukturer. Østersrev vokser eller udvikler
sig med østersbestanden. Ifølge nyere tyske
undersøgelser er der foregået en udvikling
i strukturen af de oprindelige blåmuslinge
banker i Vadehavet, der er blevet koloni
seret af Stillehavsøsters (Reise et al. 2017).
I første fase udgjorde blåmuslinger det
substrat som østerslarverne i overvejende
grad etablerede sig på og det med negative
konsekvenser for blåmuslinger, der blev
overvokset af Stillehavsøsters. Efter flere
års eksponentiel vækst i Stillehavsøstersbe
standen, er de nu selv blevet det domine
rende substrat for nysettlende østerslarver
(Reise et al. 2017).
Der har på nogle rev udviklet sig en tre
dimensionel matrix bestående af sammen
hængende efterladte østersskaller og le
vende østers. I denne struktur forekommer
blåmuslinger ved basis mellem østers. Det
er foreslået, at disse rev, hvor Almindelig
Blåmusling og Stillehavsøsters sameksiste
rer, bliver kaldt ’oyssel reefs’ (Reise et al.
2017). Det ser ud til, at reduceret vækst hos
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blåmuslinger er prisen for at leve beskyttet
i forhold til predatorer. Med klippekrab
bearters kolonisering af østersrev og deres
refugier i den matrix af østersskaller, der
er opstået på udviklede rev, ser det ud til,
at blåmuslinger nu ikke længere undgår
predatorer her.
Det er vanskeligt at forudsige, hvordan
samspillet mellem de oprindelige og ny
etablerede arter vil udvikle sig. Der er i
Vadehavet opstået en blanding af arter, der
har forskellig evolutionær forhistorie. Som
i et utilsigtet eksperiment er de nu bragt
sammen på et biogent habitat, der udvikler
sig.
I Vadehavet er Almindelig Blåmusling et
vigtig byttedyr for ikke mindst Ederfugl og
Strandskade, og svingninger i blåmuslinge
bestanden har haft betydning for disse
fuglearter, for hvilke Vadehavet udgør en
vigtig del af deres habitat (Laursen et al.
2010). Da blåmuslinger i forvejen er pres
set af Stillehavsøsters som følge af både
plads- og fødekonkurrence fra Stillehavs
østers, vil klippekrabbernes konsumption
af blåmuslinger potentielt kunne blive kri
tisk for de muslingeædende fugle i Vade
havet, der er afhængige af blåmuslinger
som føderessource.
TAK
Vi vil gerne takke naturvejleder Emil
Vesterager på Vadehavscentret (Vester
Vedsted, Ribe) for indsamling af
klippekrabber.
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Den 125. årgang af Flora & Fauna er trykt og vi spørger:
Lille tidsskrift, endnu et jubilæum – og hvad så nu?
ALLE GODE GANGE TRE
Den spæde start og de første blade
“Det er en kjendsgerning, at interessen for
de forskjellige naturfag stadig vokser ude
blandt befolkningen, og dette gjælder ikke
mindst botaniken og zoologien.”

de vanskeligt at faa bagt, og venter derfor,
at en talrig Tilslutning til Bladet vil gjøre
det muligt for os snart at kunne foretage en
Udvidelse af Foretagendet.
Vi anbefaler hermed Flora og Fauna til
velvillig Modtagelse.”

Året var 1889. Initiativtagere til tids
skriftet var all-round entomologen A.C.
Jensen-Haarup og en kammerat fra semi
narietiden K. Hansen, som var botanisk
kyndig. På Gedved seminarium havde de
allerede i 1884 dannet Foreningen Flora
og Fauna, som dog blev opløst igen, efter
endt læreruddannelse.
De to første hæfter udkom 1889-91 og
de regnes tilsammen for første årgang af
Flora og Fauna.

Men ak og ve. Tidsskriftet giver underskud
og lukker i 1895. Garanterne mister en del
af deres indskud på 3 kr.

Anden årgang af Flora og Fauna
Herefter skal vi frem til 1893, hvor Jen
sen-Haarup genopliver tidsskriftet sammen
med den botanisk kyndige P.M. Pedersen.
15. juli 1893 udkommer 1. hæfte:

Ovenstående er et ganske kortfattet resume
fra Flora og Fauna, jubilæumshæfte 18841984, 90. årgang, hft. 3-4, hvor daværende
redaktør Edwin Nørgaard gennemgår
bladets og foreningens historie.
Både dette hæfte og de øvrige årgange af
Flora og Fauna kan læses eller downloades
fra foreningens hjemmeside: jydsknatur
historisk.dk eller blot floraogfauna.dk.

“Vi har valgt at lade Bladet begynde paa en
beskeden Maade, i Stedet for strax at slaa
saa store Brød op, som det muligt vilde fal

Så lykkedes det endelig
Jensen-Haarup lader sig ikke slå ud og fra
1899 udkommer tidsskriftet med 4 hæfter
pr. årgang. I 1902 er han lige ved at opgive
foretagendet, men han får en medredaktør
P. Esben Petersen og bladet kommer ind i
en opgangstid.
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Flora & Fauna årg. 100, hft. 3-4, 1994
Naturhistorie – in eller yt? spørger davæ
rende redaktør Thomas Secher Jensen og
giver selv indledningsvis en del eksempler
på, at naturen og naturhistorien er spræl
levende. Efter at feltet er ridset op, gives
stafetten videre til nogle af den tids me
ningsdannere:
”Man har derfor bedt en række personer
om at give deres helt frie fortolkning af
”Naturhistorien i dag”.
Deres betragtninger kommer vidt om
kring i emnet, og vi håber at de kan bruges
som en indgang til mange nye artikler i
bladet, hvis formål her ved indgangen til
de næste 100 årgange stadig er: ”at bringe
originale artikler om udforskningen af
Danmarks plante- og dyreliv”.”
Det er vigtigt, at interessen grundlægges,
mens børnene endnu kan undre sig og
lære at glædes over planternes og dyrenes
verden og dermed få ansvarsfølelse for vore
omgivelsers skæbne.
Thorkild A. Nielsen (i artiklen Naturhistorie og Biologi – i folkeskole og på seminarium)

... Men illustrationer skal også gøre teksten
mere indbydende. Ofte skal de reklamere,
så læseren får lyst til at gå i gang med læs
ningen.
Eigil Holm (i artiklen Om popularisering
af videnskab)
Kan naturen bære den ”voldsomme” aktivi
tet, spørger skeptikerne.
Spørgsmålet er i virkeligheden et ganske
andet: – Kan vi overhovedet leve uden? –
Hvorfor skal det hele i grunden være så
grønt? – Således står der i en gammel skov
rapport. – Og sådan kan en studepranger
spørge. – Men svaret er jo enkelt: – Vi er
ikke allesammen studeprangere.
Jørgen Mortensen (i artiklen Naturbehov
i den højtindustrialiserede tidsalder)
Den naturhistoriske interesse har for en
stund ”vundet” over emner som genma
nipulation, enzymer, immunologi o. lign.
Men ak, kun hos et lille mindretal fast
holdes interessen i årene, der følger. Sam
fundets dagligdag og udvikling tilskynder
overhovedet ikke til den form for interesse,
med mindre man er en af de specialiserede
naturbenyttere med interesse for og fordel
af naturkendskab. Det kan for eksempel
dreje sig om jagt, fiskeri, svampeplukning,
ornitologi o.s.v.
Svend Bichel (i artiklen Naturhistorien i
dag)
Vi har brug for er nogen, der kan fortælle
naturhistorier. Den information og de da
ta, der er nødvendige, ligger for vore fød
der, men vi drukner i de uoverskuelige da
ta. Det bliver ikke mere overskueligt af, at
profeter for den ene eller anden økologiske
bevægelse skyder op som svampe og har
alle patentløsningerne.
Vi har brug for at få samlet vores kon
krete viden sammen i overskuelige, hæ
derlige og interessante helheder. Jeg tror,
det kan være med til at overbevise os om
at følge Francis Bacons råd om at adlyde
naturens love.
Bent Lauge Madsen (i artiklen Den gode
naturhistorie)
Alle beskrivelser af en dyreart i håndbøger
går ud fra, at dyrene er ens. F.eks. står der
om kronhjorten, at hunneme og de unge
lever i flokke under anførsel af en hind,
og at hanneme kæmper om hindernes
gunst. Disse oplysninger gives, så man
tror, at alle kronhjorte er ens. Men det, der
driver evolutionen, er netop forskellene
mellem kronhjortene. Det er sjældent med
i håndbøgerne, for det er alt for komplice
ret at beskrive. Men det betyder, at det væ
sentlige for livets fortsættelse, nemlig de
forskelle, som evolutionen kan virke på, må
udelades. Det er der ikke noget at gøre ved.

Resolutioner vedtaget på den internatio
nale miljøkonference i Rio i 1992 peger på
bevarelsen af størst mulig biodiversitet på
Jorden som et overordnet mål.
Artsrigdom er et direkte udtryk for Jor
dens sundhedstilstand. Den nødvendige
forskning og overvågning er en naturlig
opgave for museerne.
Anders Holm Joensen (i artiklen De
naturhistoriske museer).
... OG HVAD SÅ NU
Jens Reddersen har været tidsskriftet en
dygtig og arbejdsom redaktør med et stort
fagligt netværk. Udholdende gennem
mange år. Han har i høj grad bidraget til
indeværende årsskrift, men træder dermed
ud af redaktionen. Tak til Jens for både
indsatsen og for godt humør undervejs!
Thomas Secher Jensen genindtræder i
rollen som chefredaktør og er fortsat zo
ologisk redaktør. Thomas har været aktiv
fortaler for den balance mellem digital og
konventionel publicering, som vi nu arbej
der med.
Vi er så heldige, at vi endelig har fun
det en ny botanisk redaktør. Det er Diana
Klynge Olesen, cand. scient. i biologi. Diana
arbejder i det private med kortlægning af
natur generelt samt større miljø-, myndig
heds- og vandløbsopgaver.
Ole F. Jensen indgår fremover i redakti
onen og er garant for, at den digitale del af
publiceringen også bliver tilgodeset. Ole er
tillige medlem af bestyrelsen i Jydsk Natur
historisk Forening.
Søren Kappel Schmidt har samlet over
sigten på disse sider sammen. Jeg er
pensioneret folkeskolelærer og arbejder
desuden med layout og medieopgaver. Som
alle andre i Jydsk Naturhistorisk Forening
vil jeg gerne på frivillig basis bidrage til,
at naturhistorien og den naturhistoriske
dannelse fremmes, til glæde og gavn for
os selv og naturen.
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OM REGISTERET [se INDEKS 18921994 på hjemmesiden, red.]
Det er ikke mange tidsskrifter i Dan
mark, ej heller i den vide verden, som
kan prale af at være udkommet i mere
end 100 år med 100 årgange. »Flora
og Fauna« kan, og Naturhistorisk fore
rting for Jylland har besluttet at fejre
jubilæet ved, udover udgivelsen af
jubilæumsheftet om »Naturhistorien
i dag« (årgang 100, hefte 3+4), at ud
arbejde et register over samtlige 100
år gange.
Men hvad skal man med et register
over Flora og Faunas 100 årgange?
Først og fremmest må man huske på,
at Flora og Fauna er et tidsskrift, der
publicerer originale observationer,
beskrivelser eller eksperimenter.
Herved er der i bladet akkumuleret
stof, som nutidige naturinteresserede
(amatører som professionelle) burde
kende, som et led i deres egen hobby
eller forskning. [...]
Registeret er også indgangen til
læsning over, hvorledes Danmark så
ud for år tilbage. Man kan ved hjælp
af registeret finde beskrivelser af dyr
og planter på bestemte lokaliteter, for
dernæst at glæde eller græmme sig
over situationen i dag.
Endelig er registeret den nemme ad
gang til informationer for bibliofile,
der ønsker oplysninger om bestemte
personers publikationslister. Disse
spænder i Flora og Fauna fra en enkelt
til over 200 artikler. Til de personlige
oplysninger hører også nekrologer og
bibliografier.
Thomas Secher Jensen, 1994
Nu i 2020, 25 årgange senere, kan vi
tilføje at hjemmesiden er opdateret til
og med årgang 124, hvor hæfte 3-4
udkom maj 2019. Årgang 125 udgøres
af indeværende årsskrift. Artikler og
anmeldelser udgives fra og med årgang
125 løbende digitalt og publiceres
desuden på papir i november måned.
Hermed håber vi for en stund at have
fundet den gyldne balance mellem web
publicering og papirudgivelse.
Den løbende aktivitet i foreningen
afspejles i nyhedsbreve, som udsendes
på mail. Hjemmeside og facebookside
fungerer både som arkiv og nyheds
sider. Nye artikler, arrangementer mv.
annonceres i nyhedsbrevene. Ole F. Jensen opdaterer hjemmeside og facebook
og holder dermed også registeret ajour.
Peter Wind udsender nyhedsbrevene.
Søren Kappel Schmidt, 2020 (red.)
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Boganmeldelse:
Danmarks havalger
Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen. Danmarks havalger, 2019. Vol. 1, Rødalger (Rhodophyta) 398 sider.
Vol. 2, Brunalger (Phaeophyceae), Grønalger (Chlorophyta) 476 sider. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Af Ole B. Lyshede
I november 2019 udkom dette fine værk
i to bind. Det omfatter bestemmelse og
beskrivelse af alle i danske farvande kend
te havalger i grupperne rød-, brun- og
grønalger. Forfatterne er to kendte specia
lister i alger fra Københavns Universitet.
Steffen Lundsteen døde desværre kort efter,
at manuskriptet var afleveret til trykning.
Efter forord og en detaljeret indholdsfor
tegnelse over begge bind følger en om
fattende indledning. Den begynder med
en grundig omtale af algeherbarier: de
eksisterende ved de danske universiteter,
men også ældre herbarier af markante
personligheder som Niels Hofman Bang
fra Hofmansgave på Fyn. Betingelserne for
algevækst og årstidsvariationen følges af
algernes bygning og vækst, som omhandler
deres generelle anatomi. Nu beskrives de
tre gruppers karakteristika, systematik og
navngivning fulgt af en række mindre af
snit med praktiske oplysninger, f.eks alger
som mad. Indledningen slutter med en
oversigt over stenrev omtalt i bøgerne og
vist på et kort.
Beskrivelse og identifikation af 165 rødal
ger fylder resten af vol. 1. Alle arter gen
nemgås på samme måde. Først latinsk
navn med autorbetegnelser og evt. dansk
navn. Udseende er en beskrivelse af algens
morfologi. Bygning fortæller om dens ana
tomi. Formering beskriver kønnet og/eller
ukønnet formering og kønsorganernes ud
seende og placering. Årstidsvariation an
giver på hvilke tidspunkter indsamling er
sket, evt. med kønsorganer. Voksested kan
være sten eller andre alger. Forvekslingsmulighed med forskel til andre lignende
arter. Kommentar med specielle emner,
som ikke lige passer med det foran omtalte.
Litteratur af relevans for den beskrevne
alge. Farvefotos af herbarieeksemplarer
og af mikroskopipræparater ledsager hver
beskrivelse, af og til fulgt af en tegning. Be
skrivelserne er arrangeret efter systematisk
position, men derunder er slægterne og
arterne opført i alfabetisk orden. Hvor der

er to eller flere arter i en slægt, begyndes
med en bestemmelsesnøgle. Efter beskri
velserne følger bestemmelsesnøglen til
samtlige rødalgeslægter og enkelte arter.
Det er en lidt usædvanlig placering af nøg
len, der i de fleste floraværker er anbragt
foran beskrivelserne. Indsamlingsstederne
for arterne er vigtig for at kende deres ud
bredelse. For de fleste arter er disse derfor
plottet ind på et prikkort. Vol.1 slutter med
en liste over den litteratur, der er nævnt
under hver rødalgeart og et register over
navne og strukturer i de to bind.
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Vol. 2 omhandler de 125 brunalger og 83
grønalger, der forekommer i danske far
vande. Forord, indholdsfortegnelse og ind
ledning er helt identiske med disse afsnit
i vol. 1. Beskrivelser, nøgler og udbredel
seskort er arrangeret på helt samme vis for
begge algegrupper. Foran litteraturlisten
over brun- og grønalger er indføjet en liste
med ordforklaringer og en liste over arter,
som kun er fundet i ældre indsamlinger,
og som bør eftersøges. De er medtaget i
beskrivelserne, men ikke i udbredelseskor
tene.

ANMELDELSER

De to bind udgør en guldgrube af infor
mation om de danske havalger, men det vil
oftest kræve mikroskopi, hvis man vil stu
dere dem nærmere. Det fremgår af nøgler
ne. Eksempelvis er det nyt for anmelderen,
at der i alle grupper findes alger, der højst
er få mm høje og selvfølgelig kræver et
mikroskop. De sidder ofte som epifyter på
andre alger, men nogle er endofyter eller
endozoiske og lever helt eller delvist inden
i andre alger eller i skallen af bløddyr. Det
fremgår gennem hele værket, at kulturstu
dier med dyrkning i laboratoriet er nød
vendig, da man herved kan få strukturer
at se, som ikke altid er kommet med i frisk
havmateriale.
Teksten er generelt let læst, men der er
eksempler på svært forståelige passager.
Interessant er det, at danske navne næ
sten hver gang ledsages at det latinske
navn i parentes. Det kan selvfølgelig være
udmærket, men når det sker flere gange
i samme afsnit, er det måske lidt rigeligt.
Det skal dog roses, at der bringes latinsk
betegnelse, hver gang en alge eller et dyr
nævnes. Illustrationerne er sædvanligvis
rigtig gode. Hos rød- og brunalgerne kan
de dog virke let slørede, men man kan se
detaljerne. En anden papirtype kunne nok
have hjulpet her. Interessant nok er dette
problem mindre hos grønalgerne. Men
fotoene er rigeligt forsynet med pile eller
bogstaver, der udpeger de strukturer, men
skal være opmærksom på, og som forklares
i figurteksten. Alle fotos er forsynet med
målestok. Det er flot.
Danske navne kendes på mange af algerne.
Flere er ganske fantasifulde. Et par eksem
pler er Kraterprik og Fingertangsfilt; begge
navne henviser til noget karakteristisk på
algerne. Skvatalge, som findes på store sten
ved havneanlæg, henviser naturligvis til,
hvad der kan ske, hvis man træder på dem
i våd tilstand. Uregelmæssig Vækstzonetråd
forekommer det nu anmelderen at være et
meget utypisk og lidet mundret navn. Her
kunne man nøjes med det latinske navn
som for flere andre arter i dette værk. Bø
gerne her foretrækker begyndelsesbogsta

ver til begge led i danske navne stavet med
lille forbogstav. Anmelderen foretrækker
stort begyndelsesbogstav, da det tydeligt
viser, at her er et navn (jvf. Uregelmæssig
Vækstzonetråd), og har derfor brugt det i
denne anmeldelse.
Det er en fornøjelse at læse et så stort værk
og så kun registrere et minimum af fejl,
hvoraf de fleste er små, f.eks. et manglende
eller overflødigt bogstav. Enkelte fejl er dog
større og nogle skal anføres. I en rødalge
nøgle angives bladenes tværsnit for to arter
som 23-74 µm og 23-35 µm. De overlapper
altså hinanden fuldstændigt i den nedre
ende, hvilket umuliggør identifikation
af den nederste og delvist af den øverste.
Brunalgen Halosiphon tomentosus kaldes
først Lodden Strengetang; men 100 sider
senere kaldes samme art for Lodden Vinterstreng. Hvad er mon rigtigt? I grønalge
slægtsnøglen omtales i nogle nøglepunkter
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farveskift eller anden ændring efter tørring.
Det hører ikke hjemme i en feltnøgle, men
kan skrives i teksten. Kransnålalgeslægten
Chara er ikke medtaget i beskrivelserne,
men udnøgles dog i slægtsnøglen hos
grønalger.Et par arter findes i brakvand og
kunne måske godt have været taget med i
værket.
Danmarks havalger er et formidabelt værk,
der som nævnt identificerer og beskriver
alle kendte arter af de tre omhandlede
grupper. Det er første gang, at et så kom
plet værk om alle danske havalger forelig
ger. Der ligger et kæmpe arbejde bag denne
bedrift, og resultatet er flot. Værket vil
være af umiddelbar interesse for marinbio
loger og for andre biologer. Men politikere
og myndigheder, som har med livet i havet
omkring Danmark at gøre, har her et red
skab til sikring af dette. Bogværket anbefa
les varmt.

VIDENSKABELIG ARTIKEL
Reddersen J 2020: Vegetation, succession og særlige ruderatarter i sandmarksforsøg i Mols Bjerge.
– Flora og Fauna 125: 26-37.
ISSN 0015-3818

Vegetation, succession og særlige ruderatarter
i sandmarksforsøg i Mols Bjerge
Jens Reddersen1
Mange steder konverteres næringsfattige
sandarealer med landbrugs- og skovdrift
til lysåben natur for at skabe større og
mere sammenhængende levesteder for de
lysåbne naturtypers karakteristiske og/
eller truede arter. Det er dog også velkendt,
at resultatet – selv med naturplejeafgræs

ning – langtfra altid hverken på kort eller
mellemlangt sigt leverer den artsrige og
værdifulde flora, som var målet.
En udfordring kan være en forarmning af
den lokale frøpulje, stor afstand til donor
bestande og/eller barrierer for spredning.

Summary
Vegetation, succession and rare plant species in sandy field
plots within conservation grassland in Mols Bjerge, Denmark
Plant regrowth following cultivation was studied 2015-2019 in
31 sandy experimental plots, all within grazed dry nutrient poor
conservation grassland in Natura 2000-site Mols Bjerge (no. 227).
Experimental plots were all layed out on areas without Danish
§3-protection status and had been ploughed in winter 2012-13.
Experimental plots were subjected to cultivation in a 5-year ro
tation scheme by autumn-ploughing, starting 2015 (7 plots) and
subsequently another 6 plots in 2016-19. Plots only covered a
very small area within the fenced grassland and grazing animals
(cattle, horses and/or sheep) had full access to plots and thus were
potentially vectors for plant seeds from surrounding grassland
into plots.
Vegetation analyses were carried out each year c. July 1st when
most small winter annuals could still be found and identified
along with late-flowering perennial mono- and dicots. Plots were
analyzed the summer before autumn-cultivation and every sub
sequent summer. Thus, each year, the same two persons recorded
all plants encountered along the two plot diagonals while slowly
walking side by side c. 2 m apart and 1 m to each side. A 1 m
plot margin was not included. All plants were marked with colour
pens on preprinted species data sheets and, after recording, the
abundancy of all encountered plants was estimated on a scale 1-5
along with (a) % bare soil cover, vertical projection and (b) mean
vegetation height (cm).
For this paper, only 2019 data are used, viz the first year when all
plots were analyzed. A number of simple variables were calculat
ed from data on the 161 plant species with abundancy plot scores
1-5 from the 31 plots: Plot Species Frequency (FF, 1-31), Relative
FF (0.03-1.0), Species Abundancy Score (HS; 1-155) and Mean
HS (GHS: 0,03-5). Also, plot species richness was calculated (S).
Plots were assigned to successional age, viz number of years since

1

En anden udfordring kan være hvilke arter,
der når at lukke vegetationen under area
lets tidlige successionsstadier. Dette sidste
er vigtigt, da det normalt regnes for svært
for nye frøplanter at etablere sig i en sluttet
vegetation, og at dette især gælder for arter
med små frø. Små frø finder man især hos

last cultivation, 1-4 and 7 yrs (cf. Tab. 1). For succession analy
sis, species were grouped according to ruderal traits using Grime
R-values 0-12, groups 0-4, 5-8 and 9-12. National Species Rarity
was extracted from web (www.naturbasen.dk).
Five plants were dominant with GHS>2, viz. Agrostis cappilaris
(4.1), Rumex acetosella (3.8), Hypochoeris radicata (3.0), Holcus
mollis (2.9) og Cerastium fontanum (2.3), which occurred in al
most all plots (Table 3a). Another 14 species were abundant (GHS
1-2). A number of nationally less common or even rare species
had germinated within the max 7 yr. period (Tab. 4), such as
Arnoseris minima, Galeopsis ladanum, Arabis glabra, Lepidium
campestre and Hypericon humifusum – however, generally only
appearing scattered and in low numbers.
In general, succession showed expected patterns with a high
percentage of bare soil (75 %) the first year after cultivation and
quickly diminishing during the following years. Simultaneously,
the frequency of ruderal species was high in the first two years
and then declined. Ruderal/pioneer species occurred widely and
often abundant, but this mostly related to stress tolerant species
such as Rumex acetosella, Jasione montana, Aira praecox, Viola
tricolor, Veronica arvensis, Ornithopus perpusillus and Filago/
Logfia spp. Ruderal/pioneer species related to modern cultivated
fields were infrequent and always in low numbers (e.g. Cirsium
arvensis, Artemisia vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Tripleuro
spermum perforatum and Elytrigia repens).
Species characteristic of surrounding high value conservation
grassland, such as Galium verum, Campanula rotundifolia and
Dianthus deltoides did practically speaking not establish them
selves within the 1-7 years of succession.
Results are discussed in relation to soil characteristics, soil seed
banks, distance to seed donor areas, seed dispersal, grazing man
agement and time.
Keywords: Vascular plants, conservation grassland, Natura 2000,
recruitment, flora, vegetation, seed bank, cultivation, experiment,
succession, rare species, pioneer plants, ruderal traits.
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pionérarter (ruderatarter), der typisk har
langlivet frøpulje tilpasset uforudsigelige,
sjældne og ofte kortvarige blotninger af
mineraljorden (Grime et al. 1988, Chancel
lor 1986). Sådanne blotninger kan være alt
fra muldvarpeskud (Buttenschøn & But
tenschøn 1988), græsningsdyrs trafikslid
(Nabe-Nielsen et al, in prep.), tørkepletter,
granathuller på øvelsesterræner og jord
skred på skråninger.
I Mols Bjerge (Natura 2000, nr. 227) er
hovednaturtypen Surt overdrev (6210) og
Miljøministeriet er ejer af hovedparten.
Via et stort EU-projekt (LIFE-Overdrev fra
2004 til 2008) forsøgte Naturstyrelsen at
skabe mere Surt overdrev ved at omlægge
store nåleskovsplantager til åbent græsland
(Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland
2009). Den ønskede vegetationsudvikling
søges understøttet gennem ekstensiv græs
ning med hhv. får, heste og/eller kvæg, for
dels at opretholde lav lysåben vegetation,
dels at muliggøre dyre-spredning af frø til
de nyomlagte arealer, der alle er samhegnet
med ældre og mere artsrige overdrev i nye
50-60 ha storfolde.
Store dele af Mols Bjerge er derfor nu en
mosaik af åbent græsland af vekslende
naturværdi, fra velbevarede gamle §3-be
skyttede overdrev med mange arter med
høj artsscore (sensu Fredshavn & Ejrnæs
2007), til artsfattigt surt og udvasket ik
ke-§3-beskyttet græsland, ofte helt domi
neret af Alm. Hvene, Krybende Hestegræs
og Alm. Kongepen.
Nationalpark Mols Bjerge skal især arbejde
med at beskytte, udvikle og skabe mere
sammenhæng for nationalparkens hoved
naturtyper: Overdrev, gammel løvskov og
kystnaturen. Derfor har nationalparken si
den sin start i 2012 haft fokus på udvikling
af overdrev, kvantitativt og kvalitativt, på
sandjorderne hele vejen rundt om Ebeltoft
Vig – herunder i Mols Bjerge.
I samarbejde med Naturstyrelsen Kronjyl
land etablerede Nationalpark Mols Bjerge
derfor i 2015 et forsøg med sandmarker

på arealer med dårligt udviklet græslands
vegetation. Formålet var at åbne den sam
menhængende urte- og græsvegetation og
derved muliggøre spiring og etablering af
nye frøplanter, fra lokal eller dyrespredt
frøpulje. Forsøgene havde rod i et mindre,

forudgående pilotprojekt hos Naturhisto
risk Museum (Gjelstrup et al. 2008), hvor
der blev fundet sjældne ruderatplanter.
Sømod (2017) undersøgte i 2015 for
Nationalpark Mols Bjerge 17 pløjefelter
i Mols Bjerge, alle i tredje års genvækst.

Tabel 1: 31 sandmarksparceller, udlagt på 17 af de tidligere pløjefelter (nos. 1-17) med 2-8
parceller i 9 forskellige storfolde (A-I). Fjorten pløjefelter blev underopdelt i to parceller
(hhv. E/W eller N/S (East, West, North, South), men tre små pløjefelter (8, 11 og 16) for
blev uopdelt. Floraanalyser blev udført sommeren før efterårspløjningen samt i alle efter
følgende somre.
31 sand field plots, layed out on 17 sites (nos. 1-17) with 2-8 plots within 9 different large
fenced grassland areas (50-60 hectares each). Fourteen sites were subdivided into two plots
(East/West or North/South, resp.) while three smaller sites (8, 11 and 16) remained undivided
as single plots. Vegetation analyses were carried out in summer before autumn-cultivation
and each subse-quent summer.
Indenfor storfold
(Within fenced grassland unit)
A

B
C
D
E
F

G

H
I
Udenfor/outside

Parcel (Plot)
1-E
1-W
2-N
2-S
3-W
3-E
4-W
4-E
5-E
5-W
6-W
6-E
7-S
7-N
8
9-S
9-N
10-N
10-S
11
12-W
12-E
13-N
13-S
14-N
14-S
15-S
15-N
16
17-N
17-S
18
Total

Seneste pløjeår (Latest
cultivation-yr)
* 2015
2018
2016
2019
2017
* 2015
2016
2019
2019
2017
* 2015
2018
2019
2016
2017
* 2015
2018
2016
2019
2017
2018
* 2015
2018
2016
* 2015
2017
2016
2019
2017
* 2015
2018
2012
31

Areal m2
(Area m2)
4.015
3.942
3.431
3.269
2.397
2.369
1.794
1.854
2.974
2.676
3.172
3.889
1.628
1.787
1.777
2.945
3.097
2.915
3.348
2.106
1.670
1.665
4.740
4.307
2.635
2.691
2.767
2.747
3.247
2.429
2.592
86.875

(*) Syv parceller blev pløjet i efteråret 2015 uden forudgående floraanalyse, som til erstatning blev ud
ført 2016 i den upløjede naboparcel.
(*) Seven plots were cultivated autumn 2015 without preceeding vegetation analyses, for which the neighbouring uncultivated plot were analysed 2016 as best possible substitute.
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S ømod påviste, at især driftshistorie og
jordbundstype havde stor betydning for
floraen - med en markant lavere artsdiver
sitet og lavere pH (Ellenberg-R) for arealer
med plantagefortid.
I de første år efter pløjning må forventes et
højt islæt af ruderatarter, herunder vilde
markplanter, mens naturpotentialet ved
genvækst vil være størst på næringsfattig
tør sandjord (Mogensen et al. 1997). Der
er flere eksempler på, at pionerfloraen på
sandmarker under tilgroning hurtigt kan
udvikle en anderledes, artsrig og/eller
rigtblomstrende vegetation og insektfauna
(se fx Erlandsson et al. 2013; Hansen 2004,
2009), uden nødvendigvis at kvalificere
til §3-beskyttelse. Endelig kan også mere
permanente pletter med åben, solbagt
sand være vigtige levesteder for særlige
pionerplanter samt varmekrævende eller
varmetålende leddyr (Andersen & Red
dersen 2019; Reddersen & Andersen 2019,
Nabe-Nielsen et al. in prep.).
Denne artikel præsenterer typiske vegetati
onstræk i sandmarker under gengroningen,
herunder overdrevsarter, vedplanter, vilde
markplanter samt nogle sjældnere arter.
METODE
Sandmarksforsøget blev iværksat i efter
året 2015 i 31 forsøgsparceller, hvor 1/5 af
parcellerne (6-7 stk.) hvert år blev pløjet
og herefter fik lov at gro til i en femårig
forskudt rotation. Forskudt rotation blev
valgt for at kunne isolere effekten af ”år”,
der i dette barske miljø forventes at have
stor effekt på etablering af frøplanter og
successionen.
Arealer og forsøgsplan
Det var fra starten en præmis, at sand
marksforsøgene kunne udlægges på et
udvalg af 18 tidligere pløjefelter, alle på
Naturstyrelsens arealer. Disse var pløjet en
gang i februar 2008, 2012 og 2013 i et for
søg, hvor dataindsamlingen dog blev op
givet (jf. Sømod 2017), men upløjet fra fe
bruar 2013 til efteråret 2015. Pløjefelt 18 lå

Billede 1: Græsningsdyrene opsøgte straks og i flere år efter pløjning selektivt de afvigende
pløjearealer, både til støvbadning, hvil og fouragering. Foto: forfatteren.
Horses and cattle grazing the large conservation grasslands quickly spotted and exibited marked preference for the cultivated plots, using them for rest, sand bathing and fouraging.
udenfor græsningsfoldene og blev udeladt.
Fjorten af de resterende 17 pløjefelter blev
underopdelt på langs i to cirka lige store
forsøgsparceller, mens de tre mindste (8, 11
og 16) indgik uopdelt som forsøgsparceller.
Tabel 1 viser de resulterende 31 forsøgs
parceller (opdelte pløjefelter med samme
nummer), som lå inden for en polygon på
5,8 km2 (3,8 x 1,8 km) i Mols Bjerge med
arealer på 1.600-4.700 m2 og et samlet areal
på 8,7 hektar.
Forsøgsparcellerne i sig selv var uhegnede,
men lå alle inde i en af 9 storfolde A-I (jf.
Tab. 1) på 50-60 ha. I hele perioden var
disse storfolde (og dermed forsøgsparcel
lerne) mere eller mindre permanent af
græsset med køer, heste og/eller får. Ingen
af forsøgsparcellerne var §3-beskyttede,
mens varierende dele af storparcellerne var
beskyttet lysåben natur.
Jordbunden i området er generelt tørt, næ
ringsfattigt surt sand. En enkelt lokalitet (6)
havde synligt og mærkbart en mere brun

Årg. 125: 28

og lerholdig jordbund, hvilket også var af
spejlet i vegetationen. Også terrænet varie
rede, fra næsten plant til stærkt kuperet
Fra og med efteråret 2015 er der hvert ef
terår pløjet 1/5 af de 31 parceller i rotation
over 5 år, i 2015 7 parceller, de øvrige år 6
parceller (Tab. 1). Nabo-forsøgsparceller
(har samme nr.) på samme tidligere plø
jefelt var altid forskudt 2-3 år i forhold til
hinanden. Vi ønskede i forsøget at fokusere
mest muligt på rekruttering fra frøpuljen.
Pløjningen blev derfor udført med moder
ne udstyr, traktor og vendeplov, fra samme
maskinstation og med den lavest mulige
pløjedybde, der vendte tørven effektivt.
På de tørre sandjorder i det nedbørsfattige
Mols Bjerge må man forvente størst chance
for succesfuld spiring og etablering af ru
deratplanter med små frø og overfladiske
rødder, hvis de spirer i det tidlige efterår,
så snart de øverste jordlag igen er fugtige
frem til de hyppige forårstørker i maj. Der
for valgte vi konsekvent efterårspløjning
medio september – primo oktober.
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Hyppighedsscore
Abundancy score

Beskrivelse
Description

5

Meget talrig og dominerende, dækkende en betydelig andel af fladen
Very abundant and dominant, with a substantial cover within plot

4

Talrig & udbredt, men alligevel ikke fladedækkende eller dominerende
Numerous and widespread, however not dominant

3

Ret almindelig & ret udbredt, men fylder kun lidt
Rather common, but with only small cover

2

Hist og her
Only here and there

1

Kun ganske få individer
Only few plants

Tabel 2: Oversigt over hyppighedsscore 1-5, anvendt i flora-registreringerne.
List of abundancy scores used in vegetation analyses.
I sommeren 2019, hvor seneste floraanaly
ser blev udført, havde seks parceller altså
ligget uden pløjning i 1 år, seks i 2 år, seks
i 3 år, syv i 4 år og seks i 7 år (ikke pløjet
siden primo 2013 i de forudgående pløje
felter).

Den yderste rand (ca. 1 m) blev undgået,
fordi der her let indvandrer arter med ud
løbere fra omgivende upløjede arealer (fx
Alm. Hvene, Alm. Kvik, Sand-Star, Brom
bær og Håret Høgeurt), og dette forsøg fo
kuserede på rekruttering fra lokal frøpulje

eller frø bragt til med dyrene. Pløjningen
vender aldrig tørven perfekt, men områder
hvor tørven ikke var perfekt vendt (sjæl
dent forekommende) blev også medregnet,
da forsøg på at skelne ville være tidskræ
vende og stærkt subjektivt.
I hver forsøgsparcel markerede vi løbende
med overstregnings-pen på fortrykte data
ark alle fundne arter. Undervejs bemærke
de vi også arternes (ofte ujævne) forekomst
og hyppighed. Til slut skønnede vi arternes
hyppighed for hver parcel på en skala 1-5
(Tabel 2). Der var normalt god overens
stemmelse mellem de to personers skøn,
og eventuelle uenigheder blev diskuteret og
eventuelt tjekket. Samtidig estimereredes
også visuelt (som gennemsnit af to skøn)
andelen af bar jord (%), dækningsgrad af
mos (%) samt den gennemsnitlige vegeta
tionshøjde (cm). Hvor der var usikkerhed
om artsbestemmelsen, blev der hjemtaget
planter til nærmere identifikation. Der er
i et vist omfang medtaget døde planter,

Floraanalyser
Der er hvert år gennemført en analyse, pri
mo juli, af karplantefloraen. De er hvert år
udført i de forsøgsparceller, der skal pløjes
samme efterår (før-situationen) og i alle
efterfølgende år (gengroning). Da sand
marksforsøgets første pløjninger blev ud
ført i efteråret 2015, var der desværre ikke i
sommeren 2015 gennemført flora-analyser
i ”før”-situationen for disse syv parceller.
Til erstatning herfor antog vi, at vegetatio
nen i deres endnu upløjede nabo-forsøgs
parcel (mrk. * i tabel 1) måtte ligne meget,
og udførte da vegetationsanalyser her i
sommeren 2016.
I hver parcel afsøgte de samme to personer
(forfatteren & Erik Aude, HabitatVision)
vegetationen i parcellens to diagonaler (sig
tet mod hjørnepælene), gående ved siden
af hinanden med ca. 2 meters mellemrum
og hvor hver dækker 1 m til hver side, i
alt et 4 m bånd. På denne måde dækkes
en stor del af fladen inkl. den variation og
gradienter, der optræder i vegetationen
henover fladen.

Billede 2: Nogle etårige arter stod ret visne ved juli-registreringerne (her Liden Museurt)..
Foto: forfatteren.
Some annual species had matured and withered by early July field work (here Logfia
minima).
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kategorier fra Naturbasen.dk (Fugle og Na
tur), som hhv. sjælden, relativt sjælden, hist
og her, almindelig og meget almindelig.
RESULTATER
Der er ved 2019-prøvetagningen fundet
i alt 161 arter af karplanter. De 67 mest
hyppige arter er vist i Tabel 2a, sorteret og
grupperet efter faldende GHS. Stort set alle
er blomsterplanter; der er ingen bregner
eller (stort set) padderok.

Billede 3: I parcel 6 var jorden lidt mere brun og frugtbar og her var en del Rød Arve.
Foto: forfatteren.
In plot 6, the soil wass more clayey, brown and naturally fertile, resulting in other weed species (here Anagallis arvensis).
primært visne eksemplarer af vinterannu
elle arter, men specielt i den tørre varme
2018-sommer også tørke-døde planter.
Arternes forekomst er analyseret i et
regneark med hhv. arterne og parcellerne
(1-31) hvor cellerne rummer værdier for
estimerede hyppigheder 0-5 fra den sene
ste 2019-registrering, hvor alle parceller
blev inventeret. Hver parcel er grupperet
efter antal år siden sidste pløjning, 1-4 og
7 år. Data for årene 2015-18 er generelt
ikke indtastet og brugt i analysen, men
for udvalgte arter (Svineøje, Tårnurt,
Dværg-Perikon, Salomons Lysestage, Rød
Arve mm) er der plukket data fra disse år.
For hver art er der beregnet både simpel
Forekomstfrekvens (FF: tilstede/ikke-til
stede, N=31, samt evt. relativt i % (FF%))
og vægtet frekvens Hyppighedsscore (HS),
som medregner arternes hyppigheder. Med
31 parceller kan en art maximalt opnå en
samlet Forekomstfrekvens (FF) på 31 og

Relativ Frekvens (RF) på 1 (FF/31). Med
Hyppighed (H) 0-5 kan en art højest opnå
Hyppighedsscore (HS) på 155 (5 x 31), og
en Gennemsnitlig Hyppighedsscore (GHS)
på 5 (HS/31).
Til enkelte analyser er der (1) beregnet
simpel artsrigdom, S, som antallet af arter
i parcellen og (2) Summeret Hyppigheds
scorer for alle arter, totalt eller fordelt på
artsgrupper (∑HS).
Fra vegetationsdatabasen TurboVeg (Hen
nekens & Schaminée 2001) er der hentet
værdier (0-12) til hver art for Grime-R
(artens evne til at kolonisere og hurtigt
etablere sig på forstyrret jordbund). Til
analyser for ruderat-præg er arterne puljet
i tre grupper: Stærkt ruderat-affinitet (912), moderat (5-8) og ringe (0-4).
Til kategorisering af arternes sjældenhed er
der hentet de standardiserede sjældenheds
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Dominerende arter: I vegetationen er der
5 arter, der er særligt dominerende, alle
med GHS > 2: Alm. Hvene (4.1), Rødknæ
(3.8), Alm. Kongepen (3.0), Krybende
Hestegræs (2.9) og Alm. Hønsetarm (2.3).
De findes i stort set alle 31 parceller (29-31,
Krybende Hestegræs dog kun i 26).
Yderligere 14 arter er ret hyppige med GHS
mellem 1 og 2: Gul Kløver, Lancet-Vej
bred, Alm. Røllike, Tidlig Dværgbunke,
Hare-Kløver, Fløjlsgræs, Rød Svingel,
Blød Hejre, Alm. Stedmoder, Brombær,
Skov-Brandbæger, Blåmunke, Mark-Æren
pris og Hvid Kløver. De forekommer i 1722 af de 31 marker. Endelig er der 27 arter
med GHS 0.5-1.0 og som forekommer
almindeligt, i 8-19 af de 31 marker. Parcel
lerne 11-12 er (før forsøget gik i gang (ca.
2012)) set med store mængder blomstren
de Alm. Stedmoder efter pløjning – som et
violet tæppe, helt sikkert HS=5.
De resterende 115 arter har GHS<0.5 og
forekommer i 1-11 marker (Tabel 2a forne
den og Tabel 2b). Nogle få er ret udbredte
men forekommer stort set kun fåtalligt, fx
Hyrdetaske, Alm. Eg (frøplanter), Mælke
bøtte sp., Rød-Kløver, Eng-Brandbæger,
Alm. Torskemund og Enårig Knavel (9-11
marker). Enkelte af sådanne generelt få
tallige arter kunne helt lokalt opnå store
hyppigheder, det gjaldt Alm. Spergel og
Snerle-Pileurt (HS 5, hver 1 parc.) samt
Liden Fugleklo, Ager-Gåseurt, Udspærret
Dværgbunke og Hvid Okseøje (HS 4, hver
1-2 parc.).
Vedplanter: Jævnlige pløjninger holder
naturligvis tilgroningen med vedplanter
nede. Blandt de 10 arter af vedplanter er

VIDENSKABELIG ARTIKEL

kun Brombær både udbredt og lejligheds
vis talrig (GHS 1.3) og med fylde. Det skyl
des primært at Brombær (ligesom enkelte
steder Gyvel) ikke altid får ødelagt hele det
dybe, seje rodnet ved pløjningen, hvor
ved planten hurtigt retableres. De øvrige
vedplanter, fx Dun- og Vorte-Birk, Alm.
Eg og Alm. Røn, fylder meget lidt (GHS ≤
0.35), og findes kun som få, små og spredte
frøplanter.
Vilde markplanter: På artslisten forekom
mer ukrudtsarter, der især var hyppige
på fortidens agerjorder, og som kunne
være rester af frøpuljen fra Mols Bjerges
tidligere agerjorder (sandmarksbrug) som
Alm. Spergel, Ager-Gåseurt, Hejrenæb,
Gærde- og Kølle-Valmue, Hvidmelet Gå
sefod, Krumhals, Svineøje og Kornblomst,
hvor dog kun de tre første lokalt kunne
optræde i betydelige antal (hyppighed ≥ 3).
Samtidig er det iøjnefaldende, at nærings
stofkrævende markplanter og højstauder,
hyppige i nutidens dyrkningslandskab,
kun optræder meget sporadisk og fåtalligt
(Enårig Rapgræs, Hyrdetaske, Alm. Kvik,
Alm. Fuglegræs, Burre-Snerre, Ager-Tid
sel, Grå-Bynke, Lugtløs Kamille, Draphavre
og Vild Kørvel).
Eng-Brandbæger, hvis opformering især
bekymrer hesteejere, synes tydeligvis ikke
at lukrere på pløjningerne (fandtes på 1/3
af parcellerne og stort set kun som enkelt
planter (HS 1-2), GHS kun 0,39)

blomst, Alm. Gåsemad, Femhannet Høn
setarm samt Tidlig og Udspærret Dværg
bunke. Selvom disse arter er pionér-arter,
synes de at være ret stedfaste og med ringe
spredning. Usystematiske observationer
tyder på, at de – selv inden for parcellerne
– er ret stedfaste.
Til denne gruppe hører også potentielt den
sjældne Vår-Ærenpris, som Nationalpark
Mols Bjerge og Den Danske Naturfond har
eftersøgt i kanten af blottede sandpletter
ud fra Buttenschøn & Christensen (1971).
Arten blev derfor i maj 2019 eftersøgt se
parat i de 31 parceller, da pløjningen kunne
have ”vækket” arten fra eventuel hvilende
frøbank. Vår-Ærenpris blev fundet lige
uden for en af parcellerne (nr. 7 syd) samt
på tre andre ”naturlige” sandpletter mellem
parcellerne (Reddersen et al. 2019).
Der er i parcellerne en god repræsenta
tion af små, hårede, tørkeresistente og

overvejende vinterannuelle arter, der ikke
er egentlige pionerarter, men som trives
bedst, hvor der er lav og spredt vegetation således tre arter af Museurt (Liden, Kugleog Ager-Museurt), Enårig (især) og Fler
årig Knavel. Der blev også enkelte gange
med sikkerhed fundet Bakke-Knavel, men
de kan være overset og er ikke registreret
selvstændigt. På Mols og Syddjurs magre
sandjorder er de dog ret almindeligt fore
kommende og kan blive ret talrige, hvor de
forekommer.
Overdrevsarter: En del karakteristiske
overdrevsarter med moderat til høj artssco
re (Fredshavn & Ejrnæs 2007) forekommer
kun meget spredt og da meget fåtalligt, dvs
med lav GHS. Arter som Prikbladet Peri
kon, Hedelyng, Alm. Kællingetand, Bugtet
Kløver, Mark-Krageklo, Bakke-Nellike, Li
den Klokke, Alm. Gyldenris, Blåhat og Gul
Snerre findes stadig kun meget spredt og
fåtalligt helt op til 7 år efter pløjning.

Skovrydningsarter: En del af parcellerne
har en ikke fjern fortid som nåleskovs
rydninger, hvor man kunne forvente
nåleskovsruderatarter men heller ikke
her er der markant præg – hyppigst er
Skov-Brandbæger (16. talrigeste art) mens
Gederams og Klatrende Lærkespore kun
optræder pletvist og fåtalligt.
Små vinterannuelle arter: Der er et be
tydeligt islæt af små vinterannuelle arter
med lille overfladisk rodnet og tidlig af
modning. De er generelt svære at registrere
pålideligt primo juli, dog kan de visne frø
stande være karakteristiske, hvis de ikke er
ødelagte. Det gælder især Mark-Ærenpris,
Flipkrave, Liden Fugleklo, Vårgæslinge

Billede 4: En ”fortidig” ukrudtsart, Svineøje, dukkede op i to parceller (P4, P8).
Foto: forfatteren.
One of several “old time arable field weeds” appearing here and there in early successional
stages (Arnoseris minima).
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ne 1, 2, 3, 4 og 7 efter sidste pløjning (antal
parceller N i hver gruppe vist i tabellen,
søjle 1). Effekt af antal år med gengroning
er her derfor kun målt på tværs af parceller
i et år (2019) og ikke (ideelt) inden for par
celler over årene.
Billede 5: Rødknæ var blandt de hyppigste arter, her med en kløver, Alm. Røllike, Vej-Pi
leurt og Slangehoved. Foto: forfatteren.
Rumex acetosella were one of the most abundant species in sandy field regrowth, here with
Trifolium sp., Achillea millefolium, Polygonum aviculare and Anchusa arvensis).
Sjældnere arter: Der er fundet relativt få
ualmindelige arter (Tabel 3) og kun Svi
neøje er angivet som egentlig sjælden. For
nogle af de øvrige er der tale om regionalt
hyppigere arter (fx Stribet Kløver, Liden
Fugleklo) eller arter under udbredelse
(Stor Væselhale). Flere af dem er ret ud
bredte i forsøgsparcellerne (Stribet Kløver,
Langstakket Væselhale, Ager-Museurt,
Sand-Hanekro, Liden Fugleklo og Tårnurt)
og/eller kendt fra andre floraanalyser rundt
i Nationalpark Mols Bjerge. Sand-Hanekro
forekom i 25% af parcellerne og da ofte i
ret stort antal (HS 3 i tre, 2 i tre og 1 i to
parceller).
Flora og dagsommerfugle: Tabel 4 viser
forekomsten af udvalgte plantearter, der

har betydning for en række dagflyvende
sommerfugle kendt fra Mols Bjerge, enten
som værtsplanter for larverne eller som
nektarkilder for de voksne. De eneste arter,
der forekom almindeligt nok i floraun
dersøgelserne til at udgøre realistiske lar
ve-habitater var Rødknæ, Lancet-Vejbred
og Hare-Kløver, og kun Lille Ildfugl (Rød
knæ) blev set i parcellerne under floraun
dersøgelserne. Nektarkilder var også, på
nær Blåmunke, sparsomme primo juli,
som ellers er hovedflyvetiden for de fleste
af overdrevenes dagsommerfugle, ikke
mindst Blåhat manglede.
Successionsforløb: Nogle få udvalgte vege
tationsparametre er vist i Tabel 5 til en sim
pel analyse af vegetationsudviklingen i åre

Andel af barjord er høj, gns. 75%, i første
år efter pløjning (range 30-94), og aftager
hurtigt (gns. 13% i år 2) til et lavt niveau i
år 3-7 (gns. 1,3-5,9%, men dog range op til
23% i år 4). Tilgroningen begrænses tyde
ligvis af en stor interesse fra græsningsdy
renes side over for pløjeparcellerne, både
for pløjejorden under og lige efter pløjnin
gen og på længere sigt, hvor både afgræs
ning, trafik og hvil (inkl. gødningsklatter)
i parcellerne under tilgroning er markant.
Fx græsses Hanekro sp. og Hvidmelet Gå
sefod intensivt.
Artsantallet (S) er generelt stigende, dog
fra et ret højt niveau i År 1 (30,2 arter;
range 14-58) til 48,3 arter (range 25-59) i
År 7. Medregnes både antal arter og deres
hyppighed (∑GHS, alle arter) ses tilsvaren
de en jævn stigning, fra 50,5 i År 1 til 90,8 i
År 7. Opdeles arterne efter Grime-R (rude
rattræk) ses at der er høj forekomst (GHS)
af ruderatarter (GR 8-12) i År 1-2, både

Sjældenhed
Rareness

Art/Species
( / ) Antal parceller med arten hhv. 2019 og 2015-19
Number of plots with species, in 2019 and 2015-19, resp.)

Bemærkninger

Sjælden
(Rare)

Svineøje (Arnoseris minima) (2/2)

Talrig efter renafdrift i nåleskov nær Ebeltoft

Relativ sjælden
(Relatively rare)

Stribet Kløver (Trifolium striatum) (12/12)
Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides) (11/12)
Ager-Museurt (Logfia arvensis) (7/7)
Tårnurt (Arabis glabra) (4/5)
Dværg-Perikon (Hypericon humifusum) (2/4)
Salomons Lysestage (Lepidium campestre) (1/1)
Klatrende Lærkespore (Ceratocapnos claviculata) (1/2)
Rundbladet Katost (Malva neglecta) (1/1)

Meget udbredt og talrig på SØ-Djursland
Alm. på Ebeltoft-halvøen
Måske overset blandt de talrige Liden Museurt?
Ikke ualmindelig på SØ-Djursland
Meget fåtallig i alle forekomster, overset?
Nu udbredt og talrig i nåleskov v renafdrift
-

Hist og her
(Here and
there)

Liden Fugleklo (Ornithopus perpusillus) (5/6)
Sand-Hanekro (Galeopsis ladanum) (5/8)
Stor Væselhale (Vulpia myuros) (3/3)
Sand-Hvene (Agrostis vinealis) (1/1)

Meget udbredt og talrig på Ebeltoft-halvøen
Ikke sjælden på SØ-Djursland i sandblotninger

Tabel 3: Oversigt over fundne arter, som på www.fugleognatur.dk
er angivet som mere eller mindre sjældne. Her indgår også data fra
2015-18.

Outline of species, listed as more or less rare on Danish biodiversity website (www.naturbasen.dk). Here, data from 2015-18 are
included.
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Art

GHS

Dagsommerfugl med denne larvevært
Butterfly with this larval host plant

Nektarkilde
Nectare flowers

Rødknæ (Rumex acetosella)

3,81

Lille Ildfugl** (Lycaena phlaeas), Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae), Violet
randet Ildfugl (Lycaena hippothoe); Grøn Køllesværmer* (Adscita statices)

Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata)

1,65

Okkergul Pletvinge* (Melithaea cinxia)

Hare-Kløver (Trifolium arvense)

1,48

Alm. Blåfugl* (Polyommatus icarus)

Hejrenæb (Erodium cicutarium)

0,65

Rødplettet Blåfugl (Aricia agestis)

Alm. Syre (Rumex acetosa)
Dusk-Syre (Rumex thyrsiflora)

0,58
0,39

Lille Ildfugl** (Lycaena phlaeas), Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae), Violet
randet Ildfugl (Lycaena hippothoe); Grøn Køllesværmer (Adscita statices)

Alm. Kællingetand (Lotus corniculatus)

0,55

Seksplettet Køllesværmer (Zygaena filipendulae)

+

Eng-Brandbæger (Senecio jacobaea)

0,39

Blodplet (Tyria jacobaeae)

+

Hedelyng (Calluna vulgaris)

0,29

Foranderlig Blåfugl (Plebejus idas), Argus-Blåfugl (Plebejus argus)

++

Rundbælg (Anthyllis vulneraria)

0,10

Dværg-Blåfugl (Cupido minimus)

+

Bugtet Kløver (Trifolium medium)

0,06

Femplettet Køllesværmer (Zygaea lonicerae)

++

Alm. Pimpinelle (Pimpinella saxifraga)

0

Pimpinelle-Køllesværmer (Zygaena minos)

Læge-Oksetunge (Anchusa officinalis)

0,65

Håret Høgeurt (Pilosella officinarum)

0,55

Slangehoved (Echium vulgare)

0,35

++

Blåhat (Knautia arvensis)

0,26

+++

Alm./Stor Knopurt (Centaurea jacea /
C. scabiosa)

0

++

+

++
-

+

Tabel 4: Hyppighed (GHS) primo juli 2019 af udvalgte planter,
der er larveværter for udvalgte sommerfugle, almindelige på græs
landet i Mols Bjerge. Arter set under floraanalyser, hist og her (**)
eller sjældent (*).

Abundance (GHS) early July 2019 of selected plants important (larval host and nectare) to selected butterflies, found on suitable habitat
in surrounding Mols Bjerge. Species observed during early July field
work, occasionally (**) or rarely (*).

År (Year) siden
pløjning (N)

Barjord (%)
Gns/range

S
Gns/range

Gns ∑HS

Gns ∑HS
GR 8-12

Gns ∑HS
GR 5-8

Gns ∑HS
GR 0-4

Gns ∑HS%
GR 8-12

Gns ∑HS%
GR 5-8

Gns ∑HS%
GR 0-4

1 (6)

75.2
30-94

30.2
14-58

50.5

16.3

14.8

19.3

32.3

29.3

38.2

2 (6)

13.2
5-33

41.8
20-52

79.5

20.0

34.8

24.7

25.2

43.8

31.1

3 (6)

4.3
0.5-8

36.2
17-54

69.0

11.0

30.7

27.3

15.9

44.5

39.6

4 (7)

5.9
0-23

41.4
20-62

83.7

11.1

37.3

35.3

13.3

44.6

42.5

7 (6)

1.3
0-4

48.3
25-59

90.8

13.5

39.0

38.3

14.9

43.0

42.2

Tabel 5: Oversigt over udvalgte vegetationsparametre fra primo
juli 2019 i 31 parceller grupperet efter antal år siden sidste pløj
ning, hhv. Barjord, Antal arter (S) samt Sum af arternes Hyppig
hedsscore (∑HS), totalt og procentuelt, samt fordelt på arternes
grad af ruderattræk (Grime-R (GR), hhv. 9-12, 5-8 og 0-4).

absolut og procentuelt, hvorefter det afta
ger. Heroverfor stiger forekomsten af arter
med intermediære og uden ruderattræk, de
første hurtigt, de sidste langsommere.
DISKUSSION
Der er samlet set fundet et betydeligt antal
arter (161) på i alt 31 parceller inden for
et mindre og ret ensartet område i Mols
Bjerge, som alle har været pløjet inden for
de seneste 1-7 år, og hvoraf ingen havde

Selected vegetation measures from early July 2019 and 31 plots,
grouped by number of years since last soil cultivation, viz. Bare soil
(Barjord), Species richness (S) (Gns = Mean) and Species Abundancy
Sum (∑HS), total and percentage by three ruderal-non ruderal species groups by Grime-R values, 9-12, 5-8 and 0-4.

opnået et naturindhold, der berettigede til
§3-beskyttelse.
Floraen havde dog en klar dominans af et
ret lille antal arter, som erfaringsvist også
dominerer store dele af især de arealer i
Mols Bjerge, der inden for de sidste 20 år er
konverteret fra plantage til græsningsover
drev – Alm. Hvene, Krybende Hestegræs,
Alm. Kongepen, Rødknæ og Alm. Hønse
tarm. Blandt disse fem er kun en art, Rød
knæ (GHS 3,8), værtsplante for nogle af
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områdets karakteristiske dagsommerfugle
(Lille Ildfugl, Dukatfugl og Violetrandet
Ildfugl). Andre udbredte værtsplanter var
Lancet-Vejbred og Alm. Stedmoder. Kun
Lille Ildfugl er set mere end få gange på
parcellerne under feltarbejdet, hvor mange
dagsommerfugle ellers har flyvetid og vej
ret som regel var gunstigt. Ingen af de hyp
pigste planter er væsentlige nektarkilder for
dagsommerfugle, selv om Alm. Kongepen
ind i mellem bruges. Generelt var det kun
Blåmunke, der i parcellerne primo juli
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syntes at tilbyde en både attraktiv og talrig
nektarkilde for sommerfugle.
Der kommer – især i de første år efter
pløjningen – en del arter med ruderattræk,
herunder også almindelige vilde markplan
ter, kendt fra kulturjorder, herunder Hyr
detaske, Lugtløs Kamille, Alm. Fuglegræs,
Enårig Rapgræs, Alm. Kvik, Grå-Bynke
og Storkenæb spp., men som regel har de
overraskende få forekomster og lave tæthe
der. Tidligt i successionen dukker også vil
de markplanter, almindelige i tidligere ti
ders agerbrug, op – fx Krumhals, Ager-Gå
seurt, Kornblomst, Hejrenæb, Snerle-Pi
leurt, Hvidmelet Gåsefod, Alm. Spergel,
Rød Arve og Svineøje. Flere af disse arter
nævnes også som ”gammeldags ukrudts
arter” i det forudgående pløjeforsøg (Sper
gel, Hvidmelet Gåsefod, Snerle-Pileurt,
Storbægret Storkenæb, Sand-Hanekro og
Småblomstret Siv (Gjelstrup et al 2008). I
undersøgelsen af levende ukrudtsfrøpulje
i danske sædskiftemarker fandt Jensen &
Kjellsson (1995) en tilbagegang 1964-1989
fra 12,1/mark til 4,8 – med en tilgang af 9
nye arter og tab af 37 arter.
Der er en række primært vinterannuelle
sandjords-pionerarter, der lokalt kan være
talrige i pletter, men aldrig er generelt
udbredte eller hyppige i nærværende
sandmarksforsøg (Flipkrave, Vårgæs
lingeblomst, arter af Museurt, Tidlig og
Udspærret Dværgbunke og Vår-Ærenpris).
De er tydeligvis spredningsbegrænsede og
forekommer oftere i (kanten af) mere per
manente naturlige sandpletter i overdreve
ne (Nabe-Nielsen et al in press). Herudover
er der hist og her også andre overraskende
fund som Alm. Brudurt, Sand-Hanekro,
Tårnurt, Salomons Lysestage, Rundbladet
Katost og Dværg-Perikon. Men også disse
forekommer generelt med ret få forekom
ster og ret lave tætheder.
En sjælden gang sås dog et massivt signal
fra jordens hvilende frøbank, således mas
siv fremspiring af Alm. Spergel 2018-19 i
parcel 8 og (anekdotisk) af Alm. Stedmo
der ca. 2012 i parcel 11-12 (begge HS 5).

De samme lokale massive fremspiringer af
fx Spergel og Snerle-Pileurt nævnes også
i Gjelstrup et al. (2008). Ellers var der en
overraskende lav fremspiring af arter fra
nu- og fortidigt agerbrug. Vi havde en
formodning om, at de fleste arealer i Mols
Bjerge før plantagerne havde været dyrket
i sandmarksdrift, med ager i 2-3 år, fx med
rug og boghvede, afløst af 5-20 års græs
ningsbrak (Begtrup 1767; Worsøe 1990).
De forudgående gentagne pløjninger i
2008-12 samt i dette forsøg har næppe ud
tømt frøpuljerne, da den fremspirede flora
jo som udgangspunkt efterlades til blomst
ring og frøsætning. Dyrkede markers frø
pulje af vilde markplanter kan være meget
stor, gns. 12.100 levende frø/m2 (max. ca.
40.000 levende frø/m2) (Kjellsson & Ras
mussen 1995; Jensen & Kjellsson 1995).
Dog var der et fald i antallet af levende
ukrudtsfrø 1964-89 på 48%, angiveligt pri
mært gennem herbicidanvendelsen.
Som nævnt har forfatteren ca. 2012 set to
tal dominans af blomstrende Alm. Stedmo
der i hele Parcel 11-12, hvor fladen frem
stod lilla. Disse må have tilført frøpuljen
enorme mængder frø. Alligevel optrådte
Alm. Stedmoder kun med moderat hyppig
hed efter de senere pløjninger i de samme
parceller. Der må altså være andre forhold
som fx fugtigheds- og næringsstofforhold
samt tidspunkt for forstyrrelse mm, der
spiller ind på fremspiring, end frøpuljens
arter og størrelse samt pløjningen som ak
tivering af denne frøpulje.
Undersøgelsen bekræfter det generelle ind
tryk fra Mols Bjerge, at arealer der konver
teres fra skov- og landbrugsdrift til lysåben
græsningsnatur ofte bliver meget artsfattige
og med en i bedste fald meget langsom
indvandring af typiske arter fra surt over
drev som Gul Snerre, Smalbladet Høgeurt,
Alm. Gyldenris, Alm Pimpinelle, Liden
Klokke, Hunde-Viol, Mark-Krageklo,
Mark-Frytle, Pille-Star, Bølget Bunke og
Fåre-Svingel. Stort set hele Mols Bjerge var
før plantningssagen træløs og i drift med
sandmarker og græsningsoverdrev (Wor
søe 1990). Men de egentlige overdrevsarter
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har generelt kortlivet frøpulje (Grime et
al.1988). De skal i givet fald rekolonisere
parcellerne via frøspredning, formentlig
primært via græsningsdyrene, da kun få
arter er vind- eller myrespredte. I denne
undersøgelse så vi kun en meget begrænset
etablering af specifikke overdrevsarter.
Gjelstrup et al. (2008) angiver flere frem
spiringer af overdrevsarter som Bakke-Nel
like, Gul Snerre, Mark-Krageklo mm, men
deres pløjninger foregik med gammeldags
plovtyper (fx hestetrukken hjulplov) og
kan tænkes at have haft en langt større
overlevelse af eksisterende vegetation i en
dårligere vendt og tyndere tørv. Vi ønskede
i dette forsøg i så høj grad som muligt at se
på succession ud fra fremspirede frø, hvor
for vi pløjede med moderne effektiv plov.
Det har været fremført, at de tidligere
plantagejorder er så sure og udvaskede, at
mange planter har svært ved at spire og
etablere sig der. Til en vurdering af dette
etablerede forfatteren et lille frøspirings
forsøg i en af de artsfattigste parceller (P 15
Syd), en ØSØ-vendt solbagt sandskråning
med plantage indtil 2005. I et frahegnet 3 x
3 split-plot design blev der i oktober 2016
udsået frø af Opret Kobjælde, Djævelsbid
og Alm. Pimpinelle (Pulsatilla vulgaris,
Succisa pratensis, Pimpinella saxifraga)
i felter hhv. med og uden tildeling af en
mineralblanding af kalkmel, stenmel og
ren træaske (ph-regulering og kationer).
Både Djævelsbid og Alm. Pimpinelle
spirede villigt både i felter med og uden
mineralblanding. Dette kunne indikere,
at hovedproblemet for udvikling af over
drevs-vegetation selv på meget sure og ud
vaskede arealer er en frøspredning frem til
spirebede, der endnu ikke er lukket af tæt
etableret vegetation.
Alle forsøgsparcellerne lå i storfolde, hvor
får, heste og/eller kvæg, i det meste af året
dagligt færdes, fouragerer, klatter, sandba
der og hviler rundt på arealerne. Det burde
give ideelle betingelser for deres spredning
af frø. Der er dog foreløbig ikke lavet no
gen landskabsundersøgelse eller forsøgt en
parametrisering af kvalitet, kvantitet af og
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afstand til mere artsrige overdrevsarealer
(frøkilder) inden for de enkelte storfolde,
hvor parcellerne ligger. Der er ingen tvivl
om, at græsningsdyrene påvirker vegetati
onen i sandmarksparcellerne, som jo kun
udgør en forsvindende arealandel af de 5060 ha storfolde, de indgår i. Senere land
skabsanalyser af parcellerne og de folde, de
ligger i, må tilsvarende vise, hvor stor en
andel de artsrige donorområder udgør.
Både heste og køer udviser allerede under
pløjningen og i 1-2 år efter stor interesse
for de anderledes sandmarker, hvor der
ofte var direkte observationer eller spor af
afgræsning, hvil, afgivelse af urin og eks
krementer, sandbadning mm. Det betød

helt sikkert, at de nypløjede marker tog
længere tid om at genetablere sluttet vege
tation. De hyppige besøg og forskellige ak
tiviteter øger også chancen for at de tilfører
frø exozooisk (klov-/hov-mudder eller via
pels) eller endozooisk (ekskrementer). Det
er naturligvis svært at dokumentere til
førslen af frø via floraanalyserne – i 2019 så
vi dog i 6 parceller 1-3 planter af Ager-Sen
nep, hvor disse næsten uden undtagelse var
spiret op af en kokasse. At græsningsdyre
nes spredning af frø og kokassens funktion
som spirebed kan give overdrevsarter
mulighed for fremspiring er demonstreret
i en tidligere undersøgelse på Mols. Her
var spirer af en række af de ruderatplanter,
der er registreret i denne undersøgelse,

Billede 6: Pløjning P14 nord for Trehøje viser den magre sandjord.
Foto: forfatteren.

samt mange af de typiske overdrevsarter
blandt de godt 100 arter af bredbladede
urter, græsser og halvgræsser, der blev re
gistreret på kokasser (Buttenschøn 2007).
Undersøgelsen foregik dog på overdrevsa
realer, hvor de pågældende arter forekom.
Afstand kan altså være en begrænsende
faktor?
Sandmarksprojektet vil blive yderligere
evalueret efter analyse af den tidslige suc
cession inden for de enkelte parceller og af
de forhold, der betinger forskellene mellem
parcellerne (fx tidligere plantagedrift og
jordbund). Udviklingen i pløjeparcellerne
henimod en artsrig overdrevsvegetation
vil være afhængig af indvandring af frø,

Ploughing in Plot 14N demonstrates the typical poor sandy soils with
very little organic matter.
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primært via græsningsdyrene. Derfor vil
en analyse af den landskabsmæssige kon
figuration indenfor hver storfold være op
lagt – donorområder, spredningsvektorer
og modtagerområder. Græsningsdyrene
lægger mange ekskrementer i parcellerne,
og en undersøgelse af frøindhold i både
vilde og tamme græsningsdyrs ekskremen
ter i overdrevsarternes frøbæringssæson
(juli-august) vil også være nyttig. Konver
tering af sandjorder til græslandsnatur i en
mosaik med artsrige overdrev er således
stadigvæk en udfordring med hensyn til
hvilke barrierer, der er for frøsætning,
spredning og etablering af overdrevsarter.
Nærværende undersøgelse tjener til en
foreløbig evaluering af sandmarksforsøget
i Mols Bjerge.
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APPENDIKS
Tabel 2a-b: Oversigt over hhv. 67 mest hyppige arter (2a) og 42 udvalgte
mindre hyppige arter (2b) primo juli 2019 i 31 sandmarks-parceller i
Mols Bjerge, 1-7 år efter seneste pløjning. RF: Andelen af de 31 parceller,
hvor arten forekom. GHS: Artens gennemsnitlige hyppighed 1-5 over 31
parceller.
Tabel 2a - Art
Videnskabeligt navn
(Species, DK-name)
(Scientific name)
Gns. HyppighedsScore (GHS > 2) (N=5):
Alm. Hvene
Agrostis capillaris
Rødknæ
Rumex acetosella
Alm. Kongepen
Hypochoeris radicata
Krybende Hestegræs
Holcus mollis
Alm. Hønsetarm
Cerastium fontanum
Gns. HyppighedsScore (2 > GHS > 1) (N=14):
Gul Kløver
Trifolium campestre
Lancet-Vejbred
Plantago lanceolata
Alm. Røllike
Achillea millefolia
Tidlig Dværgbunke
Aira praecox
Hare-Kløver
Trifolium arvense
Rød-Svingel
Festuca rubra
Fløjlsgræs
Holcus lanatus
Blød Hejre
Bromus hordeaceus ssp.
hordeaceus
Alm. Stedmoder
Viola tricolor
Brombær coll.
Rubus fruticosus
Skov-Brandbæger
Senecio sylvaticus
Blåmunke
Jasione montana
Mark-Ærenpris
Veronica arvensis
Hvid-Kløver
Trifolium repens
Gns. HyppighedsScore (1 > GHS > 0,5) (N=27):
Eng-Rapgræs
Poa pratensis
Stribet Kløver
Trifolium striatum
Grøn Høgeskæg
Crepis capillaris
Mark-Hindeknæ
Spergularia rubra
Græsbladet Fladstjerne
Stellaria graminea
Alm. Dværgløvefod
Aphanes arvensis
Smalbladet Vikke
Vicia sativa spp. nigra
Flipkrave
Teesdalia nudicaulis
Alm. Markarve
Arenaria serpyllifolia
Langstakket Væselhale
Vulpia bromoides
Blød Storkenæb
Geranium molle
Prikbladet Perikon
Hypericum perforatum
Liden Museurt
Logfia minima
Hejrenæb
Erodium cicutarium
Enårig Rapgræs
Poa annua
Læge-Oksetunge
Anchusa officinale
Alm. Rajgræs
Lolium perenne
Vellugtende Gulaks
Anthoxanthum odoratum
Tofrøet Vikke
Vicia hirsuta
Alm. Kvik
Elytrigia repens
Ager-Gåseurt
Anthemis arvensis
Alm. Syre
Rumex acetosa
Knold-Ranunkel
Ranunculus bulbosus
Alm. Kællingetand
Lotus corniculatus
Håret Høgeurt
Pilosella officinarum
Alm. Fuglegræs
Stellaria media
Sand-Star
Carex arenaria

Grime-R

RF

GHS

4
5
4
2
8

97
100
100
84
94

4,10
3,81
3,03
2,94
2,26

6
4
5
6
6
4
4
12

65
71
65
68
58
61
68
65

1,77
1,65
1,61
1,55
1,48
1,48
1,48
1,39

9
0
12
3
6
5

55
68
58
58
65
71

1,32
1,32
1,19
1,10
1,06
1,06

4
6
9
6
4
9
8
6
6
6
9
5
6
6
12
8
5
5

58
39
61
52
55
45
55
42
26
36
42
45
39
26
36
42
42
45

0,97
0,94
0,94
0,90
0,90
0,87
0,87
0,77
0,71
0,71
0,71
0,71
0,68
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

8
3
12
4
6
2
2
12
2

29
32
29
32
45
36
42
48
32

0,61
0,61
0,58
0,58
0,58
0,55
0,55
0,55
0,52

6
6
6
4
2
12
0
9
4
9
12
8

16
29
32
32
23
23
26
16
23
32
36
36

0,48
0,48
0,48
0,48
0,45
0,42
0,42
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39

9
6
12
8
9
9
5

16
16
23
23
26
26
26

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

6
0

29
36

0,35
0,35

Sjældenhed
Rareness

Rel. sj.

List of (2a) 67 most abundant species and (2b) 42 selected less abundant
plant species early July 2019 from Mols Bjerge experimental plots following
1-7 years succession after ploughing. RF: Fraction of plots, where species occurred. GHS: The species average abundance (1-5) across all 31 plots.
(Tabel 2b - Art
Videnskabeligt navn Grime-R RF GHS Sjældenhed
(Species, DK-name)
(Scientific name)
(Rareness)
Gns. HyppighedsScore (0,33 > GHS) (N=94, only 42 selected species shown):
Sand-Hanekro
Galeopsis ladanum
8 16 0,32 Hist og her
Hedelyng
Calluna vulgaris
6 16 0,29
Femhannet Hønsetarm Cerastium semide6 23 0,29
candrum
Ager-Museurt
Logfia arvensis
6 23 0,29
Rel. sj.
Humle-Sneglebælg
Medicago lupulina
9 13 0,26
Alm. Hanekro
Galeopsis tetrahit
9 13 0,26
Blåhat
Knautia arvense
4 23 0,26
Mark-Forglemmigej
Myosotis arvensis
9 16 0,26
Storbægret Storkenæb
Geranium columbi6 19 0,26
num
Gul Snerre
Galium verum
2 23 0,23
Kølle-Valmue
Papaver argemone
12 13 0,19
Tårnurt
Arabis glabra
9 13 0,19
Rel. sj.
Alm. Gåsemad
Arabidopsis thaliana
6 16 0,19
Ager-Sennep
Sinapis arvensis
12 19 0,19
Stor Væselhale
Vulpia myuros
12 10 0,16 Hist og her
Rød Arve
Anagallis arvensis
9 10 0,13
Canadisk Bakkestjerne
Conyza canadensis
9 13 0,13
Svineøje
Arnoseris minima
9
7 0,10
Sj.
Dværg-Perikon
Hypericum humi5
7 0,10
Rel. sj.
fusum
Rundbælg
Anthyllis vulneraria
3
7 0,10
Pille-Star
Carex pilulifera
0
7 0,10
Pigget Star
Carex pairaei
0
7 0,10
Haremad
Lapsana communis
9 10 0,10
Skærm-Vortemælk
Euphorbia helioscopia
12
3 0,06
Kornblomst
Centaureus cyaneus
12
7 0,06
Krumhals
Anchusa arvensis
9
7 0,06
Lugtløs Kamille
Tripleurospermum
6
7 0,06
perforatum
Ager-Padderok
Equisetum arvense
6
7 0,06
Bugtet Kløver
Trifolium medium
2
7 0,06
Læge-Jordrøg
Fumaria officinalis
12
3 0,03
Sort Natskygge
Solanum nigrum
9
3 0,03
Alm. Svinemælk
Sonchus oleraceus
9
3 0,03
Rank Vejsennep
Sisymbrium officinale
9
3 0,03
Salomons Lysestage
Lepidium campestre
8
3 0,03
Rel. sj.
Klatrende Lærkespore
Ceratocapnos clavic6
3 0,03
Rel. sj.
ulata
Vårgæslingeblomst
Erophila verna
6
3 0,03
Rundbladet Katost
Malva neglecta
6
3 0,03
Rel. sj.
Vild Kørvel
Anthriscus sylvestris
6
3 0,03
Sand-Hvene
Agrostis vinealis
4
3 0,03 Hist og her
Nikkende Limurt
Silene nutans
2
3 0,03
Rel. sj.
Bakke-Nellike
Dianthus deltoides
2
3 0,03
Liden Klokke
Campanula rotun0
3 0,03
difolia

Gns. HyppighedsScore (0,5 > GHS > 0,33) (N=21):
Liden Fugleklo
Enårig Knavel
Alm. Torskemund
Rød-Kløver
Hvid Okseøje
Gærde-Valmue
Bølget Bunke
Snerle-Pileurt
Dusk-Syre
Eng-Brandbæger
Hyrdetaske
Mælkebøtte coll.
Alm. Spergel
Udspærret Dværgbunke
Vej-Pileurt
Slangehoved
Liden Storkenæb
Kruset Skræppe
Rank Evighedsblomst
Kugle-Museurt
Alm. Eg

Ornithopus perpusillus
Scleranthus annuus
Linaria vulgare
Trifolium pratense
Leucanthemum vulgare
Papaver dubium
Deschampsia flexuosa
Falopia convolvulus
Rumex thyrsiflorus
Senecio jacobaea
Capsella bursa-pastoris
Taraxacum officinale
coll.
Spergula arvensis
Aira caryophyllea
Polygonum aviculare
Echium vulgare
Geranium pusillum
Rumex crispus
Gnaphalium sylvaticum
Filago vulgaris
Quercus robur

Hist og her
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Første dokumenterede fund af sort havtaske
(Lophius budegassa) fra dansk farvand
Henrik Carl 1
I forbindelse med projektet ”Atlas over
danske saltvandsfisk”, der i disse år kort
lægger udbredelsen af alle fisk i danske
farvande, har der i flere år været ekstra
fokus på havtasker, da det formodedes, at
der blandt de mange almindelige havtasker
(Lophius piscatorius), der bliver fanget i
vore farvande, også var en lille andel af
sort havtaske (Lophius budegassa). Denne
art har nemlig været overset mange steder,
da den set udefra ligner den almindelige
havtaske til forveksling. Ved De Britiske
Øer blev man fx først klar over dens eksi
stens i 1970’erne (Wheeler et al. 1974), og
siden har den vist sig at være helt almin
delig på vestsiden af De Britiske Øer (Ellis
& Velasco 2015). Også ved Norge er den
fundet meget sent. Den nævnes således
ikke af Pethon (1985) i gennemgangen af
alle norske fisk. Arten har indtil nu kun
været kendt fra nogle enkelte, udokumen
terede fangster i dansk farvand, hvilket
skal forstås sådan, at arten er registreret i
forbindelse med nogle få undersøgelser,
men der er ingen beviser i form af fotos,
indsamlede fisk eller andet. Da der ofte er

Fig 1. Sort havtaske (Lophius budegassa). Foto leveret af forfatteren.
fejl i datasæt fra fiskeundersøgelser, regnes
de som usikre.

Summary
First documented catch of blackbellied angler (Lophius budegassa) in
Danish waters
A blackbellied angler (Lophius piscatorius) was caught in the North Sea c. 50 km north
west of Hanstholm, Denmark in a bottom trawl the 27th of October 2019. This is the
first documented catch of the species in Danish waters. A few undocumented catches
were known prior to this one. However, the species might be more common, as it is
probably overlooked in the catches of the more common anglerfish (Lophius piscato
rius). The collected specimen was 34 cm and 550 g, and it is now stored at the National
History Museum of Denmark.
Keywords: blackbellied angler, Lophius budegassa, Denmark

1

Det kom derfor ikke som en overraskelse,
da Fiskeatlasset modtog en besked om, at
en ansat fra DTU Aqua, der var ude med
en erhvervsfisker, havde fundet en sort
havtaske i fangsten, der blev gjort med
trawl ca. 50 km nordvest for Hanstholm
den 27. september 2019. Fisken blev sendt
til Fiskeatlasset, som kunne bekræfte
bestemmelsen. Der var tale om et eksem
plar på 550 g og 34 cm, som nu er gemt i
samlingen på Zoologisk Museum. Forhå
bentlig vil omtalen af den få flere fiskere
til at undersøge havtaskerne i deres fangst
nærmere, så artens forekomst i vore far
vande kan blive grundigere kortlagt.
De to arter af havtasker kan kendes fra
hinanden på, at bughinden (inden i fisken)
er sort hos den sorte havtaske, mens den
er lys hos almindelig havtaske. Der er også
nogle små forskelle i antallet af finnestråler.
Den sorte havtaske har 9-10 finnestråler i
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Fiskeatlasset er et landsdækkende kortlægningsprojekt,
som siden 2006 har kortlagt udbredelsen af alle fiskearter
i Danmark og i dansk søterritorium. Projektet er finan
sieret af Aage V. Jensen Naturfond og er et samarbejde
mellem Statens Naturhistoriske Museum (som rummer
sekretariatet) og DTU Aqua.
Der er tale om et projekt, der kombinerer traditionelle
fiskeundersøgelsesprogrammer med egne undersøgelser
og Citizen Science. Dette har vist sig at være en meget
effektiv måde at få ny viden om fiskenes udbredelse på, og
Fiskeatlasset har bl.a. stået bag adskillige fund af nye fiske
arter i Danmark.
I 2012 udkom resultatet af kortlægningen af ferskvands
fiskene i form af det 700 sider store bogværk ”Atlas over
danske ferskvandsfisk”. Det mere end dobbelt så store
værk ”Atlas over danske saltvandsfisk” er på trapperne og
forventes udgivet i 2021. Allerede nu er der dog mulighed
for at læse mange af kapitlerne på projektets hjemmeside.
Udgivelsen af bøgerne betyder dog ikke et stop for kort
lægningen, for naturen ændrer sig hele tiden, så der er
behov for løbende at holde viden om udbredelsen ajour.
Kortlægningen har også rejst en lang række spørgsmål,
som det er håbet at kunne løse i fremtiden.
Se mere om Fiskeatlasset på www.fiskeatlas.ku.dk og på
www.facebook.com/Fiskeatlas
Fig 2. Sort Havtaske bughinde. Foto leveret af forfatteren.

bageste rygfinne, 8-9 gatfinnestråler og 2427 brystfinnestråler, mens den almindelige
havtaske har 10-11 finnestråler i bageste
rygfinne, 9-11 gatfinnestråler og 22-24
brystfinnestråler (Otterstrøm 1912; Caruso
1986, 2016; Miller & Loates 1997).
Den sorte havtaske er udbredt i Østatlan
ten fra det sydlige Norge og området om
kring De Britiske Øer til Senegal (Caruso
2016). Den er ret almindelig i Middelhavet
og sjælden i Sortehavet (Ungaro et al. 2002;
Sumer et al. 2016). Den er tilpasset livet på
havbunden med sin flade krop, manglende
svømmeblære og lemmeagtige, parrede
finner. Når den bevæger sig rundt, sker det
ved hjælp af brystfinnerne og bugfinnerne.
Den findes fra lavt vand og ud til mere end
1.000 meters dybde. Den sorte havtaske er
en rovfisk, hvis føde består af en lang ræk
ke forskellige fisk samt blæksprutter, mus
linger, snegle, krebsdyr og pighude (Neg
zaoui-Gerali et al. 2008). Den udnyttes til
konsum i lighed med den almindelige hav
taske, men da fangster af arterne sjældent
indberettes separat, er mængderne usikre.
Da den ikke bliver nær så stor som den
almindelige havtaske (meget sjældent over
100 cm og ofte kun ca. 50 cm), regnes den
normalt ikke som ligeså vigtig i Atlanterha
vet. I Middelhavet, hvor sorte havtasker er

ganske talrige, har de imidlertid forholds
vis stor økonomisk betydning.
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Boganmeldelse:
Klar blaa Luft, let Bris fra N
Malene Linell Ipsen, Theis Vallø Madsen & Jens Gregersen 2019: Klar blaa Luft, let Bris fra N.
Dagbøger fra fugleekspeditionen i Grønland 1925. 352 sider, 299,95 kr., Strandberg Publishing & Ny Carlsbergfondet.
Af Thomas Secher Jensen
I de gode gamle dage tog ornithologer på
ekspedition for at skyde fugle til datidens
videnskabelige og private samlinger. Såle
des også maleren Johannes Larsen, vekse
lerer Eiler Lehn Schiøler, zoologisk kon
servator Henning Scheel og det unge håb,
senere lektor ved Zoologisk Museum, Finn
Salomonsen. Sammen drog de i sommeren
1925 til Vestgrønland for at få inspiration
til Lehn Schiølers storværk Danmarks
Fugle, hvoraf tre bind ud af otte nåede at
udkomme, og hvor bind to er baseret på
Grønlandsekspeditionen.
Normalt vil man forbinde datiden Grøn
landsekspeditioner med afsavn og livstru
ende episoder, men Lehn Schiøler ekspedi
tionen nød godt af talrige besøg i datidens
kolonier med udsøgte middage, vin og
drinks hos kolonibestyreren, præsten og
læreren. Men imellem disse besøg blev der
flittigt indsamlet, ofte ved hjælp af grøn
landske fangere, en lang række fuglearter,
som Scheel konserverede. Kongeederfugl
stod fx højt på listen.
Johannes Larsen førte undervejs en de
taljeret omend ofte nærmest stenografisk
dagbog over vejret, besøgene, kammerater
ne og fangsterne, og alle disse dagbøger er
i Ny Carlsbergfondets skriftserie Kilder til
Dansk Kunsthistorie udgivet i bogen Klar
blaa Luft, let Bris fra N. Værket sætter Lar
sen ind i kunstfaglig sammenhæng og giver
et indblik i datidens øvrige arktiske ekspe
ditioner. Parallelt med Larsens notater har
bogen også medtaget Scheels noter, som er
skrevet i mere normal prosa.
Bogen indeholder et kapitel med en
kunstfaglig vurdering af Johannes Larsen
og hans levned af Theis Vallø Madsen: Johannes Larsen – natur i evig forandring.
For en naturhistoriker giver dagbøgerne
først og fremmest et indblik i den vest
grønlandske natur som den var engang.
Jagtfalke, vandrefalke og kongeederfugle
bliver beskrevet, og ofte laver Larsen skitser
eller akvareller af de indsamlede fugle, og
en del af disse er vist i bogen. Men bogen
indeholder også et fortrinligt kapitel af

Maleren Johannes Larsens (1867-1961) dagbogsnotater og tegninger fra Eiler Lehn
Schiølers fugleekspedition til Grønland, som Larsen deltog i i 1925.
Jens Gregersen: Lehn Schiøler og Johannes
Larsen i Grønland, hvori bl.a. opridses
betydningen af ekspeditionen. Grønlands
ekspeditionen kom nemlig hjem med en
fuglesamling, der i meget høj grad bidrog
til udforskningen af fuglelivet i Vestgrøn
land. Samlingen kom til slut sammen med
Lehn Schiølers øvrige samling til Zoologisk
Museum i København.
Alt i alt et meget anderledes, anbefalel
sesværdigt værk, som med støtte fra fondet
sælges til en overkommelig pris.
Kongeedderfugl er en sjælden vintergæst
i de danske farvande men ynglefugl på
Grønland. Foto: Jens Kirkeby.
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Overnattende mejser og spætmejser i redekasser
om vinteren – stedfaste eller flyvske?
Thomas Secher Jensen1
Danske mejser og spætmejser bevæger sig
ikke langt for at slippe for vinterkulden.
Ringmærkningsdata for musvit viser såle
des, at blot 0.8 % redeunger er genfundet
mere end 100 km fra mærkningsstedet,
og voksne fugles gennemsnitlige spred
ningsafstand er blot 1 km (Hansen 1978,
Bønlykke et al. 2006). Enkelte unger er
dog genfundet i Finland, Polen, Tyskland
og Estland. For spætmejse er den længste
afstand mellem mærknings- og genmel
dingssted 22 km. Blåmejseunger er ligele
des ikke fløjet langt, idet 75 % er genfundet
mindre end 1 km fra mærkningsstedet
(Bønlykke et al. 2006).
De fleste danske mejser og spætmejser
synes altså at overvintre her i landet. En
udfordring her er at slippe igennem de
lange, ofte kolde, nordiske nætter med så
lille et varmetab som muligt. Et ly for regn,
sne, vindpåvirkning og kulde må derfor
være en vigtig parameter for overlevelse.

Småfugle puster sig også op ved overnat
ning for at skabe et isolerende luftrum ved
kroppen, og flere kan overnatte sammen
for at mindske varmetabet. Gærdesmutter
og halemejser er fx set i klumper på flere
snese (Flower 1969), og skovspurve er fun
det parvis (Winkel & Hudde 1088).
For de hulrugende fugle giver huller i træ
erne mulighed for overnatning et tørt, del
vist isoleret og mindre vindpåvirket sted.
Mejsekasser er her et surrogat for de na
turlige betingelser, selvom indgangshullets
placering i toppen af hulheden formentlig
er mindre gunstigt end en indgang i bun
den, idet produceret varme stiger til vejrs
og slipper ud.
Der er en meget begrænset litteratur om
småfuglenes overnatningssteder. I modsæt
ning til de større, mere synlige fuglearter er
det vanskeligt præcist at lokalisere, hvor en
lille fugl sætter sig til hvile for natten. For

Summary
Winter roosting and site fidelity of Danish Tits and Nuthatches
In the winters 2012/2013 -2018/2019 in Søvind Wood, Jutland, Denmark approx. 100
bird boxes were tended after sunset two-three times each year and roosting tits were
removed and ringed with one metal ring and three colour rings. Similarly, during sum
mer females and young ones were ringed. The habitat was a mixed coniferous and de
ciduous wood, which was not commercially managed. Great tits (Parus major) made
up 85 % of the 550 captures, Nuthatch (Sitta europaea) 14 % and Blue Tit (Cyanistes
caeruleus) only 1 %. Fifteen % of the Great Tits recorded in winter for the first time
had been marked as pulli one season earlier, 3 % as pulli two years earlier, males more
frequently than females, while 13 % had been marked as adult females. Twentyfour %
of males and females were recorded up to 4 winters later. Thus, Great Tits at this study
site showed a high degree of site fidelity. The maximum overall lifetime of Great Tits
within the investigation period was 5½ year. The lack of Blue Tits in Danish winter nest
boxes is in accordance with Central European results but in contrast to British results.
This might be attributed to Danish Blue Tits being facultative partial migrants while
British ones are predominantly resident.
Keywords: tits, winter roosting, Denmark, species composition, colour ringing, bird
boxes, site fidelity, longevity.
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de hulrugende arter har det derfor været
nærliggende at anvende redekasser til un
dersøgelser.
Et lokalkendskab til mulige overnatnings
steder må anses for en fordel for mejserne.
Deres lokale stedfasthed er imidlertid
kun beskrevet få gange (fx Frederiksen et
al. 1972), og formålet med nærværende
projekt er primært at vurdere mejsernes
stedfasthed mellem vintre og mellem vintre
og somre, herunder en estimering af mu
svitternes levealder. Sidstnævnte parameter
er tidligere beregnet af Frederiksen & Lar
sen (1980). Nærværende artikel beskriver
desuden artsammensætningen af mejser
i redekasser i overvintringsperioden her i
landet. Artiklen er delresultat af et større
projekt, hvori indgår farveringmærkning
af mejser fra kasser, både om vinteren og i
yngleperioden.
MATERIALER, METODER OG
HABITATER
I vintrene 2012/13 til 2018/2019 blev ca.
100 mejsekasser i Søvind Skov i et område
på ca. 15 ha gennemset i skumringen og
efter mørkets frembrud. I alt er der i perio
den foretaget 43 natlige eftersyn. Ved hvert
besøg blev ca. 30 kasser efterset. Fugle blev
forsynet med en metalring og en farvering
på højre ben og to farveringe på venstre
ben. Herved kunne fuglen individuelt
genkendes ved senere fangster samt ved
observationer i dagtimerne. Om sommeren
blev ynglende mejser og deres unger lige
ledes farveringmærket, ungerne dog kun
med metalring og en enkelt års-farvering,
spætmejseunger dog med både metal- og
farveringe.
De undersøgte kasser var af meget variabel
størrelse og kvalitet. Nogle udhulede birke
kasser var op mod 50 år gamle, mens andre
for nyligt var tilvirket af tilfældige brædder
og atter andre af gedigen kvalitet af tykke

Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum Aarhus, Universitetsparken, 8000 Aarhus C, tsj@nathist.dk
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sumpmejse (Poecile palustris), topmejse
(Lophophanes cristatus) og spætmejse (Sitta europaea). Rødhals (Erithacus rubecola)
og træløber (Certhia familiaris) er ligeledes
fundet ynglende i kasserne. Alle de nævnte
arter samt halemejse (Aegithalos caudatus)
forekommer i skoven om vinteren, sidst
nævnte ikke i kasser.

Billede 1. Spætmejse (Sitta europaea). Foto: Bente Fyrstenberg

Billede 2. Parti fra Søvind Skov. Foto: Thomas Secher Jensen
brædder. Bundareal varierede fra 75 til 144
cm2, totalvolumen 1500-4500 kubikcen
timeter, mens indgangshullets diameter
varierede fra 28 mm til 55 mm.
Fuglekassernes udformning gjorde det

således muligt, at alle de i skoven forekom
mende mejsearter samt spætmejse poten
tielt kunne benytte kasserne, hvilket de i
øvrigt gør i ynglesæsonen. Det drejer sig
om musvit (Parus major), blåmejse (Cyanistes caeruleus), sortmejse (Periparus ater),
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Søvind Skov blev i slutningen af 1800-tallet
etableret på et overdrev som en Hedesel
skabsplantage med stort islæt af rødgran,
og senere er rødgran i nogen udstrækning
suppleret med sitkagran, alm. ædelgran,
skovfyr, bøg, birk, eg og ahorn. Ved orka
nerne i 1999 og 2005 faldt næsten alle fla
der med rød- og sitkagran, såedes at disse
arter i dag kun findes spredt i skoven. Da
efterplantning mislykkedes pga. tørke, blev
arealerne overladt til naturlig tilgroning,
hovedsagelig af birk og ahorn, men også
ædelgran forynger sig i skoven. I under
søgelsesperioden har skoven været drevet
som urørt blandskov, og skoven rummer et
stort antal døde træer med spættehuller og
andre naturlige hulheder. Skoven er mod
nord, øst og syd afgrænset mod marker og
mod vest af bebyggelse og haver i Søvind by.
RESULTATER
Artssammensætning
I tabel 1 ses, at i alt 550 fugle blev regi
streret i kasserne i vintrene 2012/20132018/2019, hvilket omfatter 224 individer
(193 musvitter, 29 spætmejser, 2 blåmej
ser), hvoraf nogle altså er registreret flere
gange. Der blev aldrig observeret flere end
et levende individ i samme kasse, dog blev
der i et enkelt tilfælde fundet en levende
spætmejse og en død musvit i samme
kasse. Spætmejsen har formentlig dræbt
musvitten, idet dennes kranie var brudt i
stykker. Enkelte gange blev en eller flere
halsbåndmus set i kasserne, ligesom der
blev fundet musereder af blade samt depo
ter af bog eller agern.
Musvitter udgjorde i alle årene hovedpar
ten (85 %) af de registrerede mejser, mens
spætmejser udgjorde 14 % og blåmejse
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blot 1 % (Tabel 1). Andre arter blev ikke
fundet. Musvithannerne var næsten dob
belt så hyppigt (64 %) fundet i kasserne
som hunnerne. For spætmejserne gælder
det samme, men kønsfordelingen skal her
tages med forbehold, da spætmejser om
vinteren for forfatteren har været vanskeli
ge at kønsbestemme, hvilket også giver sig
udslag i antallet af ukendt køn.
Musvitternes forhistorie
For 168 individer af musvitter registreret
i kasserne i vintrene til og med 2016/2017
er der foretaget nærmere analyser. Af disse
blev 101 individer (60.1 %) nymærket. De
resterende 67 førstegangs vintergenfangster
(39.9 %) var enten blevet mærket som re
deunger (pull) eller som ynglende hunner
om sommeren. Der er kun tale om adulte
hunner blandt de tidligere mærkede adulte
fugle, idet ynglende hanner ikke fangedes i
kasserne om sommeren. Der var derimod
tale om dobbelt så mange hanner som
hunner blandt de mærkede, genfangne
redeunger (Tabel 2). De musvitter, der blev
genfanget første gang om vinteren, var
mærket mellem seks og 18 måneder før, 82
% af disse i ynglesæsonen før, 18 % i yngle
sæsonen 2 år før.
Musvitternes senere yngleforhold
Af tabel 2 fremgår det yderligere, hvorle
des de vinterfangne fugle fordeler sig på
senere yngleperioder. Mange af de vinter
registrerede hunner forblev i skoven og
ynglede de efterfølgende somre, en enkelt
endda tre somre senere. I tabellen er kun
data for mærkede individer til og med
vinter 2016/2017 medtaget, da de seneste
års fangster kun giver mulighed for få års
genfangster.
Musvitternes senere vinterforhold
Tabel 3 viser, at 24.4 % af de individer, som
er mærket i de første fem år af undersøgel
sesperioden, er genfanget om vinteren i et
til fire år. Samme procentsats er gældende
for hanner og for hunner. Der er en fal
dende procentandel år for år, men enkelte
individer, fire hanner og to hunner, er
genfanget tre eller fire år senere. Adskillige

Art/species
Spætmejse/Nuthatch
Musvit/Great Tit
Blåmejse/Blue Tit
I alt/Total

Antal/no

Hanner/males

Hunner/females

Ukendt køn/
Unknown sex

63 (11.4 %)

37

14

12

483 (87.8 %)

291

165

27

4 (0.8 %)

0

4

0

550 (100 %)

328

183

39

Tabel 1. Arts- og kønssammensætning af registrerede mejser i redekasser i Søvind Skov i
vintrene 2012/2013-2018/2019. Samme individ kan optræde flere gange.
Species and sex composition of tits recorded in bird boxes. The same individual could be recorded several times.

Hanner/males

Hunner/females

Total

%

Antal registrerede

98

70

168

Sommer -2S pull

2

3

5

Sommer -2S adult

0

5

5

3.0

Sommer -1S pull

18

7

25

14.9

Sommer -1S adult

0

21

21

12.5

Sommer +1S

0

25

25

14.9

Sommer +2S

0

5

5

3.0

Sommer +3S

0

3

3

1.8

Sommer +4S

0

0

0

0

3.0

Tabel 2. Antal musvitter registreret i kasse om vinteren og mærket en (-S1) eller to (-S2)
ynglesæsoner tidligere, samt antal musvitter genfanget 1-3 ynglesæsoner senere (+1S, +2S,
+3S). Kun registrerede individer til og med vinter 2016/2017 er medtaget.
Number of Great Tits recorded in bird boxes during winter, and marked previous summers
(-S1, -S2), and those recaptured successive summers (+1S, +2S, +3S).

Hanner/
males

Hunner/females

Total

Antal registrerede/ no.

98

70

168

100

Vinter +1V

14

9

23

13.7

Vinter +2V

6

6

12

7.1

Vinter +3V

2

2

4

2.4

Vinter +4V

2

0

2

1.2

74

53

127

75.6

Ikke genfanget om vinteren/not recptured

%

Tabel 3. Antal musvitter registreret i kasse om vinteren og genfanget sidste gang 1-4 vintre
senere (+1V, +2V, +3V, +4V). Kun registrerede individer til og med vinter 2016/17.
Recaptures of Great Tits during successive years (+1V, +2V, +3V, +4V) or not recaptured in
winters at all.
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Distance (m)

Voksen han

Voksen hun

Total voksne

Unge han

Unge hun

Total unger

Adult males

Adult females

Total adults

Young
males

Young
females

Total young

0-50

34

62

96

1

0

1

51-100

33

33

66

0

1

1

101-150

13

13

26

3

1

4

151-200

4

5

9

3

2

5

201-250

3

3

6

4

2

6

251-300

1

1

2

2

0

2

301-350

0

0

0

1

1

2

351-400

0

0

0

1

3

4

401-450

2

0

2

3

0

3

451-500

0

0

0

0

1

1

501-550

1

1

2

1

0

1

701-

0

0

0

1

0

1

Tabel 4. Spredningsafstand hos voksne og unge musvitter inden for forsøgsområdet fra et
registreringssted til det næste.
Dispersal distance of adult and young Great Tits from one site of recording to the next within
the studied area.
af disse fugle har været genfanget flere vin
tre, således er en han genfanget fire vintre
i træk, mens to hunner er genfanget tre
vintre i træk.

Musvitternes levealder
Sammenholdes yngle- og vinterregistrerin
ger (figur 1) ses, at den længste observati
onsperiode i skoven for et enkelt individ
var 5½ år, mens hovedparten lå på blot
1-2 år. Der er her kun anvendt data fra

individer mærket de første år, 2012-2015,
i projektperioden. Denne længst registre
rede musvit var en han mærket som pull i
2013 og genfundet samtlige fem efterføl
gende vintre. Tilsvarende blev to hunner,
mærket som ynglefugle, dvs. mindst 1 år
gamle, registreret 3½ år og genfundet fire
vintre og to somre. En anden ynglende hun
blev også registreret i 3½ år men fundet en
sommer og to vintre senere.
Spredning lokalt
I tabel 4 er vist spredningsafstande for
musvitter fra et registreringssted (kasse) til
det næste for individer, der besøgte kasser
om vinteren. Sommerdata er inkluderet,
såfremt de inkluderer vinterdata som andet
registreringssted. Kun data med mere end
en måneds mellemrum er medtaget. Den
maximale afstand er bestemt af skovens
længdeudstrækning på 800 meter.
Det ses af tabellen, at de voksne musvitter
havde en meget begrænset sprednings
afstand, typisk op til 100 meter mellem
registreringerne. Især mange hunner havde
kort spredningsafstand. For redeunger er
mønsteret et andet, idet der er tale om en
større variation på afstandene, og mange
ungfugle havde ret lange spredningsafstand
fra redekassen til registreringskassen. Den
længste afstand for en ungfugl var 750
meter.
Spætmejser og blåmejser
I Søvind Skov var der i perioden kun 1-3
par ynglende spætmejser i redekasser, og
der er derfor kun få genfangster og kom
binerede fund af denne art fra både vinterog yngleperiode. En hun er dog fundet fire
vintre i træk med to gange sommerynglen
i mellemtiden, og to hunner er fanget om
vinteren og den efterfølgende sommer.
Desuden blev en enkelt hun fundet ynglen
de to somre i træk og registreret efterføl
gende vinter. For spætmejsehannerne er to
individer fundet tre vintre i træk, og to er
fundet to vintre i træk i kasserne.
De to blåmejser (hunner), der blev fundet i
kasser om vinteren var tidligere ynglefugle.
De er genfundet henholdsvis 2½ og 3½ år
efter mærkningen og blev fundet i de sam
me kasser, hvori de ynglede.

Billede 3. Spætmejseunge (Sitta europaea) med metalring og farvering.
Foto: Thomas Secher Jensen
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DISKUSSION OG KONKLUSION
Musvitter udgjorde i denne undersøgelse
hovedparten af de registrerede mejser i
kasserne. I centraleuropæiske lande, Polen
og Slovakiet, har undersøgelser givet lig
nende resultater. Således fandt Kristin et
al. (2001), at musvitter i en egeblandskov
udgjorde 71.3 % og spætmejser 32.1 % af
de registrerede fugle, mens blåmejser ikke

fandtes i kasserne. Kønssammensætning
hos Kristin et al. (2001) var også meget lig
den danske, idet han:hun forholdet hos
musvitter var 67.9:32.1.
Fraværet af blåmejser i kasserne om vinte
ren er bemærkelsesværdigt, da blåmejser
yngler i stort antal i Søvind Skov, men
af godt 500 sommermærkede hunner og
unger er kun to individer fundet overnat
tende i kasser om vinteren. Bedømt ud
fra antallet af individer ved fodersteder,
rummer skoven om vinteren et stort antal
overvintrende blåmejser, men kun tre far
veringmærkede individer er set i perioden.
Engelske undersøgelser (Norman 2008) af
overvintrende mejser i redekasser i byom
råder har derimod vist, at blåmejser her
fandtes i stort antal i kasserne. Nordtyske
undersøgelser viste blåmejseandele på
8-15% (Winkel & Hudde 1988) i kasserne.
Forskellene mellem de undersøgte lande
for blåmejserne kan måske ses i relation
til artens træk- eller strejftilbøjelighed. De
engelske blåmejser er standfugle, hvorved
ynglekasser for dem er et velkendt vinter
overnatningssted. For danske blåmejser
gælder ligeledes, at de langt overvejende er
standfugle, der sjældent tilbagelægger stør
re afstande fra klækning til død. (Dansk
Trækfugleatlas Bønløkke et al. 2005). Op

mod 95% er genmeldt mindre end 25 km
fra mærkningsstedet. De lave overvin
tringstal tal for Søvind Skov kan måske for
klares ved, at blåmejserne herfra forlader
ynglelokaliteten i løbet af sensommeren og
blot overvintrer i en afstand fra denne, og
at de trufne individer i skoven om vinteren
således kommer fra andre nærliggende lo
kaliteter eller er individer nordfra.
En anden mulig forklaring på blåmejsernes

Billede 4. Blåmejse (Cyanistes caeruleus)
på vingerne. Foto: Bente Fyrstenberg
fravær i vinterkasserne kan ud fra belgiske,
eksperimentelle undersøgelser skyldes
konkurrence med musvit. Kempenaers &
Dhondt (1991) fandt således, at selv om
der var overskydende kasser til rådighed,
fravalgte blåmejser alligevel at benytte

Figur 1. Musvitters levetid inden for projektperioden 2012/2013 – 2018/2019.
Lifetime of Great Tits within the observation period.
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dem, når der var musvitter i området, men
tilvalgte kasserne hvis musvitter var fravæ
rende.
Tilsvarende viste en svensk undersøgel
se (Andreasson et al. 2019) med ca. 500
kasser med så lille indgangshul (26 mm
diameter), at musvitter ikke kunne komme
ind, at blåmejser overnattede i disse kasser.
Muligvis er der her ligefrem tale om, at blå
mejser frygter for predation fra musvitter
ne. Typiak & Typiak (2018) har beskrevet
fund af dræbt blåmejse i vinterkasse. Idet
Søvindkasserne næsten alle havde stort
indgangshul, kan nævnte forklaring ikke
udelukkes.
En stor del af de registrerede musvitter
viste sig at være tidligere ynglefugle eller
ungfugle klækket i skoven, men mange
var også umærkede. Til denne gruppe
hører bl.a. ynglende hanner, som ikke blev
forsøgt mærket om sommeren. Trods en
meget tæt dækning af skoven med mejse
kasser og dermed en meget tæt ynglebe
stand kan der have været ynglepar i natur
lige hulheder, og både ynglefugle herfra
og d
 eres unger har nok optrådt blandt de
umærkede. Desuden har der været et antal
nytilkomne strejfere til skoven udefra, og
selv om skoven er naturligt afgrænset af
marker og by, kan ynglepar især i by og
markhegn have bidraget til den lokale po
pulation.
Spredningsdataene understøtter generelt
de øvrige resultater, således at musvitter er
meget stedfaste som voksne, og at selv en
del af ungfuglene forbliver i eller vender
tilbage til opfostringsområdet. Det er dog
kun 30 ud af 747 mærkede redeunger, der
er registreret igen. Resten kan være døde
allerede i løbet af de første måneder eller
år, eller har spredt sig til steder uden for
undersøgelsesområdet.
De fundne levealdre for musvitterne, op til
6 år, må anses for minimumsestimater, da
de voksne individers alder ved mærkning
ikke kendtes, og fuglene kan teoretisk set
have opholdt sig i længere tid i skoven efter

seneste genfangst. Imidlertid er tallene i
god overensstemmelse med Frederiksen
% Larsen (1980), der modelberegner en
maximal levealder til 8 år. Udenlandske
undersøgelser (fx Bulmer & Perrins 1973)
er i samme størrelsesorden, men den
længstlevende musvit i Europa blev dog 15
år og 5 mdr. (Staav 1998).
Selv om der kun er få genfund af spætmej
ser, viser disse dog tydeligt, at de voksne
spætmejser er stedfaste. Observationer af
farveringmærkede voksne individer i sko
ven (Jensen upubl.) peger i samme retning.
Derimod er der hverken genfund i kasser
af unger mærket i skoven eller observati
oner af farvemærkede unger. To unger fra
skoven er genfundet henholdsvis 10 og
25 km væk, hvilket er i overensstemmelse
med generelle ringmærkningsresultater
(Bønlykke et al. 2006).
Sammenfattende kan konkluderes, at voks
ne musvithunner viser en høj grad af sted
fasthed både vinter og sommer og gerne
flere år i træk, og musvithannerne ligeledes
vintre i træk. Unge hunner kan både vinter
og sommer etablere sig i samme område,
hvor de er født, og unge hanner i hvert fald
om vinteren. Bedømt ud fra kasseundersø
gelserne er blåmejser derimod ikke lokalt
stedfaste om vinteren.
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Reservatet Klægbanken i Ringkøbing Fjord
– Historie, areal- og vegetationsudvikling,
med bemærkninger om faunaen
Jens Tang Christensen1,2, Kaj Halberg3, Marie Riddervold4, Peter Wind4 og Thomas Bregnballe4
Klægbanken er en sydsydvest-nordnord
øst-orienteret, ca. 3,5 km lang, smal ø-ræk
ke, beliggende på Stauning Grund i den
nordøstlige del af Ringkøbing Fjord, ud for
Halby (Fig. 1).
I denne artikel beskriver vi, så vidt op
lysninger haves, Klægbankens historie,
herunder udviklingen i dens areal og vege
tation fra 1880 og frem til i dag.
Gennem årene er der foretaget få under
søgelser af floraen og faunaen på Klæg
banken og det omgivende vandområde,
formentlig på grund af de vanskelige og
restriktive adgangsforhold. Eksempelvis
blev øen ikke floristisk undersøgt i forbin
delse med Wessbergs og Løjtnants mange
ø-ekspeditioner med tilhørende omfat
tende udarbejdelse af rapporter (https://
botaniskforening.dk/botanik/ofloraer/). Ud

over vegetationsforholdene er især fugleog pattedyrfaunaen blevet undersøgt. Ud
viklingen i ynglefuglenes forekomst vil bli
ve behandlet detaljeret i en artikel i Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift, mens en
beskrivelse af pattedyrene og kommentarer
vedrørende øvrig fauna er medtaget her.

Figur 1. Klægbanken set fra luften mod
sydsydvest, august 1976. I forgrunden Nord
pold, i midten den langstrakte Midtbanke
og længst borte Hesteskoen. Strømrenden
Holcks Gyde ses i forgrunden og længst ude
anes Kongens Gyde, som adskiller Midt
banken og Hesteskoen.
Foto Jens Tang Christensen.
Aerial view of the Klægbanken reserve towards
SSW, 1976

Summary
The Klægbanken reserve in Ringkøbing Fjord – History and
changes in area and vegetation with comments on the fauna
Klægbanken is a narrow chain of islands in the brackish lagoon
Ringkøbing Fjord in western Denmark, emerging in the late
1800s as a low, muddy bar. Partly aided by Man, the bar was
slowly colonized by wetland plants. It is an important reserve
for breeding birds and the high density of these influence the de
velopment and composition of the vegetation. We studied chan
ges in area and vegetation based on literature, aerial photos and
direct observation.
Since 1931, Ringkøbing Fjord has been cut off from the North
Sea by a lock at Hvide Sande, permitting the water level to be
regulated. Until 1987, the water level has been kept low, but since
then more North Sea water has been led into the lagoon in order
to control eutrophication, resulting in higher salinity and more
frequent flooding.

We demonstrate an 11 % loss in area of Klægbanken since 1987
due to erosion of the most wave-exposed western shores of the
islands. The erosion is partly aided by physical wear on vegeta
tion from resting birds, partly from the withering effect of bird
droppings on the plants (Fig. 2, 3, 4 and 5).
Changes in breeding bird composition and salinity of floodwater
have had profound effects on the composition of the vegetation
(Table 1). In addition, an attempt to control the growth of reeds
by mowing and burning in order to facilitate the breeding of
waders has influenced diversity and competition among plants.
A short section on the occurrence of mammals and other fauna is
included. Periodically, Klægbanken harbours dense populations
of the water vole, attracting many raptors during winter.
Keywords: Nature reserve; erosion; flooding; salinity; vegetation
succession; plant competition; gull colonies; mammals.

Adresser: 1Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C. 2Aarhus Universitet, Institut for Biologi, Akvatisk biologi, Ole Worms Allé 1,
8000 Aarhus C. 3Sulkendrupvej 10, 5800 Nyborg. 4Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Kalø, Grenåvej 14, 8410 Rønde.
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Beskyttelsesstatus
Allerede i 1898 forbød Landbrugsministe
riet, som på det tidspunkt ejede Klægban
ken, al jagt og unødig færdsel, men først
efter 1928 kom der mere system i fred
ningen, da ø-rækken med en omgivende
1 km bred fladvandet zone sammen med
Tipperne i fjordens sydende blev udpeget
som reservat.
Klægbanken er i dag en del af Natura
2000-område nr. 69, Ringkøbing Fjord og
Nymindestrømmen. Dette område omfat
ter habitatområde H62, fuglebeskyttelses
område F43 og Ramsar-område nr. 2 med
et areal på i alt 27.684 ha, hvoraf de 21.810
ha er vandareal, mens 5.875 ha er land.
Natura 2000-området dækker omtrent den
østlige og sydlige 2/3 af fjorden, afgrænset
af en linje fra Ringkøbing til Hvide Sande.
Alle landarealer i denne afgrænsning er i
udgangspunktet beskyttet i henhold til §3 i
Naturbeskyttelsesloven.
Klægbanken er også omfattet af Bekendt
gørelse om fredning og vildtreservat i

Ringkøbing Fjord (bekendtgørelse nr. 1678
af 20/11/2006). Det indebærer, at der er
totalt adgangsforbud til Klægbanken og
det omliggende vandområde inden for en
afstand af 1 km fra øen (Dahl 1987).
Klægbankens tilblivelse og udvikling
Hvordan Klægbanken er opstået rent geo
logisk, er uklart, men den optræder som en
langstrakt sandrevle i fjorden på Johannes
Meyers kort fra 1650 (Rambusch 1900).
Først to hundrede år senere begynder den
at stikke op over vandoverfladen.
Rambusch (1900) beskriver Klægbanken
som en 3,315 km2 stor, langstrakt, delvis
bevokset ø, der mod nord løber ud i en
spids og mod syd fortsættes af talrige små
rørbuske. Hans arealangivelse må dog bero
på en fejl, da senere opmålinger kun udvi
ser omkring en femtedel heraf. Rambush
skriver endvidere, at der først i 1880’erne
optrådte spontan bevoksning, som den
lokale befolkning forbedrede og forøgede,
indtil staten den 8. oktober 1897 overtog
ø-rækken.

Figur 2. Ændringer i Klægbankens areal i perioden fra 1987 til 2018, opmålt fra digitalise
rede ortofotos.
Changes in area of Klægbanken from 1987 to 2018 determined from digitized orthophotos.
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Denne tilplantning er beskrevet i en hånd
skrevet beretning af daværende sognefoged
i Stauning sogn, Laurids Holck (Jensen
1985). Han og Søren Ibsen tog en junidag
i 1885 med hver en karl i en fladbundet
pram ud til banken med en mængde op
gravede tagrør og siv, som de plantede
spredt. Da man håbede på at få et godt
fremtidigt rørskær, blev flere i sognet inte
resserede, og 21. maj året efter oprettedes
Klægbankens Fælleskab, som fik banken
opmålt og beplantningen sat i system.
Udgifter og indtægter skulle fordeles på
lodsejerne i Stauning sogn. I 1892 var rør
skoven vokset så stor, at der for første gang
var indtægter fra salg af bjergede rør. Da
staten fem år senere gjorde krav på ø-ræk
ken, skrev næsten alle i sognet under på et
andragende til ministeriet om, at den måtte
forblive beboernes fælleseje, men dette blev
ikke imødekommet.
Klægbanken består af tre øer, kaldet Nord
pold (5,2 ha), Midtbanken (41,7 ha) og
Hesteskoen (14 ha), adskilt af to 20 m bre
de og op til 3 m dybe strømrender. De to
render er således betydeligt dybere end de
tilstødende vandarealer. Hvornår disse ren
der er dannet, vides ikke, men på et kort
over den nordlige del af banken, opmålt af
N. Klintö i 1908, forekommer den nordli
ge rende, Holcks Gyde, ikke. Den sydlige
rende, Kongens Gyde, vises på et fotografi
taget af Herluf Winge i 1898 (i Rambusch
1900), og Rambusch nævner også kun
denne rende.
Klægbankens matrikulerede areal udgjorde
på et tidspunkt før 1954 præcis 535.154 m2,
altså godt 53,5 ha, men siden da har øerne
ændret form og areal. Digitalisering af luft
fotos fra 1945 og frem viser varierende og
generelt tiltagende areal, men disse bereg
ninger lider under mulig optisk fortegning
og indflydelse af kameravinkel. Desuden
kan uskarphed gøre det vanskeligt præcis
at fastlægge grænsen mellem land og vand.
Med disse forbehold var arealet i 1945 59,8
ha og i 1982 65,3 ha.

VIDENSKABELIG ARTIKEL

1934), må man formode, at banken ofte har
været oversvømmet. Men også før den tid
har vandstanden i perioder været meget
høj, som beskrevet af Christensen (190107).
Figur 3. Udsnit af den nordlige del af
Klægbankens Midtbanke. Forløbet af kyst
linjen i 2018 (rød linje - digitaliseret ud
fra ortofoto) er projiceret på ortofoto fra
1999. Dele af vestkysten er eroderet bort i
de mellemliggende år, hvilket har ført til en
indskrænkning af Klægbankens samlede
areal.
The outline of a section of Klægbanken in
2018 (in red) projected onto an aerial photograph from 1999.

Figur 4. Udsnit af den midterste del af
Midtbanken. Forløbet af kystlinjen i 2018
(rød linje - digitaliseret ud fra ortofoto)
er projiceret på ortofoto fra 1999. Den
kraftigste erosion af vestkysten er sket i de
vegetationsløse partier.
The outline of a section of Klægbanken in
2018 (in red) projected onto an aerial photograph from 1999. Erosion is most pronounced where vegetation is missing.

Vandstand i Hvide Sande (indersiden)

Vandstanden i Ringkøbing Fjord er efter
etablering af slusen ved Hvide Sande i 1931
blevet reguleret med henblik på at undgå
oversvømmelser af lavbundsjorder langs
fjorden. Denne praksis, i sammenhæng
med stigende tilførsel af næringsstoffer
fra især Skjern Å, førte imidlertid til tilta
gende eutrofiering af fjorden op gennem
1960’erne og 70’erne.
Der opstod et ønske om at begrænse
eutrofieringen gennem tilførsel af mere
Nordsø-vand via slusen ved Hvide Sande.
Fra midten af 1960’erne og frem til 1987 lå
den gennemsnitlige saltholdighed i fjorden
på 5-8 ‰. I 1987 ændredes slusepraksis,
så saltholdigheden over en årrække lå på
7-10 ‰. Fra 1995-96 besluttedes det at
lukke endnu mere Nordsø-vand ind i fjor
den, så saltholdigheden kom til at ligge på
omkring 8-15 ‰, og med op til 12-15 ‰
i perioden fra maj til og med september
(Olesen 2007).
Det er vores vurdering, at erosionen langs
bankens vestside skyldes bølgepåvirkning
i forbindelse med øget vandstand. Vand
standsdata for fjorden målt ved slusen i
Hvide Sande viser en øget hyppighed af høj
vandstand (40 cm eller mere over norma
len, Fig. 5). Ved disse vandstande vil Klæg
banken stort set være helt overskyllet.

Figur 5. Antallet af dage med vandstand på 40 cm eller mere over normalen målt på fjord
siden ved slusen i Hvide Sande (Data: Kystdirektoratet).
The number of days each year with water levels of 40 cm or more above normal.

Fra 1987 og frem foreligger der ortofotos,
som gør det muligt præcis at beregne are
alet af Klægbanken (Fig. 2). Disse arealbe
regninger viser, at Klægbanken siden 1987
har mistet 11 % af sit areal fra godt 68,6 ha
til knap 61,1 ha i 2018. Dette tab er sket
ved erosion langs vestsiden af banken (Fig.

3 og 4) og har bl.a. ført til, at Nordpold er
blevet opdelt, så den nu består af 2 og må
ske snart 3 øer.
I perioden 1910-15, hvor der var en åben
forbindelse fra Ringkøbing Fjord til Nord
søen via Hvide Sande-kanalen (Spärck
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Erosionen fremmes formodentlig af fy
sisk slitage fra rastende fugle samt af den
afsvidende effekt, som ekskrementer af
især Sølvmåge (Larus argentatus) og Skarv
(Phalacrocorax carbo ssp. sinensis) har på
vegetationen (jf. fig. 4). Når urinsyren i
fuglenes ekskrementer svider vegetatio
nen af, fjernes den bindende effekt, som
planternes rødder har på den lerholdige
jordbund.
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KLÆGBANKENS VEGETATION
Vegetationsudviklingen
Planternes indvandring til Klægbanken
efter de første beplantninger i 1880’erne
har uden tvivl været under indflydelse af
fuglelivet. Rambusch (1900) skriver: ”I
Fremtiden vil der vistnok kunne gøres en
Del Erfaringer med Hensyn til Vegetationens
Udbredelse ved Hjælp af det storartede og
interessante Fugleliv, som udfolder sig her.”
Fugle kan på forskellig vis transportere frø,
og deres gødning har desuden indflydelse
på vækstforholdene. Ændringer i fjordens
saltholdighed og vandstandsniveau har
ligeledes indflydelse på overlevelsesmulig
hederne og konkurrencen mellem plante
arterne.
Rambusch (1900) skriver: ”Ligesom paa
Høje Sande begynder Vegetationen paa den
vestlige Side af Banken med Sumpstraa; heri
kan findes indblandet Strand-Kogleaks, ligesom Krybende Hvene snart med sit lysegrønne Tæppe dækker den nogenlunde tørre og
faste, men dog bløde og klægede Bund; denne er oventil lysebrun (jærnholdig), længere
nede sort (surt stinkende), altsaa af Lighed
med den sædvanlige Bund fra Fjordomraa
det. Vind og Vand har tvunget de lange
Ranker af Fioringræsset [Kryb-Hvene; forf.]
over mod Øst; fra deres liggende Stilling bøjer de sig opad med det blomstrende Straa. I
øvrigt finder Tilvoksningen Sted ved Hjælp
af de samme Planter som paa Høje Sande:
Blaagrøn Kogleaks og Tagrør (mest paa den
østlige Side af Bankerne). Disse to Planter er
tillige benyttede til Plantning, der begyndte i
1884, da den naturlige Plantevækst kun var
meget ringe. Ogsaa Sø-Kogleaks findes her;
fra den landfaste Del af Banken noteredes
i Maj Kimplanter af Spydbladet Melde, der
rimeligvis er hidført med Fuglene.”
Overlærer Hedegaard Christensen fik i
1960 tilladelse til at foretage en botanisk
undersøgelse af Klægbanken, som besøgtes
15. maj og 5. juli. Han skriver: ”Tagrør, der
allerede i 1958 dækkede del allermeste af
øen, var taget yderligere til, så det nærmest
kun er små områder i og ved hættemåge- og

Figur 6. På Nordpold fandtes førhen store kolonier af ynglende hættemåger og splitterner.
Her ses hættemåger over et tæt plantedække af Ager-Kål. Denne art blev ikke bemærket i
2018-19. (Foto Kaj Halberg, 31-5-1976).
Previously, large colonies of breeding Black-headed Gulls and Sandwich Terns were found on
the northern-most island. The photograph shows Black-headed Gulls above a dense cover of
Field Mustard. This plant species had disappeared by 2018-19.
splitternekolonierne, der er fri. Højden og
tætheden er dog varierende. Mange steder,
navnlig på Østsiden, er der ret høje tætte
tagrørsjungler, hvor der så at sige ikke findes andre planter. På nordenden og langs
vestkysten findes en del bevoksninger af
Strand-Kogleaks.”
”I det hele taget findes de fleste planter i den
artsfattige flora på vestsiden, hvor Tagrør
som nævnt ikke er helt så dominerende som
på østsiden. Her findes Festgræs, Gåse-Potentil, Rejnfan, Ager-Tidsel, kimplanter af
Strand-Mælde o.a. Mælder.”
Efter besøget i juli skriver han: ”De nye
tagrør er nu højt oppe og gør øen endnu
mere uoverskuelig end i maj. Ved hættemåge- og splitternekolonierne er vegetationen
påfaldende høj, kraftig grøn og frodig. Foruden fuglenes ekskrementer spiller det meget
betydelige antal døde unger en rolle i denne
forbindelse.”
Efter vegetationsbeskrivelserne følger i
Hedegaard Christensens notat en liste
over de registrerede plantearter opdelt på
15 karakterplanter på øen, 15 plantearter,
som forekommer hist og her, og endelig 13
planterarter, der forekommer enkeltvis el
ler på begrænset lokalitet, dvs. 43 arter i alt
(Hedegaard Christensen 1960), se Tabel 1.
Karakteristisk for de registrerede arter er, at
det drejer sig om almindeligt forekommen
de arter, samt arter, der typisk indfinder sig
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på blotlagt sandbund, og arter der er knyt
tet til ferskvandspræget jordbund. Festgræs
er den eneste mere usædvanlige art, som
blev registreret på Klægbanken i 1960.
Vore registreringer af planteforekomster i
perioden 1977-80 gav, på trods af at nogle
af de af Hedegaard Christensen fundne
arter var forsvundet, et artsantal på 77
(Tabel 1).
I denne periode var der på Midtbanken
karakteristiske kloner af Festgræs og Rør
græs, som begge dannede næsten rene
bevoksninger med diametre på mange me
ter. Disse er nu (2018-19) forsvundet, men
begge arter forekommer fortsat. I bunden
af tagrørsbevoksningen er Festgræs flere
steder almindelig, især på Hesteskoen.
Disse forandringer kan være et resultat af
maskinel slåning gennem de sidste 40 år.
Nu, ca. 40 år senere, er det registrerede
antal plantearter på Klægbanken faldet
til 57. Det er sandsynligt, at den ændrede
slusepraksis i Hvide Sande fra 1987, og
især fra 1995 og frem, har resulteret i en
øget saltpåvirkning. Dette har sikkert for
årsaget, at bl.a. tre arter af Forglemmigej, to
arter af Brandbæger samt syv arter af kors
blomstfamilien nu er forsvundet (Tabel 1).
Eng-Rørhvene, som i 1977-80 dannede ret
store bestande, er nu også forsvundet. Der
imod optræder Strandasters i meget større
bevoksninger end i perioden 1977-80.
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Dansk navn

Latinsk navn

1960

1977-80 2018-19

Dansk navn

Latinsk navn

1960

1977-80 2018-19

Ager-Kål

Brassica rapa subsp.
campestris
Sonchus arvensis
Cirsium arvense
Senecio vulgare
Prunella vulgaris
Sagina procumbens
Lysimachia vulgaris
Stellaria media
Agrostis capillaris
Cerastium fontanum
subsp. vulgare
Elytrigia repens
Dryopteris filix-mas
Filipendula ulmaria
Taraxacum officinale
Lolium perenne
Poa trivialis
Scutellaria galericulata
Viola tricolor

**

**

**
***
***
*

X
X

**
***

*
*
*
X

*
*
*

**
*

X
X
X

**

**

Epilobium palustre
Stachys palustris
Rorippa palustris
Galium palustre
Sonchus palustris
Peucedanum palustre
Cirsium palustre
Spergularia marina
Ranunculus repens
Cochlearia officinalis
Epilobium hirsutum
Vicia cracca
Sisymbrium officinale
Barbarea stricta
Tanacetum vulgare
Epilobium obscurum
Sonchus asper
Oxybasis rubra
Festuca rubra
Phalaris arundinacea
Lysimachia maritima
Matricaria discoidea
Angelica sylvestris
Senecio sylvaticus
Galeopsis bifida
Solanum nigrum
Atriplex prostrata
Carex sp.
Urtica dioica
Puccinellia maritima
Tripolium pannonica
subsp. tripolium
Tripleurospermum
maritimum
Bolboschoenus maritimus
Atriplex littoralis
Cakile maritima
Stellaria alsine
Myosotis laxa
Lotus pedunculatus
Atriplex patula
Lycopus europaeus
Phragmites australis
Ranunculus sceleratus
Silene flos-cuculi
Juncus bufonius
Atriplex glabriuscula
Puccinellia distans
Mentha aquatica
Hydrocotyle vulgaris
Ranunculus sp.
Rumex hydrolapathum
Polygonum aviculare
Spergularia media

**
*
*
***

X
X
X
X
X

Kær-Dueurt
Kær-Galtetand
Kær-Guldkarse
Kær-Snerre
Kær-Svinemælk
Kær-Svovlrod
Kær-Tidsel
Kødet Hindeknæ
Lav Ranunkel
Læge-Kokleare
Lådden Dueurt
Muse-Vikke
Rank Vejsennep
Rank Vinterkarse
Rejnfan
Ris-Dueurt
Ru Svinemælk
Rød Gåsefod
Rød Svingel
Rørgræs
Sandkryb
Skive-Kamille
Skov-Angelik
Skov-Brandbæger
Skov-Hanekro
Sort Natskygge
Spyd-Mælde
Star sp.
Stor Nælde
Strand-Annelgræs
Strandasters

Ager-Svinemælk
Ager-Tidsel
Almindelig Brandbæger
Almindelig Brunelle
Almindelig Firling
Almindelig Fredløs
Almindelig Fuglegræs
Almindelig Hvene
Almindelig Hønsetarm
Almindelig Kvik
Almindelig Mangeløv
Almindelig Mjødurt
Almindelig Mælkebøtte
Almindelig Rajgræs
Almindelig Rapgræs
Almindelig Skjolddrager
Almindelig Stedmoder
blomst
Almindelig Torskemund
Bidende Pileurt
Bidende Ranunkel
Bleg Pileurt

**
**
*
*

**
**

Linaria vulgaris
Polygonum hydropiper
Ranunculus acris
Polygonum lapathifolium subsp. pallidum
Blågrøn Kogleaks
Schoenoplectus tabernaemontani
Bredbladet Mærke
Sium latifolium
Butbladet Skræppe
Rumex obtusifolius
Eng-Forglemmigej
Myosotis scorpioides
Engkarse
Cardamine pratensis
Eng-Rævehale
Alopecurus pratensis
Eng-Rørhvene
Calamagrostis canescens
Enskællet Sumpstrå
Eleocharis uniglumis
Enårig Rapgræs
Poa annua
Fersken-Pileurt
Polygonum persicaria
**
Festgræs
Hierochloe odorata
**
Finbladet Vejsennep
Descurainia sophia
Firkløft
Cotula coronopifolia
Fløjlsgræs
Holcus lanatus
***
Forskelligfarvet Forglem Myosotis discolor
migej
Glat Vejbred
Plantago major
Gul Frøstjerne
Thalictrum flavum
Gul Iris
Iris pseudacorus
Gyldenlak-Hjørneklap
Erysimum cheiranthoides
Gærde-Snerle
Calystegia sepium
Gåse-Potentil
Argentina anserina
***
Harril
Juncus gerardi
**
Horse-Tidsel
Cirsium vulgare
Hvidmelet Gåsefod
Chenopodium album
***
Hyldebladet Baldrian
Valeriana sambucifolia
Knop-Siv
Juncus conglomeratus
*
Kragefod
Comarum palustre
*
Kruset Skræppe
Rumex crispus
Agrostis stolonifera
***
Kryb-Hvene

X
X
X
X
X
*
X
X
X

*
**
**

*
**

X

X
*
X
**
*
X
****
X
**
*
X
X
X
X
X
X
**
*
***
X

*
*

Strand-Kamille
Strand-Kogleaks

**
**
****
*
*
**
*
***
***
*
*

Strand-Mælde
Strandsennep
Sump-Fladstjerne
Sump-Forglemmigej
Sump-Kællingetand
Svine-Mælde
Sværtevæld
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Tigger-Ranunkel
Trævlekrone
Tudse-Siv
Tykbladet Mælde
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Tabel 1. Klægbankens flora registreret i tre perioder mellem 1960
og 2019. Hyppigheds-angivelse: 4 stjerner = talrig; 3 stjerner =
almindelig; 2 stjerner = hist og her, én stjerne = sjælden, X = note
ret uden angivelse af hyppighed. 1960: Overlærer Jens Hedegaard
Christensen; 1977-80: Kaj Halberg og Jens Tang Christensen; 201819: Kaj Halberg, Jens Tang Christensen og Peter Wind.

The flora of Klægbanken as recorded in three periods between 1960
and 2019. **** = abundant, *** = common, ** = here and there, * =
rare, X = recorded without note on abundance.
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Figur 7. Vegetationsdække på Nordpold langs Holcks Gyde
(renden mellem Nordpold og Midtbanken), domineret af
Strand-Mælde. Der ses også bl.a. Rejnfan, Spyd-Mælde,
Strand-Kamille og Strandasters. (Foto Kaj Halberg, 31-72018).
Vegetation dominated by Grassleaf Orache along the channel
between the northern and the middle island. Also Tansy,
Spear-leaved Orache, Sea Mayweed and Sea Aster are seen.
Af interessante nytilkomne arter registreret
i 2018-19 er Firkløft vidt udbredt over store
flader (Fig. 11). Denne art, som stammer
fra Sydafrika, er antagelig fuglespredt. Den
blev påvist for første gang i Danmark i
1806 i Stjoul Gadekær på Tåsinge, hvor den
voksede frem til 1926. Siden blev der gjort
enkelte fund på Ærø, ved Fåborg, samt på
Fanø, men fra disse steder forsvandt den
hurtigt igen. I 1854 blev den fundet på
Harboøre-tangen og i 1926 ved Nissum
Fjord (Hansen & Pedersen 1959). Arten er
nu vidt udbredt langs den jyske vestkyst,
og den forekommer også på Vestamager
(Hartvig 2015).
Som også Hedegaard Christensen regi
strerer, tilføres der hele tiden opskyllet
materiale langs vestsiden, bestående af
døde Tagrør og andet plantemateriale.
Dette materiale formuldes efterhånden
således, at vestsiden af øerne gennem årene
er kommet til at ligge lidt højere i niveau
end den østlige del. Det er også her, den

Figur 8. Vegetation langs Nordpolds østside, domineret af Strand-Mælde,
Strandasters og Strand-Kogleaks. I baggrunden ses den massive tagrørskov.
(Foto Peter Wind, 23-8-2019).
Vegetation along the east side of the northern island dominated by Grassleaf
Orache, Sea Aster and Sea Clubrush. In the background a dense stand of
Reed.

største koncentration af ynglende måger
og Skarv findes, og deres gødning har en
stærkt afsvidende effekt på vegetationen.
Dels skaber det bare flader, dels giver det
konkurrence-fordele til næringselskende
planter, bl.a. Mælde-arterne.
Vegetationsudviklingen på de enkelte øer
Nordpold
I hvert fald siden først i 1900-tallet og
frem til 1990’erne var den sydvestlige del
af Nordpold domineret af store kolonier af
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus)
og Splitterne (Thalasseus sandvicensis),
som holdt vegetationen lav. Her voksede
gødningstålende planter som Strand-Mæl
de og Strand-Kamille, og i 1970’erne tillige
en mængde Ager-Kål (Fig. 6). Den østlige
halvdel var domineret af Tagrør.
I dag er vegetationen stadig ret lav på den
vestlige halvdel af øen, hvilket dels skyldes
slåning, dels en mængde ynglende Sølv
måger. Langs vestkysten samt omkring
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nordspidsen findes strandeng, hvoraf
store områder er dækket af gødnings
tolerante plantearter, bl.a. Strand-Kamille,
Strand-Mælde og Firkløft. Langs Holcks
Gyde dominerer Strand-Mælde (Fig. 7).
Den østlige halvdel er fortsat dækket af
tagrørskov, men der findes også en mæng
de Rørgræs, Spyd-Mælde og Strandasters
(Fig. 8 og 9).
Som før omtalt har erosion af Nordpold
bevirket, at den nordlige spids er blevet til
en lille, næsten vegetationsløs holm, hvor
Spyd-Mælde og Kødet Hindeknæ er de
mest almindelige arter.
Midtbanken
Langs vestkysten af denne ø findes et ret
smalt bælte med strandeng, domineret af
Strand-Mælde, Rød Gåsefod (Fig. 10) og
Kryb-Hvene, samt tætte tæpper af Firkløft
(Fig. 11) og Strand-Kamille. Resten af
denne ø er totalt domineret af tagrørskov,
hvoraf en del bliver slået stort set hvert år.

Figur 9. Vegetation midt på Nordpold, bestående af
Bleg Pileurt (Polygonum lapathifolium subsp. pallidum),
Ager-Tidsel, Rørgræs og Tagrør. Bagest ses frugtstande af
Kruset Skræppe (Rumex crispus). (Foto Kaj Halberg, 317-2018).
Vegetation in the centre of the northern island with Pale
Persicaria, Creeping Thistle, Reed Canary Grass and Reed.
In the background fruiting stands of Curly Dock.
Østsiden samt den sydligste del bliver ikke
slået. Midt på øen findes en lavning på om
kring 20x20 m med ganske lav vegetation,
domineret af Vingefrøet Hindeknæ. Mange
af de plantearter, som var almindelige i
1977-80, er forsvundet eller blevet mere
fåtallige, deriblandt Festgræs.
Hesteskoen
Den hestesko-formede sydligste ø har
et ganske smalt bælte af strandeng langs
vestkysten, mens de to sydvestspidsers lave
vegetation skyldes en mindre koloni af
Skarv, der i visse år har ynglet her. Vegeta
tionen på resten af denne ø består næsten
udelukkende af gammel rørskov, da der
ikke har været foretaget slåning her siden
1992. I bunden af denne rørskov, som er
domineret af Tagrør og Rørgræs, findes et
ret rigt flor, domineret af et tæt tæppe af
Festgræs, samt arter som Gærde-Snerle,
Almindelig Skjolddrager, Ager-Svinemælk,
Stor Nælde og Skov-Angelik.

Figur 10. Øverst th. Den midterste vegetationszone på vestsiden af Midtban
ken domineres af Rød Gåsefod. (Foto Peter Wind, 23-8-2019).
An area of the middle island dominated by Red Goosefoot.
Figur 11. Kaj Halberg i en stor bevoksning af Firkløft, Midtbanken. I for
grunden ses også Spyd-Mælde og Strand-Mælde, i baggrunden Strand-Ka
mille og Tagrør. (Foto Jens Tang Christensen, 31-7-2018).
Kaj Halberg in a large patch of Brass Button. In the front, Spear-leaved Orache
and Grassleaf Orache; in the background Sea Mayweed and Reed.

Vegetationsfordeling
I 2019 blev der fortaget en opgørelse af
arealfordelingen for hele Klægbanken ved
at analysere drone-fotos taget den 21. maj.
Fordelingen af kategorierne ’Flader uden
vegetation, ’Skarvkoloni’, ’Slået Tagrør’,
’Ikke slået Tagrør’, ’Anden urtevegetation’
og ’Spredt urtevegetation’ blev fundet ved
brug af ArcMap 10.5 (Fig. 13).
For hele Klægbanken optager ’Slået Tagrør’
og ’Ikke slået Tagrør’ henholdsvis 54,5 %
og 26,0 % af arealet. På Nordpold har næ
sten hele tagrørsarealet været slået, mens
der på Hesteskoen ikke er slået siden be
gyndelsen af 1990’erne. Derfor udgør ’Ikke
slået Tagrør’ her 89,8 % af arealet. Tagrør er
således den mest udbredte vegetationstype
på Klægbanken.
Nordpold har den største andel af anden
urtevegetation (kategorierne ’Anden urte
vegetation’ + ’Spredt urtevegetation’). De
udgør her 20,6 %. Af Klægbankens samle
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de areal udgør disse to kategorier 11,3 %.
Der er skarvkolonier på alle tre øer, men
deres samlede areal udgjorde kun 0,6 % i
2019. Størst var kolonien på Hesteskoen.
Det øvrige areal uden vegetation, som må
formodes at være mest udsat for erosion,
udgør 7,6 % af Klægbankens samlede areal.
Vegetationspleje
I et forsøg på at forbedre forholdene for
ynglende vadefugle på Klægbanken blev
der i 1977 indledt et vegetationsplejepro
jekt, som er fortsat til og med 2018. På
Hesteskoen blev der slået Tagrør i visse år
frem til og med 1992, men ifølge de tilgæn
gelige satellitbilleder har der ikke været slå
et rør på Hesteskoen efter 1992. De senere
år er Hesteskoen således blevet friholdt for
plejetiltag.
Plejeindsatsen har bestået af maskinel slå
ning i august måned, i perioder kombine
ret med afbrænding (1980-89, samt 2001).

Figur 12. Artsrigt parti af stran
dengen på Midtbanken med bl.a.
Ager-Svinemælk, Gærde-Snerle,
Ager-Tidsel, Strandasters, Strand-
Kamille, Tagrør og Rørgræs. (Foto Kaj
Halberg, 31-7-2018).
A species rich patch of the middle
island with Field Milk Thistle, Hedge
Bindweed, Creeping Thistle, Sea Aster,
Sea Mayweed, Reed and Reed Canary
Grass.
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Disse tiltag har haft til formål at skabe en
kort strandengsvegetation, primært ved at
holde tagrørsbevoksningerne nede. Plejen
har haft en vis effekt på højden og tæthe
den af Tagrør, men der er fortsat Tagrør på
de dele af arealet, som har været slået hvert
år. Til trods for plejeindsatsen er det ikke
lykkedes at sikre fortsat yngleforekomst
af engfugle såsom Stor Kobbersneppe
(Limosa limosa) og Brushane (Calidris
pugnax). Da det er ressourcekrævende at
slå rørene og den positive effekt på fugle
faunaen udebliver, besluttede Naturstyrel
sen, at de ville indstille slåningen af rør fra
og med 2019.
KLÆGBANKENS FAUNA
Klægbankens fugleliv
Allerede i tiden omkring den første til
plantning begyndte fuglene at slå sig ned
og yngle. Arkitekt A.T. Hagerup besøgte
banken i 1893 (Hagerup 1894) og beskrev
ynglefuglene, og senere har Rambusch
(1900), Christensen (1901-07), Ussing
(1907) og Tåning (1934) givet beskrivelser
heraf.
Fuglelivet har undergået store forandrin
ger i tidens løb, dels som følge af generelle
nordeuropæiske bestandsændringer, dels
som et resultat af ændringer i forvaltnings
praksis i Ringkøbing Fjord. Ynglefuglene
er blevet optalt løbende i det meste af
reservatets levetid, og resultaterne af disse
optællinger vil blive publiceret separat
(Bregnballe et al. DOFT in prep.).
Dog skal her nævnes Knopsvane (Cygnus
olor), som første gang ynglede på Klæg
banken i 1953, og som i 1970’erne tiltog
voldsomt. Denne tilvækst hang sammen
med en kraftig udvikling i biomassen af
Børstebladet Vandaks (Stuckenia pectinata)
og Havgræs (Ruppia spp.) i fjorden som
følge af eutrofiering. Den rigelige tilgang af
føde betød, at denne stærkt territoriale fugl
begyndte at danne kolonier med en gen
nemsnitlig afstand mellem rederne på 7 m
(Eskildsen 1988). Ynglebestanden toppede
i 1978 med 650 par, hvorefter den aftog

dramatisk i takt med, at bundvegetationen
i fjorden kollapsede.
Også uden for yngletiden fungerer Klæg
banken og de omgivende vandarealer som
rasteområde for fugle. Desuden udgør
banken i perioder med høje tætheder af
Vandrotte (Arvicola amphibius) et godt
fourageringsområde for rovfugle. Således
blev der i perioden mellem december 1976
og april 1978 observeret op til 9 Blå Kær
høg (Circus cyaneus), 4 Fjeldvåge (Buteo
lagopus), 5 Rørhøg (Circus aeruginosus),
foruden Musvåge (Buteo buteo), Tårnfalk
(Falco tinnunculus) og Mosehornugle (Asio
flammeus) (Christensen 1981, 1988).
Klægbankens pattedyr
Hvornår Klægbanken er blevet befolket af
pattedyr, vides ikke, men Vandrotte (også
kaldet Mosegris) er dominerende blandt
dem. Vandrotterne kan i perioder være så
talrige, at deres gangsystemer undermine
rer de øverste jordlag, så man ved færdsel
synker igennem næsten ved hvert skridt.
Bestanden af vandrotter blev fulgt ved fæl
defangst og mærkning gennem et år med
høje tætheder, og den estimeredes til om
kring 200 dyr pr. ha i oktober 1977.
Oversvømmelser er en væsentlig bestands
regulerende faktor. I forbindelse med høj
vandstand øges prædationen fra rovfugle
potentielt, og rovfuglenes prædation i vin
terperioden blev dokumenteret i 1977-78
(Christensen 1981, 1988). I alt indsamledes
3862 kranier af vandrotter i rovfugles gylp
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Figur 13. Den relative areal-fordeling af
bevoksningstyper på Klægbankens tre øer;
2019.
The distribution of vegetation types on the
three islands in 2019.
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og æde-rester gennem to vintre. Fiskehejre
(Ardea cinerea) kan i øvrigt være en væ
sentlig prædator i forbindelse med over
svømmelser, hvor op til 60 individer er ob
serveret fouragerende på én gang, ligesom
Krage (Corvus corone) og de store måger
må antages at tage vandrotter.
Af gnavere forekommer desuden Alminde
lig Markmus (Microtus agrestis), men den
er aldrig observeret i større antal, antagelig
som følge af konkurrence fra vandrotten.
Almindelig Spidsmus (Sorex araneus) er
den eneste registrerede insektæder.
Af rovdyr forekommer Lækat (Mustela
erminea) antagelig fast, men bestandstæt
heden må antages at variere med vandrot
tebestanden. Fugleunger kan udgøre et til
skud i yngletiden, men efterår og vinter vil
lækatten være helt afhængig af smågnavere.
Der har desuden været jævnlige observati
oner af Mink (Neovison vison). Odder (Lutra lutra) er observeret af og til, men der er
ikke konstateret yngleforekomst.
I vintre, hvor fjorden er lagt til med is,
kommer der Ræv (Vulpes vulpes) over fra
fastlandet. Af hensyn til ynglefuglene for
søges disse konsekvent fjernet ved jagt sidst
i marts eller begyndelsen af april. Der er
ikke på noget tidspunkt konstateret mere
end to voksne ræve, men syv rævehvalpe
blev fundet og aflivet i april 1996. Desuden
sås en ræv med hvalp i juni 2006. I 2011
aflivedes en tæve med fem hvalpe og de
følgende to år endnu en hun-ræv hvert år. I
2013 fandtes desuden et rævekadaver.
I august 2019 observeredes spor af formo
det Mårhund (Nyctereutes procyonoides)
ved østsiden af Nordpold. Denne art, som
er i eksplosiv vækst i Danmark, kan blive
en ny trussel mod Klægbankens ynglefugle.
Af større pattedyr er Kronhjort (Cervus
elaphus) af og til observeret som strejfende,
ofte i forbindelse med drivjagter i planta
gerne øst for fjorden.

Den øvrige fauna
Padder er aldrig konstateret på Klægban
ken, og af krybdyr findes kun en enkelt
observation af en Hugorm (Vipera berus),
der solede sig på en tagrørsbunke d. 11. juli
1977.
Der er ikke foretaget systematiske under
søgelser af invertebrat-faunaen. Denne
må formodes at ligne den strandengs- og
rørskovsfauna, man finder rundt langs
Ringkøbing Fjord. I perioden fra 1977
til 1981, hvor tætheden af vandrotter var
stor, forekom der i sommerhalvåret store
mængder af spyfluen Cynomya mortuorum
(L., 1761), der bl.a. er knyttet til smågnave
res gangsystemer (Boy Overgaard Nielsen
det.).
I august 2019 observeredes mange stor
sommerfugle på strandasters. Dagpåfugle
øje (Aglais io), Nældens Takvinge (A. urticae), Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) og
Admiral (V. atalanta) var alle talrige.
TAK
Vi ønsker at takke Mads Bank-Mikkelsen,
Naturstyrelsen, for tilladelse til at besøge
Klægbanken i 2018 og 2019. Desuden tak
kes Styrelsen for Dataforsyning og Effekti
visering for tilladelse til at anvende histori
ske kort (https://hkpn.gst.dk/) og ortofotos
(https://kortforsyningen.dk/). Yderligere
takkes i-Gis (https://i-gis.dk/da-dk/) for
tilladelse til anvendelse af 1945 flyfotoet og
FlyfotoArkivet (www.flyfotoarkivet.dk) for
brug af de øvrige flyfotos. Vandstandsdata
blev venligst stillet til rådighed af Kystdi
rektoratet. Tak til 15. Juni Fonden for øko
nomisk støtte til projektet.
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