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Danmark fik en ny regering i slutningen af 
2022, da den socialdemokratiske regering 
blev afløst af en trepartiregering bestående 
af Socialdemokratiet, Venstre og Modera-
terne. Dermed blev en rød-grøn miljø- og 
naturalliance sat på porten, og man kan i 
skrivende stund ikke vide, hvad der kom-
mer i stedet. Den nye regering er en fler-
talsregering og kan derfor i princippet selv 
vedtage nye love.

Under valgkampen var det sparsomt med 
interesse hos partierne for at diskutere 
naturlov, mens de grønne organisationer 
havde tre konkrete elementer, der skal 
være centrale i en grøn lov: For det første 
bør man sætte som mål, at 30 procent af 
det danske areal er beskyttet natur senest 
i 2030, herunder skal 10 procent være 
strengt beskyttet. For det andet skal bio-
diversitetskrisen – hvor arter af planter, 
svampe og dyr går kontinuerligt tilbage – 
være afværget i 2050, og biodiversiteten og 
naturen i Danmark skal være ”i god trivsel” 
og ”gunstig tilstand” i 2050. For det tredje 
bør det relativt nystartede biodiversitetsråd 
skrives ind i loven for derved at sikre rådet 
et fast beløb til dets drift på Finansloven.

Biodiversitetsrådet udsendte den 29. no-
vember 2022 dets første rapport med et 
hovedbudskab om, at det ikke er lykkedes 
at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark 
trods flere årtiers indsatser for at vende ud-
viklingen. I rapporten præsenteres grund-
laget for biodiversitetsindsatser i Danmark 
samt en analyse af, hvor stor en andel af 
Danmarks areal – på land og til vands – 
der er beskyttet i forhold til at bevare dansk 
natur og biodiversitet på lang sigt.

Rådet konkluderer altså, at biodiversiteten 
forsat er under stort pres i Danmark. De 
igangsatte biodiversitetsindsatser, herunder 
indsatserne i natur- og biodiversitetspak-
ken, vil godt nok bidrage positivt til at 
forbedre biodiversiteten, men de er for 
utilstrækkelige i forhold til at vende tabet 
af biodiversitet i Danmark til fremgang. 
Biodiversitetsrådet estimerer, at højst 2,3 
% af Danmarks landareal med sikkerhed 
kan siges at bidrage til de internationale 
arealmålsætninger for beskyttede områder, 
mens yderligere 5,3 % kræver en nøjere 
vurdering af de enkelte områder. Ingen 
landarealer kan for nuværende med sik-

kerhed siges at opfylde kravene til at være 
strengt beskyttet, men yderligere op mod 
2,3 % af landarealet kan potentielt komme 
i betragtning. 

For havet kan højst 12 % med sikkerhed 
betragtes som beskyttet og heraf højst 4,1 
% som strengt beskyttet. Danmark er såle-
des meget langt fra arealmålsætningerne i 
EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 om 30 
% beskyttet natur på landjorden og i havet, 
og hvoraf en tredjedel skal være strengt 
beskyttet.

Rådet mener, at der skal afsættes markant 
mere plads til naturen i Danmark, hvis 
tabet af Danmarks biodiversitet skal vendes 
til fremgang. De større, sammenhængen-
de naturområder af høj naturkvalitet, der 
repræsentativt og tilsammen er nødven-
dige for at beskytte og øge biodiversiteten 
i Danmark, kan ikke opnås alene ved at 
bevare og beskytte de få eksisterende na-
turområder. Hvis man vil sikre fremgang 
for biodiversiteten, kræver det, at urentable 
arealer, der i øjeblikket anvendes til bl.a. 
landbrug, skovbrug og fiskeri, målrettet og 
permanent omlægges til natur. 

Men plads alene kan ikke gøre det. Mere 
plads er en forudsætning for at vende tabet 
af biodiversitet til fremgang, men kvalite-
ten af den beskyttede natur skal også sikres. 
Det er nødvendigt, at de udlagte naturom-
råder genoprettes med fokus på at bevare 
og beskytte økosystemernes naturlige 
processer og funktioner, samt at udefra-
kommende og lokale presfaktorer redu-
ceres markant. Biodiversiteten bør også 
styrkes uden for de beskyttede områder. 

Og hvad vil regeringen så gøre ved det? 
Den nye regering blev i forbindelse med 
regeringsforhandlingerne enige om et rege-
ringsgrundlag, som afspejler, hvad regerin-
gen forventer at kunne gennemføre i den 
kommende valgperiode.

I regeringsgrundlaget står, at landbruget 
skal afgive arealer. Det har regeringen 
foreløbig syltet ved at ville nedsætte et 
udvalg, hvor landbrug, fødevaresektor, na-
turorganisationer, forbrugerorganisationer 
og kommuner skal komme med oplæg til 
en samlet visionsplan for dansk landbrug.  
Udvalget skal komme med dets anbefa-

linger ultimo 2023 med henblik på, at der 
i første halvår 2024 kan laves en samlet 
visionsplan for dansk landbrug. Man kan 
nok være betænkelig ved, hvorvidt den 
kommer biodiversiteten til gode.

På landsiden vil regeringen også fremlægge 
en skovplan med et mål om etablering af 
250.000 hektar ny skov i Danmark. Etab-
lering af ny skov bidrager væsentligt til at 
opnå klimaneutralitet og på sigt reducere 
nettonegative emissioner samt fremme 
beskyttelsen af grundvandsreservoirer. Det 
lyder jo meget godt, men ny skov løser ikke 
biodiversitetsproblemet, da nyplantet skov 
ikke nødvendigvis kan erstatte genpuljerne 
i den skov, der blev fældet for generationer 
siden. Der er mere brug for indsats for at 
beskytte det, der er truet nu, jvf. brand-
mandens lov. 

Endelig vil regeringen fremlægge en ny 
opdateret havplan med en ambition om 10 
pct. strengt beskyttet og 20 pct. beskyttet 
hav. Havplanen vil være økosystembaseret, 
basere sig på havstrategien og bl.a. inde-
holde en nærmere definition af de 20 pct. 
beskyttet hav, hvor regeringen forudsætter, 
at der er sameksistens mellem havvind, 
fiskeri og de nødvendige hensyn til natur 
og biodiversitet. Igen kan man være lidt 
skeptisk. Et startpunkt bør være at indføre 
et trawlforbud i Bælthavet.

Det hele munder ud i, at regeringen, som 
ønsket af de grønne organisationer, vil 
indføre en samlet naturlov med mål og 
 virkemidler for et grønnere Danmark. 
Målet er at bidrage til EU’s biodiversitets-
strategi for 2030, som har som mål, at 30 
pct. af EU’s areal til lands og til havs skal 
være beskyttet natur, hvoraf 10 pct. skal 
være strengt beskyttet natur. Målsætnin-
gerne skal udarbejdes under hensyntagen 
til den samlede arealanvendelse i Danmark, 
herunder sameksistens med landbrug og 
udbygning med vedvarende energi. Heri 
ligger misteltenen begravet: de samlede 
ønsker til anvendelse af Danmarks areal 
svarer til, at vi skal genindtage Skåne. Det 
bliver en interessant folketingsperiode ikke 
mindst for bevarelsen og beskyttelsen af 
biodiversiteten i Danmark.

Thomas Secher Jensen,  
ansv. redaktør Flora & Fauna

Den nye SVM regering og biodiversiteten
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Når man har kigget efter snegle på samme 
lokalitet hver sommer de sidste 15-20 år, 
har man en nogenlunde fornemmelse af, 
hvilke arter der lever der, og hvornår på 
året de forekommer. Derfor blev jeg også 
noget overrasket, da jeg i august 2020 
i Roskilde Fjord nær havnen i Kulhuse 
opdagede nogle små hvide snegleskaller 
blandt de klumper af grønne trådalger 
(Chaetomorpha linum og Cladophora spp.), 
som jeg normalt samler for at finde fløjls-
sneglen Elysia viridis og dens slægtninge 
Ercolania nigra, Limapontia capitata og 
L. depressa. Det var ikke skaller fra nogen 
af de dyndsnegle, strandsnegle eller tang-
snegle, som også forekommer på stedet. De 
var meget tynde, næsten gennemsigtige, 
og “spiret” var skjult i den yderste vinding. 
Dette udseende er karakteristisk for den 
snegleorden, der hedder Cephalaspidea. 
Den har desværre ikke noget dansk navn; 
men på engelsk kaldes de “bubble-shells”. 
Den lignede dog ikke nogen af de arter, 
der ellers er kendt fra danske farvande, fx 
flæsketerning (Philine quadripartita) eller 
cylindersnegl (Cylichna cylindracea). I 
stedet mindede skallerne om slægten Ha-
minoea, af hvilken der findes to arter i det 
sydlige Storbritannien, Frankrig, Spanien 

og Portugal (Thompson 1988), men som 
ikke kendes fra danske farvande.  

Ugen efter jeg havde fundet skallerne, var 
jeg tilbage på stedet, og denne gang kig-
gede jeg nøjere på den bare sandbund, og 
ganske rigtigt – her fandt jeg på ganske lavt 
vand (5-30 cm), delvis nedgravede i sandet, 
levende snegle, som også lignede slægten 
Haminoea. Beskrivelserne af de sydeuro-
pæiske arter passede dog ikke helt på disse 
snegle. Så jeg forsøgte mig med at google 
“Haminoea Baltic”, og her blev jeg henvist 
til en spritny tysk artikel om en amerikansk 
art, Haminoea solitaria, der var fundet på 
den tyske Østersøkyst i 2016 (Wranik & 
Malaquias 2018). Den beskrivelse passede 
perfekt på de snegle, jeg havde samlet, 
inklusive de kugleformede, geléagtige 
æg-masser, der er hæftet til sandet med en 
kort stilk. Nye studier baseret på DNA se-
kventering (Oskars et al. 2019) har vist, at 
denne art ikke hører til slægten Haminoea, 
men skal hedde Haminella solitaria. Dette 
er det første fund af snegle af familien 
 Haminoeidae i danske farvande.

I november 2020 fik jeg en kort notits med 
billede af skallen og en levende snegl på 

Statens Naturhistoriske Museums intranet 
med en opfordring til kollegerne om at kig-
ge efter den, når de færdedes langs danske 
strande. Det var dog først i eftersommeren 
2021, der kom respons. Til gengæld ser 
det ud til, at H. solitaria kan være kommet 
til Danmark allerede i 2018. I det følgen-
de  beskrives habitat og foreløbige fund 
af H. solitaria. Endvidere præsenteres en 
illustreret beskrivelse af sneglen og dens 
æg-masser.

Habitat beskrivelse, Kulhuse, Roskilde 
Fjord
Den lokalitet, jeg har samlet snegle på i 
mere end 15 år, ligger ca. 100 m fra indsej-
lingen til havnen, der næsten udelukkende 
anvendes af lystbåde. Der er også et færge-
leje for Kulhuse – Sølager færgen. På den 
side, der vender mod Roskilde Fjord, er der 
en lavvandet flade af mudderblandet sand, 
der i sommerperioden er næsten helt dæk-
ket af havgræs (Ruppia cirrhosa). I årets 
løb flytter sandrevler ind over en del af 
fladen, og mellem sandrevlerne findes især 
i forsommeren store samlinger af drivende 
alger, mest Chaetomorpha linum; men også 
en del rød- og brunalger. Helt tæt på land 
findes et bredt bælte af siv, som man skal 

1 Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, E-mail: krjensen@snm.ku.dk

Amerikansk snegl Haminella solitaria (Say, 1822)
har etableret sig i Roskilde Fjord

Kathe R. Jensen1

Summary

American cephalaspidean sea slug now established in Roskilde 
Fjord

The non-indigenous cephalaspidean sea slug Haminella solitaria 
was discovered for the first time in Danish waters in August 2020. 
It was collected near the marina in Kulhuse at the northern end 
of Roskilde Fjord in shallow water, where it occurred through 
September along with its gelatinous egg masses, In the summer 
of 2021 it was found from late July through September, but not in 
May or June. Further localities in 2021, Norsminde Fjord (N Belt 
Sea), Gyldensteen Lagune (north coast Fyn), Lendrup Lagune 
(Limfjord) and Helnæs (SW coast of Fyn) have been obtained 

from colleagues in Aarhus, Odense and Roskilde, and a photo-
graphic record of egg masses from the Limfjord indicates that it 
has been present since 2018. Haminella solitaria is a Northwest 
Atlantic species, which was first observed in European waters in 
the summer of 2016 at the Baltic coast of Germany. It is a small 
greyish sea slug, called “paper (or glass) bubble-shell”, with a thin, 
fragile, white, partly transparent shell, which is almost completely 
covered by tissue folds from the head, foot and mantle. The shell 
length in specimens from Kulhuse ranged from 4 to 11 mm. Its 
egg mass is gelatinous, almost spherical and attached to the sub-
strate by a short stalk.

Keywords: Non-indigenous sea slug, Haminella solitaria, new re-
cords, Danish waters.
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Figur 1. In situ foto af næsten tørlagt havbund ved Kulhuse, Roskilde Fjord. Et antal næ-
sten nedgravede eksemplarer af Haminella solitaria er indikeret med røde pile. 
In situ photo of nearly dry sand-flat at Kulhuse, Roskilde Fjord. Several almost buried speci-
mens of Haminella solitaria indicated by red arrows.

Figur 2. Levende Haminella solitaria fotograferet i laboratoriet. 
Live Haminella solitaria photographed in laboratory.

Figur 3. Skal af Haminella solitaria fotogra-
feret fra under- og oversiden.  
Shell of Haminella solitaria photographed 
from ventral and dorsal surface.
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igennem for at komme til vandet. Afhæn-
gigt af vindforholdene kan en stor del af 
sandrevlerne være helt tørlagt i dagevis, 
og såvel temperatur som saltholdighed er 
derfor stærkt varierende på det lave vand. 
Det er således en meget dynamisk habitat, 
og jeg anvender nogle store sten og en lille 
bevoksning af siv som pejlemærker for 
mine indsamlinger. Tydelige krybespor 
efter Haminella solitaria finder man mel-
lem sandrevlerne, og det er også her dens 
ægmasser er fasthæftede. Sneglene er for 
det meste nedgravede i sedimentet (Figur 
1). Her er overfladen dækket af et fint lag 
detritus og/eller encellede alger.

Forekomst af Haminella solitaria
I maj 2021 begyndte jeg igen at kigge efter 
Haminella solitaria på samme lokalitet. 
Men der var ikke skyggen af snegle eller 
æg-masser, og heller ikke de følgende uger. 
Først i slutningen af juli dukkede de op 
på det lave vand. I september 2021 hørte 
jeg fra en kollega i Århus, lektor K. Tho-
mas Jensen, at de under studenterkursus i 
Norsminde Fjord havde fundet masser af 
H. solitaria og dens æg-masser. Han ved-
hæftede billeder, som lignede mine egne 
og dem fra Tyskland til forveksling. Senere 
fortalte han, at en kollega fra Syddansk 
Universitet, ligeledes i september 2021, 
havde observeret æg-masser af H. solitaria 
i en kystlagune ved Gyldensteen på Nord-
fyn. I november hørte jeg fra en kollega 
i Roskilde, Helle Buur, at de havde fået 
tilsendt billeder af en mængde opskyllede 
små hvide snegleskaller på stranden ved 
Helnæs på sydvestkysten af Fyn. Billederne 
viste tydeligt, at det også var H. solitaria. 
Skallerne var observeret i september 2021. 
De hidtil kendte fund fra danske farvande 
er vist i Tabel 1.

Beskrivelse af Haminella solitaria og dens 
æg-masser
Haminella solitaria er en undselig, grålig 
snegl med en hvid, delvis gennemsigtig 
skal, der hos eksemplarerne fra Kul-
huse i Roskilde Fjord var ca. 4 til 11 mm 
lang. Under stereolup er farven nærmest 
 gullig-transparent med utallige sorte eller 

mørkebrune prikker fordelt på alle dele 
af kroppen, tættest i en linje langs midten 
af hovedets overside (Figur 2). Hos nogle 
individer anes orange farvede områder 
gennem huden på hovedets overside og 
gennem skallen i indvoldssækken. Der er 
også mange små hvide prikker, især langs 
fodens forkant og langs randen af den 
kappe fold, som dækker skallens bagende.

Oversiden af hovedet dannes af et fladt, 
evt. svagt konkavt, hudskjold (Cephala-
spidea betyder “med hovedskjold”), som 
bagtil deler sig i to trekantede lapper, der 
dækker den forreste kant af skallen. Foden, 
som sneglen kryber på, er kort; den når 
kun at dække den forreste halvdel af skal-
lens underside. Fra fodens sider vokser et 
par trekantede hudlapper, parapodier, op 
og dækker fra hver sin side en del af skal-
len. Bagtil dækkes skallen som nævnt af en 
flæseagtig hudfold, så det ser ud, som om 
skallen er næsten helt dækket af hud.

I modsætning til de fleste snegle kan H. 
solitaria ikke trække kroppen helt ind i 
skallen; en del af hovedet og foden med 
parapodier danner en klump uden for 
skallens munding, når sneglen trækker sig 
sammen, og der er heller ikke noget skal-
låg. Skallen (Figur 3) er som nævnt hvid 
og delvis gennemsigtig. Der er ikke noget 
synligt spir; men på tomme skaller kan 
man se tidlige vindinger inden i den store 
yderste skalvinding. Mundingen er fortil 
bred og fortsætter i hele skallens længde 
som en smal åbning. Skallens overflade er 
forsynet med et fint netværk af linjer dan-
net af spiral-linjer og krydsende radiære 
(vækst)linjer. Skallængden for 14 individer 
samlet 24. juli 2021 var 6,12±1,66 mm, og 
for 17 individer samlet 5 september 2021 
7,5±1,32 mm.

Æg-masserne er kugleformede, geléagtige 
og hæftet til sedimentet med en kort stilk 
(Figur 4). De indeholder et stort antal æg, 
der udvikler sig til frit-svømmende veliger 
larver. Disse ligner en miniature snegl med 

Lokalitet Koordinater Dato Bemærkninger/ Remarks

Kulhuse, 
Roskilde Fjord

55° 56,2’N, 11° 54,4’E 22-08-2020 Kun skaller/ Shells only

Kulhuse, 
Roskilde Fjord

55° 56,2’N, 11° 54,4’E 01-09-2020; 15-09-2020 Levende snegle og æg-masser/ 
Living slugs and egg masses

Kulhuse, 
Roskilde Fjord

55° 56,2’N, 11° 54,4’E 21-07-2021 Levende snegle, men kun få 
æg-masser/ Living slugs but 
few egg masses

Kulhuse, 
Roskilde Fjord

55° 56,2’N, 11° 54,4’E 2021: 31-07; 03-08; 
20-08; 05-09; 11-09

Levende snegle og æg-masser/ 
Living slugs and egg masses

Norsminde 
Fjord

56° 1,396’N
10° 15,260’E

09-09-2021 Levende snegle og æg-masser/ 
Living slugs and egg masses

Gyldensteen 
lagune, Nord-
fyn

55° 34,671’N
10° 8,577’E

15-09-2021 Kun æg-masser/ Egg masses 
only

Lendrup 
lagune, Lim-
fjorden

56° 56,231’N
9° 12,304’E

07-08-2018 Kun foto af ægmasser/ Photo 
of egg masses

Helnæs, Syd-
vestfyn

55°09’N, 10°04’E 13-09-2021 Skaller i store mængder 
opskyllet på stranden/ Lots of 
shells washed up on beach

Tabel 1. Forekomst af Haminella solitaria i danske farvande. Occurrence of Haminella 
solitaria in Danish waters.
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to store, halvcirkelformede lapper med en 
rand af lange cilier, der bruges til at svøm-
me med. Æg-masserne kan være svagt 
blågrønne, da æggene inden dannelsen af 
larve-skallen har denne farve. For det me-
ste er de blot transparente.

DISKUSSION
At Zoologisk Museum og andre naturhisto-
riske institutioner får flest forespørgsler om 
“mærkelige” dyr i sommermånederne, er 
der ikke noget underligt i; det er trods alt 
det tidspunkt flest mennesker opholder sig 
i naturen. Men når biologer samler ind på 
samme lokalitet år efter år, og så pludselig 
får øje på noget nyt og måske ukendt, er 
det bemærkelsesværdigt. Fund af nye ikke-
hjemmehørende arter skal rapporteres til 
myndighederne (https://arter.dk/ 
landing-page). Men når det drejer sig om 
små havdyr, er det ikke sikkert, nogen op-
dager dem, før de er blevet meget talrige 
og dermed mere iøjnefaldende. Fra man 
fandt de første eksemplarer af den østame-
rikanske ribbegople, kaldet “dræbergoplen” 
(Mnemiopsis leidyi), til den var observeret i 

samtlige danske farvande gik der kun nogle 
få måneder (Tendal et al. 2007).

Det er også bemærkelsesværdigt, at H. 
solitaria kun observeres på det lave vand 
i sensommeren og efteråret. Det er det 
samme på de lokaliteter langs den tyske 
Østersø kyst, hvor de første europæiske 
forekomster blev observeret (Wranik, 
pers. medd.), og selv på den amerikanske 
østkyst, hvor Haminella solitaria oprin-
deligt kommer fra, har den en lignende 
årscyklus (Chester, 1993). Hvor de tilbrin-
ger vinteren er der ingen, der ved. Heller 
ikke hvordan de først er kommet til den 
tyske Østersøkyst. Man kan mistænke 
ballastvand, da de har frit-svømmende 
larver, der muligvis kan overleve turen over 
Atlanterhavet i en ballast-tank. Fra den 
tyske kyst har de muligvis spredt sig ved 
hjælp af de frit-svømmende larver; men 
det er også muligt at lystbåde har medbragt 
enkelte befrugtede snegle eller æg-masser 
gemt i en lille klump sand eller tråd-alger. 
De lokaliteter, sneglene er observerede 
på i Danmark, ligger i nærheden af lyst -
bådehavne. Man kan kun opfordre ejere af 

lystbåde og fritids fiskere til at kigge nøje på 
ankre, fendere, og fiskeredskaber og fjerne 
eventuelle smådyr, inden de sejler videre til 
en ny havn.

TAK
Stor tak til K. Thomas Jensen og Helle Buur 
for information og dokumentation af fund 
af Haminella solitaria fra forskellige steder i 
danske farvande. Wolfgang Wranik takkes 
for oplysninger om habitat og forekomst på 
den tyske Østersøkyst.
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Figur 4. In situ foto af næsten tørlagt havbund ved Kulhuse, Roskilde Fjord. Æg-masser af 
Haminella solitaria er indikeret med røde pile. 
In situ photo of nearly dry sand-flat at Kulhuse, Roskilde Fjord. Egg masses of Haminella 
 solitaria indicated by red arrows.
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Af Thomas Secher Jensen

Eigil Holm har et omfattende forfatter-
skab bag sig – fra biavl over pædagogiske 
folke- og seminarieskolebøger til en lang 
række landskabsbøger fx om Horsens Jord. 
Djursland og Molsbogen er den seneste i 
sidstnævnte kategori og udmærker sig især 
ved at have inddraget en lang række fotos 
fra geografernes nyeste kort: Danmarks 
Højdemodel. Bogen indeholder mange ter-
rænkort (skyggekort) fra Højdemodellen. 

Bogen bygger på en række nyere og ældre 
publikationer om Djurslands geologi, 
fra Haarders 1908 publikation, som be-
skriver tilblivelsen af Mols-området for 
første gang, til Houmark-Nielsens noget 
omdiskuterede publikation om istidsland-
skabet omkring Nationalpark Mols Bjerge. 
De seneste afhandlinger bygger bl.a. på 
anvendelse af ekkoer til undersøgelse af 
jordlagene.

Der bringes indledningsvist en generel 
oversigt over Djurslands geologi og tilbli-
velse fra den periode, hvor NØ-isen dæk-
kede området, over Den østjyske Isrands-
linjes fremstød til den store landhævning 
efter istiden. Alle fremstød illustreret af 
ældre diagrammer. For en ikke-geolog er 
det specielt interessant at se det nordlige 
Djursland som et tidligere ørige, hvor især 
Kolindsund fremstår som et markant land-
skabselement, der delte øerne. Tilhængere 
og modstandere af en genopretning af Ko-
lindsund efter tørlægning og opdyrkning 
kan begynde her!

Bogen er ellers en metodisk og detaljeret 
gennemgang af de forskellige delland-
skaber, rigt illustreret af højdemodeller 
med forklarende tekst, samt nutidige land- 
og luftfotos (forfatterens egne). Enhver kan 
genfinde netop de dele af Djursland, man 
kan kende til. For hvert dellandskab er der 
en supplerende tekst om netop det områ-
des tilbliven og geologiske karakteristika.
I slutningen af bogen tilføjes et kapitel om 
Djurslands undergrund og Istidernes spor.
Forfatteren skriver selv; Terrænkortene er 

lækkerbidskener for alle, der elsker at gran-
ske kort, og anmelderen kan tilslutte sig 
udsagnet dækkende hele bogen.

Og iøvrigt tillykke til forfatteren med 90-
års fødselsdagen i udgivelsesåret. Et impo-
nerende forfatterskab.

Boganmeldelse:
Djursland og Mols – set fra fly, fod og kort.
Eigil Holm: Djursland og Mols – set fra fly, fod og kort. 72 sider. Eget forlag.
ISBN 978-87-89446-69-1
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Gråhvalen er en af Jordens største skabnin-
ger, den bliver op til 15,3 meter lang og kan 
opnå en vægt på 38 tons. Arten har for-
mentlig tidligere optrådt i danske farvande, 
men alligevel er den ikke omtalt i bøger 
om danske pattedyr. Den er for eksempel 
ikke nævnt i det autoritative værk Dansk 
Pattedyratlas (Baagøe & Jensen 2007) lige-
som den ikke nævnes i bogen Danmarks 
pattedyr: fra Istid til Nutid (Aaris-Sørensen 
2016).

Gråhvalen er på flere måder en bemærkel-
sesværdig art. Det er den eneste hvalart, 
der lever nær kysten af bundlevende små-
dyr. Det er den eneste hvalart, der i nyere 
tid er blevet udryddet fra et helt ocean, 
nemlig Atlanterhavet. Gråhval har endvi-
dere rekorden for vandringer blandt pat-
tedyr. Og så er det er den eneste hval, hvor 
slægtsnavnet er opkaldt efter en dansker.

Gråhvalens videnskabelige navn er 
Eschrichtius robustus (Lilljeborg 1861). 
Slægtsnavnet Eschrichtius har den fået til 
minde om den danske fysiolog, anatom, 
læge og zoolog Daniel Frederik Eschricht. 
Eschricht skrev en række afhandlinger om 
hvaler og hans hvalsamling findes i dag på 
Statens Naturhistoriske Museum.

Gråhval blev beskrevet videnskabeligt 
i 1861 af den svenske zoolog Wilhelm 

 Lilljeborg, på grundlag af skeletrester, der 
blev fundet på øen Gräsö i Østersøen. 
Gräsö er en ca. 30 km lang og 6 km bred 
ø nord for Stockholm. Omkring 1845 blev 
der fundet en halehvirvel af hvalskelettet, 
knoglen blev opbevaret i den lokale kirke 
og de lokale folk mente, at det måtte være 
en knogle af en jætte. I 1859 blev de øvrige 
rester af skelettet udgravet.

Lilljeborg mente ikke, at arten tidligere var 
beskrevet, og han gav den navnet Balæn-
optera robusta, og placerede den dermed i 
finhvalslægten. Det var den engelske zoo-
log John Gray, der i 1864 omplacerede den 
til sin egen slægt, som han opkaldte efter 
Eschricht, der var død året før. Gray opstil-
lede slægten på grundlag af materialet fra 
Sverige og knogler fra England. Gråhvalen 
blev længe henregnet til sin egen barde-
hvalsfamilie, men de nyeste DNA-studier 
betyder, at den er ‘vendt hjem’ til fin-
hvalerne.

I mange år har der været uenighed om, 
hvorvidt gråhvalens videnskabelige navn 
skulle være Eschrichtius gibbosus. Artsnav-
net gibbosus blev foreslået af den tyske dyr-
læge og naturhistoriker Johann Polycarp 
Erxleben allerede i 1777. I 1950’erne satte 
Miller og Kellogg (1955) fra Smithsonian 
Institution i Washington D.C. imidlertid 
spørgsmålstegn ved, om det dyr som Erx-

leben havde navngivet var en gråhval. De 
mente, at gråhvalens videnskabelige navn 
skulle være Eschrichtius glaucus. Artsnav-
net glaucus stammer fra den amerikanske 
palæontolog Edward Drinker Cope, der 
havde anvendt navnet for gråhvalen i Stil-
lehavet (Cope 1868). Senere blev det klart, 
at gråhvalen i Stillehavet er den samme art, 
der tidligere levede i Atlanterhavet. Hvor-
om alting er, så har navnet Eschrichtius 
robustus været i brug i mere end 70 år, så 
det har vundet hævd i dag.

Gråhval er den eneste nulevende art i slæg-
ten Eschrichtius. Men fra Italien og Japan er 
der beskrevet flere uddøde slægter af grå-
hval (Bisconti 2008; Tsai 2020). Resterne af 
de uddøde arter er fundet i øvre Miocæne 
og Pliocæne lag.

LEVEVIS
Gråhvaler opholder sig mest på lavt vand, 
hvor de lever af bundlevende krebsdyr 
(især tanglopper), bløddyr og børsteorme, 
og de har en helt speciel teknik når de 
fouragerer. De svømmer hen over havbun-
den og laver render i havbunden; renderne 
er 1 til 3 meter lange og 50 til 100 centime-
ter brede. Samtidig danner de undertryk 
med tungen hvorved de kan suge smådyr 
op fra bunden. Selv dyr der sidder 20–30 
cm nede i sedimentet kan blive suget op. 
Det materiale de får suget op i munden, 
bliver siet gennem barderne der er 5 til 25 
centimeter lange. Gråhvalen kan dog også 
fouragere på det åbne hav hvor den æder 
fisk og invertebrater.

UDSEENDE
Gråhvalens udseende er meget karakte-
ristisk. Dyrets hud er grå med gråhvide 
pletter, der er områder hvor der sidder 
rurer eller hvallus. En gråhval kan svømme 
rundt med flere hundrede kg rurer og hval-
lus. Disse smådyr giver hvalen et spraglet 
udseende. Gråhvaler har ingen rygfinne, i 
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Summary

The grey whale Eschrichtius robustus – an overlooked Danish species

There are no records of the grey whale Eschrichtius robustus from Denmark. However, 
there are two finds of the species from the Baltic Sea and many finds from the North 
Sea region. Based on these finds it is concluded that the grey whale probably occurred 
in Danish waters until it was exterminated in the Atlantic Ocean about 300 years ago.
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stedet er der en lille pukkel. I munden har 
den omkring 300 barder. Gråhval er en af 
de mest populære whale-watching hval-
arter, fordi den ofte svømmer hen til både 
med turister, der endog kan være så heldi-
ge, at hvalen kommer tæt nok på at de kan 
klappe den. Hvalerne kommer ofte hen og 
kigger på bådene, de holder hovedet højt 
løftet i lodret position. Hvalens øjne er ca. 
2 m fra spidsen af kæberne, og for at holde 
øjnene oven vande må de slå hurtigt med 
halefinnen.

UDBREDELSE OG TRÆK
Gråhvalen lever i dag kun i den nordlige 
del af Stillehavet (Fig. 1), men fund af skal-
ler af krebsdyret Cryptolepas rhachianecti 
i Equador tyder på, at gråhval tidligere 
har levet så langt sydpå som ved Ækvator. 
Cryptolepas rhachianecti er en langhals, 
der lever i huden på gråhvaler. Som nævnt 

ovenfor har gråhval tidligere levet i At-
lanterhavet, og skaller af dette krebsdyr er 
også fundet i Holland. Genetiske analyser 
har vist, at den tidligere bestand af gråhval 
i Atlanterhavet og bestanden i Stillehavet 
tilhører samme art.

I Stillehavet gik bestanden af gråhval kraf-
tigt tilbage på grund af hvalfangst, og på 
et tidspunkt var der kun omkring 2000 
dyr tilbage. I 1946 blev den Internationale 
Hvalfangst Komité nedsat, og i 1947 blev 
gråhval fredet, på det tidspunkt kunne 
det alligevel ikke længere betale sig at 
drive fangst på arten. Siden er bestanden 
kommet på fode og i 2016 blev bestanden 
opgjort til 26.960 dyr, det højeste antal 
nogensinde. Den seneste vurdering af be-
standen stammer fra vinteren 2019/2020 
hvor det blev vurderet, at bestanden var 
på 20.580 dyr. I sommeren 2019 blev der 
fundet usædvanligt mange døde stran-

dede gråhvaler, så disse tal afspejler uden 
tvivl en reel nedgang. Arten anses dog 
under alle omstændigheder ikke længere 
som truet, og i dag forsøger indianere fra 
 Makah stammen ved vestkysten af USA at 
få lov til at fange et lille antal hvaler.

Der findes to bestande af gråhvaler i Stille-
havet, en østlig og en vestlige bestand. 
Den østlige bestand tilbringer sommeren i 
Beringshavet og Chutkihavet, hvor de æder 
sig tykke. Efter fire måneder begynder rej-
sen sydpå, til vinterkvarteret ved Califor-
nien og Mexico, især Baja California, hvor 
ungerne bliver født. I vinterkvarteret faster 

Figur 1. Gråhvalens nuværende udbre-
delse.
The modern-day geographical range of the 
grey whale. Orange: Summer range, red: 
winter range, blue lines: migration routes.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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hvalerne, og de kan miste en tredjedel af 
vægten i løbet af vinteren.

I mange år antog man, at dyrene i den 
vestlige bestand tilbringer sommeren ved 
Sakhalin øen og Kamchatka halvøen i den 
østlige del af Rusland og vinteren ved Kina, 
men mærkninger med satellit-sendere og 
foto-identifikation har vist, at mange af 
hvalerne i den vestlige bestand overvintrer 
ved Mexico. En gråhvalhun forsynet med 
satellitsender svømmede 22.511 kilometer 
på 172 dage. Det er rekord for pattedyr. 
Den vestlige bestand af gråhvaler er meget 
lille og således i stor fare for at uddø. Dog 
er det rapporteret, at bestanden gik frem 
fra ca. 115 dyr i 2004 til ca. 174 dyr i 2015. 
Så måske er der håb om, at den vestlige 
bestand klarer sig. I vinterkvarteret parrer 
hvalerne sig, og efter en drægtigsheds-
periode på et år bliver ungen født, atter 
i vinterkvarteret. Ungen er 4,5 m lang 
ved fødslen og den holder sammen med 
moderen i ca. et år.

Genetiske analyser tyder på, at der tidligere 
var udveksling mellem bestandene i Stille-
havet og Atlanterhavet, måske i tidlig Ho-
locæn tid og i sidste mellemistid, hvor kli-
maet var noget varmere end i dag, og hvor 

havisen i Polhavet var mindre udbredt end 
i dag. Da gråhval lever i kystnære områder, 
har den været et forholdsvist let bytte for 
hvalfangere, og det var måske hvalfangere, 
der udryddede arten i Atlanterhavet for 
omkring 300 år siden. Gråhval er den ene-
ste hvalart der er blevet udryddet fra et helt 
ocean.

NYLIGE FUND I ATLANTEN
Højst overraskende blev der den 8. maj 
2010 observeret en gråhval ved kysten af 
Israel og 22 dage senere blev det samme 
individ set nær Barcelona i Spanien. Og i 
2013 opholdt en gråhval sig ved kysten af 
Namibia i godt to måneder. DNA-analyser 
af dette individ tyder på, at det stammede 
fra den vestlige bestand af gråhval. Senest 
i 2021 har der igen optrådt en gråhval i 
Middelhavet, den blev set ved kysterne af 
Marokko, Italien, Frankrig og Spanien.

Disse fund har naturligvis givet anledning 
til mange spekulationer. Hvilken rute har 
hvalerne fulgt? Er de svømmet igennem 
Nordvestpassagen nord om Amerika? 
Eller gennem Nordøstpassagen nord om 
Rusland? Eller kan de, eller i det mindste 
individet fra Namibia, være svømmet syd 

om Amerika? Og betyder disse fund mon 
at arten er ved at vende tilbage til Atlanter-
havet?

I 2013 blev der observeret en gråhval i 
Laptev Havet nord for Rusland. Det er ikke 
usædvanligt at se gråhvaler langs kysten af 
nordøst-Rusland, men det er første gang en 
gråhval er set så langt mod vest. Observa-
tionen kunne måske tyde på, at de dyr der 
er set i Atlanterhavet i de senere årtier er 
svømmet nord om Rusland.

GRÅHVAL I DANMARK?
Da Lilljeborg først omtalte skelettet af grå-
hvalen fra Gräsö nord for Stockholm fore-
slog han, at hvalen var kommet til Øster-
søen nordfra, fra Hvidehavet eller Ishavet, 
men i sin afhandling fra 1861 er han dog 
også åben for, at den kan være svømmet 
ind i Østersøen fra Nordsøen. I dag har vi 
et langt bedre kendskab til Østersøens hi-
storie end på Lilljeborgs tid, og det er godt-
gjort, at Østersøen ikke har haft forbindelse 
nordud efter sidste istid. Hvalen må således 
være svømmet ind i Østersøen fra Nordsø-
en, enten gennem Storebælt, Lillebælt eller 
Øresund.

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

Figur 2: Gråhval, Eschrichtius robustus. Charles Melville Scammon’s 1874. Illustration fra Wikipedia.
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Den 12. november 1709 strandede en 13 
m lang bardehval ved Ystad i Skåne. Ud 
fra beskrivelsen var det sandsynligvis en 
 gråhval. Vi ved ikke, hvad der skete med 
hvalen, men i januar 2010 fik en fisker en 
overarm af en gråhval i sit trawl ud for 
Ystad – knoglen stammer antagelig fra 
hvalen, der strandede i 1709. Denne hval 
må ligeledes være svømmet ind i Øster-
søen gennem de danske stræder (Kinze 
2011).

I den hollandske del af Nordsøen er knog-
ler af pattedyr hyppige, og tusindvis af 
knogler er fisket op. Der er både tale om 
både landpattedyr og havpattedyr, og om-
kring 30 af dem er bestemt til gråhval. En 
stor del af fundene er blevet daterede med 
kulstof-14-metoden (Bryant 1995; Alter 
et al. 2015; Garrison et al. 2018; van der 
Plicht & Kuitems 2022). Heraf har en del 
knogler givet ‘gamle’ aldre. Flere af dem 
har givet såkaldte ‘non-finite’ aldre på mere 
end 45.000 til 50.000 år, mens nogle af dem 
har givet aldre på mellem ca. 39.000 og 
43.000 år før nu. De sidste dateringer er tæt 
ved grænsen for kulstof-14-datering, og de 
er derfor tvivlsomme. Disse fund repræ-
senterer formentlig dyr fra sidste mellem-
istid eller den ældste del af sidste istid, hvor 
Nordsøen var dækket af havet. I givet fald 
svarer det til aldre mellem ca. 130.000 og 
måske 60.000 år før nu. De fleste af de da-
terede fund fra hollandsk farvand er date-
rede til mindre end 10.000 år før nu, og de 
stammer således fra tiden efter sidste istid.

Knogler af gråhval er også fundet i Eng-
land, Belgien og vest-Norge (Hufthammer 
et al. 2018), og desuden findes en skriftlige 
kilder fra Island, hvor der beskrives en hval 
som være gråhval; den blev kaldt sandlöja 
(Mead & Mitchell (1984). På basis af disse 
fund og kilden kan der ikke være tvivl om, 
at arten også har færdedes i den danske del 
af Nordsøen. Derfor bør gråhval regnes 
med til den danske fauna, i det mindste til 
den forhistoriske fauna.

De yngste daterede knoglefund fra Nord-
vesteuropa er omkring 300 år gamle. Det 

svenske fund fra 1800-tallet er dateret til 
ca. 4550 kalender år før nu, og det stammer 
således fra den fase i Østersøens historie vi 
kalder Littorina havet. Det norske fund er 
dateret til ca. 1800 år før nu.

Rester af gråhval er også fundet i Middel-
havet, og det er foreslået at arten tidligere 
ynglede i Middelhavet. Langs østkysten af 
USA var arten udbredt helt fra New York 
i nord til Florida i syd. Enkelte af fundene 
herfra stammer fra sidste istid.

Endvidere er knogler af gråhval rapporteret 
fra Taiwan, fra Japan og fra Californien. 
Resterne fra Japan er formentlig af Pliocæn 
alder og dermed de ældst kendte rester af 
slægten gråhval. 
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Boy var i en 34-årig periode ansat først 
som amanuensis senere som lektor på 
Aarhus Universitet efter et kortere ophold 
på det daværende Statens Skadedyrslabora-
torium.. Han blev i 1962 headhuntet af den 
daværende professor, museumsdirektør på 
Naturhistorisk Museum Harald Thamdrup 
til at begynde opbygningen af den zoologi-
ske forskning og undervisning på universi-
tetet, som dengang slet ikke havde biologi 
på programmet. Biologiundervisningen og 
forskerlaboratorierne, som kun omfattede 
zoologi og botanik, havde til huse i  museets 
Knast-bygning, hvor senere også økologi 
og zoofysiologi blev presset ind.

Han var en så afholdt underviser, at han i 
modsætning til mindre vellidte kolleger i 
perioder havde et absurd højt antal specia-
lestuderende, hvis specialer spændte bredt 
- fra mus til edderkopper. Han glædede sig 
sammen med de studerende, når de klare-
de sig godt og bekymrede sig lige så meget, 
når det kneb. 

Boy Overgaard Nielsens forskningsområ-
de var insektøkologi, og hans omfattende 
viden om insektøkologi, insektbiologi og 
veterinær entomologi har adskillige spe-
ciale- og ph.d.-studerende draget fordel af. 
Boy var et omvandrende insektleksikon, 
som man altid kunne spørge, og kunne han 
undtagelsesvis ikke svare med det samme, 
varede det ikke længe inden man fik et 
fyldestgørende svar. Mere end 100 specia-
lestuderende samt 15 ph.d.-studerende har 
nydt godt af hans enorme indsigt, og som 
censor har han virket ved universiteter i 
ind- og udland.

Blandt insekterne var det især de tovin-
gede, myg og fluer, der var i centrum for 
forskningen. Sammen med sin hustru Lise 
Brunberg Nielsen, der i flere omgange også 
var ansat på Aarhus Universitet, foretog 
han omfattende studier af stikkende og 
bidende arter, som de fleste andre mest 
opfatter som nogle, man nemt kan være 
foruden. Hans forskningsfelt kunne beteg-
nes som anvendt økologi, dvs. hvorledes 
grundforskning også kan anvendes til 

praktisk brug til gavn for bl.a. jordbrugere 
og øvrig befolkning. Han adskilte sig der-
ved fra tidens andre universitetsforskere, 
for hvem den rene grundforskning var 
finere videnskab. 

Et yderst specielt forskningsfelt var inden 
for det retsmedicinske område. Boy kunne 
tidsfæste lig, der var nedgravet i fx skov-
bund ud fra hvilke spyfluearter og hvilke 
larve-eller puppestadier, der fandtes i dem. 
Han kunne ligeledes afsløre, om liget havde 
være flyttet efter mordet.

Boy Overgaard Nielsen har gennem årene 
deltaget i mangeartede nationale sam-
arbejdsprojekter som bøgeskoven som 
økosystem, fluespredning af smitsom 
yverbetændelse, sprøjtefri randzoner i 
kornmarker, effekt af det antiparasitære 
middel Ivermectin på nedbrydning af 
kvæggødning i Danmark og Afrika og 
 effektmåling af pesticider på agerjordens 
fauna – blot for at nævne en håndfuld. 
Hans samarbejdspartnere omfattede bl.a. 
Miljø styrelsen, Naturhistorisk Museum, 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 
Statens Veterinære Serumlaboratorium, 
Statens Husdyrbrugs Forsøg; Statistisk 
Forskningsenhed, Statens Planteavlsfor-
søg, Sokoine University of Agriculture, 
 Morogoro,  Tanzania. Af tillidshverv har 
han blandt andet været Danmarks repræ-
sentant i  Nordisk Kollegium for Økologi, 
formand for Statens Skadedyrlaboratori-
ums bestyrelse og medlem af Naturbeskyt-
telsesrådet.

Boy har været flittig med at få publiceret 
resultaterne af sin forskning. Han har 
publiceret mere end 200 artikler i danske 
og udenlandske tidsskrifter, især inden for 
emnerne insektøkologi, insektbiologi og 
veterinær entomologi. Af særlig interesse 
for Flora & Fauna kan nævnes adskillige 
artikler i tidsskriftet:

1962 Galle og galledanner ny for Dan-
mark (Lipara rufitarsis Loew, Dipte-
ra, Chlo ropidae). Flora & Fauna 68, 
105-107.

1963 Om forekomsten af Diptera på Alm. 
Stinksvamp (Phallus impudicus 
Pers.) og fund af Phaonia errans Mg. 
og Helomyza fuscicornis Zett. nye for 
den danske fauna. Flora & Fauna 69, 
126-134 

1967 Calliphora subalpina (Ringdahl) ny 
for Danmark og andre Callipho-
ra-arter (Diptera: Calliphoridae) 
på stinksvamp (Phallus impudicus 
Pers.). Flora & Fauna 73, 68-70.

1968 Nogle iagttagelser over galmyggen 
Dasyneura epilobii (F. Löw)(Diptera: 
Itonididae) og dens galle. Flora & 
Fauna 74, 41-50.

1969 Bladhvepsen Cephalcia reticulata (L.) 
(Hymenoptera:Pamphiliidae), ny 
for Danmark. Flora & Fauna 75, 65-
67. 

1970 Nogle biologiske iagttagelser over 
danske vintermyg (Trichoceridae) 
(Diptera, Nematocera). Flora & Fau-
na 76, 33-42).

 1970 Nogle bemærkninger om bestem-
melse af danske vintermyg (Diptera, 
Nematocera, Trichoceridae). Flora & 
Fauna 76, 91-98.

1974 Indsamling af insekter på bøg (Fagus 
silvatica L.) ved hjælp af fangbælter. 
Flora og Fauna 80, 53-61.

1983 Anmeldelse: J. Jørgensen: Have-
brugszoologi for have og landskab. 
Flora & Fauna 89, 12.

1985 K.-M. V. Jensen & B. Overgaard 
Nielsen: Overvintrings-biologien 
hos lyngens bladbille (Lochmaea su-
turalis Thoms.) (Coleoptera: Chryso-
melidae). Flora & Fauna 91, 4-12.

1985 K.-M. V. Jensen & B. Overgaard 
Nielsen: Biologien hos lyngens blad-
bille (Lochmaea suturalis Thoms.) 
(Coleoptera: Chrysomelidae) i som-
merhalvåret. Flora & Fauna 91, 17-
24.

1986 B. Overgaard Nielsen & S. Achim 
Nielsen: Nogle insekters flyvehøjde 
i en bøgebevoksning. Flora & Fauna 
92, 51-52.

1986 Anmeldelse: E. Torp: De Danske 
svirrefluer (Diptera, Syrphidae). 
Kendetegn, levevis og udbredelse. 

Lektor emeritus Boy Overgaard Nielsen
Lektor emeritus Boy Overgaard Nielsen, Aarhus, er død 17. januar 2022, 87 år gammel. * 10.12 1934, † 17.1 2022.
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Danmarks Dyreliv. Bd. 1. Flora & 
Fauna 91, 15-16.

1986 S. Achim Nielsen, B. Overgaard 
Nielsen & J. Jespersen: Effekt af 
vandløbskvalitet på hyppigheden af 
kvægmyg- og mittelarver (Simulii-
dae & Ceratopogonidae: Culicoides). 
Flora & Fauna 92, 69-74.

1989 Jensen, B. & B. Overgaard Nielsen. 
Insektfaunaen i ophobninger af eks-
krementer under en koloni af Sydfla-
germus. Flora og Fauna 95, 3-8.

2009 Bemærkelsesværdige forsamlinger 
af gødningsmyggen Reichertella ge-
niculata (Zetterstedt, 1850) (Diptera 
Scatopsidae) – hvad foregår der? 
Flora og Fauna 115 (2-3). 31-37. 

2011 Hvilke stikmyg-arter (Diptera: Cu-
licidae) stikker mennesker i østjyske 
skove? Flora og Fauna 117 (3-4), 59-
67.

2016 Sommer-bladfald hos æble indu-
ceret af bladminerende møllarver 
(Lepidoptera : Lyonetiidae). Flora og 
Fauna 123 (1), 3-10.

I hans sidste år begrænsede Parkinsons 
sygdom hans fysiske formåen, men han 
fortsatte ufortrødent sin forskning i dansk 
myggefauna. Efter pensionering sad Boy og 
Lise hver formiddag i et emerituskontor på 
universitetet og sorterede og bestemte store 
indsamlinger af insekter. I 2020 var han 
med til at afslutte en omfattende under-
søgelse af insektlivet i klitterne i National-

park Thy. Sammen med Lise gennemgik 
de i alt 15.670 fluer, som var fanget i fald-
fælder ved blandt andet Agger Tange og i 
Hanstholm Vildtreservat. 
 Æret være hans minde.

Af Thomas Secher Jensen og  
Mogens Gissel Nielsen

N E K R O L O G

Billede tv. Boy Overgaard Nielsen og Finn 
Mogensen foretager ”nedbankning” af in-
sekter i forbindelse med forskningsprojek-
tet Internationalt Biologisk Program (IBP) 
i Hestehaveskoven ved Rønde.
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Den danske vårfluefauna har været stude-
ret i mere end 100 år. Pionerer var i årene 
1906-1940 først og fremmest P. Esben 
Petersen og J. Chr. Findal (1923, 1928), der 
bl.a. var aktive i egnene omkring Silkeborg 
og Vejle. Senere undersøgte Anker Nielsen 
(1936-1960) primært vårfluefaunaen i 
himmerlandske kilder og vandløb, kilder 
ved Rørbæk Sø, samt nordsjællandske søer. 
I nyere tid er der foretaget undersøgelser i 
Jylland af Bent Mogensen (1970’erne), på 
Bornholm af Michael Stoltze (1980’erne og 
senere), og i hele landet af førsteforfatteren 
(PWL) til denne artikel (siden 1970). Ud 
over disse målrettede undersøgelser indgår 
vårfluer som en del af den samlede ma-
kroinvertebratfauna i miljøundersøgelser i 
søer og især vandløb udført af/for de ”he-
dengangne” amter, samt senest via NOVA-
NA, det statslige overvågningsprogram for 
natur og vandmiljø.

Vårfluer er en søstergruppe til sommer-
fuglene, men i modsætning til disse som 
udgangspunkt tilknyttet ferskvand. Det er 
her deres larver og pupper findes, mens de 
voksne er tilknyttet det terrestriske miljø. 
Vårfluerne udviser en stor diversitet, både i 
udseende og levevis, hvilket har gjort dem 

til en succesfuld gruppe på verdensbasis. 
De forekommer i alle typer af ferskvand, 
fra de mindste kilder til store floder, fra 
små sommerudtørrende pytter til store 
søer, men også i brakvand, marine kystom-
råder, og enkelte er endda rent terrestriske. 
Baggrunden for deres succes er formo-
dentlig brugen af silke hos larverne. Den 
muliggør bygning af bærbare huse, retræ-
ter fastgjort til sten, dødt ved, planter, eller 
placeret i sandet bund, samt net til fangst af 
organiske partikler, mikroalger eller diver-
se mindre byttedyr.

På verdensbasis kendes mindst 14.500 
arter af vårfluer. I Europa er der kendt 
over 1700 (Neu et al. 2018), hvoraf over 
250 arter forekommer i Fennoskandien. I 
Europa forekommer den største artsrigdom 
i de sydlige dele, især knyttet til bjergrige 
områder (Wiberg-Larsen 2008, Neu et 
al. 2018). Danmark er imidlertid areal-
mæssigt lille, beliggende relativt langt mod 
nord, og dertil karakteriseret som lavland. 
Ud fra en sammenhæng (multipel lineær 
regression) mellem artsantal og hhv. areal 
og breddegrad for europæiske lande (se 
Wiberg-Larsen 2004) har vi har stort set 
det forventede antal arter. Det samlede 

hidtil registrerede antal er således 172, 
hvoraf en enkelt dog kun er fundet som 
tilflyvende (Wiberg-Larsen 2019). Samtidig 
må kendskabet til Danmarks vårfluefauna 
siges at være ret godt, især på baggrund af 
revisioner af museumssamlingerne i hhv. 
Aarhus og København (udført af PWL).

Det er derfor efterhånden sjældent, at der 
opdages nye arter af vårfluer i Danmark. 
Dette skete imidlertid i 1998, hvor Plectroc-
nemia brevis McLachlan (1871) blev fundet 
i et omfattende lysfældemateriale, som 
Benny Steen Larsen (BSL) havde opstillet 
(batteridrevet Entotech fælde med UV-rør) 
i Brandbjerg Sønderskov tæt på Hørup 
Bæk, et større tilløb til Grejs Å ved Vejle 
(Wiberg-Larsen 2010). Fælden blev ope-
reret fra april til og med oktober. Det ind-
samlede materiale blev identificeret til art 
af PWL. I alt blev der fundet 7406 vårfluer 
fordelt på 12 familier og 49 arter. Blandt 
disse udgjorde den i Danmark vidt udbred-
te og almindelige Plectrocnemia conspersa 
antalsmæssigt 6,5% (415♂66♀). Imidlertid 
havde den overraskende nok følgeskab af 
sin nære slægtning P. brevis (18♂2♀).

Fundet rejste naturligvis spørgsmålet om, 
præcis hvor P. brevis havde sit ynglested. 
Fra U.K angives yngle-/levestedet at være 
uanseelige kilder med udfældninger af kil-
dekalk, faktisk hvad der svarer til Habitat-
direktivets naturtype 7220 beskrevet som 
”Petrifying springs with tufa formation 
(Cratoneurion)”. Trods flere forsøg med års 
mellemrum lykkedes det imidlertid ikke 
PWL og hans hustru (Annette Sode) at fin-
de larverne i nogen af de kilder/kildebæk-
ke, som forekommer inden for en afstand 
af ca. 1 km fra lysfældepositionen. Det 
 lykkedes heller ikke at identificere kilder 
med udfældninger af kildekalk i området.

Efter kontakt med Westy Esbensen (WE), 
som kender området særdeles godt, og 
som har stor viden om kildekalk (Esben-
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Summary

Occurrence of the caddisfly Plectrocnemia brevis (Trichoptera, Polycentropodidae) 
at Vejle, Denmark

Plectrocnemia brevis was reported new to the Danish fauna in 2010 based on adults 
captured in a light trap operated in Brandbjerg Sønderskov, northwest of Vejle, Eastern 
Jutland. The present study documents the presence of larvae in two springs draining to 
Grejs Å, and one spring just 500 m from the light trap, draining to Hørup Bæk, a major 
tributary to Grejs Å. The habitats are all tiny springs, two with occurrence of chalk-
stones. All sites were in deciduous forest. Plectrocnemia conspersa, which also occurred 
in 14 other studied springs located near Vejle accompanied P. brevis. Apparently, Dan-
ish habitats are the northernmost known in the geographical distribution of P. brevis.    

Key words: Plectrocnemia brevis, larval habitats, flight period, Denmark

Vårfluen Plectrocnemia brevis’ (Trichoptera,  
Polycentropodidae) levesteder ved Vejle, Danmark

Peter Wiberg-Larsen1, Keld Rasmussen2, Westy Esbensen3 & Aki Rinne4

Plectrocnemia brevis, University of Minnesota
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sen 1999), blev der imidlertid foretaget en 
 fælles eftersøgning af ynglestederne for P. 
brevis. Denne artikel omhandler disse og 
senere undersøgelser af artens forekomst.

METODE OG RESULTATER
Potentielle levesteder for P. brevis blev 
indledningsvist undersøgt 28. marts 2019, 
dels langs Hørup Bæk nær positionen for 
den lysfælde, hvori voksne individer af 
arten blev påvist i 1998, dels langs Grejs Å 
ved Jelling Skov. Området er kendt for sine 
betydelige forekomster af kildekalk, som 
i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen 
af 1900-tallet anvendtes til kalkning af 
bøndernes marker. Kildekalk eller frådsten 
blev desuden brugt til middelalderens kir-
kebyggeri (Esbensen 1999). Der blev mål-
rettet kigget efter kilder med udfældninger 
af kildekalk. Undersøgelserne udførtes af 
PWL, WE og biolog Alex Schou. Der blev 
besøgt i alt seks lokaliteter, hvorfra der 
med ketsjer blev samlet bundprøver, hvor-
fra Plectrocnemia-larver blev frasorteret. 
Desuden blev der ”pillet” efter larverne på 
sten og døde grene.

Supplerende har Keld Rasmussen (KR) 
(2020-2022, forår) foretaget lignende 
undersøgelser i 19 potentielle levesteder 
i Vejle Å-systemet (inkl. Grejs Å) og på 
nordsiden af Vejle Fjord, og PWL har i for-
året 2022 desuden undersøgt tre kilder ved 
Båring og Røjle på Fyn.

Hovedkapselbredden blev målt på samt-
lige larver af P. brevis (i alt otte individer), 
samt på et udvalg af P. conspersa fra PWL’s 
samling (i alt 25 individer). Målingerne 
blev foretaget ved brug af stereomikroskop 
 (Leica, forstørrelse x 50 og måleokular). 
Desuden blev forvingelængden målt på 
voksne individer af de to arter indsamlet 
via BSL’s lysfælde (se introduktionen). 
Målingerne blev foretaget under samme 
stereolup, med underlag af millimeter-
papir. Data fra BSL’s lysfælde blev an-
vendt til beskrivelse af flyvetider for de to 
 Plectrocnemia arter.

Figur 1. A. Undersøgte lokaliteter (røde krydser) 2019-2022. B. Oversigt over findesteder 
for Plectrocnemia brevis (røde krydser markeret A-C). Øvrige røde krydser angiver andre 
undersøgte lokaliteter, og rød stjerne placering af den lysfælde, hvori voksne individer af 
arten blev fundet i 1998.
A. Surveyed sites (red crosses) 2019-2022. B. Sites of occurrence of larvae of Plectrocnemia 
brevis (red crosses labelled A-C). Other red crosses indicate surveyed sites, and red star show 
position of the light trap, in which the species was first recorded for Denmark in 1998.

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

Plectrocnemia brevis, University of Minnesota
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Fotos af larverne af P. brevis og P. conspersa 
blev udført af Aki Rinne (ved anvendelse af 
såkaldt ”stacking”).

RESULTATER
Kun et par steder langs Grejs Å blev der 
fundet kilder med friske udfældninger af 
kildekalk. Til gengæld blev der i andre kil-
der påvist en bund med indhold af gammel 
kalk. Derudover blev der påvist kildekalk 
i vandløb i Ullerup Skov på nordsiden 
af Vejle Fjord samt i kilder ved Røjle og 
Båring.

Ud af de i alt undersøgte 26 lokaliteter 
lykkedes det at påvise P. brevis ved de tre 
(Figur 1). I alt blev der fundet otte larver. 
Ved alle tre lokaliteter (A, B, C) blev også 
fundet P. conspersa, som desuden forekom 
på yderligere 14 lokaliteter. 

Findestederne for P. brevis var alle små 
kildebække med en bundbredde på < 1 m 
og en skønnet vandføring på < 1-2 Ls-1. 
Vandhastigheden var ringe til næsten stil-
lestående. Bunden på 2 lokaliteter (A, B), 
begge beliggende i Jelling Skov, bestod af 
sten, groft grus og sand samt lidt dødt ved. 

Den ene lokalitet (A) var relativt lysåben, 
mens den anden (B) var beskygget. På den 
3. lokalitet (C), beliggende langs Hørup 
Bæk, var bunden blød, dyndet, med en 
del dødt ved og blade, og samtidig var der 
lidt udfældninger af okker. Lokaliteten er 
 beliggende ca. 500 m fra lysfælden, som 
var i drift i 1998.

Lokalitet A udspringer i et væld, hvor der 
er gamle udfældninger af kildekalk, og lo-
kalitet B udspringer i et væld, hvor der blev 
gravet kildekalk tidligt i 1900-tallet. Ved 
lokalitet C er der ikke konstateret tydelige 
kildekalksforekomster.

Larverne af P. brevis var i deres 5. og sidste 
larvestadium signifikant mindre (hoved-
kapselbredde) end tilsvarende larver af P. 
conspersa (t-test, P<0,001) (Tabel 1). Der 
var samtidig kun et minimalt ”overlap” 
mellem største larver af P. brevis og mind-
ste larver af P. conspersa. Larver af 5. stadie 
P. brevis var alle markant større end de 
største 4. stadie P. conspersa. 

Tilsvarende havde P. brevis signifikant korte-
re forvinger end P. conspersa (Kruskal-Wal-
lis U-test, P<0,001) (Tabel 1). Der var dog 
et vist overlap (ca. 1 mm) mellem de største 
P. brevis og de mindste P. conspersa. Hun-
nerne var hos begge arter generelt større 
end hannerne (data ikke vist).

Der var betydelig forskel i flyvetider for de 
to Plectrocnemia-arter (Figur 3). P. consper-
sa havde den længste flyvetid, fra midten 
af maj til slutningen af september, men 
koncentreret til midt juni til slutningen 
af august. For P. brevis var flyvetiden (det 
begrænsede antal individer taget i betragt-
ning) tilsyneladende fra slutningen af maj 
til begyndelsen af juli, med et enkelt fund 
i august.

Den øvrige makroinvertebratfauna blev i 
foråret 2022 undersøgt detaljeret i 14 kil-
debække i nærheden af Vejle (Tabel 2). Der 
blev i alt fundet 47 forskellige taxa (arter, 
slægter, overordnede grupper). Særligt 
rigt repræsenteret var slørvinger (8 arter), 

Tabel 1. Størrelse af 5. stadie larver 
(hoved kapselbredde) og voksne (længde 
af for vingen) hos Plectrocnemia brevis og 
P. conspersa. DK - Data fra dette studie; 
UK - Data fra Wallace & Wallace (1983). 
Bemærk at hovedkapselbredden af 4. stadie 
larver hos de to arter er < 1,58 mm (data 
fra UK). Forskellen i størrelse mellem de to 
arter (dette studie) er signifikant forskellig: 
*t-test, P<0,001; **Kruskal-Wallis U-test, 
P<0,001.

Size of fifth instar larvae (head capsule 
width) and adults (length of forewing) in 
Plectrocnemia brevis and P. conspersa. 
DK – data from present study; UK – data 
from Wallace & Wallace (1983). Note that 
head capsule width in fourth instar larvae 
are < 1.58 mm for both species. Difference in 
size between the two species are significant: 
*t-test, P<0,001; **Kruskal-Wallis U-test, 
P<0,001.

P. brevis P. conspersa
5. stadie larver – bredde af
hovedkapsel (mm)
(5 instar larvae, width of head capsule, mm)

DK UK DK UK

Gennemsnit (mean)* 1,93 1,90 2,30 2,31

Minimum (minimum) 1,75 1,65 2,04 1,93

Maksimum (maximum) 2,08 2,08 2,53 2,60

N 8 76 19 83

4. stadie larver – bredde af
hovedkapsel (mm)
(4 instar larvae, width of head capsule, mm)

DK UK DK UK

Gennemsnit (mean)* # 1,17 1,31 1,39

Minimum (minimum) # 1,15 1,26 1,21

Maksimum (maximum) # 1,21 1,48 1,58

N # 6 5 24

Voksen forvinge længde (mm)
Adult anterior wing, length (mm) DK DK

Gennemsnit (mean)** 93 110

Minimum (minimum) 87 90

Maksimum (maximum) 102 124

N 19 26

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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vårfluer (12 arter) og tovinger (17 taxa). 
Særligt hyppigt forekommende var, ud over 
P. conspersa, fladormen Dugesia gonocepha-
la, tangloppen Gammarus pulex, døgnfluen 
Baetis rhodani, slørvingerne Amphinemura 
standfussi og Leuctra nigra, vårfluerne 
Potamophylax nigricornis og Sericostoma 
personatum, samt kvægmyggen Simulium 
costatum. Vårfluen Wormaldia occipitalis 
var til stede på hele 6 lokaliteter.

DISKUSSION
Levestederne for P. brevis uden for Dan-
mark er bedst beskrevet for U.K.’s vedkom-
mende. Således angiver Wallace & Wallace 
(1983) dem som beskyggede, piblende kil-
der (på engelsk angivet som ”trickles”, der 
ikke umiddelbart kan oversættes til dansk), 
samt meget små bække i løvskov. Typisk 
er disse vandløb omgivet af gennemvædet 
jord med spredte rød-el, hassel, pil, og 
morbærtræer. Sædvanligvis er grundvan-
det ”hårdt” med afsætning af kildekalk (tuf, 
travertin), og en vandløbsbund bestående 
af sand, grus, døde grene og pletter af 
brunt ”flokkuleret” mudder. Bunden er 
uden vegetation, men der forekommer 
typisk milturt-arter, Apium nodiflorum (L 
cann.) W.D.J. Koch (ikke kendt fra Dan-
mark), elfenbens-padderok og hjortetrøst 
langs bredderne. Forkærlighed for kilder, 
evt. med udfældninger af kildekalk, be-
kræftes ligeledes ved beskrevne levesteder 
i hhv. Belgien og Holland (Botosaneanu 
2003, Lock & Goethals 2012, Kroča J & 
Komzák 2020). De danske findesteder for 
larverne svarer udmærket til de udenland-
ske, selvom vi ikke specifikt fandt friske 
udfældninger af kildekalk. 

P. brevis blev i alle tilfælde fundet sammen 
med den i Danmark og Europa vidt ud-
bredte og almindelige P. conspersa. Denne 
art findes typisk i kilder, kildebække og 
mindre bække. Den ser således ikke ud til 
at være særlig ”kræsen”, hvad angår leve-
stedet.

Kilder – eller grundvandsfødte bække 
- med udfældet kildekalk er specifikt le-

Figur 2. Lokaliteterne A og B i Jelling skov, samt lokalitet C i Brandbjerg Sønderskov, hvor 
larven af Plectrocnemia brevis blev fundet (se figur 1). Fotos: PWL (A) & WE (B/C).
Localities A and B in Jelling Forest, and locality C in Brandbjerg Sønderskov where larvae of 
Plectrocnemia brevis was found (see figure 1). Photos: PWL (A)/WE (B/C).
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vested for andre vårfluer. Det gælder her 
i landet primært Tinodes unicolor, der har 
sin nordligste europæiske forekomst i en 
kildebæk i Ullerup Skov på nordsiden af 
Vejle Fjord. Ligeledes foretrækker Ernodes 
articularis kilder med kildekalk. Uden for 
Danmark er vårfluer som Synagapetus 
 dubius knyttet til kildebække med udfældet 
kildekalk (Crofts 2021). Det er ikke umu-
ligt, at denne art også kan forekomme hos 
os og måske endda i egnen omkring Vejle. 
Larven ligner imidlertid meget den vidt 
udbredte Agapetus fuscipes, og vil derfor let 
forveksles med denne.

I U.K forekommer P. brevis typisk sammen 
med andre vårfluer som Tinodes maclachla-
ni Kimmins, Wormaldia occipitalis (Pictet), 
Crunoecia irrorata (Curtis), Beraea mau-
ra (Curtis), Ernodes articularis (Pictet), 
Stenophylax sequax McLachlan og Adi-
cella filicornis (Pictet) (Wallace & Wallace 
1983, 2017). I Holland er P. brevis fundet 
sammen med flere af de nævnte arter (Bo-
tosaneanu 2003). I kilderne omkring Vejle 
forekommer P. brevis bl.a. sammen med 
W. occipitalis, C. irrorata, B. maura og E. 
articularis. 

Totaludbredelsen af P. brevis omfatter 
store dele af Europa. Mod vest er arten 
ret udbredt i U.K. med nordligste fore-
komst på Hebriderne og nordlige Skotland 
(57,9°bredde) (GBIF). På det Europæiske 
fastland har arten en udpræget sydlig 
udbredelse. Uden for Danmark omfatter 
udbredelsen Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrig, sydlige Polen, Tjekkiet, Slova-
kiet, Østrig, Schweiz, Italien, hele Balkan, 
Grækenland, Cypern, Rumænien, Bulga-
rien, Ukraine og østlige Tyrkiet (Neu et al. 
2018). Den danske forekomst er således 
formodentlig artens nordligste forpost på 
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Gruppe (group) Taxon

Lokaliteter, 
i alt (sites, 
total) Gruppe (group) Taxon

Lokaliteter, 
i alt  
(sites, total)

Tricladida Dugesia gonocephala 12 Trichoptera Potamophylax cingulatus 1

Oligochaeta Eiseniella tetraedra 1 Trichoptera Potamophylax nigricornis 9

Oligochaeta Oligochaeta 1 Trichoptera Rhyacophila fasciata 2

Crustacea Gammarus pulex 13 Trichoptera Sericostoma personatum 8

Hydrachnidia Hydrachnidia 1 Trichoptera Silo pallipes 2

Ephemeroptera Baetis rhodani 10 Trichoptera Wormaldia occipitalis 6

Ephemeroptera Ephemera danica 3 Diptera Ceratopogonidae 5

Plecoptera Amphinemura standfussi 9 Diptera Chironomidae 2

Plecoptera Brachyptera risi 7 Diptera Dicranota 7

Plecoptera Capnia bifrons 1 Diptera Dixa 5

Plecoptera Leuctra hippopus 5 Diptera Orthocladiinae 7

Plecoptera Leuctra nigra 11 Diptera Pedicia rivosa 1

Plecoptera Nemoura cinerea 1 Diptera Pilaria 1

Plecoptera Nemoura flexuosa 7 Diptera Psychodidae 2

Plecoptera Nemurella picteti 7 Diptera Ptychoptera lacustris 4

Coleoptera Anacaena 1 Diptera Ptychoptera longicauda 1

Coleoptera Elodes minuta 7 Diptera Simulium angustitarse 1

Coleoptera Odeles marginata 2 Diptera Simulium costatum 9

Trichoptera Agapetus fuscipes 1 Diptera Simulium cryophilum 1

Trichoptera Chaetopteryx villosa 2 Diptera Simulium vernum 1

Trichoptera Crunoecia irrorata 3 Diptera Tanypodinae 2

Trichoptera Halesus digitatus 1 Diptera Tanytarsini 1

Trichoptera Hydropsyche fulvipes 1 Diptera Thaumalea 1

Trichoptera Plectrocnemia conspersa 9 I alt 47

Tabel 2. Oversigt over makroinvertebrater fundet i 14 kildebække beliggende i omegnen af Vejle, foråret 2022.
Overview of macroinvertebrates recorded from 14 springbrooks located in the area of Vejle, spring 2022.
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fastlandet, hvor de nærmeste findesteder er 
i Slesvig-Holsten omkring Kiel, Neumün-
ster og Plön (Speth et al. 2006), hele 160 
km fra kilderne ved Vejle. Til sammenlig-
ning er afstanden til de nærmeste leveste-
der i U.K. ca. 660 km.

Den nærtstående P. conspersa er vidt ud-
bredt over hele Europa (Neu et al. 2018), 
fra det nordligste Skandinavien til den 
iberiske halvø, nordlige Italien, Balkan, og 
Grækenland i syd, ligesom den optræder i 
Nordafrika (Marokko, Algeriet) (Dambri 
et al. 2020). Mod øst strækker udbredelsen 
sig langt ind i Rusland. I den forbindelse er 
det passende at ”fjerne” arten fra listen over 
såkaldte ”senglaciale kulderelikter”, som 
udførligt er omtalt i værket ’Danmarks 
Natur’ (Nielsen 1969). Kulderelikterne om-
fatter angiveligt dyreformer, der har kunnet 
overleve i kildernes miljø med relativt lave 
sommertemperaturer; kilder har i Dan-
mark relativt konstant vandtemperatur (ca. 
8°C svarende til middel-lufttemperaturen). 
Arten kan med sin store udbredelse og 
forekomst i ikke udpræget grundvandfødte 
vandløb uden problemer tolerere relativt 
høje sommertemperaturer.

P. brevis er uden tvivl en sjælden art i Dan-
mark. Dels lever den i den absolutte udkant 
af sin udbredelse, dels er den tilknyttet le-
vesteder, som ikke er almindelige. Antallet 
af potentielle levesteder vurderes således at 
være få. Imidlertid kan det ikke udelukkes, 
at arten er overset ved forveksling med P. 
conspersa, der hidtil er betragtet som eneste 
mulige art af slægten hos os. Bestemmelsen 
af larverne af de to arter kræver således 
erfaring og en ordentlig stereolup (der kan 
forstørre op til mindst 100 gange) – se Wal-
lace & Wallace (1983), Edington & Hildrew 
(1995), og figur 4. De voksne kan problem-
løst bestemmes ved brug af Malicky (2004) 
eller Barnard & Ross (2012). Ud over 
karaktererne i de oven nævnte referencer 
viser nærværende undersøgelse samt data 
fra Wallace & Wallace (1983), at P. brevis 
er signifikant mindre end P. conspersa som 
larve (hovedkapselbredde). De to arter kan 
i deres sidste larvestadie således i de fleste 

tilfælde adskilles alene ud fra størrelsen. 
Denne størrelsesforskel genfindes desuden 
hos de voksne.

P. brevis blev først fundet som ny for Dan-
mark i 1998. Det er derfor ikke en fjern 
tanke, at arten er indvandret for ganske 
nyligt, måske som følge af klimaforandrin-
gerne. Vi betragter imidlertid dette som 
usandsynligt. Modsat er arten næppe heller 
en relikt fra før seneste istid. Området ved 
Vejle var dækket af is under seneste istid. 
Den efterfølgende afsmeltning var stort set 
tilendebragt for 17.000 år siden, og man-
ge vårfluearter, både fra stillestående og 
strømmende vand, var allerede indvandret 
10.500-13.500 år før nu (se fx Wiberg-Lar-
sen et al. 2001, 2019). Der har derfor været 
relativt lang tid til rådighed for indvan-
dring af arter fra syd, ligesom indvandrin-
gen har været langt lettere end nu, hvor 
potentielle levesteder pga. menneskabte 
aktiviteter er betydeligt mere fragmentere-
de. Dertil kommer, at nok var den danske 
vårfluefauna relativt godt undersøgt for 

ca. 100 år siden, men der er siden da trods 
alt påvist 19 ny arter for landet, og uden 
at nogen disse synes at være indvandret i 
nyeste tid.   

Slægten Plectrocnemia tilhører familien 
Polycentropodidae. Larverne er primært 
rovdyr på andre invertebrater. De bygger 
fangstnet af silke, hvori byttet fanges. 
Nettet er spundet fast til et underlag (sten, 
døde grene, levende planter). Men til 
 forskel fra edderkoppers net er polycen-
tropodide-nettenes tråde ikke klæbende. 
Et bytte bliver i stedet viklet ind i nettets 
tråde, hvorefter dets beboer lynhurtigt 
angriber byttet fra sin ”retræte” i for-
bindelse med nettet. Retræten kan være 
nettets bund eller en fast bolig bygget af 
plante materiale (eller mineralske par-
tikler) spundet sammen af silke. Hos P. 
conspersa varierer nettets udseende efter 
forholdene (dybde- og strømforholdene) 
på levestedet (Townsend & Hildrew 1979). 
Ved strøm hastigheder på 4,5-20 cmS-1 er 
nettet tragtformet (med 1-2 tragte og en 
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Figur 3. Fangst (antal) af voksne Plectrocnemia brevis og i lysfælden ved Hørup Bæk (se 
placering på figur 1). Bemærk den logaritmiske akse, der angiver log(antal +1). 
Catch (number) of adult Plectrocnemia brevis and P. conspersa in the light trap at Hørup 
BækÅ, 1998 (position see figure 1). Note the logaritmic axis indication log (number+1).
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rørformet  retræte) med mundingen vendt 
imod strømmen, således at nettet fanger 
bytte, der driver med strømmen. Er strøm-
hastigheden mindre, er fangstnettet mere 
pladeformet bestående af radiære tråde. 
Når et bytte rører trådene, vil vibrationerne 
udløse en angreb fra beboeren af nettet. 
Nettene er typisk placeret i hulrum under 
sten eller i strømlæ på døde grene. Ved lav 
vanddybde (< 5cm) er nettets fangsttråde 
placeret nær vandoverfladen, og nettet 
er især beregnet til at fange landlevende 
smådyr, som falder i vandet. Nettene kan 
være relativt store (5 cm i diameter), og ses 
som ofte brune plamager, når de tages op 
af vandet.

Fangstnettet hos P. brevis er ikke beskre-
vet, men ligner sandsynligvis det hos P. 
conspersa.

Der findes meget få oplysninger om fly-
vetiden for P. brevis. Således er der fund i 
juni-juli fra Holland (Botosaneanu 2004) 
og Tjekkiet (Kroča & Komzak 2020), 
mens Wallace & Wallace (1983) angiver 
maj- september for U.K. Det passer samlet 
set udmærket med de danske data med 
flyvetid primært fra slut maj til først i juli. 
I den forbindelse er det interessant, at fly-
vetiden ser ud til at være væsentlig kortere 
end hos P. conspersa, som strækker sig 
fra slut maj til slut september (Svensson 
1982, Sode & Wiberg-Larsen 1993, denne 
artikels figur 3). P. conspersa har en 1-årig 
livscyklus med asynkron larveudvikling, 
hvor samtlige fem larvestadier forekommer 
det meste af året (Hildrew & Townsend 
1982). Det passer med den lange flyvetid, 
fordi den enkelte voksne formodentlig kun 
lever 1-2 uger. Ifølge Wallace & Wallace 
(1983) forekommer sidste stadie larver af P. 
brevis det meste af året, men dog hyppigst 
om foråret. Det tyder på en larveudvikling, 
som ligner den hos P. conspersa, men lidt 
mere  synkron. P. conspersa er stærkt ter-
ritorial og kæmper med artsfæller om de 
bedste mikrohabitater og føde (se fx Otto 
1989). De to arter konkurrerer derfor uden 
tvivl også om plads og føde, hvor de beg-
ge  forekommer. Muligvis klarer P. brevis 
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Figur 4. Larver (5. stadium) af Plectrocnemia brevis og P. conspersa. Øverst hoved og 
pronotum set forfra; nederst bagkropspids med analfødder (Fotos: Aki Rinne©). Røde pile 
angiver vigtige karakterer til adskillelse af de to arter.
P. brevis: Mørke pletter (muskelfæster) på øvre del af frontoclypeus danner en skarp vinkel 
(<90°), mørkt felt midt på labrums bagkant utydeligt, ydre/indre dorsale sekundære bør-
ster på 9. bagkropsled af samme længde.
P. conspersa: Mørke pletter på øvre del af frontoclypeus danner en lav bue, mørkt felt midt 
på labrums bagkant tydeligt, ydre dorsale sekundære børste på 9. bagkropsled tydeligt læn-
gere end den indre.

Larvae (instar 5) of Plectrocnemia brevis and P. conspersa. Above head and pronotum, 
frontal view; below apex of abdomen with anal legs (Photo: Aki Rinne©). Red arrows indicate 
important characters to separate the two species.
P. brevis: Posterior dots on frontoclypeus form a sharp angle (<90°); dark mark on posterior 
edge of labrum faint; dorsal inner/outer secondary setae on 9th abdominal segment of similar 
length.
P. conspersa: Posterior dots on frontoclypeus form a shallow arc; dark mark on posterior edge 
of labrum distinct; dorsal inner secondary seta on 9th abdominal segment longer than inner 
seta. 
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sig over for den noget større (og dermed 
mere ”potente”) P. conspersa ved relativt 
hurtigere at nå sidste larvestadium og flyve 
tidligere.

De undersøgte lokaliteter var rige på andre 
makroinvertebrater end de to Plectroc-
nemia arter. Der var dog primært tale om 
arter, som regnes for karakteristiske for 
kilder. Kun enkelte af dem kan betegnes 
som sjældne/truede (fx vårfluen Hydro-
psyche fulvipes og glansmyggen Ptychoptera 
longicauda). 
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INDLEDNING
Oligotrofe naturtyper har generelt været 
i tilbagegang i de seneste mere end 200 år 
(Ellemann et al. 2001; Ejrnæs et al. 2009), 
hvor intensivering af landbrugets drifts-
metoder har medført en reduktion og 
fragmentering af græslands, heders og næ-
ringsfattige mosetypers areal. Sideløbende 
er tilbageværende biotoper blevet forstyrret 
gennem blandt andet omlægning, dræ-
ning og afsætning af næringsstoffer og 
pesticider (Ellemann et al. 2001). Ophør 
af de historiske driftsformer, som fastholdt 

naturtyperne i et seminaturligt plagiokli-
maksstadium, har dog formentligt haft den 
største effekt. 

På det tørre græsland, i naturbeskyttelses-
terminologi overdrev, er de negative effek-
ter på artssammensætningen i vegetation 
accelereret gennem de seneste 100 år og 
mange udprægede overdrevsarter, der 
dengang var vidt udbredte, er siden midten 
af det 20. århundrede blevet sjældne eller 
regionalt uddøet. På Sjælland har en del af 
de specialiserede overdrevsarter i dag en 

væsentlig del af deres indenlandske vokse-
steder på gravhøje (Ejrnæs et al. 2009; 
Hartvig 2015a).

Tilbagegangen i overdrevsfloraens areal 
og artssamfund blev allerede erkendt for 
hundrede år siden, hvor Raunkiær (1926), 
botaniker og fredningspioner, i erkendelse 
af overdrevenes hastige forsvinden fra 
landbrugslandet, opfordrede sine kollegaer 
i det ganske land til at registrere den op-
rindelige overdrevsflora på gravhøjene, før 
også den forsvandt. 

Summary

Plant communities of dry grasslands have changed dramatically 
during the last century, predominantly due to habitat destruction 
and agricultural intensification. Once abundant specialist species 
of dry grassland have become increasingly rare. In the last 30 
years, nature conservation has been applied to remaining grass-
land fragments including ancient burial mounds. Effects on buri-
al mound species composition have, however, been sparsely mon-
itored and management practices remain relatively unchanged. 
Burial mounds have long been known to be refugia to now rare 
species. Continued impoverishment of species communities of 
both natural dry grassland communities on coastal slopes and 
agriculturally semi-natural pastures are reported and therefore 
assessing the conservation status is critical. 
 In this project, the flora of 17 managed burial mounds situated 
within the municipality of Lejre in northern Zealand, Denmark 
was surveyed. Species compliance with national dry grassland 
vegetation definitions was examined and conservation status 
relative to pristine dry grasslands evaluated. Plant communities 
were compared with species lists of 25 years before, where the 
mounds were unmanaged and the majority strongly shaded by 
extensive shrub and tree coverage. Direct temporal effects of the 
applied nature conservation could, however, not be compared 
due to large variation in the timing of initiation and frequency 
of maintenance. Species richness, within mound distribution and 
vegetation structure were also recorded.
 Over-all species richness increased. Forbs were most numer-
ous making up 69 % of species, however, grasses most abundant 
covering 58 % of the area. On average 80 % of species were defined 

as grassland species, a fifth of these were problematic or invasive, 
reflecting a general development towards eutrophic grass domi-
nance. The distribution of oligotrophic specialist species had de-
clined and several rare species were missing from mounds where 
they were previously recorded. In addition, only sun exposed sites 
on the central part of mound sides still retained mosaics of olig-
otrophic forbs, in spite of the increased insolation. Other envi-
ronmental factors were unchanged with substrates being moder-
ately moist, moderately acidic and moderately fertile. Moreover, 
species communities had become more uniform as communities 
of higher nature quality relative to pristine grasslands were shown 
to have deteriorated while previously impoverished communities 
had improved.   
 In general, the temporal development is in accordance with the 
recorded trajectory of species community development on burial 
mounds since the middle of the 20th century, where specialised 
species have declined in abundance and distribution or been lost 
under the invasion by eutrophic competitive species. A similar 
trend has been recognised across Danish landscape types in the 
past century and a half, where then locally widespread and abun-
dant species have become ubiquitous, while rare species have be-
come even rarer or lost. This development is important in view 
of the time lag that can occur between the onset of detrimental 
environmental influences and species populations response. As 
a consequence, regular monitoring is recommended to guide im-
provement and targeting of conservation effort.

Keywords: Burial mounds, Nature conservation, Grassland, 
Temporal species community development,
Gravhøje, Overdrevsflora, Naturpleje, Historisk udvikling
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Truslen mod overdrevsvegetationens fort-
satte overlevelse er først sent blevet erkendt 
udenfor botanikerkredse. Førhen blev kun 
få gravhøje plejet af myndighederne og 
fokus var på beskyttelse af arkæologiske 
værdier og formidling af gravhøjenes kul-
turhistoriske og landskabelige værdi (Tran-
berg et al. 2002). I løbet af de seneste 30 år 
er naturpleje af gravhøje tillige blevet rettet 
mod fremme og beskyttelse af gravhøjenes 
oprindelige flora og gradvis flere høje er 
blevet inddraget i plejeprogrammer. Der 
mangler imidlertid systematiske undersø-
gelser af effekten af naturpleje og den for-
ventede udviklingstendens (Ellemann et al. 
2001). Ej heller er der publiceret kontrolle-
rede forsøg af differentieret naturpleje med 
henblik på optimering af udviklingsretning 
og temporær effekt i floraen. Afbrænding i 
det tidlige forår er dog foreslået som alter-
nativ naturpleje af gravhøje (Bruun & Hald 
u. å.). Der er foretaget undersøgelser af dy-
namikkerne bag overdrevs udvikling (Pe-
tersen 1996; Bruun & Ejrnæs 1998; Bruun 
2000a og b; Ellemann et al. 2001). Gravhø-
je adskiller sig imidlertid fra overdrev på 
flere parametre, blandt andet ved at være 
mere belastede af randeffekter (Ellemann 
et al. 2001) og tillige, grundet deres morfo-
logi, relativt mere heterogene (Vestergaard 
2015). Samtidig kan plejeformer, der fun-
gerer på overdrev, ikke mindst græsning 
være umulige at implementere. Da kon-
tinuerlig, grundig monitering af effekten 
af plejen ligeledes er sjælden og endnu 
sjældnere publiceret (se dog Fox Maule & 
Vestergaard 1988), er plejetiltag oftest ba-
seret på en fast metode, som følges på alle 
høje og en eventuel optimering af plejen, 
hvor effekten er utilfredsstillende, vil være 
tentativ. Med tanke på, at netop gravhøje 
mange steder rummer de sidste rester af 
det nu sjældneste segment af overdrevsve-
getationen (Ejrnæs et al. 2009; Bruun 2015; 
Hartvig 2015a), og i mange landskaber er 
de eneste tilbageværende bindeled mellem 
stærkt fragmenterede rester af oprindelige 
overdrev, er det problematisk, at naturple-
jen ikke i højere grad målrettes det enkelte 
artssamfund på et videnskabeligt efterprø-
vet grundlag.  

Formålet med denne undersøgelse er 
flerfoldigt. For det første, at foretage en 
komplet registrering af den nuværende flo-
ra på et udvalg af plejede gravhøje i Lejre 
Kommune med henblik på karakteristik af 
de nuværende artssamfund. For det andet, 
at vurdere udviklingen i vegetationen ved 
sammenligning med artslister optaget ca. 
25 år tidligere. For det tredje, at foretage en 
systematisk undersøgelse af artssamfunde-
nes fordeling på gravhøjene med henblik 
på vurdering af nuværende ydre påvirk-
ninger af gravhøjene. Registreringen kan 
tillige opfattes som en baseline, der kan 
understøtte fremtidig monitering. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at 
overdrevssamfund anses for den oprinde-
ligt forekommende vegetation på gravhøje 
(Raunkiær 1926) og at lav, lysåben, urte-
domineret vegetation er den definerede 
målsætning for naturplejen. Undersøgel-
sens primære fokus er således forekomsten 
og kvaliteten af overdrevsvegetation med 
henblik på at skabe et informeret videns-
grundlag, hvorpå fremtidig planlægning 
af plejetiltag kan baseres. Formålet med 
denne undersøgelse er således ikke at be-
skrive floraen på gravhøje i det åbne land 
i almindelighed eller på plejede gravhøje, 
hvor bevarelse af et større areal af træer og 
buske er prioriteret på bekostning af lys-
åbne forhold. 

MATERIALER OG METODER
De undersøgte gravhøje er beliggende i 
Lejre Kommune i det nordlige Midtsjæl-
land (Figur 1). Syd for Isefjord og Roskilde 
Fjord er landskabet ret kuperet og domi-
neret af leret moræne, mens Hornsherred 
generelt er fladere og mere sandet (Geus 
2008, 2018). Kalkprægede jorde forekom-
mer flere steder. Lejre Kommune har en 
gennemsnitlig årsnedbør (2006 – 2015) 
på 691 mm, hvilket er 100 mm under 
landsgennemsnittet (Scharling & Cappelen 
2017). Der er 1765 solskinstimer om året 
og gennemsnitstemperaturen er 8,8 °C, 
hvilket er henholdsvis lige over og under 
landsgennemsnittet. De kystnære områder 

har mindre nedbør, flere solskinstimer og 
mindre temperaturudsving end længere 
inde i kommunen. Kommunen rummer 
148 ha § 3-overdrev omfattende både kyst-
nære og indlandske lokaliteter og de er for-
holdsvis jævnt fordelt over kommunen. 

Der er 247 fredede gravhøje i Lejre Kom-
mune, heraf 130 beliggende i det åbne 
land (Lejre Kommune u. å. b). Gravhøjene 
omfatter flere typer med og uden indre 
stenkammer samt dysser og er opført af 
græstørv mellem sen stenalder og jernalde-
ren, langt flest dog i bronzealderen (Jensen 
1999). Gravhøjene ligger ofte i større grup-
per med mindre end 500 m mellem nabo-
høje og under 1 km til næste gruppe. 

Til den botaniske undersøgelse udvalgtes 
20 fortidsmindefredede rundhøje (inkl. 
jættestuer og dysser) beliggende i det åbne 
land og i byer. Alle gravhøjene havde en 
floraliste optaget i 1990/91, en plejeaftale 
oprettet af Roskilde Amt eller Lejre Kom-
mune og var plejet af kommunen eller 
ejer. De udvalgte gravhøje fremstod på 
ortofoto med maksimum 1/3 kronedække, 
morfologisk velbevarede og uden større 
mængder store sten. De sidste to kriterier 
var begrundet i, at vækstforholdene på 
gravhøje må formodes at være betinget af, 
at udvaskning af colluvium grundet mor-
fologien skaber en catena for nærings- og 
vandtilgængelighed på højsiderne og at 
adskillige Raunkiærcirkler optaget af sten, 
svarende til bar jord, ville resultere i ulige 
sampling af højene og give et falsk indtryk 
af vækstforholdene og vegetationens den-
sitet.

Feltarbejde
Gravhøjenes sidelængder måltes mod de 4 
verdenshjørner fra centrum til højfodskant 
til nærmeste 5 cm. Enogtyve Raunkiær-
cirkler (r = 17,8 cm, A = 0,1 m2) udlagdes 
systematisk på hver høj med 1 i centrum 
på højtoppen og mod hvert verdenshjørne 
yderligere 5 jævnt fordelt ned ad siderne, 
således at nederste cirkel havde centrum 
0,5 m oppe på højfoden. 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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Frøplanter samt bregner og padderokarter 
blev bestemt til artsniveau, enkelte dog til 
underart eller slægt. Der blev optaget en 
total artsliste for hele gravhøjen og tillige 
individuelle lister for hver Raunkiærcirkel, 
hvor arter rodfæstet indenfor cirklen blev 
registreret med relative dækningsgrad (set 
ovenfra) til intervallerne: 0 - 1 %, 1 - 5 %, 

5 - 25 %, 25 - 50 %, 50 - 75 %, 75 - 100 %. 
Vegetationsstrukturen i Raunkiærcirklerne 
blev vurderet til kategorierne: Uden vege-
tation, højde < 15 cm, 15 - 50 cm eller > 50 
cm og dækningsgraden vurderet til inter-
vallerne: 0 - 5 %, 5 - 10 %, 10 - 30 %, 30 - 
75 %, 75 - 100 %. Dækningsgrader indgik i 
beregninger med intervallets middelværdi.  

Udnyttelsen af arealet højen var indlejret i 
blev kategoriseret som 1) by eller agerland, 
2) omdriftsmark, permanent, lav vegetati-
on eller vedplantedomineret og 3) intensivt 
drevet (med anvendelse af (kunst-)gøds-
kning og/eller pesticider) eller ekstensivt 
drevet (uden gødskning og pesticider). 
Sidstnævnte vurderedes ved visuel inspek-
tion.  

Tre høje blev udelukket under feltarbejdet 
grundet henholdsvis total overgroning 
med vedplanter, farlige arbejdsforhold pga. 
mange store huller og glat vegetation, samt 
utilgængelighed i fuldmoden rapsmark. 

Databehandling
Miljøforhold på højene blev undersøgt 
ved hjælp af Ellenberg økologiske indi-
katorer (Ellenberg & Leuschner 2010) og 
diversiteten med Shannon-Wiener Index, 
 Shannon-Wiener Evenness Index og Inver-
se Simpson’s Index.

De registrerede arter blev kategoriseret 
i forhold til årighed (et-, to-, og/eller 
flerårig) og vækstform (græs, urt, busk 
eller træ). Endvidere blev arternes til-
hørsforhold til overdrevsflora bestemt ved 
parametrene for registrering af § 3-over-
drev (Anonym 2010) og naturkvaliteten 
i forhold til overdrev karakteriseret dels 
ved Artsindekset (Fredshavn et al. 2010) 
og dels ved Ejrnæs & Bruuns naturkvali-
tetsindeks til identifikation af ugødskede 
overdrev med lang kontinuitet (Ejrnæs & 
Bruun 1995b, herefter E & Bs indeks). 

For registreringerne fra 2017 blev bereg-
ninger foretaget dels for hele højen på 
grundlag af den totale artsliste og dels 
for henholdsvis hvert verdenshjørne og 
hver af de 5 vertikale zoner på grundlag 
af registreringer i Raunkiærcirklerne. 
Højtoppen, som kun er repræsenteret af 1 
cirkel per høj, blev behandlet separat. Til 
karakteristik af udviklingen fra 1990/91 
til 2017 anvendtes totale artslister (Lejre 
Kommune u. å. c; Jacobsen 2021). Grundet 
forskellig taksonomisk opløsning blev de 2 
datasæt harmoniseret ved sammenlægning 

Figur 1. Lejre Kommune med fredede gravhøje markeret med rød prik. Grønne cirkler 
angiver undersøgelsens gravhøje.
The municipality of Lejre with burial mounds protected under the Danish nature protection 
legislation indicated by red dots. Mounds of this survey are circled in green.
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af arter tilhørende henholdsvis slægterne 
Hvidtjørn (Crataegus sp.) og Rose (Rosa 
sp.), Rynket Rose (Rosa Rugosa Murray) 
dog undtaget. Smalbladet Rapgræs (Poa 
angustifolia L.) blev inkluderet i Eng-Rap-
græs (Poa Pratensis L.). De sammenlagte 
arter talte som en art i beregningerne.

Den temporære udvikling i værdier for de 
anvendte naturtype- og naturkvalitetspara-
metre blev undersøgt ved sammenligning 
af middelværdier for samtlige høje i de to 
botaniske undersøgelser. Til belysning af 
mønstre i udviklingstendensen for grav-
højsfloraen blev parvise værdier for de 
enkelte høje ligeledes betragtet. 

Korrelationer blev testet ved regression 
og nul-hypoteser om ens middelværdi for 
grupper blev testet med Anova (enkelt 
faktor). Ved signifikant forskel (p-værdi ≤ 
0,05) blev grupperinger identificeret med 
t-test (to stikprøver med forskellig vari-
ans). Nul-hypoteser for sammenligninger 
mellem resultater fra 1990/91 og 2017 blev 
testet for signifikant p-værdi med t-test 
(parvis dobbelt stikprøve for middelværdi). 
Statistiske modeller blev valideret med 
residualplot og QQ-plot. Alle beregninger 
blev foretaget i Microsoft Excel 2016 og 
2019.

RESULTATER
Botanisk undersøgelse 2017
Undersøgelser foretaget på grundlag af re-
gistreringer i Raunkiærcirkler opdelt efter 

henholdsvis verdenshjørner og vertikale 
positioner på gravhøjene viste kun i få til-
fælde signifikante forskelle.

Gravhøjenes beliggenhed og form 
Fem af de undersøgte gravhøje var belig-
gende i byer og omgivet af ekstensivt drevet 
græsland. De resterende 12 lå i agerlandet 
og af disse var 4 omgivet af ekstensivt dre-
vet græsland, 4 høje var indlejret i intensivt 
dyrkede, konventionelle omdriftsmarker, 
3 delvis i henholdsvis konventionelle om-
driftsmarker og ekstensivt græsland og en 
enkelt i en økologisk omdriftsmark. 

Gravhøjenes vegetation 
Der blev i alt registreret 210 plantearter, 
heraf 145 urter, 34 græsser og 31 vedplan-
ter på gravhøjene. Der voksede mellem 
27 og 73 plantearter med i gennemsnit 53 
arter på hver høj (Tabel 1). Urter udgjorde i 
gennemsnit 35 arter per høj, mens græsser 
var repræsenteret med 11 arter. Middel-
værdien for vedplanter var knap 7 arter, 
hvoraf 2/3 var buske.

Græssernes relative andel af vegetations-
dækket i Raunkiærcirklerne udgjorde 58 
%, mens dækningsgraden for urter var 34 
% (Data ikke vist). Buske dækkede 8 % og 

Billede 1: Mosaik af urter på den øvre del af sydsiden af gravhøj (Høj nr. 7).  
Foto: Eva Lykke Jacobsen.

Tabel 1. Antal plantearter registreret per gravhøj og henregnet til 
årighed og vækstform. Enkelte arter optræder i mere end en kate-
gori for årighed. SD er standard afvigelse.

Number of species per burial mound sorted by life-history and life-
form traits. A few species are registered by more than one life-history 
trait. SD is standard deviation.

Antal arter
Species 
number

Årighed/Life-history Vækstform/Life-form

Enårige Toårige Flerårige Græs Urt Busk Træ

Annuals Biennials Perennials Grass Forb Bush Tree

Middelværdi
52,8 7,2 5,3 43,2 10,6 35,1 4,4 2,2

Mean

SD 12,8 3,4 3,5 9,6 3,4 10,9 2,4 1,5
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træer mindre end 1 % af arealet. Græsser 
udgjorde 60 % af vegetationen på højtop-
pen, mens den øvre del af højsiden med 
39 % adskilte sig fra resten af højsiden, 
som havde omkring 55 % græsdække (p = 
0,024). 

Blot seks arter optog halvdelen af arealet 
i Raunkiærcirklerne. Mest dominerende 
var §3-problemarten Draphavre (14 %, 
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl), 
mens Rød Svingel (Festuca rubra ssp. rubra 
L.) og Almindelig Hundegræs (Dactylis 
glomerata L.) dækkede henholdsvis 12 % 
og 13 % (Data ikke vist). Almindelig Hvene 
(Agrostis capillaris L.), Bølget Bunke (De-
schampsia flexousa (L.) Trin.) og § 3-pro-
blemarten Almindelig Rajgræs (Lolium pe-
renne L.) udfyldte yderligere 15 %. De mest 
abundante urter var § 3-problemarten Stor 
Nælde (3 %, Urtica dioica L.), §3-positivar-
ten Gul Snerre (2 %, Galium verum L.) og 
§3-særligt værdifuld positivart Hunde-Viol 
(2 %, Viola Canina L.).

Arternes fordeling på gravhøjene
To tredjedele af de undersøgte gravhøje var 
mindst 3 meter høje og havde stejle sider. 
De resterende var typisk lavere og karak-
teriserede ved en mere kuplet facon med 

langt mindre stejle sider (Feltobservation). 
På gravhøje med høje, stejle sider varierede 
floraens sammensætning med geografisk 
orientering og vertikal zonering på den 
enkelte gravhøj, ligesom højene var ind-
byrdes forskellige. På de mindre gravhøje 
var vegetationsstrukturen mindre variabel 
mellem siderne, men højene var indbyrdes 
tydeligt forskellige.

Floraen på mange høje beliggende i om-
driftsmarker var tydeligt næringsbelastet, 
men nogle bar, især hvor afstanden til mar-
ken var større end på lovpligtige 2 meter, 
tillige oligotrofe samfund på syd- og vestsi-
der (Feltobservation). Gravhøje beliggende 
i ekstensivt udnyttede omgivelser havde 
oftere oligotrofe samfund, men også her 
sås høje, hvor øst- og især nordsider var 
kraftigt tilgroede. Generelt var højfoden og 
højtoppen kraftigere påvirkede af tilgro-
ning end den øvrige del af højsiderne. 

Østvendte højsider domineredes generelt af 
græsvegetation zoneret op ad højsiden fra 
eutrofe arter nederst mod mesotrofe arter 
øverst. Draphavre og Almindelig Hunde-
græs dominerede græsvegetationen på den 
nedre halvdel af højsiden med islæt af høje 
urter, såsom Ager-, Horse-Tidsel (Cirsium 

arvense (L.) Scop., C. vulgare (Savi) Ten.), 
Stor Nælde og Vild Kørvel (Anthriscus 
sylvestris (L.) Hoffin.). På den øvre del af 
højsiden groede Alm. Hvene, Rød Svingel 
og Bølget Bunke iblandet f.eks. Alminde-
lig Gyldenris (Solidago virgaurea L.), Gul 
Snerre, Alm. og Stor Knopurt (Centaurea 
jacea. L., C. scabiosa L.), samt Prikbladet 
Perikon (Hypericon perforatum L.).

Lysåbne, nordvendte sider mindede om 
østvendte, mens udskygning fra træer 
medførte mere sparsom vegetation do-
mineret af græsser, Stor Nælde og Vild 
Kørvel. 

Sydvendte sider bar, på nogle høje, stejle 
gravhøje, en mosaikpræget vegetation af 
spinkle arter såsom Blåhat (Knautia ar-
vensis (L.) Coult.), Pimpinelle (Pimpinella 
saxifraga L.), Liden klokke (Campanula 
rotundifolia L.), Knoldet Mjødurt (Fili-
pendula vulgaris Moench), Hvid Okseøje 
(Leucanthemum vulgare Lam.), Tjærenelli-
ke (Viscaria vulgaris Bernh.) og Nikkende 
Limurt (Silene nutans L.) iblandet små-
græsser, oftest Vellugtende Gulaks (Antho-
xanthum odoratum L.). 

På vestsider gik mange af syd- og 
østsidernes urter igen i en mosaikpræget, 
men kraftigere voksende vegetation end 
på sydsiderne. På både syd- og vestsider 
kunne mosaikvegetationen dække næsten 
hele højsiden, men var oftest koncentreret 
til den centrale til øvre del af højsiden. 
Områderne neden- og ovenfor bar græsdo-
mineret vegetation som østsider. 

På højtoppen dominerede eutrofe græsser, 
oftest Draphavre og Alm. Rajgræs. Stor 
Nælde var totalt dominerende, hvor dybe 
gruber var gravet i højene. Endvidere var 
bl.a. Ager-Snerle (Convolvulus arvensis L.), 
Gul Kløver (Trifolium campestre Schreb.), 
Hare-Kløver (Trifolium arvense L.), Alm. 
Røllike (Achillea millefolium L.), Tveskæg-
get Ærenpris (Veronica chamaedrys L.), 
Feber-Nellikerod (Geum urbanum L.) og 
Eng-Gedeskæg (Tragopogon pratensis L.) 
vidt udbredte på gravhøjene. 

Billede 2: Vestsiden af gravhøj uden stor græsdominans (Høj nr. 7).  
Foto: Eva Lykke Jacobsen.
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Den vertikale udstrækning af zonerne va-
rierede kraftigt mellem højene og på nogle 
høje dækkede det græsdominerede område 
hele øst-, nordsiden og højtoppen, samt 
det meste af syd- og vestsiden (Feltobser-
vation). Buske groede på alle højsider, dog 
med størst forekomst på østsider og var 
primært Engriflet Hvidtjørn (Crataegus 
monogyna Jacq.) og forskellige hjemmehø-
rende roser, samt stødskud af fortrinsvis 
Mirabel (Prunus cerasifera Ehrh.), Syren 
(Syringa vulgaris L.), Brombær (Rubus sect. 
Rubus L.) og Hindbær (Rubus idaeus L.). 
Fuldvoksne træer, overvejende Stilk-Eg 
(Quercus robur L.) og Ask (Fraxinus excel-
sior L.), forekom hovedsagelig på højenes 
nordside. Det kunne ikke fastslås, i hvor 
høj grad træers primære forekomst på 
nordsiden delvis skyldes præferentiel fæld-
ning på højenes solbeskinnede sider.

Vegetationsstruktur
I gennemsnit var 10 % af højenes areal 
uden vegetation undtagen på den øverste 
del af højsiden, hvor 4 % (p = 0,033) og 
højtoppene hvor 5 % var vegetationsfrit 
(Data ikke vist). Arealet uden vegetation 
udgjordes dels af myretuer og dels af bar 
jord mellem sparsom vegetation, samt af 
trampesti på offentlig tilgængelige høje. 
Lav vegetation (< 15 cm) dækkede 20 % af 
arealet på højsiderne, mens middelhøj (15 
– 50 cm) og høj vegetation (> 50 cm) begge 
dækkede omkring 35 %. Højtoppen adskil-
te sig fra siderne med 12 % lav vegetation, 
7 % mellemhøj og 48 % høj vegetation. 
Kronedækket fra vedplanter var 9 % på 
højsiderne og 5 % på toppen.  

Livsforløb
Gennemsnitligt bestod højenes vegetation 
af 7 enårige, 5 toårige og 43 flerårige arter 
(Tabel 1). Enårige urter havde størst fore-
komst på højfoden (p = 0,003). Flerårige 
græsser havde størst dækningsgrad på 
nordsider og lavest på østsider (p = 0,039), 
mens flerårige urter var rigest udbredt på 
syd- og vestsider og mindst på nordsider 
(p = 0,002). Buske havde tendens til størst 
forekomst på østsider (p = 0,072). Ende-
lig forekom træer (kimplanter undtaget) 

altovervejende på den nederste halvdel af 
højsiderne og med ringe dækningsgrad.

Økologiske forhold
Ellenberg fugtighedstal havde middel-
værdien 5 med tendens til lavere værdi 
på sydsider (p = 0,058) (Data ikke vist). 
Lystallet lå lige over 7 og nitrogentallet på 
godt 5. Højtoppen havde højere værdier 
for fugtigheds- og nitrogental end siderne. 
Reaktionstallet varierede mellem 3,6 og 
7,4 for de enkelte Raunkiærcirkler med et 
gennemsnit på knap 6 på tværs af højene 
og med let tendens til lavere værdier for 
den centrale og øvre del af højsiden end 
den nedre (p = 0,089). Betragtet individuelt 
kunne 5 af højene betegnes som neutrale, 7 
som let sure og 5 som middelsure.

Floraens overdrevstilknytning og 
 naturkvalitet
De 17 gravhøje rummede i alt 115 for-
skellige § 3-overdrevsarter. Heraf var 21 
§ 3-problem-/invasive arter (herefter § 
3-problemarter), 7 var § 3-indikatorarter, 
35 var § 3-positivarter og 5 var § 3-sær-
ligt værdifulde positivarter. Antallet af § 
3-overdrevsarter varierede mellem 20 til 
56 arter per høj med middelværdien 41 
(Tabel 2). Heraf var 8 § 3-problemarter, 1 
en § 3-indikatorart, mens 10 var § 3-po-
sitivarter og 2 var § 3-særligt værdifulde 
positivarter. § 3-overdrevsarterne udgjorde 
93 % af arterne i Raunkiærcirklerne og var 
generelt jævnt fordelt på højene, om end § 
3-problemarter havde større udbredelse på 

højtoppen (32 %) og på højfoden (25 %) 
end på resten af højsiden (21 %, p = 0,006). 
§3-overdrevsarter udgjorde 69 % af den 
samlede dækningsgrad i Raunkiærcirkler-
ne. Heraf optog § 3-problemarter 35 %, § 
3-indikatorarter 3 %, § 3-positivarter 17 % 
og § 3-særligt værdifulde positivarter 3 % 
(Data ikke vist).

Artssamfundenes naturkvalitet
Artsindekset blev beregnet til mellem 
0,16 og 0,89 for de enkelte gravhøje med 
middelværdien 0,46 (Tabel 2). Højtoppene 
havde værdien 0,37. Det svarer ifølge den 
gængse klassificering på baggrund af Art-
sindekset til, at 1 høj kunne kategoriseres 
som værende i ringe naturtilstand, 6 var i 
dårlig naturtilstand, 5 høje havde moderat 
tilstand, mens 4 høje var i god og 1 af hø-
jene var i høj naturtilstand. Artsindekset 
var signifikant korreleret med antallet af § 
3-arter (p = 0,020), § 3-indikatorarter (p = 
0,007), § 3-positivarter (p < 0,001) og ne-
gativt korreleret med § 3-problemarter (p < 
0,001) (Data ikke vist).

E & Bs indeks havde middelværdien 3,8 
(Tabel 2) med en variation fra -3 til 9 for de 
enkelte gravhøje. Højtoppene havde med 
-0,3 den laveste middelværdi. E & Bs in-
deks var signifikant korreleret med antallet 
af § 3-arter (p = 0,007), § 3-indikatorarter 
(p = 0,006), § 3-positivarter (p < 0,001), § 
3-særligt positive arter (p = 0,011) og nega-
tivt korreleret med § 3-problemarter (p = 
0,028) (Data ikke vist).

Billede 3: Vestsiden af middelstor gravhøj uden tydelig zonering i græsdækket (Høj nr. 1). 
Foto: Eva Lykke Jacobsen.
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Artssamfundenes diversitet
Shannon-Wiener Index varierede fra 1,4 til 
3,1 for de enkelte høje med middelværdien 
2,5 svarende til et Shannon Evenness Index 
på 0,7 (Tabel 2). Shannon-Wiener Index 
var ensartet på højsiderne, men lavere for 
højtoppen (Data ikke vist). Shannon-Wie-
ner Index var signifikant korreleret med 
det totale antal arter på gravhøjene (p = 
0,034), antallet af § 3-overdrevsarter (p < 
0,001) og § 3-positivarter (p < 0,001).  

Inverse Simpson’s Index varierede mellem 
2,6 og 15,9 per gravhøj med middelvær-
dien 9,3 (Tabel 2) svarende til 30 % af 
værdien ved ensartet dækningsgrad for 
alle arterne. Indekset var ensartet over hele 
højen, undtagen for toppen, som havde 
en højere værdi (Data ikke vist). Inverse 
Simpson’s Index var signifikant korreleret 
med det totale antal arter (p = 0,045), an-
tallet af § 3-arter (p < 0,001) og § 3-positi-
varter (p < 0,001).

Sammenligning mellem middelværdier for 
naturkvalitetsindeksene og diversitetsin-
deksene viste signifikante, positive korrela-
tioner mellem Artsindekset og henholdsvis 
Shannon-Wiener Index (p = 0,005) og 
Inverse Simpson’s Index (p = 0,006), samt 
mellem E & Bs indeks og Shannon-Wiener 
Index (p = 0,012) og Inverse Simpson’s 

Index (p = 0,019) (Data ikke vist). Endelig 
var Shannon-Wiener Index og Inverse 
Simpson’s Index stærkt korrelerede (R2 = 
0,96, p < 0,001). 

Gravhøjens beliggenheds betydning for 
naturkvalitet og artsdiversitet
Artsindekset var signifikant forskelligt  
(p = 0,028) for gravhøje beliggende hen-
holdsvis i byer (0,69) og i agerlandet 
(0,51). Derimod gjorde det ingen forskel 
om gravhøjenes nærmeste omgivelser var 
ekstensivt eller intensivt udnyttede. (Data 
ikke vist).

Middelværdien for E & Bs indeks var 
hverken signifikant forskellig for gravhøje 
beliggende i henholdsvis by eller agerlan-
det eller for gravhøje, hvis omgivelser var 
henholdsvis intensivt eller ekstensivt ud-
nyttede. (Data ikke vist).

For Shannon-Wiener Index sås tendens til 
højere værdier for gravhøje beliggende i by 
(2,2) end gravhøje beliggende i agerlandet 
(2,0; p = 0,079). Der var signifikant forskel 
(p = 0,023) mellem ekstensiv og intensiv 
udnyttelse af omgivelserne, hvor Shan-
non-Wiener Index havde middelværdierne 
2,2 henholdsvis 1,9. (Data ikke vist).

Shannon Evenness Index var 0,8 i både by 

og agerlandet og henholdsvis 0,8 og 0,7 for 
høje beliggende i henholdsvis ekstensivt 
og intensivt udnyttede omgivelser. (Data 
ikke vist).

Inverse Simpson’s Index var med middel-
værdierne 7,1 for gravhøje i byer og 6,3 
for gravhøje i agerlandet ikke signifikant 
forskellige. Gravhøje i ekstensivt udnyttede 
omgivelser tenderede med middelværdien 
7,0 til højere værdier for Inverse Simp-
son’s Index end ved intensiv drift (5,9; p = 
0,098). (Data ikke vist).

Udvikling i gravhøjenes flora mellem 
1990/91 og 2017

Udvikling i vegetationsstruktur
De harmoniserede datasæt indeholdt 200 
arter for undersøgelsen i 1990/91 mod 205 
arter i 2017. Gravhøjenes artsantal steg 
fra 41 til 53 (p = 0,010) (Tabel 3) per høj 
med en variation fra –13 til +40 arter (p 
= 0,025) (Tabel 5), hvilket dækkede over 
fremgang i artsantallet for 12 og tilbage-
gang for 5 høje (Tabel 3). Antallet af enåri-
ge arter var steget fra knap 5 til godt 7 (p = 
0,028) per høj, mens toårige havde fordob-
let deres antal til 5 arter (p = 0,002) og an-
tallet af flerårige arter viste med en stigning 
på 6 arter tendens til fremgang (p = 0,073) 
(Tabel 4). Antallet af græsser steg fra 8 til 

Tabel 2. Forekomst af § 3-overdrevsarter og analyse af overdrevs-
kvalitet i forhold til Artsindekset og E & Bs indeks, samt diversi-
tetsanalyser i form af Shannon-Wiener Index, Shannon Evenness 
Index og Inverse Simpson’s Index. § 3-registrering viser middel-
værdier for antal arter på  grundlag af de totale artslister. §3-arter: 
typiske arter for overdrev, #: problem-/invasiv art, I: indikatorart, *: 
positivart, **: særlig værdifuld positivart (Anonym 2010).

Species association with and community quality in relation to grass-
land vegetation as defined by Danish nature protection legislation. 
Grassland species: GS – species typical of grassland, # – problematic 
or invasive species, I – indicator species, * – positive species, ** - 
especially valuable species. Artsindeks – index evaluating species 
community quality relative to legislation targets (Anonym 2010). E 
& Bs indeks – index evaluating species community relative to old un-
improved grazed grassland (Ejrnæs & Bruun 1995b). 

§ 3-registrering for overdrev
Grassland species

Arts- 
indeks

E & Bs
indeks

Artsantal i 
Raunkiær- 
cirkler

H’ EH D§3- 
arter
GS

# I * **

Middelv.
Mean 40,8 8,1 1,1 9,5 1,7 0,46 3,8 30,7 2,5 0,7 9,3

SD 8,7 3,0 1,4 4,3 1,2 0,19 3,8 9,1 0,4 0,1 3,1

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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10 arter per høj (p = 0,021), mens antallet 
af urter med en stigning fra 28 til 35 arter 
viste tendens til fremgang (p = 0,056). 
Urters andel af bundvegetationen (samlet 
antal græsser og urter) var 35 ud af 46 ar-
ter i 2017 mod 27 ud af 35 arter i 1990/91 
(Data ikke vist). Antallet af vedplanter var 
uændret (Tabel 4). I 2017 var højene mak-
simalt 1/3 kronedækkede, mens syv høje i 
1990/91 var op til 1/3 overgroede, fire høje 
var mellem 1/3 og 2/3 overgroede og seks 
høje mere end 2/3 overgroede med ved-
planter (Lejre Kommune u. å. c).

Udvikling i artssammensætning
I gennemsnit blev 26 (variation 7 til 43 
per høj) af de i 1990/91 registrerede arter 
genfundet i 2017, mens gennemsnitlig 27 
(variation 10 til 55 per høj) af arterne var 

nye på højene (Data ikke vist). Udbredel-
sen var udvidet til flere gravhøje for 142 
arter, mens 98 arter groede på færre høje 
end i 1990/91. Væksten i arternes udbre-
delse var mere end dobbelt så stor som til-
bagegangen. Tres arter, der var registreret i 
1990/91, blev ikke genfundet i 2017, af dis-
se var 11 fældede vedplanter. Til gengæld 
registreredes 61 nyfundne arter.

Blandt de ikke genfundne arter var 21 
§ 3-overdrevsarter; 9 græsser og 12 
 urter (Data ikke vist). De omfattede 1 
§3- problemart, Enårig Rapgræs (Poa 
annua L.), og 10 § 3-positivarter, her-
under Bidende Stenurt (Sedum acre L.), 
Kornet Stenbræk (Saxifraga granulata L.), 
Knold-Ranunkel (Ranunculus bulbosus L.), 
Pigget Star (Carex pairaei F.W. Schultz) 

og Stivhåret Kalkkarse (Arabis hirsuta (L.) 
Scop.). Også de 7 § 3-særligt værdifulde 
positivarter Due-Skabiose (Scabiosa colum-
baria L.), Glat Rottehale (Phleum phleoides 
(L.) H. Karst.), Vår-Star (Carex cary-
ophyllea Latourr.) og Bredbladet Timian 
(Thymus pulegioides L.), samt 3 der tillige 
er § 3-indikatorarter, Djævelsbid (Succisa 
pratensis Moench), Tandbælg (Danthonia 
decumbens (L.) DC.) og Smalbladet Timian 
(Thymus serpyllum L.), manglede. Lyng-
Star (Carex ericetorum Pollich) Bakke- 
Soløje (Helianthemum nummularium 
ssp. obscurum Čelak.) og Lav Skorsoner 
 (Scozonera humilis L.) blev heller ikke gen-
fundet.

De nyfundne arter inkluderede 21 § 
3-overdrevsarter, hvoraf 6 var græsser, 15 

Tabel 3. Udviklingen fra 1990/91 til 2017 angivet som middelvær-
di for det totale artsantal, samt som artsantal for parametre for 
§3-registrering for overdrev; §3 Arter: arter typiske for overdrev, 
#: § 3-problem-/intensivart, I: § 3-indikatorart, *: § 3-positivart, 
**: § 3-særlig værdifuld positivart (Anonym 2010). Middelværdier 
for Artsindeks (Fredshavn et al. 2010) og E & Bs indeks for gam-
le, ugødskede overdrev (Ejrnæs & Bruun 1995b) er beregnet på 
grundlag af de totale artslister. SD er standardafvigelse.

Development of species communities from 1990/91 to 2017. Species 
association with and community quality in relation to grassland 
vegetation as defined in  Danish nature protection legislation. Spe-
cies richness is of the entire mound.  Grassland species: GS – species 
typical of grassland, # – problematic or invasive species, I – indicator 
species, * – positive species, ** - especially valuable species. Artsindeks 
– index evaluating species community quality relative to legislation 
targets. E & Bs indeks – index evaluating species community relative 
to old unimproved grazed grassland (Ejrnæs & Bruun 1995b).

Totalt antal 
arter
Species richness

§ 3 registrering for overdrev
Grassland species

Artsindeks E & Bs
Indeks§ 3-arter

GS # I * **

1990/’91
SD

41,4
14,4

31,1
13,9

5,9
2,6

1,8
2,4

9,7
6,3

2,1 
2,2

0,47
0,25

7,7 
8,3

2017
SD

52,2 
12,5

40,3
8,5

8,1
3,0

1,1
1,4

9,5
4,3

1,7 
1,2 0,46 

0,19

4,3
4,0

Forskel
Difference 10,8 9,2 2,2 -0,7 -0,2 -0,4 -0,01 -3,4

p-værdi
p-value 0,010 0,003 0,029 0,062 0,855 0,470 0,867 0,043

Antal høje m. fremgang
No. of mounds
in progress

12 13 10 1 7 5 9 6

Antal høje m. tilbage-
gang
No. of mounds
in decline

5 4 5 6 7 7 8 10

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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urter og 2 vedplanter (Data ikke vist). Tre 
var § 3-problemarter, herunder Tofrøet 
Vikke (Vicia hirsuta (L.) Gray), som blev 
fundet på 7 høje, mens 7 var § 3-positi-
varter, bl.a. Håret Viol (Viola hirta L.) som 
groede på 6 høje, samt Læge-Ærenpris 
(Veronica officinalis L.) og Mangeblomstret 
Frytle (Luzula multiflora (Retz.) Lej.) på 
5 høje og en enkelt § 3-særlig værdifuld 
positivart, Merian, på 1 høj. Endvidere 
blev de sjældne arter Sorthoved-Knopurt 
(Centaurea nigra L.) fundet på 2 høje og 
Skov-Kløver (Trifolium alpestre L.) registre-
ret på 6 gravhøje.

Udvikling i floraens overdrevstilknytning
Antallet af § 3-overdrevsarter var gået 
frem på 13 høje og tilbage på 4 (Tabel 3). 
Middelværdien havde udviklet sig fra 31 
arter i 1990/91 til 40 arter per høj i 2017 
(p = 0,003). Antallet af § 3-problemarter 
var steget på 10 høje og faldet på 5 med en 
gennemsnitlig udvikling i middelværdien 
fra 6 i 1990/91 til 8 arter per gravhøj i 2017 
(p = 0,029). § 3-indikatorarter viste ten-
dens til faldende middelværdi fra 2 til 1 art 
(p = 0,062) og antallet var gået frem på én 
høj, mens der sås tilbagegang på 6 gravhø-
je. Antallet af gravhøje uden § 3-indikator-
arter steg fra 6 i 1990/91 til 8 i 2017, mens 
det højeste registrerede antal faldt fra 8 til 5 
§ 3-indikatorarter per gravhøj. Der var in-
gen udvikling i middelværdien for antallet 
af § 3-positivarter, ligesom 7 høje oplevede 

fremgang og 7 tilbagegang i antallet. På én 
gravhøj faldt antallet af § 3-positivarter fra 
26 til 18 arter, mens det laveste antal regi-
strerede positivarter per høj steg fra 0 til 2 
arter. Middelværdien for § 3-særligt værdi-
fulde positivarter ændrede sig heller ikke i 
perioden, men antallet steg på 5 gravhøje 
og faldt på 7 gravhøje. Seks høje rummede 
ingen § 3-særligt værdifulde positivarter i 
1990/91, hvilket blot gjaldt 3 høje i 2017. 
En gravhøj havde et fald fra 7 til 1 § 3-sær-
ligt værdifulde positivarter over perioden, 
mens højeste antal per gravhøj i 2017 var 
4 arter. 

Artsindekset var uændret, idet middelvær-
dien blot faldt med 0,01 til 0,46 fra 1990/91 
til 2017, hvilket afspejledes af, at 9 gravhøje 
oplevede fremgang, mens 8 gik tilbage i 
perioden (Tabel 3). Den højeste værdi for 
Artsindekset var i 1990/91 0,88, mens den 
laveste var 0,06. I 2017 varierede Artsin-
dekset mellem 0,17 og 0,85.  
Af de 10 høje, der i 1990/91 havde Artsin-
deks over middelværdien, havde 8 i 2017 
fået lavere Artsindeks (tilbagegang mellem 
-0,08 og -0,40), 1 højs Artindeks var steget 
og éns var uændret. Høje der i 1990/91 
havde Artsindeks lavere end middelværdi-
en havde derimod opnået højere værdier i 
2017 (fremgang mellem 0,06 og 0,64).  

Middelværdien for E & Bs indeks faldt 
fra 7,7 i 1990/91 til 4,3 i 2017 (p = 0,043) 

(Tabel 3). Seks høje viste fremgang, mens 
10 havde tilbagegang. Variationen i E & Bs 
indeks var i 1990/91 fra –3 til 30 og i 2017 
fra –1 til 10 (Data ikke vist).

Gravhøjenes beliggenhed og økologiske 
forhold
Udnyttelsen af de nærmeste omgivelser var 
fra 1990/91 til 2017 ændret for 5 gravhøje. 
I 4 tilfælde var intensive omdriftsmarker 
konverteret til ekstensivt græsland og i 
2 tillige indlemmet i byområder, mens 
arealudnyttelsen omkring en høj delvis 
var ekstensiveret. Ellenberg Økologiske 
Indikatorer var uændrede over perioden.

Udviklingstendenser for gravhøjenes flora
Der blev konstateret fremgang i det totale 
antal arter for 12 af gravhøjene, mens art-
santallet faldt på de resterende (Tabel 5). 

Udviklingen i antallet af § 3-overdrevsarter 
var positiv for 13 af højene, mens de øvri-
ge oplevede tilbagegang. Der forekom en 
reduktion i antallet af § 3-problemarter på 
5 af gravhøjene, mens antallet steg på 10 af 
højene. Kun én gravhøj oplevede en stig-
ning i antallet af § 3-indikatorarter, mens 
antallet faldt på 6 af højene og forblev 
uforandret på 10. For § 3-positivarterne 
var udviklingen positiv for 7 af højene og 
negativ for andre 7. Der blev fundet flere 
§ 3-særligt værdifulde positivarter på 5 af 
gravhøjene, men færre på 7 høje. 

Tabel 4. Udviklingen fra 1990/91 til 2017 i antal arter henregnet 
til henholdsvis årighed og vækstform. Værdier for arters tilstede-
værelse er opgivet som middelværdi for de 17 gravhøje. Forskel er 
beregnet som: n2017 – n1990/’91. SD er standardafvigelse.

Development from 1990/91 to 2017 in number of species relative to 
life-history and life-form shown as mean of the 17 burial mounds. 
Difference calculated as n2017 – n1990/’91. SD is standard deviation.

Årighed Vækstform

Enårig
Annuals

Toårig
Biennials

Flerårig
Perennials

Græs
Grass

Urt
Forb

Busk
Bush

Træ
Tree

1990/91
SD

4,6
3,9

2,6
1,8

36,4
13,2

7,7
3,7

28,2
13,4

3,6
2,8

2,6
2,2

2017
SD

7,2
3,4

5,3
3,5

42,6
9,2

10,4
3,3

35,1
10,8

4,2
2,0

2,2
1,5

Forskel 2,6 2,7 6,2 2,7 6,9 0,6 -0,4

p-værdi 0,028 0,002 0,073 0,021 0,056 0,327 0,239
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Der var en stigning i Artsindekset for 8 af 
gravhøjene, mens andre 8 gik tilbage (Tabel 
5). 

E & Bs indeks var blevet højere for 6 af 
gravhøjene, men tillige faldet for 10 høje. 
I 1990/91 var middelværdien for E & Bs 
indeks 7,7 (Tabel 3). Samtlige 8 høje, der 
i 1990/91 havde en indeksværdi over 7,7 
havde fået en lavere værdi i 2017 (Data 
ikke vist). Af de 8 høje, der i 1990/91 havde 

en lavere værdi end 7,7, var indeksværdien 
steget for 6 af højene, mens værdien var 
faldet for 2 høje.

Udviklingen i det totale antal registrerede 
arter var positivt korreleret med udviklin-
gen i antallet af § 3-overdrevsarter (p < 
0,001), med udviklingen i antallet af § 
3-problemarter (p= 0,003) og med udvik-
lingen i antallet af § 3-indikatorarter (p = 
0,007) (Data ikke vist). Positiv korrelation 

sås ligeledes mellem udviklingen i det totale 
antal arter og udviklingen i antallet af § 
3-positivarter (p = 0,008), samt for korrela-
tionen mellem udviklingen i det totale antal 
arter og udviklingen i antallet af § 3-særligt 
værdifulde positivarter (p = 0,006). 

Positiv korrelation blev endvidere iagt-
taget mellem udviklingen i antallet af § 
3- overdrevsarter og udviklingen i hen-
holdsvis § 3-problemarter (p = 0,024) og 

Tabel 5. Udvikling i artsantal og naturkvalitet karakteriseret ved 
forskellen mellem 1990/91 og 2017 for de enkelte høje (beregnet 
ved n2017 – n1990/’91) for værdier for § 3-parametre (Anonym 2010), 
Artsindeks (Fredshavn 2010) og E & Bs indeks (Ejrnæs & Bruun 
1995b). Shannon-Wiener Index og Inverse Simpson’s Index bereg-
net på grundlag af ikke harmoniseret dækningsgrad i Raunkiær-
cirkler. Udviklingsretning illustreret med bundfarve: Grøn: forbed-
ring, gul: ingen ændring, rød: forringelse.

Development in species number of the entire mounds. Development 
in species association and community quality in relation to grassland 
vegetation as defined in  Danish nature protection legislation. Grass-
land species: GS – species typical of grassland, # – problematic or in-
vasive species, I – indicator species, * – positive species, ** - especially 
valuable species. Artsindeks – index evaluating species community 
quality relative to legislation targets. E & Bs indeks – index evaluat-
ing species community relative to old unimproved grazed grassland 
(Ejrnæs & Bruun 1995b). Direction of development indicated by co-
lours: green – improvement, yellow – no change, red – decline.

Udvikling 1990/91 – 2017/ Developement 1990/91 – 2017 

Høj nr.
Mound no.

Antal arter
Species num-
ber

§ 3 registrering
Grassland species Arts-

indeks
E & Bs
indeks

§ 3-arter
GS # I * **

1 13 18 -1 -1 4 3 0,63 4
2 24 17 6 -1 -3 0 -0,25 -6
3 5 10 1 0 2 1 0,14 2
4 28 23 4 0 3 1 0,19 1
5 40 32 9 0 5 2 0,08 -3
6 10 8 -1 0 -1 0 0,06 1
7 -5 2 0 -1 0 -2 -0,08 -10
8 28 21 5 1 4 1 0,15 3
9 11 6 -2 0 0 0 0,21 3
10 -2 -2 4 -2 -7 -1 -0,40 -12
11 3 3 0 0 -4 0 -0,13 -1
12 18 13 5 0 3 0 -0,08 -3
13 -13 -5 -2 -5 -2 -2 0,00 -9
14 6 7 -4 0 4 -1 0,07 -3
15 28 16 7 0 0 -1 -0,26 0
16 -3 -2 3 0 -3 -1 -0,25 -5
17 -8 -10 2 -3 -8 -6 -0,25 -20
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§ 3-indikatorarter (p = 0,011) (Data ikke 
vist). Korrelationen mellem udviklingen i 
antallet af § 3-arter og udviklingen i hen-
holdsvis antallet af § 3-positivarter (p < 
0,001) og antallet af § 3-særligt værdifulde 
positivarter (p < 0,001) var ligeledes signi-
fikant. 

Der blev ikke fundet korrelation mellem 
udviklingen i det totale antal arter og ud-
viklingen i Artsindekset (p = 0,302), mens 
udviklingen i antallet af § 3-overdrevsarter 
og udviklingen i Artsindekset (p = 0,060) 
viste tendens til korrelation (Data ikke 
vist). Ydermere fandtes korrelation mellem 
udviklingen i antallet af § 3-positivarter og 
udviklingen i Artsindekset (p = 0,001) og 
mellem udviklingen i antallet af § 3-særligt 
værdifulde positivarter og udviklingen i 
Artsindekset (p = 0,006).

Signifikant, positiv korrelation blev set 
mellem udviklingen i det totale antal arter 
og udviklingen i E & Bs indeks (p = 0,018) 
og mellem antallet af § 3-overdrevsarter 
og udviklingen i E & Bs indeks (p = 0,005) 
(Data ikke vist). Desuden sås positiv kor-
relation mellem udviklingen i antallet af § 
3-indikatorarter og udviklingen i E & Bs 
indeks (p = 0,002) og mellem udviklingen 
i antallet af § 3-positivarter og udviklingen 

i E & Bs indeks (p = 0,001). Endelig var 
udviklingen i antallet af § 3-særligt værdi-
fulde positivarter og udviklingen i E & Bs 
indeks signifikant (p < 0,001).

DISKUSSION
Gravhøjes kvaliteter som refugier for 
overdrevsflora
Gravhøje er, sammen med stejle skræn-
ter, oprindelig skov og moser, omtrent de 
eneste indenlandske biotoptyper, som kan 
have undgået opdyrkning i løbet af histori-
en (Grøntved 1962) og har derfor, i samspil 
med deres morfologi, som sikrer konti-
nuerlig udvaskning, en sjælden mulighed 
for ikke at være svært eutrofierede (Leth 
1992). Samtidig medfører gravhøjenes 
elevation og ligelige orientering mod alle 
verdenshjørner, en artsfordelende variation 
i miljøbetingelserne med potentiale for et 
stort antal økologiske nicher (Deák et al. 
2020). En gravhøj bærer således potentialet 
for en mosaikpræget vegetation, der kan 
understøtte en stor biologisk diversitet. 
Gravhøjene er oftest opført på højtliggende 
steder i det åbne land, på bakketoppe eller 
på plateauer over ådale, hvor de mindst ku-
perede og mest fertile dyrkedes som ager, 
mens meget tørre, stenede eller stejle om-
råder, samt overskydende jævnt land fun-

gerede som græsningsoverdrev (Bruun & 
Ejrnæs 1998). Den naturlige vegetation er 
her grundet elevationen tørt græsland og 
arkæologiske undersøgelser har konstateret 
overdrevsarter og tegn på husdyrgræsning 
på gravhøje siden oldtiden (Tranberg et al. 
2002). Græsningen menes, sammen med 
slæt og høst af vedplanter, at være fortsat 
helt op til moderniseringen af landbruget. 
Gravhøjene kan således formodes at have 
været forholdsvis lysåbne i det meste af 
deres eksistenstid og de oprindelige arts-
samfund kan potentielt have meget lang 
kontinuitet. 

Gravhøjene og de nært beslægtede over-
drev har for længst mistet deres land-
brugsmæssige betydning i en proces, der 
begyndte for mere end 100 år siden og den 
manglende drift har, især siden midten af 
det 20. århundrede, medført tiltagende til-
groning med vedplanter (Nielsen & Bruun 
2003). I dag må de oprindelige overdrevs-
arter, der stadig måtte findes på gravhøje, 
således være efterladte fragmenter af en 
tidligere udbredt vegetationstype.  

Lejre Kommune har med sin beliggenhed 
ved fjordene en relativ lang kyststræk-
ning, hvoraf særligt vestkysten er præget 
af skrænter. Kommunen rummer 148 ha 
§ 3-registrerede overdrev (Levin 2016) 
omfattende både kystnære og indlandske 
lokaliteter og forholdsvis jævnt fordelt over 
kommunen. Antallet af gravhøje er usæd-
vanligt stort i Lejre Kommune og mange af 
dem ligger i klynger eller rækker med kort 
afstand mellem nabohøje. 

Gravhøjenes flora 2017
Vegetationsstruktur
Vegetationsstrukturen, hvor størstedelen af 
højfladen var domineret af middelhøje og 
høje arter og kun udtørrede sydsider gene-
relt understøttede mosaikker domineret af 
lave, spinkle arter antyder, at vækstforhol-
dene er betingede af vand- snarere end næ-
ringstilgængelighed. Det understøttes tilli-
ge af, at økologiske nicher fremstod mindre 
udtalte på lave gravhøje, der havde mindre 
udviklet vertikal zonering, formentlig fordi 
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mindre stejle sider medfører mere ensartet 
vandtilgængelighed. Den græsdominerede 
zone strakte sig således lige langt op ad 
høje og lave højsider, således at den øvre 
højsidezone, hvor de oligotrofe arter har 
de bedste vilkår, ofte manglede på lave 
gravhøje. Græssernes dominans ses tillige 
i, at urterne på trods af deres større antal 
havde lavere dækningsgrad. Dette afspej-
ler formentlig, at den nederste tredjedel 
af gravhøjene, hvor dominans af kraftigt 
voksende græsser favoriseres, grundet 
højenes keglefacon udgør en væsentlig del 
af højens overfladeareal. Græssernes domi-
nans understøttes af manglen på græsning, 
som både medfører udskygning af mindre 
kraftigt voksende arter og maksimal græs-
frøsætning.  

Artssammensætning 
Dominansen af § 3-overdrevsarter skal ses 
i lyset af, at overdrevsarter ikke er sjældne 
i Danmark. Af de 29 mest udbredte arter i 
Danmark (Hartvig 2015b) var 24 tilstede 
på gravhøjene. Af dem er 22 § 3-overdrevs-
arter, heraf 11 § 3-problemarter og 1 § 
3-positivart.

På trods af at urterne var mest talrige, 
var gravhøjenes flora præget af, at § 
3-problem arternes dækningsgrad var 24 
% i Raunkiærcirklerne. Grundet højenes 
keglefacon dækker Raunkiærcirklerne en 
gradvis større andel af højsiden fra foden 
og opad. Da dækningsgraden af § 3-pro-
blemarter var størst på den nederste del 
af højen og gradvis aftagende opadtil var 
deres reelle dækningsgrad endnu større. § 
3-problemarterne er generelt kendetegnet 
ved at være høje, kraftigt voksende og 
flerårige, samt i stand til at danne tætte 
samfund. Dækningsgraden af § 3-indika-
torarter og § 3-særligt værdifulde positiv-
arter var derimod ringe og da de typisk er 
lave og/eller spinkle og danner blandede 
samfund, vanskeliggør højenes relativt lille 
areal af bar jord og sparsom vegetation de-
res etablering.

Den store variation i artssammensætnin-
gen mellem de enkelte gravhøje i denne 

Historisk udvikling i gravhøjenes flora på Sjælland

Raunkiær (1926) rapporterede, at overdrevsarterne, som gennem århundreder havde 
været de mest udbredte og almindelige i agerlandet, var i voldsom tilbagegang som 
konsekvens af den omsiggribende opdyrkning af overdrevene. Han betegnede grav-
høje som de snart eneste refugier, hvor de oprindelige overdrevssamfund endnu var 
bevaret og bekymrede sig om deres fremtid grundet den i tiden hyppige bortgravning 
og tilplantning af ”disse unyttige” biotoper i agerlandet. 

Andre sjællandske gravhøje, undersøgt mellem 1912 og 1929 beskrev Andersen 
(1931), som bærende egnstypiske, artsrige overdrev- og kystskræntsamfund uden 
synlig påvirkning fra agerlandet, der omgav dem. De sjællandske gravhøjes artssam-
fund var således ikke indbyrdes homogene, men tydeligt påvirkede af artspuljen i det 
økosystem, de var beliggende i. Dog var de fælles om at huse et betydeligt islæt dels 
af kontinentalt-østeuropæisk udbredte steppearter med særlig høj koncentration om-
kring Roskilde Fjord, i Odsherred og Storebæltsregionen og dels atlantiske samfund 
dominerede af Hedelyng (Calluna vulgaris (L.) Hull) og dens følgearter af vestjysk 
hovedudbredelse. Kratprægede gravhøje eksisterede dog, især i skovrige egne, mens 
gravhøje, der jævnligt besøgtes af mennesker ofte var i botanisk ringere stand end 
høje beskyttet af omgivende ager. 

Femten år senere fandt Pedersen (1946) kun få sjællandske høje med mere end en 
1/3 vedplantedække. Til gengæld var mange påvirkede af, at gentagne pløjeskader på 
foden havde givet kulturarter adgang til at invadere den oprindelige vegetation og 
Pedersen udelod begge fra sin undersøgelse. De mest velbevarede gravhøje var stadig 
domineret af oligo- og mesotrofe overdrevsarter og sjældne nøjsomhedsarter var be-
varet. Hedelyng, som tidligere dominerede gravhøje i hele landet, blev derimod kun 
fundet på halvdelen af højene og kun som små pletter, ligesom dens følgearter fra he-
den ligeledes var gået tilbage i populationsstørrelse. Pedersen vurderede, at vedplanter 
derimod havde vundet større indpas, da skovbundsarter var blevet mere udbredte. 
Endelig konstaterede han, at gravhøje, i modsætning til de resterende overdrev, meget 
sjældent blev græsset.  

Grøntved (1962) undersøgte 11 sydsjællandske gravhøje beliggende i en skovrig egn 
og fandt alle undtagen de sureste kraftigt påvirkede af vedplanter, heraf nogle plan-
tede, på trods af, at han havde udvalgt de mindst overgroede høje. Den oprindelige 
overdrevsartspulje var stort set intakt og domineret af mesotrofe arter. Indvandrede 
vedplanter og markukrudt fandtes typisk kun på en mindre del af højen, men udgjor-
de ikke desto mindre 1/5 af artsrigdommen.  

Fox Maule & Vestergaard (1988) moniterede artsudviklingen på Maglehøj nær Arresø 
over en 15 års periode, hvor højen blev plejet i form af rydning af vedplanter hvert 
andet til tredje år. Højens flora var tidligere registreret af Raunkiær (1926) i 1915 og 
Pedersen (1946). Før den første rydning af højen i 1970 var højen overgroet af træer 
og krat med en undervegetation af skovbundsarter og havde kun sparsomme lysåbne 
områder med overdrevsarter (Fox Maule & Vestergaard 1988). Vedplantedækket be-
varede gennem hele perioden stort set sin udbredelse ved genopvækst. Skovbundsar-
terne klarede sig trods de periodisk mere lysåbne forhold godt og gik kun lidt tilbage i 
løbet af perioden. De lyskrævende arters udbredelse varierede med krattets dominans. 
Eutrofe arter havde størst udbredelse, men oligotrofe arter forekom og overlevede 
gennem hele moniteringsperioden. Hedelyng var siden Pedersens undersøgelse gået 
endnu mere tilbage og fandtes kun som småskud et par steder på højen.  

Grøntveds (1962) undersøgelse blev knapt 40 år senere repeteret af Nielsen & Bruun 
(2003), som fandt at udviklingen i artssamfundet overvejende var præget af stigende 
dominans af eutrofe arter og øget tilgroning med vedplanter. Antallet af oligo- og 
mesotrofe græslandsarter var, trods stigende artsrigdom, faldet og i vid udstrækning 
afløst af skovbundsarter.
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undersøgelse genkendes i Grøntved (1962), 
hvor floraen på gravhøje beliggende i ager-
landet på det sydøstligste Sjælland blev 
fun  det tydeligt præget af lokalområdets 
arts puljer fra især driftsarealer og skov, 
men samtidig indbyrdes tydeligt forskel lige. 
Kontinuerlig variation i artspulje fra år til år 
er konstateret af Fox Maule & Vestergaard 
(1988), som moniterede en gravhøj i 15 år. 
Et enkelt års registrering finder således ikke 
nødvendigvis den komplette artspulje.

Diversitetsindeks 2017
Shannon-Wiener og Inverse Simpson’s 
indeksene viste, at gravhøjene arealmæssigt 
var domineret af høj, tæt, relativ homogen 
vegetation, men også havde områder, hvor 
både artsdiversiteten og ensartetheden var 
større. Det bør i tolkningen af indeksene 
bemærkes dels, at arealet af den nederste 
halvdel af højene og højtoppen, hvor vand 
og næringsstoffer er mest tilgængelige 
(Tranberg et al. 2002), var væsentlig større 
end den øvre del af højsidernes og dels at 
graden af tilgroning med kraftigt voksende 
arter varierede mellem højene. 

Den lave værdi for Inverse Simpson’s Index 
indikerer relativ ulige fordeling mellem 
arter med høj abundans, mens den relativt 
højere værdi for Shannon-Wiener Index 
antyder, at arter med lav abundans bidrog 
til graden af ensartethed i vegetationen. 
Højenes artssamfund besad således en 
vis heterogenitet, idet dominans af arter 
med høj abundans ikke var universel, men 
fremherskende på nogle områder af høje-
ne, mens andre områder bar artssamfund 
med lavere abundans for de enkelte arter, 
men også en mere ligelig fordeling mellem 
dem. Dette underbygges yderligere af den 
store spændvidde i arternes fysiske stør-
relse i forhold til, at arternes abundans i 
beregningen var repræsenteret ved deres 
relative dækningsgrad i Raunkiærcirklerne, 
hvorfor arter af lille statur må have popu-
lationer af en vis størrelse for at påvirke 
Shannon Evenness Index i positiv retning.

De fundne indikationer genkendes em-
pirisk på gravhøjene, dels ved at vegetati-

onssamfund med højt artsantal var relativt 
mere mosaikprægede end samfund med 
lavt artsantal, ligesom områder uden do-
minerende arter forekom og dels på, at 
høj, tæt vegetation ofte havde et bundlag af 
lave, tidlige arter.

Betydning af nærhed til by    
Tendensen til højere Shannon-Wiener In-
dex for gravhøje beliggende i by end i det 
åbne land og signifikant højere værdi for 
høje beliggende i ekstensivt fremfor inten-
sivt drevne omgivelser tyder på, at fysisk 
afstand til dyrket land havde en positiv be-
tydning for miljøkvaliteten på gravhøjene. 
En sandsynlig årsag kan være en reduceret 
direkte afsætning af næringsstoffer og 
pesticider ved afdrift fra omdriftsmarker. 
Dette er særligt væsentligt for overdrevs-
arterne, da mange af de kraftigt voksende 
arter, der truer dem, ikke blot favoriseres 
af næringstilførsel, men tillige har relativt 
højere tolerance for pesticider (Tranberg et 
al. 2002). Da byerne har beskeden størrelse 
og de fleste gravhøje ligger i udkanten af 
dem, vurderedes beliggenhed i by ikke til at 
være et filter mod indvandring af uønskede 
arter, f.eks. markukrudt.  

Udviklingen i floraen 1990/91 til 2017
Den registrerede stigning i artsantallet 
på gravhøjene, hvor §3-overdrevsarter og 
§ 3-problemarter var gået frem, mens de 
specialiserede overdrevsarter ikke havde 
øget deres antal, svarer til den generelle 
 observerede udvikling i gravhøjsvege-
tationen på Sjælland, hvor antallet og 
abundansen af vedplanter og kulturpræ-
gede græsser og urter er steget, ligesom 
skovbundsarter har vundet terræn på 
bekostning af oligotrofe, specialiserede 
græslandsarter, herunder hedearter, der er 
gået stærkt tilbage og ofte helt forsvundet 
(Leth 1992; Ejrnæs et al. 2009; Nielsen 
& Bruun 2003). De primære årsager bag 
udviklingstendensen er formentlig øget 
næringspåvirkning fra omgivelserne, der 
under ophørt drift har understøttet stadig 
større konkurrence fra kraftigt voksende, 
eutrofe arter og vedplanter (Bruun & Ejr-
næs 1998; Nielsen & Bruun 2003). Denne 

udviklingstendens har været tydelig gen-
nem anden halvdel af det 20. århundrede 
(Fox Maule & Vestergaard 1988; Nielsen & 
Bruun 2003). 

Nielsen et al. (2019) finder en tilsvaren-
de tendens i udviklingen i planternes 
regionale udbredelse på alle arealtyper 
ved sammenligning af floraregistreringer 
fra før industrialiseringen af landbruget 
(1857 – 1883) med arternes udbredelse i 
Atlas Flora Danica (Hartvig 2015b). I den 
enkelte region, er α-diversiteten steget, idet 
indvandringen af nye arter er væsentlig 
større end tabet af arter (Nielsen et al. 
2019). Størstedelen af tilvæksten i artsrig-
dommen udgøres af eksotiske arter, mens 
tilbagegang oftest rammer hjemmehørende 
arter. Samtidig falder β-diversiteten, da 
arter, der historisk har haft forholdsvis 
store forekomster og været vidt udbredte 
generelt breder sig yderligere, mens arter 
med lille historisk udbredelse og abundans 
bliver sjældnere, så regionerne bliver mere 
indbyrdes homogene. Arterne i kraftig 
tilbagegang forekommer typisk under 
specialiserede vækstvilkår og 90 % af dem 
er rødlistede i Nordeuropa. Endvidere er 
udskiftningen i de enkelte, regionale arts-
puljer stor, idet kun ca. 50 % af arterne er 
konstante over tidsperioden.

Sammenholdtes genfundne og nyfundne 
arter, sås en vækst i antallet af meso- og 
eutrofe græs- og urtearter svarende til til-
væksten i artsantal. Det er sandsynligt at 
krattenes voksepladser i høj grad er over-
taget af disse og tilsvarende arter, hvilket 
også understøttes af at kraftigt voksende 
græsser og urter havde bredt sig fra høj-
foden og op ad. Omfanget af udviklingen 
i arealet af oligotrofe arter kunne ikke 
kvantificeres på grundlag af de til rådighed 
værende data. Dog tyder beskrivelser fra 
Leths undersøgelse (Lejre Kommune u. å. 
a), sammenholdt med nutidige forhold, på, 
at de mindst specialiserede, oligotrofe arter 
havde øget deres populationsstørrelser. 
Samtidig sås tilbagegang for de mest nøj-
somme arter ikke mindst hedearter, som 
stort set er forsvundet. 
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Blandt de nyfundne arter, der er tilknyttet 
lysåbne, næringsfattige voksesteder er ho-
vedparten almindelige, mens de få sjældne 
arter overvejende har lokal tilknytning 
(Hartvig 2015a). 

Blandt de ikke genfundne arter er hoved-
parten ligeledes almindelige nationalt eller 
regionalt. De sjældne arter foretrækker 
generelt en næringsfattig til meget næ-
ringsfattig jord og er typisk tilknyttet sur, 
udvasket jord, kalkholdig jord eller kyst-
nære voksepladser ofte ved Roskilde Fjord, 
Isefjord og Storebælt. 

Tilbagegangen for de mest specialiserede 
overdrevsarter belyses af Ejrnæs & Bruun 
(2000) i en landsdækkende undersøgelse. 
De finder, at jordens pH og vandtilgænge-
lighed er de to vigtigste forklarende varia-
bler i forhold til artssammensætningen på 
samfundsniveau på ugødskede overdrev 
med lang kontinuitet. Dette svarer til, at 
specialiserede overdrevsarter i dag typisk 
findes på sur, udvasket sandjord eller kalk-
prægede voksesteder (Bruun & Ejrnæs 
1998). De fundne Ellenberg reaktionstal 
repræsenterer surhedsgrader af jordene, 
som modsvarer et pH-interval, hvor hver-
ken øget opløselighed af giftigt aluminium 
eller binding af essentielle næringsstoffer 
forventes generelt at være begrænsende for 
vegetationen (Tyler 1996). Tendensen til 
højere reaktionstal på højenes fod og top 
antyder, at der overvejende var mere frugt-
bart her. Højenes intermediære reaktions-
tal og den relativt høje vandtilgængelighed 
må derfor formodes, at udsætte små, olig-
otrofe arter for øget konkurrence. Eksem-
pelvis blev Lav Skorsoner, der foretrækker 
en sur, næringsfattig jord og i indlandet af 
Sjælland nu næsten kun vokser på gravhøje 
(Hartvig 2015b), ikke genfundet, mens den 
i 1990/91 registreredes på 4 af gravhøjene. 
Due-Skabiose, der næsten udelukkende 
findes på Sjælland, Møn og Falster oftest 
på ikke sur, næringsfattig jord (Hartvig 
2015b) og voksede på 1 høj i 1990/91, blev 
heller ikke genfundet. Til gengæld blev 
Skov-Kløver, der typisk vokser på svagt sur 
til neutral, næringsfattig jord og i dag kun 

findes i det centrale, nordlige Sjælland og 
næsten kun på gravhøje (Hartvig 2015b), 
fundet på 6 af gravhøjene; 5, der ligger nær 
hinanden i og omkring Lejre By, samt 1 i 
Hornsherred. I 1990/91 blev Skov-Kløver 
registreret på 17 gravhøje i Roskilde Amt, 
dog ingen af de 17 her undersøgte (Leth 
1992). 

Udviklingen i miljøforhold
De fundne Ellenbergværdier var uændrede 
mellem de 2 undersøgelser. Den manglen-
de udvikling i lystallet, trods rydning af 
vedplanter og årlig slåning med bortskaf-
felse af biomasse, skyldes formentlig, at 
de dominerende vedplanter i 1990/91 alt 
overvejende var lyselskende. Lysindfaldet 
til jorden er således formentlig væsentlig 
større i dag, hvilket afspejledes af stignin-
gen i udbredelsen af en- og toårige arter. 
Dette skal ses i lyset af, at skovbundsarter 
tidligere er vist at bevare deres populati-
oner mange år efter rydning af krat og at 
udvikling mod dominans af lyskrævende 
arter derfor kan gå langsomt (Fox Maule 
og Vestergaard 1988). 

Gravhøjene var i 1990/91 mellem 1/3 og 
fuldt overgroede af vedplanter og domi-
nans af høje, kraftigt voksende græsser 
begrænset til den nederste vertikale meter 
af gravhøjssiderne (Leth, 1992), mens 
den i 2017 typisk varierede mellem den 
nederste tredjedel og hele gravhøje. Dette 
harmonerer med, at rydning af krat typisk 
initielt medfører øget blomsterrigdom, når 
det øgede lysindfald aktiverer frøbanken, 
men ret hurtigt bliver græsdomineret, da 
spiringssucces for indblæste græsfrø også 
øges (Ellemann et al. 2001).

Der er ikke konstateret fald i nitrogentallet 

på trods af, at den samlede årlige atmosfæ-
riske deposition af nitrogen er reduceret 
med omkring 40 % fra 1990 til 2019 til 
omkring 11 kg/ha på Sjælland (Ellermann 
et al. 2021) og omgivelsernes drift tillige 
er ekstensiveret for 5 gravhøje. Tålegræn-
sen for naturtypen overdrev vurderes at 
være 10 – 15 kg/ha/år for sure overdrev og 
15 – 25 kg/ha/år for kalkholdige overdrev 
(Bak 2018). Tålegrænserne er generelle for 
naturtyperne og de mest følsomme arter 
skades længe før grænsen nås (Ejrnæs et al. 
2009). De to overdrevstyper danner poler-
ne på klinen for jordens surhedsgrad, mens 
de undersøgte gravhøje gennemsnitlig er 
intermediære og dermed mere frugtbare. 

Den vertikale zonering af vegetations-
strukturen, hvor eutrofe arter havde størst 
dækningsgrad på toppen og på den nedre 
del af gravhøjene, mens de mest oligotrofe 
arter havde relativt størst dækningsgrad 
på tørre sydsider kan formentlig skyldes 
variation i fertilitet og at arters tolerance 
overfor pesticider er forskellig (Hedemand 
& Strandberg 2009). Der blev i 2017 ikke 
observeret direkte sprøjtningsskader på hø-
jene beliggende i omdriftsmarker, men da 
alle på nær én havde sprøjtespor, må luft-
båren afsætning forventes. På levende hegn 
langs omdriftsmarker er afsætningen af 
pesticider højest på den nederste meter af 
hegnet og aftager med højden ved udbring-
ning umiddelbart langs hegnet (Kjær & 
Strandberg 2004). Parkin & Merritt (1988, 
citeret i Kjær & Strandberg 2004) har vist, 
at mens den samlede afsætning falder med 
stigende afstand til hegnet, stiger koncen-
trationen i højden, så afsætningen er størst 
i tre til seks meters højde ved 50 meters 
sprøjtningsafstand. Da de undersøgte grav-
høje er op til ca. seks meter høje, må afsæt-

Billede 5: Nordsiden af stejl gravhøj udskygget af egetræer (Høj nr. 15).  
Foto: Eva Lykke Jacobsen.
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ning af sprøjtemidler formodes at ske på 
hele højen, dog med højest koncentration 
på den nederste del. 

Gravhøjenes overdrevsvegetation
Den fundne tendens til fremgang for grav-
høje, der i 1990/91 havde lave værdier for 
Artsindekset og tilbagegang for gravhøje 
med høje værdier antyder, at naturplejen 
primært har forbedret de mest tilgroede 
samfunds overdrevskvalitet, mens en sådan 
udvikling ikke kan konstateres for højene 
med bedre overdrevskvalitet.   

I 1990/91 havde 5 gravhøje E & B indeks-
værdier der, med forbehold for afvigelserne 
i registreringsmetoden, tydede på, at disse 
høje besad nogle af kvaliteterne til under-
støttelse af overdrevsvegetation af høj na-
turkvalitet. I 2017 lå alle højes værdi under 
dette niveau. Alle otte høje, der i 1990/91 
havde indeksværdier over middelværdien 
for 1990/91, var gået tilbage. En højs in-
deks var uændret, mens 6 høje havde øget 
deres indeksværdi, dog uden at nå middel-
værdien fra 1990/91. En del af denne ud-
vikling skyldes formentlig, at der i 1990/91 
blev registreret 39 af indeksets 63 arter/art-
skomplekser mod 28 arter i 2017. Antallet 
af 1- og 2-pointarter/-artskomplekser var 
faldet med henholdsvis 2 og 9 arter. Faldet 
var således både antals- og pointmæssigt 
størst blandt arter, der næsten udelukkende 
vokser på gamle, ugødskede overdrev (Ejr-
næs & Bruun 1995b). Desuden blev tilba-
gegangen langt overvejende registreret på 
gravhøje, der opnåede høje indeksværdier i 
1990/91. Det er også bemærkelsesværdigt, 
at højen, der havde den højest indeksværdi 
i 1990/91 og har oplevet det største fald, 
var fåregræsset indtil 1990. De ikke gen-
fundne 2-pointsarters nutidige udbredelse, 
som den er registreret i Atlas Flora Danica 
undersøgelsen (Hartvig 2015a), tegner en 
række tendenser. Arterne er generelt gået 
markant tilbage på Øerne og tilbagegangen 
er størst i indlandet, idet hovedparten af 
arterne i dag har deres sjællandske hoved-
udbredelse enten kystnært på sandet jord 
eller på kalkholdig jord. Der var dog stadig 
7 2-pointsarter/-artskomplekser (i alt 8 

arter) tilbage; 6 genfundne og 2 nyfundne 
arter. To arter var ikke i tilbagegang, Nik-
kende Limurt og den nyfundne Hvid Ane-
mone, som i modsætning til førstnævnte 
og de øvrige 2-pointarter, ikke er særlig 
specifik i sine miljøkrav (Hartvig 2015a). 
Den anden nyfundne art, Håret Viol, og de 
resterende genfundne 2-pointarter svarer 
i karakteristik til de ikke genfundne. Flere 
af de i undersøgelsen mest dominerende § 
3-problemarter er dog ikke inkluderet i E 
& B indeksets minusarter og påvirker såle-
des ikke indeksværdien.

Den fortsatte tilstedeværelse på højene af 
arter med samme udbredelsestendens, som 
de ikke genfundne, kan være udtryk for 
den resistens etablerede arter kan udvise 
under forringede miljøforhold (Ellemann 
et al. 2001). Hvis dette er tilfældet, er det 
sandsynligt, at også disse arter vil forsvin-
de, medmindre miljøforholdene ændres i 
retning af deres behov. Raunkiær (1926) 
observerede de tidlige tegn på denne ud-
viklingstendens for mere end hundrede 
år siden og den artsmæssige forarmelse er 
accelereret lige siden (Nielsen et al. 2019). 
Således er 65 % af alle nøjsomhedsplanter 
registreret i tilbagegang i den seneste At-
lasundersøgelse af karplanters udbredelse 
(Hartvig 2015a).

Den mest artsrige overdrevsvegetation 
har historisk været tilknyttet kystskrænter 
og stejle, aldrig opdyrkede skrænter langs 
ådalene (Bruun & Ejrnæs 1998). De øvrige 
indenlandske, sjællandske overdrev har 
gennem mange hundrede år, overvejende 
været seminaturlige i den forstand, at deres 
udpinte miljø, har været en direkte følge af 
landbrugspraksis (Nielsen & Bruun 2003). 
Oligotrofe områder er forekommet og har 
været vidt udbredte, men på lerede jorde i 
Østdanmark har mere varierede græslands-
samfund med kratvegetation og lysåben 
græsningsskov ligeledes været almindelige 
(Bruun & Fritzbøger 2002; Bruun 2015). I 
dag findes gamle, bevarede overdrev typisk 
på arealer, der er uegnede til opdyrkning, 
oftest grundet topografien (Bruun 2000a), 
mens nyere overdrev ligger på opgivet ager. 

Lang græsningskontinuitet er sammen 
med fravær af pløjning og gødskning, de 
væsentligste forudsætninger for overlevelse 
af sarte, oligotrofe overdrevsarter (Ejrnæs 
& Bruun 1995a, Ejrnæs & Bruun 1995b). 
Ingen af de undersøgte gravhøje bliver 
græsset og kun én vides at have været det i 
nyere tid. Tværtimod hegnes gravhøje, der 
er beliggende i græsningsfolde, i dag typisk 
fra, for at beskytte dem mod erosion af be-
varingshensyn og der er således tale om et 
trade-off mellem biologiske og arkæologi-
ske plejehensyn (Tranberg et al. 2002). Den 
manglende, kontinuerlige nedbidning favo-
riserer kraftigt voksende græsser, samtidig 
med at fraværet af regelmæssige, mindre 
blotlægninger af jordoverfladen reducerer 
kortlivede arters mulighed for at etablere 
sig på højen og opretholde deres populatio-
ner. Modsat er større forstyrrelser, forårsa-
get ved f.eks. gravning eller pløjning, under 
de herskende miljøforhold konstateret at 
facilitere indvandring af kraftigt voksende 
arter. Tilsvarende er rydning af tilgroede 
gravhøje konstateret at føre til initial rig-
dom af blomstrende urter, der dog efter få 
år afløses af græsdominans.

Det er muligt, at den øgede udvaskning på 
gravhøje, før introduktionen af kunstgød-
ning, gjorde højene relativt mere oligotrofe 
end det omgivende landskab. Den store 
historiske forekomst af Hedelyng og dens 
følgeplanter på gravhøje, på trods af et for-
holdsvis lille sjællandsk hedeareal, kunne 
tyde derpå. 

Naturplejen
Den meget forskellige temporære ud-
strækning (fra 6 – 27 år) og indtil 2007 
uensartede frekvens af naturplejen (Lejre 
Kommune 2011) gjorde det vanskeligt at 
vurdere den direkte effekt af naturplejen. 
Plejen havde reduceret dækningsgraden af 
kratvegetation og forhindrer etablering af 
nye vedplanter, men arter, der kan skyde 
fra stød, gør det år efter år med usvækket 
kraft. Sammenligning med vegetations-
beskrivelser fra 1990/91 tydede på, at 
bevarede, oligotrofe overdrevsarters popu-
lationsstørrelse var vokset på den enkelte 
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høj (Lejre Kommune u. å. c). Udviklingen 
i vegetationsstrukturen, hvor krat i stor 
udstrækning var erstattet af græsser, an-
tyder, at bortskaffelse af biomasse høstet 
i sensommeren eller om vinteren ikke 
havde reduceret næringstilgængeligheden 
mærkbart.

Den store dominans af græsser afspejler til-
lige, at græsning er den naturlige regulator 
af dynamikken i overdrevssamfund. Den-
gang overdrev blev græsset havde arternes 
livsknopstrategi og derigennem tolerance 
over for nedbidning og -trædning en be-
tydning for artssammensætningen (Dupré 
& Dickmann 2001), f.eks. tåler den mest 
dominerende art, Draphavre, ikke græs-
ning grundet højtsiddende vækstpunkter 
(Ejrnæs et al. 2017). Det ses også i den 
store andel af rosetplanter blandt over-
drevsarterne. Med én årlig slåning sidst på 
sommeren eller om vinteren og en lav grad 
af færdsel af større dyr er herbivorieffekten 
og det mekaniske slid på de undersøgte 
gravhøje reduceret til et niveau, hvor stres-
stolerance stort set kun har betydning i 
forhold til vind, tørke og næringstilgænge-
lighed. En anden konsekvens af den ringe 
grad af forstyrrelse viser sig i det lille antal 
en- og toårige arter, der er registreret.

Effekten af typen, frekvensen og konti-
nuiteten af naturpleje understøttes af Fox 
Maule og Vestergaard (1988), som finder, 
at vedplanter efter blot få år genvinder 
deres dækningsgrad efter rydning og at 
skovbundsarter på trods af gentagne ryd-
ninger stort set bevarer deres populations-
størrelser over en 15-årig periode. I denne 
undersøgelse registreredes den største 
tilbagegang i overdrevstypiske arter på den 
enlige gravhøj, der har været fåregræsset i 
nyere tid. Højen ligger hævet over det om-
givende landbrugslandskab på et overdrev 
med adskillige årtiers kontinuitet. Der blev 
iværksat naturpleje i 2008 (Lejre Kommu-
ne 2011) 17 år efter græsningen var ophørt. 
Det lange driftsophør øger sandsynlighe-
den for, at de ikke genfundne arter tillige er 
uddøde i frøbanken.  

Da udviklingen i artssamfund sker med 
forsinkelse i forhold til ændringerne i de 
miljøkår, der driver dem (Ejrnæs & But-
tenschøn 2012) bør indgreb i en uhensigts-
mæssig udviklingstendens ske, før den til 
fulde er slået igennem i vegetationsstruk-
turen. Endvidere er det vist, at arter kan 
uddø som en direkte konsekvens af miljø-
forringelser mange årtier efter, at disse er 
indtruffet (Ellemann et al. 2001). 

Naturudviklingen i en fremtid med acce-
lererende klimaændringer er langt mindre 
forudsigelig og muligvis også mere variabel 
mellem naturtyper end det tidligere har 
været tilfældet (Skov et al. 2012). Et varme-
re klima med forrykket årstidsvariation vil 
påvirke alle organismegrupper. Sideløben-
de kan også landbrugsdriftens tilpasning 
til et ændret vejrlig formodes at influere 
mindre forudsigeligt på naturbiotoper 
end i dag. Hvis man fastholder definerede 
naturtyper, som målsætning for naturfor-
valtningen, må det formodes, at succesfuld 
naturpleje i fremtiden, i endnu højere grad 
end i dag, dels vil kræve en mere hyppig 
og detaljeret monitering, så negative ud-
viklingstendenser erkendes, før de har 
gjort uoprettelig skade og dels en målrettet 
forskningsindsats rettet mod afdækning 
af kausalitet og systematisk afprøvning af 
differentierede plejemetoder.
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Forskere har påvist, at verdens arter uddør 
i alarmerende og accelererende tempo, 
så vi er midt i den sjette masse uddøen af 
arter (Ceballos et al 2020; Díaz et al 2020). 
Det internationale naturpanel IPBES (The 
Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services) 
har baseret på de bedst studerede artsgrup-
per vurderet, at risikoen for uddøen er 
accelererende og, at hovedparten af risiko-
en for uddøen er opstået i de sidste 40 år. 
Udryddelsesraten vurderes på nuværende 
tidspunkt op til 100 gange højere, end den 
har været de sidste 10 millioner år (IPBES 
2019). Man kan derfor forvente, at uddøen 
af arter også nationalt accelererer, og at 
de forsvundne arter er permanent væk fra 
Danmark.

De alarmerende budskaber er stærkt be-
kymrende og kan få det til at se håbløst 
ud, men hvad er den mere præcise status i 
Danmark? Har indsatsen for naturbeskyt-
telse ikke hjulpet på bevarelsen af arter? 

I denne artikel sættes der tal på forsvinden 
og genkomst af arter i Danmark, som et af 
de mere håndfaste holdepunkter for udvik-
lingen i biodiversitet. Analysen er baseret 
især på Rødliste 2019, som blev offentlig-
gjort i 2020, suppleret med oplysninger i 
de tidligere rødlister fra 2010, 1997, 1993, 
1990, 1986 og 1980, som i artiklen forkor-
tes til R2010, R1997 osv. Analysearbejdet 
blev påbegyndt baseret på R2010 i for-
bindelse med mit erhvervs-Ph.D. projekt 
2015-2018 (Buchwald 2018a, 2018b), men 
efter Ph.D. afslutningen har jeg opdateret 
med R2019 for at kunne medtage de mange 
nye oplysninger, som den indeholder.

INDLEDNING
Siden Rio-konventionen om biodiversi-
tet 1992 har der været stigende fokus på 
arters uddøen. År 2020 var året, hvor en 
række mål opstillet i regi af konventionen i 
2010 skulle indfris. Herunder det såkaldte 
Aichi delmål 12: ”I 2020 er udryddelsen 

1 Erik Buchwald, PhD. Arbejdet udført 2015 - 2022 i Naturstyrelsen. Email: ecbidk@gmail.com  

Summary

Resurrection from the nationally extinct – what does it take?
Inspired by Aichi Biodiversity Target 12 on preventing extinc-
tions by 2020 The Danish Nature Agency launched an industrial 
PhD project 2015-18 including analyses of Danish redlist data 
and on methods to prioritize conservation and minimize extinc-
tions in Denmark. The present study looks at the history of na-
tional extinction and recolonization building on parts of the PhD 
study and updated with data from the new Danish ”Redlist 2019” 
published in 2020. In contrast to expectations, national extinc-
tions in Denmark in the last 5 decades are decelerating. This is 
due to the return of a number of species formerly listed as nation-
ally extinct, while new extinctions are few in the past 30 years. 
Causes for these extinction dynamics include historical pressures 
and threats alleviated gradually starting a century ago with en-
hanced protection of vertebrates from hunting etc., enhanced 
pollution control since the 1970’ies and increased conservation 
efforts in e.g. forests since the 1990’ies. Butterflies had the highest 
extinction percentage historically and show continuing decline, 
while other invertebrates, vertebrates, plants and fungi showed 

comeback of formerly extinct species. Some pressures which have 
been involved in extinctions come out as still important, e.g. cli-
mate change and the loss of low-intensity land-management such 
as grazing and hay-making in forest and agriculture. Open-land 
species are not doing as well as forest species. Saproxylic species 
have made the strongest come-back: 50 % of the formerly extinct 
saproxylic species are back – most of these have been found in 
the past 30 years in forest reserves set up in 1994. Recommen-
dations include: mitigate climate change, greatly enlarge areas of 
forest mosaic landscape with low-intensity year-round grazing 
(e.g. restore hydrology, rewilding, nature restoration), use butter-
fly ecology to guide grazing intensity (typically 10 – 70 kg large 
herbivores/ha) and use a mix of management types in forests to 
cost-efficiently optimize conservation of forest species. Targeted 
actions have  helped to change net extinctions to net come-back 
during the last 50 years in Denmark. Data in the redlist database 
is a valuable resource to help guide further actions to combat ex-
tinctions.

Keywords: Regionally extinct, RE, Redlist, recolonization, Aichi 
target, extinction dynamics, Denmark.
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Forklaring om “uddød”
Ifølge IUCN (2013) er uddød på 
globalt plan (Extinct (EX)) en uigen-
kaldelig forsvinden, idet det sidste 
eksemplar af pågældende art er død. 
National uddøen fra Danmark (Regi-
onally extinct (RE)) er en tilsvarende 
forsvinden fra det danske territorie, 
uden at arten er forsvundet på ver-
densplan (IUCN 2012). Frem til og 
med den danske 1997 rødliste blev 
forsvundet (EX) anvendt for nationalt 
uddøde arter. Ofte vil sådanne arter 
fortsat leve i nabolande, og potentielt 
kunne genindvandre til Danmark. 
Både på verdensplan og i Danmark vil 
vurderingen af uddød være mere eller 
mindre sikker afhængigt af, hvor gode 
data der findes om den pågældende 
art. I denne artikel bruges ordet ud-
død for nemheds skyld i betydningen 
regionalt uddød fra Danmark.
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af kendte truede arter forebygget og deres 
beskyttelsesstatus, særligt for arter med 
størst tilbagegang, er forbedret og opret-
holdt” (CBD 2010). Derfor tager artiklen 
udgangspunkt i udvikling i og vurderede 
årsager til uddøen i Danmark i de sidste 
par hundrede år, og ikke mindst 30 års 
perioden 1991-2020. Det søges i mindre 
omfang at sætte de danske forhold i inter-
nationalt perspektiv.

Der er brugt betydelige ressourcer på 
fredning og naturbeskyttelse i Danmark 
gennem tiderne, men samtidig er samfun-
dets aktiviteter og arealforbrug til andet 
end natur steget, så presset på naturen 
fortsætter (IPBES 2019). Efter en ændring 
af opgørelsesmetoden mellem 2007 og 
2013 har der været særlig fokus på specielt 
de danske skoves ugunstige bevarings-
status (Ejrnæs et al. 2021; Fredshavn et al. 
2014; Fredshavn et al. 2019), hvoraf man 
får det indtryk, at skovene aldrig har haft 

det værre end nu, selvom det er metode-
ændringen, der spiller stærkt ind. Derfor 
er ikke alle enige om skovenes ugunstige 
status (Grene 2021; Holst-Jørgensen 2020; 
Madsen et al. 2021). Fra 2015 til 2020 har 
politikerne på baggrund af de dystre rap-
porter besluttet meget store indsatser for at 
bremse tilbagegangen i skovenes biodiver-
sitet ved at fokusere på urørt skov, dødt ved 
og naturnationalparker som virkemidler 
(Miljø- og Fødevareministeriet 2016, 2020; 
Miljøministeriet 2020; Naturstyrelsen 
2021). Samtidig står det også klart, at en 
lang række arter tilknyttet lysåben natur er 
i langsigtet tilbagegang, f.eks. blandt fugle, 
sommerfugle og karplanter.

Nulhypoteser
I hvor høj grad virker de tidligere og 
kommende indsatser for naturbeskyttelse 
mon? Kan effekter af de hidtidige indsatser 
registreres i udviklingen i uddøen af arter i 
Danmark? Hvilke indsatser er vigtigst?

På baggrund af ovenstående kan følgende 
nulhypoteser opstilles:
– Dansk uddøen af arter accelererer
– Uddøen har været større i de seneste 30 

år end tidligere
– De uddøde arter er permanent væk fra 

Danmark
– De uddøde arter har udvist stor tilba-

gegang siden gamle dage (forstået som 
1800-tallet) 

– Skovarter er hårdere ramt end andre 
levesteders arter

– Dødt veds arter er særlig hårdt ramt
– Eventuelt genkomne arter er fortsat 

stærkt truede eller sporadisk tilstede
– Det står mindst lige så slemt til i Dan-

mark, som i andre lande

METODE
R2019 er d. 15. januar 2020 downloadet 
som database omfattende 13.277 taxa med 
en lang række data for hver art. På bag-
grund deraf er en Excel fil dannet, som for 
hver art er tilføjet oplysning om, hvorvidt 
arten i mindst én af Danmarks rødlister fra 
2019, 2010, 1997, 1993, 1990, 1986 og 1980 
er anført som forsvundet fra Danmark, 
dvs. anført som enten regionalt uddød 
(RE) eller forsvundet (EX), eller nævnt i 
tekst som tidligere forsvundet fra Dan-
mark, fx kongeørn og bæver. Disse arter er 
bruttoantallet af arter omhandlet i artiklen, 
og omtales i artiklen som ”uddøde”. Nogle 
af dem er dukket op igen og kaldes ”gen-
komne”.

Taxa, hvor kun en variant eller underart er 
noteret som uddød, men ikke hovedarten, 
er udeladt fra analysen, hvilket også gælder 
indvandrende arter, som ikke også har væ-
ret registreret som uddøde. 

Genkomne arter noteres som sådan i filen. 
De opdeles på genudsat, genkomst (af sig 
selv spontant) og ”flux/strejfer”, dvs. for 
sidstnævnte kun genkommet som ustabil 
forekomst uden ynglebevis (IUCN 2012). 
Vurdering af uddøen og genkomst baseres 
direkte på rødlisternes oplysninger, men se 
diskussionen af usikkerheder med hensyn 
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Foto 1. Kongeørn (Aquila chrysaetos) og Havørn (Haliaeetus albicilla) er kommet stærkt 
igen efter at efterstræbelsen af rovfugle er nedbragt. De er langt mere talrige nu, end de var 
i 1800-tallet. Foto: L. Rautiainen, Finland. 
Golden and White-tailed Eagles have come-back with force after their persecution has dimin-
ished. They are much more numerous breeders now in Denmark than they were in the 19th 
century.
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til, at uddøen og genkomst kan være falske 
grundet mangelfulde data og periodevis 
oversete arter.

For hver uddød art er noteret årstal for 
uddøen, første og nyeste fund år, antal 
fundsteder mellem 1850 og uddøen, 
kommentar, samt om arten er genudsat, 
genkommen eller ”flux/strejfer” jf. ovenfor. 
År 1850 som skille år er brugt, fordi alle 
rødlisterne undtagen R2019 og R1980 an-
giver dette år som skilleår for, hvilke arter 
der medtages, og fordi R2019 i praksis har 
brugt dette skille år i lige så høj grad som 
de øvrige rødlister. For genkomne arter 
er desuden noteret genkomst år og antal 
fundsteder efter genkomst. 

Relevant tekst fra R2019 er samlet i ét 
tekstfelt. For en række arter er feltet sup-
pleret med tekst fra R2010, når denne 
havde yderligere væsentlige oplysninger. 
Data om fundsteder og år er tilføjet fra an-
dre referencer, hvis det var muligt, og disse 
oplysninger ikke var med i tekst eller data 
i R2019 og R2010. Det gælder f.eks. ved ny 
fund fra 2019-20. Fundsteder er opgjort 
som antal forskellige lokaliteter i de kilder, 
som er nævnt for hver art i supplerende 
materialefilen.

Hver arts typiske levesteder er anført i fem 
brede kategorier baseret på oplysninger i 
R2019, R2010 og databaser for dødt veds 
arter (kilder anført i supplerende materia-
lefil): 1) Skov & krat for skov- og krat arter 
undtagen dødt veds arter, men inklusive 
skovlysnings arter; 2) Skov dødt ved for 
dødt veds tilknyttede arter; 3) Lysåbent 
vådt for arter knyttet til mose, sø, å eller 
hav; 4) Lysåbent tørt for arter knyttet til 
lysåbne tørre biotoper som hede, overdrev, 
tør eng, agerland mv.; samt 5) Bymiljø for 
arter knyttet til levesteder i huse, landsby- 
eller bymiljø. Arter, som anvender flere 
af de nævnte kategorier, er henført til det 
levested, hvor arten skønsvis hyppigst re-
producerer sig.

Årsager, der har ført til arternes uddøen, 
er uddraget fra oplysninger i rødlisterne 

i det omfang, disse forklarer sandsynlige 
årsager, hvilket især gælder R2019, R1993 
og R1980. 

Filen er endelig tilføjet, om hver art er truet 
globalt på IUCNs rødliste (IUCN 2021), og 
til sidst reduceret til kun at indeholde de 
arter, som har været uddøde. Den resulte-
rende fil findes i det supplerende materiale. 

Manualer for rødlistning fra IUCN (IUCN 
2012, 2013) og DCE (Moeslund et al. 2015) 
er gennemgået og sammenlignet med 
hensyn til principper for rødlistning som 
henholdsvis uddød og genkommen. 

RESULTATER
Analysen viser, at i alt 546 arter i en eller 
flere rødlister har været anført som uddø-
de, mens den enkelte rødliste typisk har 
300 - 400 arter med som uddøde (Tabel 1).

De 546 uddøde arter er fordelt på en lang 
række artsgrupper jf. Tabel 2. Størst antal 
uddøde arter findes i grupperne af laver 
(170 arter), biller (107) og svampe (56), som 
tilsammen med i alt 61 % udgør over halv-
delen af alle de uddøde arter. De relativt 
hårdest ramte artsgrupper er dagsommer-
fugle (19 % af de vurderede arter er uddø-

de), laver (17 %), pungrejer mv. (17 %) og 
slørvinger (16 %). Ses der på netto uddøen 
efter genkomster er de værst ramte grupper 
pungrejer mv. (17 %), dagsommer fugle (13 
%), laver (13 %) og slørvinger (12 %).

Op til 75 % af de uddøde arter er kommet 
igen (pattedyr), men også for fugle (69 %) 
og svampe (61 %) er en meget væsentlig 
andel af de tidligere uddøde arter kommet 
igen. I gennemsnit er 27 % af de tidligere 
uddøde arter kommet igen, så der netto 
er 396 arter, som er uddøde uden at være 
kommet igen. 

Af de 150 genkomne arter er otte kun kom-
met igen som strejfere, dvs. uden sikkert 
ynglebevis. Det gælder Hærfugl (Upupa 
epops), Kirsebærtakvinge (Nymphalis po-
lychloros) foruden seks arter natsommer-
fugle, som er registreret i lysfælder, så det 
er svært at vide, om de yngler i omegnen af 
fælden eller er strejfere. Disse otte arter har 
også inden deres uddøen været stærkt fluk-
tuerende og ikke været konstant ynglende, 
og fire af de seks natsommerfugle var første 
gang fundet i 1900-tallet. Andre fire af gen-
komsterne skyldes genudsætning, nemlig 
Rød-Gran (Picea abies), Bæver (Castor 
fiber), Eghjort (Lucanus cervus) og Mørk 
Pletvinge (Melitaea diamina).

Tabel 1: Antal vurderede henholdsvis uddøde arter i de fire nyeste udgaver af rødlisten og 
samlet for samtlige uddøde arter uanset rødliste. Totalen afviger fra summen af de enkelte 
tal, fordi der er varierende arter med i de enkelte rødlister, bl.a. fordi der i perioden sker 
løbende uddøen og genkomst af arter. Der er også forskel på, hvilke artsgrupper, der er 
blevet rødlistevurderet i de forskellige perioder. Rødlisterne fra 1980, 1986 og 1993 om-
handlede kun få artsgrupper. Deres sum tal er derfor ikke nævnt.  
The number of assessed respectively regionally extinct (RE) taxa in the four newest editions of 
the Danish redlist. Due to shifts in treated species groups and to come-back of formerly extinct 
species between  editions, the total is not the sum of the above numbers. Earlier redlist editions 
had fewer  species groups treated.

Rødliste årgang
Redlist edition

# vurderede taxa
# assessed taxa

# uddøde arter
# RE species

Procent uddøde
Percent RE

2019 13.277 386 2,9 %

2010 10.580 298 2,8 %

1997 10.598 343 3,2 %

1990 9.360 353 3,8 %

Total 546

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

Artspulje
Species pool

# uddøde (%)
# RE (%)

Heraf genkomne
of which come-back

Genkomst %
Come-back %

Netto uddøde
Net RE

Pattedyr Mammalia 54 4 (7%) 3 75 1 (2%)
Fugle Aves 280 26 (9%) 18 69 8 (3%)
Krybdyr & padder Reptilia & Amphibia 23 2 (9%) 0 2 (9%)
Fisk Actinopteri 135 3 (2%) 0 3 (2%)
Dagsommerfugle Papilionoidea 75 14 (19%) 4 29 10 (13%)
Natsommerfugle Lepidoptera moths 955 41 (4%) 10 24 31 (3%)
Guldsmede Odonata 53 5 (9%) 2 40 3 (6%)
Græshopper Orthoptera 32 2 (6%) 0 2 (6%)
Bier Hymenoptera 244 19 (8%) 0 19 (8%)
Næbmundede Hemiptera 134 5 (4%) 0 5 (4%)
Slørvinger Plecoptera 25 4 (16%) 1 25 3 (12%)
Vårfluer Trichoptera 170 12 (7%) 4 33 8 (5%)
Døgnfluer Ephemeroptera 43 6 (14%) 2 33 4 (9%)
Rovfluer Asilidae 30 1 (3%) 0 1 (3%)
Svirrefluer Syrphidae 289 10 (3%) 0 10 (3%)
Biller Coleoptera 1835 107 (6%) 20 19 87 (5%)
Edderkopper Araneae 539 2 (0,4%) 0 2 (0,4%)
Pungrejer og tanglopper Amphipoda 6 1 (17%) 0 1 (17%)
Karplanter Tracheophyta 1141 37 (3%) 10 27 27 (2%)
Mosser Bryophyta s.l. 447 15 (3%) 2 13 13 (3%)
Laver Lichens 993 170 (17%) 38 22 132 (13%)
Lavparasitiske svampe Lichen parasitic fungi 26 4 (15%) 2 50 2 (8%)
Svampe Fungi 3100 56 (2%) 34 61 22 (1%)
Total 10.629 546 (5%) 150 27 396 (4%)

Tabel 2: Uddøde og heraf genkomne arter fordelt på artsgrupper. 
Genkomne arter medtager 4 genudsatte arter og 8 flux/strejfer 
 arter. Artspulje angiver antallet af vurderede arter i R2019, dvs. 
eksklusive NA (ikke relevante) og NE (ikke vurderet) kategorierne. 

Regionally extinct and come-back species by species-group. Come-
back species include 4 re-introduced species and 8 fluctuating species 
(i.e. with multiple extinctions and recolonizations). Species pool is 
the amount of evaluated species in redlist 2019, thus not including 
the categories NA (not applicable) or NE (not evaluated).

Levested
Habitat

# uddøde
# RE

Heraf genkomne
# come-back

Genkomst %
Come-back %

Netto uddøde
Net RE

Bymiljø Town environment 7 0 0 7
Lysåbent tørt Open dry land 222 46 21 176
Lysåbent vådt Open wetland 90 28 31 62
Skov & krat Forest & scrub 175 50 29 125
Skov dødt ved Dead wood 52 26 50 26
Total 546 150 27 396

Tabel 3: Uddøde og heraf genkomne arter fordelt på levesteder. Regionally extinct and come-back species by habitat group.

Bymiljø Lysåbent tørt Lysåbent vådt Skov & krat Skov dødt ved Total

Hvirveldyr Vertebrata 1 5 5 3 14
Dagsommerfugle Papili-
onoidea

1 2 7 10

Natsommerfugle Lepidopte-
ra moths

2 13 16 31

Andre insekter Other Insecta 3 60 31 25 23 142
Andre invertebrater Other 
Invertebrates 

1 2 3

Karplanter Tracheophyta 1 14 9 3 27
Mosser Bryophyta s.l. 1 7 5 13
Laver s.l. Lichens s.l. 81 6 47 134
Svampe Fungi 19 3 22
Total 7 176 62 125 26 396

Tabel 4: Netto uddøde (dvs. uden de genkomne arter) fordelt på 
overordnede artsgrupper og levesteder. 

Net extinct species (i.e. excluding come-back species) by species group 
and habitat.
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Lavarter udgør med 132 arter den største 
andel (33 %) af de 396 netto uddøde arter. 
Derefter følger biller med 22 %, natsom-
merfugle med 8 %, karplanter med 7 % og 
svampe med 6 %. De øvrige artsgrupper 
udgør højst 5 % hver. I R2019 fordeler 
de 396 netto uddøde arter sig på 358 RE 
(regionalt uddøde), 6 CR (kritisk truede), 
1 EN (truet), 21 DD (utilstrækkelige data) 
og 10 NA (ikke relevante). Det er dermed 
i R2019 vurderet, at 28 af de uddøde arter 
fra tidligere rødlister måske fortsat findes i 
landet, og at 10 af arterne ikke er relevante 
at rødlistevurdere, f.eks. fordi de ikke er 
dansk hjemmehørende arter.

Fordeling på levesteder
De uddøde arter fordeler sig på en række 
forskellige levesteder (Tabel 3). Arter fra 
lysåbne, tørre biotoper som hede, overdrev 
og agerland udgør 41 % af de uddøde arter 
før genkomst, men hele 44 % af de uddøde 
arter, som ikke er kommet igen. Arter fra 

skov & krat udgør 32 % af de uddøde arter 
både før og efter, at der er taget hensyn 
til genkomst. Mindre andele af de netto 
uddøde arter var knyttet til bymiljø (2 %), 
dødt ved (7 %) eller våde, lysåbne biotoper 
(16 %). Andelen af tidligere uddøde arter, 
som er kommet igen, varierer fra 0 % for 
bymiljø til 50 % for arter knyttet til dødt 
ved. Hvis der ses på skov, krat og dødt ved 
samlet, er 33 % af deres uddøde arter kom-
met igen.

En artsgruppevis fordeling af de netto 
uddøde arter til levested fremgår af Tabel 
4. Her ses, at uddøde lav- og natsommer-
fuglearter primært knytter sig til de tørre, 
lysåbne biotoper og til skov & krat, uddø-
de svampearter er især tilknyttet skov & 
krat, mens de øvrige artsgrupper breder 
sig mere ligeligt på flere forskellige leve-
stedskategorier. Bemærk, at skov & krat 
kategorien medtager skovlysninger i form 
af f.eks. skovenge, som var en meget vigtig 

biotop for de uddøde karplanter, sommer-
fugle og andre insekter. Det forstærker ten-
densen, at væsentligt flere arter fra lysåbne 
miljøer er forsvundet – og færre af dem, 
der er kommet igen.

Hvor hyppige var arterne før uddøen?
En række af de 546 uddøde arter var før 
deres uddøen udbredt i Danmark med 
mindst 61 fundsteder (18 arter dvs. 3 %), 
25 - 60 fundsteder (21 arter dvs. 4 %), 
10 - 24 fundsteder (47 arter dvs. 9 %) eller 
5 - 9 fundsteder (90 arter dvs. 16 %), men 
hovedparten var sjældnere arter (se Figur 
1). De fleste af de uddøde arter har således 
været meget sjældne, idet over halvdelen af 
dem (301, dvs. 55 %) kun kendes fra højst 
ét eller to steder i Danmark inden deres 
uddøen. Af de uddøde arter er der desuden 
146 arter (27 %), som kun kendes fra et en-
kelt fund år inden deres uddøen (se supple-
rende materiale). Arter anført med 0 fund 
gælder arter, som i R2019 enten ikke læn-

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

Figur 1. Antal fundsteder pr. uddød art fra 1850 til artens uddøen (N=546). Number of nationally extinct species against number of sites 
with the species before extinction (sites known after 1850). Zero sites denote species only known from before 1850.

Figur 2. Antal fundsteder pr. uddød art fra 1850 til artens uddøen fraregnet genkomne arter (N=396). Net number of nationally extinct 
species (come-back species excluded) against number of sites with the species before extinction but after 1850.
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gere er accepteret som korrekt artsbestemt, 
ikke længere accepteres som dokumenteret 
fra Danmark eller kun kendes fra fund æl-
dre end 1850. Sidstnævnte kan være mere 
eller mindre usikre og er ældre end rød-
listernes generelle skæringsår 1850.

Ses der kun på de 396 uddøde arter, som 
ikke er kommet igen, er det endnu mere 
tydeligt, at de uddøde arter domineres af 
arter, som var meget sjældne (Figur 2). 
Kun 2 % af disse arter var kendt fra mindst 
61 fundsteder, 4 % kendtes fra 25 – 60 
fundsteder, 6 % fra 10 - 24 fundsteder og 
17 % fra 5 - 9 fundsteder. Over halvdelen 
af arterne (225, dvs. 57 %) kendtes kun fra 
højst ét eller to steder i Danmark og 125 
arter (32 %) kendtes kun fra et enkelt fund 
år inden deres uddøen (se supplerende 
materiale).

Tidsmæssig fordeling af uddøen og 
 genkomst
Tidspunktet for uddøen af de 546 arter 
fremgår af Figur 3, som er opdelt på 30-års 
perioder for at udjævne mere tilfældige 
udsving. Det ses, at hovedparten af arter-
ne uddøde i de 150 år fra 1841 til 1990 
med et klart maksimum i de tredive år fra 
1931 - 1960. Det senest registrerede år for 
uddøen er 2003, hvor de to sommerfugle 
eng hvidvinge (Leptidea juvernica) og po-
lygon-ugle (Opigena polygona) havde sidste 
fund år og efterfølgende er vurderet uddø-
de i R2019. 

Bemærk, at antallet af uddøde arter i den 
nyeste 30-års periode fra 1991-2020 (og de 
tidligere perioder) med tiden skal forøges, 
hvis arter, som p.t. ikke vurderes uddøde, 
ved en senere rødlistevurdering anses for at 
være uddøde. I givet fald vil artens seneste 
fund år være bestemmende for, hvilken af 
perioderne der øges med den pågældende 
art. Der er altså en iboende forsinkelse 
i processen, idet der går en kortere eller 
længere årrække uden fund, før det med 
rimelig sikkerhed kan vurderes, at en art er 
forsvundet fra landet (IUCN 2012). Det er 
især de tre nyeste 30-års perioder, der på 
den måde kan forventes øget, idet nogle af 
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Figur 3. Brutto uddøen i 30-års perioder (N = 546). 
Gross national extinction in 30-year time-slices (Number of RE species including species 
which have come back later). Brown: saproxylic species; Green: other forest species; Blue: open 
wetland species; Yellow: open dry land species; Red: town species.

Figur 4. Fordeling af de genkomne arter til 5-års perioder og levestedsgrupper (N = 150). 
Number of former RE species which have come back by 5-year time-slices and habitat. Color 
coding as in Figure 3.

Figur 5. Uddøen og genkomst af arter fordelt på tiårs perioder (”netto uddøen”) for alle 
artsgrupper (N=546). 
National extinction and come-back of former RE species by 10-year time-slices (”Net extinc-
tion”) for all species groups. Color coding as in Figure 3.
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de truede arter i R2019 ikke er fundet i lan-
det siden 1930 ifølge oplysninger om hver 
art i R2019. 

Genkomsten af tidligere uddøde arter for-
delt på 5-års perioder og levestedsgrupper 
fremgår af Figur 4. Den ældste af rødlister-
ne er fra 1980, så det ligger i sagens natur, 
at der ikke er væsentlig genkomst før dette 
år, idet arter først i rødlisterne blev vur-
deret uddøde. Undtagelserne gælder fem 
arter, som i rødlisternes tekster blev forkla-
ret tidligere uddøde, men genkom inden 
rødlistens udarbejdelse: Rød-Gran, Trane 
(Grus grus), Skarv (Phalacrocorax carbo), 
Stor Hornugle (Bubo bubo) og Rød Glente 
(Milvus milvus).

De genkomne arter fordeler sig ret jævnt 
på de opstillede levestedsgrupper undtagen 
bymiljø, som ikke har genkomne arter. Der 
er flere genkomne arter i de nyeste perio-
der end i de tidlige.

En grafisk kombination af uddøen og gen-
komst fremgår af Figur 5 fordelt på tiårs 
perioder og levestedsgrupper. Der var frem 
til ca. 1990 en markant uddøen af arter i 
alle tiårs perioder siden 1850, med maksi-
mum på 79 uddøde arter i de ti år fra 1941 
til 1950. Efter 1950 ses et gradvist fald i an-
tallet af uddøde arter pr. tiår, indtil der i ca. 
1990 sker et skift fra netto uddøen til netto 
genkomst, idet der kommer flere af de 
tidligere uddøde arter igen, end der uddør 
nye arter. Netto genkomst øges derpå fra 
tiår til tiår, så der i den nyeste periode 2011 
- 2020 genkom 60 tidligere uddøde arter.

Da den naturhistoriske undersøgelses 
 indsats er blevet større gennem den 
behand lede tidsperiode, og da den har 
vekslet gennem tiden (Dahl 1941, Hen-
riksen 1937), kan der være en usikkerhed 
på antallet af uddøde arter. Det gælder 
først og fremmest for de artsgrupper, hvor 
mange arter kun kan kendes af eksperter. 
Udviklingen vises derfor i Figur 6 kun for 
de artsgrupper, som har de mest sikre data, 
nemlig karplanter, dagsommerfugle og 
hvirveldyr. I disse artsgrupper er de truede 

arter fortsat blevet registreret i 2021 bortset 
fra følgende fugle med seneste, registrerede 
yngleår anført Hjejle (Pluvialis apricaria) 
2018, Markpiber (Anthus campestris) 
2017 og Sandterne (Gelochelidon nilotica) 
2015 samt karplanterne med det seneste 
registreringsår anført Tæt Vandaks (Gro-
enlandia densa) 2015, Korsarve (Crassula 
aquatica) 1995, Lav Kogleaks (Eleocharis 
parvula) 1993 og Stilkfrugtet Vandstjerne 
(Callitriche brutia) 2015. Referencerne til 
disse data er listet i det supplerende mate-
riale. Vandplanteeksperten Jens Christian 
Schou (in litt. 2022) er endda sikker på, at 
de nævnte planter bortset fra Korsarve kan 
genfindes, hvis de blev målrettet eftersøgt. 
Det er dermed kun fire arter, som med en 
vis sandsynlighed vil kunne ændre sig i 
Figur 6. Det er ikke nok til at det markante 
mønster med netto uddøen vendt til gen-

komst omkring 1990 kan ændres.

Årsager til uddøen
De mange årsager til uddøen anført i rød-
listerne er her sammenfattet i 14 kategorier 
af påvirkninger. De fremgår af Figur 7 for 
de 211 uddøde arter, hvor oplysning om 
årsager er udledt af rødlisterne. Den hyp-
pigste årsag til uddøen fremgår som klima/ 
marginal geografisk udbredelse (dvs. på 
kanten af det naturlige udbredelsesom-
råde), som er anført for 31 % af arterne 
fordelt på alle artsgrupper. Samme årsag 
gælder med stor sandsynlighed også for 
mange af de 335 arter, hvor årsag ikke er 
anført i rødlisterne, idet Danmark er på 
kanten af det naturlige udbredelsesområde 
for mange af arterne, uden at det er direkte 
nævnt i rødlisterne. En marginal placering 
i et udbredelsesområde gør typisk arter 
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Figur 6. Uddøen og genkomst af arter fordelt på tiårs perioder (”netto uddøen”) for 
artsgrupper med de mest sikre data, nemlig karplanter, dagsommerfugle og hvirveldyr 
(N=86). 
National extinction and come-back of species by 10-year time-slices (”Net extinction”) for 
species groups with the most certain data (vascular plants, butterflies and vertebrates). Color 
coding as in Figure 3.
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mere følsomme overfor vejrekstremer og 
andre negative påvirkninger.

På Figur 7 fremgår otte forskellige former 
for intensivering af land- og skovbrug som 
vigtige årsager til en lang række arters og 
artsgruppers uddøen. Ophør af tidligere 
tiders ekstensive høslæt og græsning er 
den hyppigste af disse med 27 %. Næsthyp-
pigst med 25 % er skade fra mere intensive 
jordbrugsmetoder i form af overgræsning, 
opdyrkning, afvanding, tilplantning og 
sprøjtning af tidligere mere ekstensivt ud-
nyttede arealer. Balancen mellem uddøde 
og genkomne arter er lidt forskellig for 
landbrug og skovbrug, idet der er en lavere 
andel genkomne arter med landbrugsrela-
terede årsager (1 til 16 %) end med skov-
brugsrelaterede årsager (4 til 21 %). 

Luftforurening i form af kvælstofdepo-
sition, forsuring, eutrofiering eller andre 
påvirkninger er anført som årsag for 21 
% af arterne - domineret af laver, insekter 
og svampe. Efterstræbelse i form af jagt, 
fiskeri, æg-, sommerfugle- og karplante-
samling har også væsentlig betydning som 
årsag, idet denne årsagsgruppe er anført 
for 16 % af arterne. I modsætning til de 
ovenfor nævnte årsager er andelen for luft-
forurening og efterstræbelse højere for de 
genkomne arter end for de netto uddøde, 
hvilket vurderes at skyldes, at problemerne 
er formindsket over tid for disse årsagsty-
per, så relativt flere arter har kunnet kom-
me igen.

Endelig står de tre nederste årsagsgrupper 
på Figur 7 anført for hver 4 % af arterne: 
Vandforurening og  regulering af å og sø 
gælder både biller, vårfluer, guldsmede, 
mos, fugle, karplanter og fisk, mens by-
udvikling mv. gælder biller, karplanter og 
edderkopper. 

De seneste 30 års udvikling
Sommerfugle viser sig jf. Tabel 6 at være 
den eneste artsgruppe, hvor der fortsat er 
markant netto uddøen i de sidste tredive 
år. Deres skæbne er i tråd med den veldo-
kumenterede voldsomme og langvarige 

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

Figur 7:  Trusler, påvirkninger eller risikofaktorer nævnt som årsag til uddøen for de 211 
arter, hvor oplysning herom er udledt af rødlisterne. Hver af de 211 arter har ofte mere end 
én årsag angivet – i gennemsnit ca. 2 årsager. 
Threats, pressures or risk-factors mentioned as cause for extinction for the 211 species with 
such information extracted from the redlists. Each of the 211 species often has more than one 
cause – on average two. Line 2, 3, 5, 7 & 10 refer to different intensifications of agriculture; 
Line 2, 5, 7, 8, 9 & 11 refer to intensifications in forest management; Line 4: Air pollution; 
Line 6: Persecution; Line 10: Pesticides; Line 12: Water pollution; Line 13: Infrastructure & 
town development; Line 14: Watercourse regulation.

Foto 2. Flodperlemusling (Margaritifera margaritifera) er globalt truet ifølge IUCN (2021), 
men mangler i Rødliste 2019, da den ikke nævner globalt truede arter eller bløddyr. Arten 
var anset for uddød i Danmark siden 1974, men er genfundet i 2021 i Varde Å. Foto: Joel 
Berglund, Navaråen, Sverige 2007. Licens: Creative Commons.
Freshwater Pearl Mussel is globally threatened according to IUCN (2021) but is not included 
in the Danish redlist 2019 because it does not treat mollusks or global status. The species was 
found again in 2021 in Denmark after being presumed nationally extinct since 1974.
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tilbagegang for dagsommerfugle, som nok 
toppede omkring 1950’erne, men allerede 
var i gang for hundrede år siden i Danmark 
(Stoltze 1996). Mønsteret ser helt ander-
ledes ud for andre insekter, hvilket måske 
kan give anledning til forsigtig optimisme, 
idet sommerfuglene åbenbart ikke er re-
præsentative for alle insekter. Til gengæld 
er dagsommerfuglene nogle af de mest po-
pulære, synlige og velkendte insekter.

Balancen mellem uddøen og genkomst i de 
sidste 30 år er ringest for de tørre lysåbne 
levesteder (Tabel 7), idet genkomsten kun 
er ca. 4 gange større end ny uddøen, hvori-
mod de våde lysåbne levesteder udviser ca. 
6 gange større genkomst end ny uddøen, 
og skov (inkl dødt ved) ca. 14 gange større 
genkomst end ny uddøen. For dødt ved er 
der slet ikke konstateret ny uddøde arter 
i perioden. Bymiljø har hverken uddøen 
eller genkomst i perioden, hvilket kan bero 
på den lille samlede artspulje knyttet til 
bymiljø.

DISKUSSION
Uddøen og genkomst kan opfattes som 
toppen af isbjerget i relation til biodiversi-
tet. En række af de problemstillinger, som 
er behandlet for de uddøde og genkomne 
arter, gør sig dog gældende generelt for alle 
arter og for R2019 generelt. Mængden af 
andre arter i R2019 gør det uoverstigeligt at 
se på dem i denne artikel, så den begræn-
ser sig til at se på dynamikken i uddøen 
af arter, hvilket også var fokus for Aichi 
delmål 12.

Fejlkilder og usikkerheder
Resultaterne er ikke mere sikre end de rød-
lister, de baserer sig på. De ville se ander-
ledes ud i en tænkt, ideel verden med per-
fekte rødlister hvert tiende år fra både de 
sidste årtusinder og de kommende århund-
reder. Hvis der forelå rødlister tilbage i tid, 
kunne det forskubbe og øge tallene for net-
to uddøen bagud i tid. Det ville også kunne 
øge genkomsterne, hvis nogle af de mange 
arter, som løbende naturligt indvandrer til 
Danmark (Buchwald et al. 2013, Dinesen 
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Tabel 5. De ti netto uddøde arter, der havde mere end 50 fundsteder efter 1850, men før 
uddøen. De to arter fra bymiljø anses ikke altid for hjemmehørende i Danmark, men er i 
R2019 behandlet som uddøde hjemmehørende. Det gælder også Husrotte (Rattus rattus), 
som var almindelig engang, men er udeladt fra tabellen, fordi den uddøde før 1850. The 10 
net extinct species with more than 50 sites after 1850 but before national extinction. 
The two town habitat species are not always deemed native to Denmark but are included as 
such in redlist 2019. The same applies to Rattus rattus which was common in earlier times 
but went nationally extinct before 1850 and is therefore not in the table. See table 3 for habi-
tat translations.

Artsgruppe
Species group

Dansk navn
Danish name

Art 
Species

Uddød år
Year RE

Levested
Habitat

Fugle Aves Sort Stork Ciconia nigra 1953 Skov & krat
Fugle Aves Høgesanger Sylvia nisoria 1998 Lysåbent tørt
Fugle Aves Urfugl Lyrurus tetrix 1998 Lysåbent tørt
Natsommerfugle Moth Hvid Pukkelmåler Lithostege farinata 1972 Lysåbent tørt
Natsommerfugle Moth Polygon-Ugle Opigena polygona 2003 Lysåbent tørt
Torbister Coleoptera En art møgbille Aphodius foetidus 1946 Lysåbent tørt
Torbister Coleoptera Stregmøgbille Aphodius merdarius 1967 Lysåbent tørt
Biller Coleoptera En art ådselsbille Aclypea undata 1952 Skov & krat
Løbebiller Coleoptera Kælderløber Sphodrus 

 leucophthalmus
1927 Bymiljø

Karplanter Tracheophyta Almindelig 
 Loppeurt

Pulicaria vulgaris 1961 Bymiljø

Tabel 6. De sidste 30 års uddøen og genkomst fordelt på artsgrupper. Genudsatte arter og 
flux/strejfer arter er udeladt. 
Nationally extinct and come-back species 1991-2020 by species group. Re-introduced species 
and fluctuating species are not included. * One lichen is included in both columns.

* En af arterne er også med i genkommet efter 1990 (lavarten Abrothallus bertianus)

Uddøde* arter 1991-2020
Species RE 1991-2020

Genkomne uddøde 1991-2020
RE species come-back 1991-2020

Fugle Aves   2   13
Pattedyr Mammalia     2
Sommerfugle Lepidoptera 11     6
Andre insekter Other insecta   24
Mosser Bryophyta s.l.     2
Karplanter Tracheophyta   4     9
Lav Lichens s.l.   2   38
Svampe Fungi   34
Total 19 128

Tabel 7. De sidste 30 års uddøen og genkomst fordelt på levestedsgrupper. Genudsatte ar-
ter og flux/strejfer arter er udeladt. 
Nationally extinct and come-back species 1991-2020 by habitat group. Re-introduced species 
and fluctuating species are not included. * One lichen is included in both columns.

* En af arterne er også med i genkommet efter 1990 (lavarten Abrothallus bertianus)

Levested
Habitat

Uddøde* arter 1991-2020
Species RE 1991-2020

Genkomne uddøde 1991-2020
RE species come-back 1991-2020

Bymiljø Town environment   0     0
Lysåbent tørt Open dry land 10   38
Lysåbent vådt Open wetland   4   22
Skov & krat Forest & scrub   5   44
Skov dødt ved Dead wood   0   24
Total 19 128
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et al. 2016, Læssøe et al. 2021, Madsen et 
al. 2018) måske faktisk har været i landet 
i tidligere tider, men har været forsvun-
det, så de kunne have  været kategoriseret 
uddøde i en hypotetisk, gammel rødliste 
(f.eks. Sortspætte Dryocopus martius, som 
indvandrede ca. 1960). Modsætningsvis vil 
netto uddøen kunne øges, hvis en fremti-
dig rødliste kategoriserer yderligere arter 
som uddøde før 2020. I R2019 er der f.eks. 
ni kritisk truede arter, som står som senest 
registreret i 1961-70, 18 arter 1971-80, 19 
arter 1981-90 og 24 arter 1991-2000. Hvis 
nogle af dem ikke registreres i fremtiden 
og derfor senere vurderes uddøde, vil netto 
uddøen stige i de pågældende perioder. 
Data om seneste fund år er desværre kun 
udfyldt for 2.455 af de 13.277 taxa i R2019, 
hvorfor yderligere analyse ikke er mulig.

En anden usikkerhed er, at rødlisternes 
vurdering af uddøen og genkomst ikke kan 
være perfekt som følge af langt fra komplet 
kendskab til mange arters forekomst i Dan-
mark. Kendskabet har desuden ændret sig 
over tid, så mængden af oversete arter må 
antages at have været større i 1800-tallet 
end i nyere tid, som har øget naturhistorisk 
aktivitet og lettere tilgængelige funddata. 
For bl.a. de genkomne fugle og pattedyr er 
det sikkert, at arterne har været forsvundet 
og er genindvandret. Genkomst af arter, 
som kun kan kendes af eksperter, f.eks. en 
række arter af insekter, mosser, laver og 
svampe, kan derimod skyldes genfund efter 
en periode, hvor arten har været overset. I 
så fald kan både uddøen og genkomst være 
skønnet forkert i de danske rødlister, hvis 
arten har været der hele tiden uden opda-
gelse. Det giver en højere usikkerhed for 
sådanne arter end for de lettere registrerba-
re arter som fugle mv., hvilket bør erindres. 
Overvejelser om kendskab til arten indgår 
dog ved rødlistevurderingerne, som bl.a. 
henfører en række arter til kategorien util-
strækkelige data (DD), når der er tvivl om, 
hvorvidt arten er overset eller uddød. Det 
forventes at have mindsket betydningen 
af denne fejlkilde. De ovennævnte usik-
kerheder og fejlkilder vil forklare en del af 
forskellen på Figur 5 og 6. 

Det er desuden værd at bemærke, at de 
danske rødlister ikke har udeladt mar-
ginale arter, som f.eks. kun kendes fra ét 
fund. Det gælder i R2019 bl.a. 113 arter 
med kun ét fund år nogensinde, som er 
henført til kategorien regionalt uddød (RE) 
(supplerende materiale). Ligeledes er en 
række arter med kun kortvarig, sporadisk 
optræden medtaget som uddøde. Mange af 
de marginale arter vides der meget lidt om, 
herunder hvorfor de kun er fundet én eller 
få gange. F.eks. er eneste fund af lavarten 
Abrothallus bertianus fra 1994, mens 75 an-
dre uddøde lavarter også kun kendes fra ét 
fund. Ganske få eksperter kan kende disse 
arter, og fund gennem tiden er helt afhæn-
gige af de få eksperters aktivitet. Mange 
af enkeltfundene er gjort af nogle af Dan-
marks tidlige eksperter på laver og insekter, 
som var meget aktive i 1800-tallets anden 
halvdel, herunder ikke mindst J.C. Deich-
mann Branth, E. Rostrup og J.C. Schiødte, 
som inden for hver deres artsgrupper hav-
de stor aktivitet og ekspertise (Dahl 1941, 
Henriksen 1937).

Ved opgørelsen af uddøen og genkomst 
i de sidste 30 år viste det sig svært at pla-
cere flere arter, f.eks. Strand-Star (Carex 
paleacea), som ifølge rødlisterne kun er 
set 1990-92, og Strand-Pileurt (Polygonum 
oxyspermum) fundet i 1992 efter kun at 
have været set i 1958 og 1800-tallet. Så-
danne arter kan både opfattes som uddøde 
og genkommet i de sidste 30 år, men de 
to karplanter er kun talt med som uddø-
de i Tabel 6 og 7, idet det er sådan, de er 
kategoriseret i R2019. De er under alle 
omstændigheder marginale ifølge IUCN 
(2012).

Nulhypoteserne
Med forbehold for ovenstående usikkerhe-
der og fejlkilder kan der ud fra resultaterne 
udledes klare tendenser i forhold til de 
opstillede nulhypoteser. Fejlkilderne for en 
række artsgrupper med vanskeligt bestem-
melige arter er så væsentlige, at en regulær, 
videnskabelig test af hypoteserne ikke er 
forsøgt.

Dansk uddøen af arter accelererer ikke 
for arter i artsgrupper med solide data 
som f.eks. karplanter, dagsommerfugle og 
hvirveldyr, og det ser heller ikke ud til at 
være tilfældet for øvrige artsgrupper, som 
dog har en større usikkerhed. Tværtimod 
ses jf. Figur 5 og 6 et markant skift fra ud-
døen til genkomst omkring år 1990. Deraf 
fremgår samtidig, at uddøen ikke har været 
større i de sidste 30 år end i tidligere 30 års 
perioder, og at de uddøde arter ikke er per-
manent væk fra Danmark, idet mange af de 
tidligere uddøde arter er kommet igen.

Det fremgår af Figur 1, at de uddøde arter 
ikke generelt har udvist stor tilbagegang 
siden gamle dage (forstået som 1800-tal-
let), idet langt hovedparten af de 546 ud-
døde arter kun var sporadisk eller meget 
sjældent til stede selv dengang. 301 arter 
(55 %) kendtes kun fra højst ét eller to 
steder, og 169 af arterne (31 %) er slet ikke 
registreret fra Danmark før år 1900 (sup-
plerende materiale). For 32 arter (6 %) kan 
der dog konstateres stor tilbagegang, idet 
disse arter er kendt fra mere end 15 steder 
i 1800-tallet uden at være kommet igen 
(Appendix A).

Skovarter er ifølge Tabel 3 ikke hårdere 
ramt end andre levesteders arter, idet 33 
% af de 227 uddøde skovarter er kom-
met igen, mod 31 % genkomst for vådt 
lysåbent, 21 % for tørt lysåbent og 0 % 
genkomst for bymiljø. Det absolutte antal 
netto uddøde arter for skov er lavere end 
for tørt lysåbent, og de udgør en relativt 
mindre andel af artspuljen, idet ca. 65 % 
af Danmarks arter vurderes som skovarter 
(Petersen et al. 2016). Dødt veds arter er 
ikke særlig hårdt ramt, idet det er leve-
stedsgruppen med den højeste genkomst 
procent på 50 %. Det absolutte antal netto 
uddøde dødt veds arter på 26 udgør des-
uden kun en mindre andel (2 %) af Dan-
marks ca. 1.364 dødt veds arter (Larsen 
2019).

Nulhypotesen om, at eventuelt genkomne 
arter fortsat er stærkt truede eller spora-
disk til stede må afvises, idet 13 tidligere 
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uddøde arter herunder Trane (Grus grus), 
Blåhals (Luscinia svecica), Skestork (Pla-
talea leucorodia), Lille Blåpil (Orthetrum 
coerulescens) og Mistelten (Viscum album) 
ligefrem er nedkategoriseret i R2019 til 
livskraftig (LC), så de slet ikke er rødlistet 
længere (supplerende materiale). De er nu 
ret udbredte eller almindelige, hvilket de 
ikke var i 1800-tallet. Flertallet (59 %) af 
de 150 genkomne arter har faktisk mindst 
samme antal fundsteder i de sidste 30 år, 
som de havde i alt, inden de uddøde, og 
en række af dem findes nu langt over 100 
steder. Forbehold for den øgede naturhi-
storiske aktivitet må dog erindres ved sam-
menligning med gamle data.

Internationalt perspektiv
Nærværende undersøgelse har ikke inklu-
deret andre lande, men på baggrund af den 
omfattende litteratur om biodiversitetskrise 
i andre lande og Figur 8 må det afvises, at 
det står lige så slemt til i Danmark som i 
flertallet af andre lande. Den positive trend 
for Vesteuropa 1970-2010 i Figur 8 er ikke 
ulig den danske udvikling i Figur 5 og 6. 

I et internationalt perspektiv har de dansk 
forekommende globalt truede arter særlig 
interesse. I den forbindelse var det glæ-
deligt, at man i 2021 genfandt den globalt 
truede Flodperlemusling (Margaritifera 
margaritifera) i Varde Å med hundredevis 
af individer (Vestergaard & Vibjerg 2021), 
hvor den ifølge R1997 ikke var set siden 
1974 og længe har været formodet uddød 
fra Danmark. De senere rødlister behand-
ler ikke bløddyr.

Årsager
I forhold til diskussionerne om prioritering 
af indsatsen for at standse tilbagegangen 
for biodiversitet er de fremherskende 
årsager til arternes uddøen vigtig. I rødli-
sterne er vurderingerne af årsager udført 
af nogle af Danmarks fremmeste eksperter 
for de relevante artsgrupper, men der vil 
 alligevel være tale om kvalificerede skøn 
med en vis usikkerhed, hvilket skal erin-
dres.
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Foto 4. Svalehale (Papilio machaon) er en af de sommerfugle, som grundet sin store akti-
onsradius og spredningsevne jævnligt dukker op igen i Danmark efter sin uddøen og tidvis 
yngler. Mange af de øvrige uddøde sommerfugle og arter har meget mindre spredningsev-
ne, så genkomst er usandsynlig. Foto: S. Brøgger-Jensen, Gedser, 28.juli 2019. 
Swallowtail has a great capacity for flying and thus recolonizes Denmark on-and-of with oc-
casional breeding after it´s national extinction. Many other nationally extinct taxa have low 
capacity for spread leading to low probability for come-back.

Foto 3. Vildsvin (Sus scrofa) er udryddet, genkommet og nu igen under udryddelse, hvil-
ket afspejler, at det ikke er alle arter, samfundet ønsker tilstede. Her fra Vester Götland i 
biotop for den i Danmark uddøde Hero-randøje (Coenonympha hero), som overlever på 
dette sted i åben skov med markant græsning af elg, vildsvin og hjorte på fri vildtbane. 
Foto: E. Buchwald, Sverige 4. juni 2020. 
Wild Boar was exterminated, came back, and is now again being exterminated from Den-
mark, showing that society does not welcome all species. The photo is from a Swedish habitat 
of the in Denmark extinct Coenonympha hero which survives there in open forest landscape 
grazed heavily by free-ranging Moose (Alces alces), Wild Boar and species of deer.
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Det fremgår af Figur 7, at klimaforandring 
spiller en rolle for den største andel af ar-
terne. Det gælder i særdeleshed for de mar-
ginale arter, hvis naturlige udbredelsesom-
råde kun netop har nået Danmark fra nord 
og øst, men ikke når det længere grundet 
klimaforandringerne de seneste 170 år. 
Den mekanisme vil tiltage i betydning med 
de accelererende klimaforandringer og 
medføre en vis udskiftning af artspuljen 
med arter, der har sydlig udbredelse i for-
hold til Danmark. Ophøret af høengsdrift, 
ekstensiv græsning og andre typer eksten-
sivt jordbrug er den næst hyppigst anførte 
årsag til uddøen skarpt forfulgt af intensi-
veringer af jordbruget.

På Figur 7 kan det ses, at de negative 
påvirkninger forurening, dræning, efter-
stræbelse og fjernelse af dødt ved og gamle 
træer har højere andele af genkomne arter 
i forhold til de andre årsager. Disse påvirk-
ninger må være aftaget i betydning, efter-
som en relativt større andel af de uddøde 
arter med disse påvirkninger er genkom-
met. Der er sket stor indsats på disse om-
råder med fredning af tidligere efterstræbte 
fugle og dyr gennem 1900-tallet, indsats 
mod forurening siden især 1973, genopret-
ning af vådområder og beskyttelse af urørt 
skov og dødt ved især siden 1992. Disse 
indsatser ser således faktisk ud til at have 
hjulpet i relation til uddøde arter.

En nærmere granskning af tidsfølgen for 
genkomster (supplerende materiale) be-
kræfter, at arterne især kom tilbage efter, 
at de relevante årsager var forsøgt afhjulpet 
gennem de nævnte indsatser. Ørne, Trane, 
Rød Glente, Skestork og Skarv er dramati-
ske og velkendte eksempler på fugle, som 
er kommet stærkt igen grundet indsat-
serne, men genkomsterne gælder også de 
mindre kendte artsgrupper. F.eks. er en stor 
del (16 af 26, dvs. 62 %) af de genkomne 
dødt veds arter fundet i de statsskove, som 
i 1994 fik arealer lagt ud som urørt skov jf. 
Naturskovsstrategien (Tabel 8).

Ikke-afhjulpne årsager
De negative påvirkninger klimaændring, 
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Figur 8. Biodiversitets tab for forskellige regioner i verden baseret på ”Living Planet In-
dex” metode og data. Fra OECD (2021) Figur 10.1. 
Biodiversity loss for world regions based on ”Living Planet Index” method and data.

Figur 9. Det danske klima er i disse år ca. 
1½ grad varmere og med ca. 120 mm mere 
nedbør årligt end ved målestart i 1874. Især 
vinterhalvåret har ændret sig. Klimaet var 
mere koldt, tørt og kontinentalt og er  blevet 
mere og mere atlantisk i type. Arter har skul-
let flytte sig 300 til 500 km østnordøst for at 
følge klimaet, svarende til pilene indsat på 
kortet. Ikke syd til nord. Montane, nordlige 
og kontinentale arter er overrepræsente-
ret blandt arterne med uddøen. Figur fra 
Buchwald (2018b). 
The Danish climate is now 1,5 degrees warmer 
and 120 mm wetter than when measurements 
began in 1874. Especially the winter half-year 
has changed. The former climate was colder, 
drier and more continental in type and has 
become more and more atlantic in type. Spe-
cies have had to move 300 – 500 km E-NE to 
track climate (see arrows on the map). Mon-
tane, northern and continental species are 
over-represented among extinctions.
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ophør af ekstensivt jordbrug, overgræs-
ning, intensiveret landbrug, tilgroning, pe-
sticider, ophørt skovgræsning og byudvik-
ling har lavere andele af genkomne arter, 
hvilket må svare til, at disse påvirkninger 
hidtil i mindre grad er blevet effektivt af-
hjulpet. Yderligere indsats inden for disse 
årsager, hvoraf de seks om jordbrug er tæt 
forbundne, må derfor forventes at kunne 
være af betydning for om uddøde arter 
igen kan genindvandre og trives, og at an-
dre truede arter ikke uddør.

Det gælder først og fremmest klimafor-
andring, som fremstår som den hyppigste 
årsag til uddøen, idet arternes klimatisk 
betingede naturlige udbredelsesområde 
forskubber sig – typisk nu allerede 300 til 
500 kilometer mod nord og øst i forhold 

til Danmark siden meteorologisk målestart 
i 1874, så det er de nordlige og østlige 
(kontinentale) arter, der uddør. Samtidig 
indvandrer nye arter naturligt fra især syd 
og sydvest (Figur 9), og henføres i rødlisten 
i de første ca. 10 år efter indvandring til 
kategorien ikke relevant (NA) og derefter 
typisk til en af de andre af rødlistens kate-
gorier, f.eks. livskraftig (LC). 

Hastigheden, hvormed klimaforandringen 
sker, er for stor til, at mange arter og natur-
typer kan følge med. Så de indvandrende 
arter er især arter med stor spredningsevne 
uden specielle krav til naturtype - genera-
list arter, mens specialistarter med mere 
specialiseret levevis knyttet til gamle og 
veludviklede naturtyper med lang kontinu-
itet eller med mindre god spredningsevne 

har ringe eller ingen mulighed for at følge 
klimaforandringerne (Buchwald 2018a, 
2018b; Kjær et al. 2020). Indsatsen for at 
mindske klimaændring vil dermed også 
være indsats til gavn for mange specia-
listarter m.fl. og dermed for biodiversite-
ten.

Den anden årsagsgruppe, hvor resultaterne 
peger på, at hidtidig indsats har været util-
strækkelig, gælder arter uddøde som følge 
af ændringer væk fra ekstensivt jordbrug. 
Begrebet dækker bl.a. ekstensiv skovgræs-
ning, andre ugødede græssede arealer, 
høslætenge og det åbne lands øvrige na-
turtyper i det hele taget uden sprøjtning, 
gødskning og intensiv udnyttelse, men 
samtidig løbende opretholdt som tilpas 
lysåbne arealer – allerbedst med en mosaik 

Tabel 8. Dødt veds arter, som er kommet igen og har etableret sig 
i de statsskove, som fik arealer udlagt som urørt skov i 1994. Det 
gælder 16 af landets 26 genkomne dødt veds arter. Tre yderligere 
dødt veds arter er kommet igen andre steder på Naturstyrelsens 
arealer (supplerende materiale). Eghjort er genudsat. 

Former nationally extinct saproxylic species which have turned up 
in state forest reserves established as untouched forest in 1994. This 
applies to 16 of Denmark´s 26 saproxylic come-back species. Further 
three saproxylics have come back in other state forests (supl. materi-
al). Lucanus cervus has been re-introduced.

Artsgruppe
Species group

Dansk navn
Danish name

Art 
Species

R2019
Cate-
gory

Steder 1850 til 
uddøen
# sites pre- 
extinction

Uddød 
år
Year RE

Genkomst år
Come-back 
year

Steder efter gen-
komst
Sites after come-
back

Biller Coleoptera Neomida haemorrhoidalis EN   0 1797 1997   7
Biller Coleoptera Blodrød Maskebille Lygistopterus  sanguineus VU   7 1850-

1899
2012   4

Biller Coleoptera Mycetophagus fulvicollis VU   4 1885 2007   3
Biller Coleoptera Peltis ferruginea VU   3 1924 2009   4
Løbebiller Coleoptera Risgærdebarkløber Philorhizus quadrisignatus VU   2 1881 2003   4
Snudebiller Coleoptera Xyleborus monographus VU   1 1800-tal 2003   4
Snudebiller Coleoptera Hylobius pinastri VU   5 1913 2016   3
Torbister Coleoptera Eghjort Lucanus cervus NA 32 1970 2013   1
Træbukke Coleoptera Urskovshvepsebuk Plagionotus detritus CR   2 1870 2015   1
Svampe Fungi Vifte-Navlesvamp Cotylidia pannosa RE   1 1863 2011   5
Svampe Fungi Xylaria bulbosa EN   1 1864 2015   1
Svampe Fungi Hasselporesvamp Dichomitus campestris DD   1 1910 2008 35
Svampe Fungi Ceriporiopsis aneirina DD   1 1941 2009 10
Svampe Fungi Mønster-Læder-

svamp
Xylobolus frustulatus EN   1 1956 2000   5

Svampe Fungi Orange Labyrint-
hinde

Lindtneria trachyspora VU   2 1968 1994   3

Svampe Fungi Grøngul Pastel-
poresvamp

Gloeoporus pannocinctus DD   1 1982 2005 31
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af skov, krat og lysåbne forhold med et lavt 
voksende vegetationsdække. Sådanne are-
aler er en stor mangel og ifølge rødlisterne 
kritisk vigtige for ikke mindst en række 
dagsommerfugle, natsommerfugle, bier, 
biller, svirrefluer, karplanter, mosser og la-
ver, men også for mange fugle, krybdyr og 
pattedyr. Det gælder både for uddøde arter 
og for mange andre arter, idet arealer med 
en sådan forvaltning typisk bliver varierede 
og artsrige (Kjær et al. 2020; Nielsen et al. 
2021). I fortiden blev sådanne landskaber 
græsset af vilde dyr, i historisk tid af land-
brugets husdyr, men i nutiden må der na-
turplejedyr til, idet landbruget ikke længere 
fungerer på den måde. Landbrugets arealer 
er i dag typisk enten overgræssede eller 
ugræssede og ofte gødskede og dermed 
dårligt egnede som levesteder.

Ophør af høengsdrift og andre typer 
ekstensivt jordbrug er som delmængde 

af de jordbrugsmæssige årsager den næst 
hyppigste årsag til uddøen. Ophøret skete 
gradvis over lang tid, men med en meget 
stor forandring fra ca. 1945 til 1970 i for-
bindelse med stærk udbredelse af traktorer, 
pesticider og gødskning mv. Høslæt var 
stort set helt ophørt omkring 1950, og an-
tallet af heste faldt dramatisk fra 653.000 i 
1946 til 40.000 i 1968 (Danmarks Statistik 
2022). Store tidligere hestegræssede enge 
og høslætsenge blev dermed opdyrket eller 
tilplantet. Kvæggræsning ændredes også 
og flyttede bl.a. vestpå i Danmark. Det er 
derfor næppe tilfældigt, at perioden for 
størst uddøen jf. Figur 5 er 1941-60. Bl.a. 
uddøde seks af vore dagsommerfugle på 
bare tretten år fra 1948 til 1961. Sommer-
fuglene er kendt for at trives i høenge og 
andre ekstensivt drevne enge, hvis over-
græsning undgås (Kjær et al. 2020; Nielsen 
et al. 2021). Aktuelle bestræbelser for at 
genindføre ekstensiv græsning flere steder, 

herunder naturnationalparker og urørt 
græsningsskov, vil kunne hjælpe i denne 
henseende, hvis det forebygges, at græs-
ningstrykket bliver for højt. Supplering 
med høslæt kan yderligere gavne – herun-
der ved kraftigt at modvirke eutrofiering, 
som også er et væsentligt problem. 

Som afrunding på diskussionen af årsager 
og negative påvirkninger er pesticider den 
påvirkningstype, som har lavest andel af 
genkomne uddøde arter. Pesticider kan 
være meget problematiske for ikke mindst 
insekter (Kjær et al. 2020). Fortsat og 
intensiveret indsats med forebyggelse af 
skader på dette felt må derfor forventes at 
være vigtig for biodiversiteten. Ikke mindst 
vedrørende de pesticider, som har vist sig 
at sprede sig i økosystemerne som miljø-
gifte, så de medfører skadevirkninger langt 
fra de steder, hvor de er blevet anvendt 
- f.eks. neonikotinoider (Barmentlo et al. 
2021; Forister et al. 2016). Den negative 
påvirkning er i høj grad aktuel i forhold til 
vore bestøvende insekter som bier, svirre-
fluer og sommerfugle. Det er nogle af de 
artsgrupper, som har oplevet de største til-
bagegange og især for sommerfugle ringest 
genkomst.

Hvilke græsningsdyr og græsningstryk er 
mest relevante?
Der er nogle interessante aspekter med 
hensyn til Hest (Equus ferus), idet arten ud 
over at være blevet mindre hyppig i land-
bruget også er uddød som vild europæisk 
art – i Danmark var vildhest almindelig 
for ca. 5000 år siden (Aaris-Sørensen 2016; 
Funch 2021; Librado et al. 2021). Som art 
betragtet er hesten dog ikke uddød (IUCN 
2021). Dels findes den stadigt vildtlevende 
bl.a. i Mongoliet, dels er den i Europa blot 
domesticeret til underarten tamhest (Equus 
ferus caballus). Det har endda vist sig, at 
Exmoor Pony, som den eneste nulevende 
hesterace, i alle praktiske henseender er 
identisk med fortidens nordvest europæ-
iske vildheste både med hensyn til DNA, 
knogler og tandsæt (Hovens & Rijkers 
2013). Exmoor Pony kan derfor anses for 
særlig velegnet til anvendelse i naturgen-

Foto 5. Eghjorten (Lucanus cervus) yngler nu igen i Danmark efter genudsætning, og er 
derfor ifølge IUCN (2012) ikke længere at regne for uddød. Foto: E. Buchwald, Blekinge 
28. juli 2010. 
Stag Beetle now breeds again in Denmark after re-introduction and is therefore according to 
IUCN (2012) no longer to be listed as nationally extinct.

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



Årg. 127: 51

opretning, og den kan med rette omtales 
som vildhest, når den får lov at leve frit i 
storskala natur. Delvis tilsvarende forhold 
gælder for kvæg (Bos taurus) sammenlig-
net med Urokse (Bos primigenius).

Som omtalt ovenfor er det essentielt for 
bl.a. sommerfuglene at undgå overgræs-
ning, men tilsvarende essentielt for både 
sommerfugle og mange andre arter, at 
der foregår græsning eller høslæt for at 
opretholde et tilpas, lysåbent vegetations-
dække. Hvordan rammer man så et tilpas 
græsningstryk? Den sandsynlige naturlige 
tæthed af græssende store dyr i Europa 
og dermed Danmark vurderes i en aktuel 
peer-reviewed artikel som svarende til bio-
massen af store græssende dyr i en række 
velbeskyttede nationalparker i Afrika. Dér 
varierer tætheden typisk fra 25 til 125 kg 
dyr/ha, hvis der ikke er tale om tæt skov 
eller andre ekstreme forhold, som f.eks. ør-
ken (Fløjgaard et al. 2022). Samme artikel 
bekræfter, at både overgræsning og mangel 
på græsning udgør trusler mod biodiver-
siteten. 

Ovenstående tal for tætheder af græssende 

dyr er lavere end anbefalingen på 70 til 
250 kg/ha anført i en tidligere rapport med 
overlappende forfatterkreds (Fløjgaard et 
al. 2021), som dog også anførte, at interval-
let var usikkert og, at den høje ende af in-
tervallet kun kan ”opnås lokalt i meget pro-
duktive landskaber såsom produktive ådale 
og strandenge eller kun kortvarigt som 
en del af naturlige bestandssvingninger”. 
Risiko for overgræsning ved allerede ca. 60 
kg/ha blev anført i samme rapport for visse 
artsgrupper, og at intervallet 70-250 kg/ha 
ikke er relevant at bruge på højmose, klit 
og typisk dansk skov grundet den meget 
lave fødetilgængelighed dér.

I forhold til specielt dagsommerfuglene 
bekræftes betydningen af passende græs-
ning af Nielsen et al. (2021), som art for 
art giver erfaringsbaserede tal for anbefalet 
græsningstryk. Anbefalingerne angiver, at 
de fleste af arterne vil kunne trives ved hel-
årsgræsning på 10 til 70 kg dyr/ha, mens 
enkelte af arterne trives ved op til 100 til 
350 kg dyr/ha. Vegetationens næringsind-
hold og tilgængelighed for græsningsdyre-
ne afgør, om det er de lave eller høje dele 
af intervallerne, der er relevant. Hvis det 

ønskes at forvalte efter et bredt spektrum 
af arter i et stort (> 100 ha) område med 
både skov og lysåbne levesteder, ser det 
således ud til at kunne ske ved at holde sig 
inden for et gennemsnitligt niveau på om-
kring 10 -70 kg/ha, idet græsningsdyrene 
så erfaringsmæssigt selv vil græsse visse 
delarealer hårdt og andre mindre hårdt, så 
der opstår stor variation, men uden stor 
risiko for overgræsning. Hvis dagsom-
merfuglene trives, vil de fleste andre arter 
utvivlsomt også trives, idet de andre arter 
jf. de gennemgåede rødlistedata typisk er 
mindre følsomme end dagsommerfuglene 
over for græsningsregime. Tilstedeværende 
sommerfuglearters udvikling over tid i et 
område kan derfor være relevant at følge 
i forhold til at vurdere, om græsningstryk 
varierer inden for passende intervaller.

ANBEFALINGER
Det har været et meget omfattende arbejde 
at uddrage de relevante oplysninger fra 
R2019 og tidligere rødlister, idet mange 
oplysninger står indbygget i databasernes 
tekst, selvom der er forberedt kolonner til 
samme data (f.eks. årstal). Oplysninger 

Foto 6. Ridder-gøgeurt (Orchis militaris) er en af de mange 
arter på kanten af deres udbredelse, som har været registreret 
som uddød i Danmark på baggrund af kortvarig forekomst 
efter langdistance spredning. I 2016 er den dukket op igen. 
Foto: E. Buchwald, Øland 1. juni 2019. 
Military Orchid is one of many species at the border of their 
natural range which have been listed as nationally extinct 
based on short-lived occurrence after long-distance dispersal to 
Denmark. In 2016 the orchid turned up again in Denmark.

Foto 7. Skovhvidvinge (Leptidea sinapis) er først i nyere tid udskilt fra en 
næsten identisk søsterart. Museums eksemplarer kan kun artsbestemmes 
sikkert ved destruktive metoder eller DNA. Begge arter var i Danmark, 
men er uddøde, ligesom mange andre sommerfugle. Foto: E. Buchwald, 
Småland 18. maj 2013. 
The Wood White has only recently been split from an almost identical sister 
species. Even museum specimens can only be surely named by destructive 
means or DNA. Both species occurred in Denmark but are now nationally 
extinct – as are several other butterflies.
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står desuden i varierende kolonner alt 
efter hvilken artsgruppe, der er behandlet, 
ud over at en række oplysninger kun står 
i R2010 eller i endnu tidligere rødlister. 
Miljøstyrelsen og andre må frit genbruge 
den strukturering og data systematisering, 
som er sket i forbindelse med arbejdet med 
nærværende artikel og som fremgår af filen 
i supplerende materiale. 

Skæringsår for uddøen kan anbefales sat 
til år 1850 eller evt. 1800, så det afspejler 
de arter, der faktisk er medtaget i de for-
skellige rødlister, og den periode, hvor 
der findes nogenlunde pålidelige data for 
Danmarks flora og fauna (Dahl 1941, Hen-
riksen 1937).

På baggrund af undersøgelsen må det 
anbefales at intensivere indsatsen mod 
klimaændringer også af hensyn til biodi-
versiteten; og at intensivere indsatsen med 
at få større arealer forvaltet med ekstensiv 
græsning uden gødskning, dræning eller 
sprøjtning. Det gælder både i og uden for 
skov, men mest vigtigt for mosaikland-
skaber indeholdende både skov, krat og 
lysåbne levesteder. F.eks. i de kommende 
naturnationalparker. Særlig fokus anbefales 
rettet mod forbedret beskyttelse og forvalt-
ning af sommerfugle, idet denne artsgrup-
pe viser sig at være hårdere ramt end andre 

artsgrupper. Indsatser anbefales placeret på 
arealer, som ved tilstedeværelse af truede 
arter er særlig velegnede til bevaring af 
biodiversitet (Buchwald 2018a; Petersen 
et al. 2016). Som uddybet i diskussionen 
anbefales et græsningsregime, som er opti-
meret for sommerfugle, og som forebygger 
overgræsning.

Det samlede Ph.D.-studie (Buchwald 
2018a), hvori analysen af rødlister blev 
påbegyndt, fandt en for biodiversitet op-
timeret fordeling af statsskovenes skovbe-
voksede areal som følger: godt 15.000 ha 
urørt løvskov, ca. 30.000 ha løvskov sikret 
som lysåben skov ved græsning og lignen-
de indgreb, samt ca. 20.000 ha nåleskov 
beskyttet enten som urørt skov eller med 
græsning mv. De øvrige statsskove på ca. 
40.000 ha var ikke nødvendige til sikring 
af biodiversiteten og havde derfor ikke be-
hov for ændring af den gængse naturnære 
skovdrift.

KONKLUSION
Set i lyset af, at det er almindeligt og forsk-
ningsmæssigt anerkendt, at biodiversiteten 
generelt er udsat for en betydelig og acce-
lererende tilbagegang, er det overraskende, 
at denne udvikling ser ud til at være vendt 
allerede for ca. 30 år siden, når der er tale 

om dynamikken i uddøen af danske arter. I 
de seneste par hundrede år er ca. 550 arter 
uddøde fra Danmark, hvoraf dog 150 er 
kommet tilbage – ikke mindst i de seneste 
årtier, hvor der har været tale om netto 
genkomst i stedet for netto uddøen. De 
ca. 400 uddøde arter, som ikke er kommet 
tilbage, er desuden kun ”toppen af isbjer-
get”, idet hundredevis af andre arter er gået 
tilbage og er truet af uddøen. Heraf kan en 
del være uddøde allerede, idet de ikke er 
set i årtier, eller der kan være tale om tab 
af unikke genetiske tilpasninger til danske 
forhold. Mange af de uddøde arter var 
sjældne arter eller på kanten af deres na-
turlige udbredelsesområde, men en del var 
almindelige og udbredte i gamle dage.

Der tegner sig et billede af, at tidligere 
målrettede indsatser for fredning og mil-
jøbeskyttelse faktisk har virket og haft 
stor betydning. Udpræget er det dels, at 
en lang række tidligere efterstræbte, ud-
døde arter af fugle og pattedyr er kommet 
stærkt igen efter, at de gennem 1900-tallet 
er blevet fredet for efterstræbelse; dels at 
andre uddøde arter er kommet igen efter, 
at indsatsen mod forurening af luft og 
vand er intensiveret i de sidste 40-50 år. Og 
endelig at halvdelen af de tidligere uddøde 
arter knyttet til dødt ved er kommet igen 
efter, at indsatsen for beskyttelse af urørt 
skov tog fart med Naturskovsstrategien fra 
1992. Den målrettede indsats har hjulpet, 
så yderligere indsats må forventes at kunne 
få endnu flere arter tilbage og forebygge 
uddøen af andre.

Andre årsager til uddøen er der ifølge re-
sultaterne ikke gjort nok for at mindske, 
idet der for dem er relativt få genkomne af 
de tidligere uddøde arter. Det gælder først 
og fremmest klimaforandring, som frem-
står som den hyppigste årsag til uddøen, 
men også i høj grad arealanvendelse, idet 
ekstensivt jordbrug er ændret til intensivt 
brug næsten overalt. De kommende natur-
nationalparker og udlægning af urørt skov 
med græsning har stort potentiale for at 
hjælpe på dette felt og for arter knyttet til 
dødt ved.

Foto 8. Lav arten Usnea florida er fundet 5 gange i Danmark på 4 steder og er listet i R2019 
som forsvundet (RE). Arten anses af nogle eksperter blot som en fertil form af den ret al-
mindelige Usnea subfloridana. Også mange andre arter af lav har omdiskuteret taksonomi 
eller er svære at kende, hvilket gør artsgruppen vanskelig at vurdere. Foto: E. Buchwald, 
Småland 14. november 2021. The lichen Usnea florida has been found 5 times in Denmark 
at 4 sites and is listed in redlist 2019 as regionally extinct (RE). Some experts consider this 
taxon as just a fertile form of U. subfloridana. Also many other taxa have debated taxonomy 
or are difficult to identify leading to uncertainties in the redlist.
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Målrettet indsats for naturbeskyttelse nyt-
ter. De mange oplysninger, som findes i de 
danske rødlister, er et godt udgangspunkt 
for at målrette også kommende indsatser, 
så de giver maksimal samfundsmæssig og 
biodiversitetsmæssig nytte.
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Appendix A.  De 55 uddøde arter, som før deres uddøen var relativt hyppige ved at være kendt fra mere end 15 steder. Af disse 55 arter er 
23 kommet igen. Eghjort på baggrund af udsætning. The 55 species which were most widespread before national extinction by being known 
from more than 15 sites. Of these 55 species 23 have come back. Lucanus cervus by re-introduction.

Artsgruppe Dansk navn Art 
Species

# steder før uddøen
# sites pre-extinction

Uddød 
år
Year RE

Genkomst år
Come-back 
year 

# steder efter gen-
komst
# sites after come-back

Levested
Habitat

Nyeste fund 
år
Newest find

Pattedyr Vildsvin Sus scrofa >16 1801 2008 10 Skov & krat 2019
Fugle Stor hornugle Bubo bubo ca. 50 1884 1985 123 Skov & krat 2020
Fugle Tredækker Gallinago media 28 1902 2014 3 Lysåbent 

vådt
2020

Fugle Havørn Haliaeetus albicilla > 100 redesteder 1912 1993 150 Skov & krat 2020
Fugle Rød glente Milvus milvus mange 1927 1971 160 Skov & krat 2020
Fugle Mudderklire Actitis hypoleucos 17 1938 Lysåbent 

vådt
1938

Fugle Sort stork Ciconia nigra >150 1953 Skov & krat 1996?
Fugle Mellemflagspætte Dendrocopos medius 35 1959 Skov & krat 1959
Fugle Engsnarre Crex crex mange 1984 2003 228 Lysåbent 

tørt
2020

Fugle Høgesanger Sylvia nisoria mange 1998 Lysåbent 
tørt

1998

Fugle Urfugl Lyrurus tetrix mange 1998 Lysåbent 
tørt

1998

Sommer-
fugle

Kirsebærtakvinge Nymphalis polychloros mange 1957 1996 15 Skov & krat 2020

Sommer-
fugle

Mnemosyne Parnassius mnemosyne Ca. 25? 1961 Skov & krat 1961

Sommer-
fugle

Svalehale Papilio machaon mange 1978 2008 6 Lysåbent 
vådt

2020

Sommer-
fugle

Herorandøje Coenonympha hero >25 1982 Skov & krat 1982

Sommer-
fugle

Sort ildfugl Lycaena tityrus 20 1986 1998 12 Lysåbent 
tørt

2020

Sommer-
fugle

Slåensommerfugl Satyrium pruni 16 1987 Skov & krat 1987

Sommer-
fugle

Hvidbroget lavmåler Fagivorina arenaria 17 1965 Skov & krat 1965

Sommer-
fugle

Hvid pukkelmåler Lithostege farinata mange 1972 Lysåbent 
tørt

1972

Sommer-
fugle

Pragtpenselspinder Orgyia recens Flere 1979 2005 2 Lysåbent 
vådt

2014

Sommer-
fugle

Snerle-charmeugle Pseudeustrotia can-
didula

mange 1985 2009 20 Lysåbent 
tørt

2018

Sommer-
fugle

Polygon-ugle Opigena polygona mange 2003 Lysåbent 
tørt

2003

Svirrefluer Alpe-dyndflue Eristalis alpina 25 1964 Skov & krat 1964
Bier Frynset småjordbi Andrena niveata 19 1953 Lysåbent 

tørt
1953

Bier Felthumle Bombus ruderatus 35 1971 Lysåbent 
tørt

1971

Biller Sandådselgraver Nicrophorus inter-
ruptus

flere 1902 Lysåbent 
tørt

1902

Biller Kæmpeådselgraver Nicrophorus german-
icus

en del 1918 Lysåbent 
tørt

1918

Biller Sortrandet ådsel-
graver

Nicrophorus sepultor en del 1932 Lysåbent 
tørt

1932
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Biller Aclypea undata mange? 1952 Skov & krat 1952
Biller Aphodius foetidus mange? 1946 Lysåbent 

tørt
1946

Biller Stregmøgbille Aphodius merdarius mange 1967 Lysåbent 
tørt

1967

Biller Eghjort Lucanus cervus 32 1970 2013 1 Skov dødt 
ved

2018

Biller Metalgrøn 
bredløber

Anisodactylus poe-
ciloides

flere 1915 Lysåbent 
tørt

1915

Biller Kælderløber Sphodrus leucoph-
thalmus

mange 1927 Bymiljø 1927

Biller Stor kamløber Dolichus halensis 20 1954 2012 6 Lysåbent 
tørt

2017

Biller Cyphocleonus trisul-
catus

en række lok 1939 Lysåbent 
tørt

1939

Tæger Skyggebarktæge Aradus corticalis flere 1918 Skov dødt 
ved

1918

Tæger Stor bispetæge Aelia rostrata adskillige 1961 Lysåbent 
tørt

1961

Karplanter Poselæbe Coeloglossum viride 20 1950 Lysåbent 
tørt

1950

Karplanter Skorem Corrigiola litoralis 125 1960 2011 18 Lysåbent 
tørt

2020

Karplanter Almindelig Lop-
peurt

Pulicaria vulgaris 60 1961 Bymiljø 1961

Karplanter Tysk Visse Genista germanica 20 1972 Skov & krat 1972
Karplanter Skrueaks Spiranthes spiralis 20 1980 Lysåbent 

tørt
1980

Karplanter Hestetunge Mertensia maritima 20 1981 Lysåbent 
tørt

1981

Mosser Smalbladet katrine-
mos

Atrichum angustatum 30 1969 2020 1 Lysåbent 
tørt 

2020

Laver Blegrød tørvelav Icmadophila erice-
torum

20 1924 2013 2 Lysåbent 
vådt

2013

Laver Rendet grenlav Ramalina calicaris 17 1932 2008 1 Skov & krat 2018
Laver Rank korallav Stereocaulon paschale 17 1942 2016 4 Lysåbent 

tørt
2020

Laver Ramalina lacera 16 1948 2007 1 Lysåbent 
tørt

2007

Laver Blank skjoldlav Peltigera horizontalis 51 1966 2017 3 Skov & krat 2017
Laver Physcia leptalea 17 1969 Lysåbent 

tørt
1969

Laver Bredfliget lungelav Lobaria scrobiculata 30 1975 Skov & krat 1975
Laver Stjerneformet 

rosetlav
Physcia stellaris mange 1990 2016 4 Skov & krat 2019

Svampe Gråsort silkehat Leucocoprinus bre-
bissonii

30 1949 2000 20 Skov & krat 2019

Svampe Stor priksvamp Poronia punctata mange 1967 2004 6 Lysåbent 
tørt

2020

Appendix A.  Fortsat. Continued.
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Af Peter Wind

Af bogens bagside fremgår, at ’Naturguide 
Grønland henvender sig til alle natur- og 
rejseinteresserede, der har en forkærlighed 
for Grønland. Med den i hånden er du godt 
rustet til at gå på opdagelse i Grønlands 
storslåede natur.’ 
 Det er tydeligt ved gennemlæsning af 
bogen, at forfatteren – som så mange andre 
– har fået en stor forkærlighed for at rejse 
til og ikke mindst rundt i Grønland, at op-
leve de storslåede landskaber og at foretage 
mange vandringer i fjeldene uden for de 
beboede steder. De mange ture til Grøn-
land har resulteret i en præsentabel og vel 
illustreret naturguide om verdens største ø. 
Indholdet er serveret i tre dele: Første del 
har titlen ’Grønlands natur’, anden ’Rejse-
guide’ og tredje ’Artsbeskrivelser’. 
 Det er helt tydeligt, at Normander vil 
længere omkring i de specielle grønlandske 
forhold, end det første delafsnits titel indi-
kerer. Allerede overskrifterne til de enkelte 
afsnit afslører dette utvetydigt, som på 
stribe er: ’Befolkning og historie’, ’Bygdeliv’, 
’Nordboerne’, ’Nyere historie’, ’Politik og 
styreform’ samt ’Erhverv og økonomi’. Der-
næst følger et par kapitler, som omhandler 
forudsætninger for den grønlandske natur, 
nemlig ’Grønlands geologi’ og ’Klima og 
natur’. Disse danner således den naturlige 
optakt til naturkapitlerne om ’Den arktiske 
natur’, ’Grønlands planteliv’, ’Grønlands 
dyreliv’ og ’Livet i havet’.
 Anden del er inddelt i fem kapitler: 
’Sydgrønland’, ’Nuuk og Sydvestgrønland’, 
’Diskobugten’, ’Østgrønland’ og ’Nordvest-
grønland’. Hvert kapitel indledes med en 
beskrivelse af området samt de historiske, 
naturmæssige og geologiske forhold. Der 
er et særskilt afsnit, der beskriver adgangen 
til området. Dernæst følger en præsen-
tation af byerne og udvalgte bygder med 
en anvisning om, hvordan rejsende kom-
mer dertil og indkvarteringsmuligheder. 
Desuden gives der forslag til vandreture i 
omegnen af de beboede steder. Styrken ved 
turbeskrivelserne er, at Normander selv har 
gennemvandret en god del af dem og der-
for kan give en indgående rutevejledning 

og information om elementer i landskabet, 
der er værd at bese, såsom naturfænome-
ner, spændende geologiske formationer, 
varme kilder, vandfald, udsigtspunkter og 
spor efter mennesker f.eks. i form af ruiner 
og hustomter. Der er medtaget kortudsnit, 
der placerer de omtale stednavne, der i 
enkelte tilfælde desværre mangler, og viser 
vandreruterne i fjeldene. 
 Tredje del er bogens mest fyldige, idet 
den omfatter 217 sider med beskrivelser 
af mere end 550 arter af dyr, planter og 
svampe. Hver artsbeskrivelse ledsages af et 
lille udbredelseskort, artsnavnet på dansk, 
engelsk og internationalt og i nogle tilfælde 
også på grønlandsk samt for hovedpartens 
vedkommende et fotografi af høj kvalitet. 
Med hensyn til fotografier er bogens forfat-
ter hovedleverandør med over 100 billeder, 

mens de øvrige billeder er indhentet fra 
omkring 100 andre kilder og personer. Så 
der er foregået et stor research-arbejde 
med at fremskaffe de rigtige billeder og få 
tilladelse til at benytte dem.
 Bagerst i bogen er der et par sider med 
praktiske oplysninger (om grønlandske 
forhold) og en oversigt over anbefalede 
vandreruter med side henvisninger samt 
en oversigt over fagpersoner, der har fore-
taget kvalitetssikringen af informationerne 
i bogens tredje del, fotografer og anvendt 
litteratur samt et register.
 Som kritisk, faglig anmelder kan jeg 
ikke lade være med at fremføre nogle mis-
forståelser og unøjagtigheder, der tilsynela-
dende ikke er blevet opdaget ved kvalitets-
sikringen af de første to dele.
 Under omtalen af kilder, står der, at 
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Af Peter Wind

Efter gennemlæsning af Kaj Sand-Jensens 
og Jens Christian Schous (JCS) manifest 
om naturforholdene i Danmark gennem 
de seneste 200 år sidder jeg tilbage med 
én følelse: ’Ak, hvor forandret’, som St. St. 
Blicher allerede har konstateret flere gange 
i første halvdel af attenhundredetallet. For 
det er krisetider – krig i Ukraine, inflation, 
klimakrisen og biodiversitetskrisen. Om 

sidstnævnte krise udreder de to forfattere 
naturudviklingen gennem de seneste 200 
år på bogens 222 sider opdelt i 19 kapit-
ler samt en indledning og giver bud på, 
hvorfor mange af de hjemmehørende arter 
trives dårligt i dagens Danmark.
 Bogens brødtekst er skrevet i et letlæse-
ligt, episk sprog uden mange svært forståe-
lige fagudtryk. Teksten er rigt understøttet 
med mange, skarpe fotografier taget især 
af JCS, prydet med akvareller tegnet af JCS 

’Tusindvis af kilder vælder frem i fjeldet…’. 
Men det er grundvand, der vælder frem 
i kilder. I afsnittet om ’Mosser og laver’ 
står, at ’planter sjældent får rodfæste. Her 
trives et væld af mos- og lavarter’. Havde 
der stået, at det er karplanterne, der sjæl-
dent får rodfæste på nøgne klipper og sten, 
havde det været mere botanisk korrekt, for 
mosser er også planter.
 I boksen på s. 35 om spiselige planter og 
svampe står ’bær fra fjeld-ene, skotsk timi-
an og blade fra revling og post’. Men ene 
producerer bærkogler, som det rigtigt står i 
beskrivelsen af Fjeld-Ene på side 251, mens 
læseren kan få den opfattelse, at Skotsk Ti-
mian får bær og ikke de berømte 4-delelige 
spaltefrugter.
 I omtalen af Grønlandsk Kodriver på 
side 54 står, at blomsterstanden er en kla-
se. Da blomsterstilkene udgår fra samme 
punkt, er der tale om en skærm. Det er 
skuffende, at der ikke medtaget et billede 
af arten hverken her eller i artsomtalen på 
side 290.
 Beskæmmende er også, at Normander 
ikke har fuldt ud styr på verdenshjørnerne 
på side 57, idet han anfører, at ’Fra Qassi-
arsuk går et 7 kom snoet traktorspor mod 
øst til Tasiusaq’ og for at komme til fjeldet 
Ipiuttat på 415 m anbefaler han følgende 
rute ’Fra Tasiusaq følger man i nordøstlig 
retning en trådt sti langs kysten.’ Og henvi-
ser til kortet på side 50. Det virker, som om 
forfatterens kompas eller retningssans har 
svigtet, for ifølge kortet skal man gå mod 
vest for nå frem til Tasiusaq fra Qassiar-
suk, ligesom man for at nå frem til fjeldet 
 Ipiuttat skal følge den trådte sti i nordvest-
lig retning fra Tasiusaq.
 Der er på trods af disse få faglige, kriti-
ske bemærkninger tale om en fortræffelig 
og informativ bog i lommeformat, som 
er et væsentligt bidrag til at højne natur-
oplevelser ikke mindst til fods i Grønland 
og kan derfor varmt anbefales. Den ville 
jeg gerne have haft med i lommen, da jeg 
arrangerede en botanisk ekskursion for 
Dansk botanisk Forening til Grønland i 
2019.
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eller et fåtal af illustrative grafer. Hvert ka-
pitel indledes med en naturiagttagelse, som 
én af de to forfattere har oplevet omkring 
eller i nærheden af deres respektive bopæle 
henholdsvis i Nordsjælland og Hobro. En 
flot vignet, der illustrerer de enkelt kapit-
lers indhold, tegnet af JCS, pryder de 19 
kapitler og indledningen. Flere af kapit-
lerne er forsynet med udfordrende, appe-
titvækkende titler som ’Sjældne bakker og 
overdrev’, ’Nattens sværmere’, ’Lesvingere 
går i enge’, ’Sådan ligger agerlandet’, ’Sum-
mende haver’ og ’Halvvild eller forvildet 
natur’. Disse kapiteloverskrifter rammer 
ned i den igangværende debat om at give 
mere plads til naturen i et intensivt opdyr-
ket land som Danmark.
 Men når jeg kratter lidt i bogens flotte 
overflade og layout dukker flere fejl, inkon-
sistens og unøjagtigheder op, der vidner 
om, at en sidste korrekturlæsning ikke er 
blevet gennemført. Her bringes et udvalg.
 Den mest gravende fejl er den misfor-
ståede brug af ordet ’biodiversitet’. Den 
oprindelige betydning af ordet er, at det 
omfatter mangfoldigheden af økosystemer 
og naturtyper, af arter og af den genetiske 
variation. Langt hovedparten af kapitlerne 
omhandler ARTSDIVERSITETEN, og 
enkelte omhandler naturtypevariationen, 
mens den genetiske variation ikke er blevet 
behandlet. Skuffende at denne misforståel-
se bringes til torvs af et forfatterpar, der har 
arbejdet med den danske natur i så mange 
år.
 Flere steder i teksten anvendes det neu-
trale ord ’man’. Det overlades dermed til 
læseren at afgøre, hvem der henvises til. Er 
det forfatterne, jægere, landmænd, plan-
læggere, politikere, haveejere eller myndig-
heder? 
 På side 10 omtales, at 125 arter er for-
svundet fra Danmark, mens 325 arter er 
kommet til – uden en reference. Det hjæl-
per naturligvis på antallet af nye arter, når 
forfatterne opfinder en hidtil ukendt art, 
som eksempelvis den på side 111 omtalte 
’Kæmpe-Gyldenris’, hvor jeg ikke ved, hvad 
navnet dækker over.
 Noget tyder på, at de to forfattere har 
forfattet hvert deres bidrag til bogens en-

kelte kapitler uden at læse korrektur på 
den anden forfatters bidrag. Som eksempel 
herpå konstateres det på side 28, at der 
forekommer 55 arter af star i Danmark. 
Et opslag i bogen ’Danmarks halvgræsser’ 
af JCS viser, at der er medtaget 61 arter af 
star. På samme side står, at frugterne af star 
er forsynet med torne, der faciliterer deres 
spredning. Frugterne af star er glatte nød-
der, der er omgivet af frugthylstre, der kan 
være forsynet med torne. Her står også, at 
Strand-Nellikes blomster er røde, selvom 
de er lyserøde. Der er også slinger i valsen 
med hensyn til benyttelsen af bindestreg i 
plantenavne og til stavningen af dyrenavne. 
Med hensyn til det sidste bliver en række 
fuglenavne på side 29 først omtalt i flertal 
– ’Edderfugle, Gravænder, Hvinænder og 
Taffelænder’ – for i næste afsnit at blive 
nævnt i ental – ’Gulspurv, Gærdesanger, 
Tornsanger, Tornirsk’. På side 172 er ’Lak-
seskæl, Laksestamme og Lakseå. skrevet 
med stort begyndelsesbogstav, også selvom 
der ikke er tale om dyrenavne.
 Med hensyn til billedvalget og den 
tilhørende tekst er jeg stødt på følgende 
unøjagtigheder. På side 32 bringes et ny-
deligt billede af klithedevegetationen på 
Melby Overdrev. Af teksten fremgår, at der 
på billedet er ’Krusede hvide rendyrlav, 
Gul Evighedsblomst og Blåmunke’. Men 
billedet viser også Gul Snerre, græsset 
Hjælme, bregnen Engelsød og vegetative 
blade af Håret Høgeurt uden at det fremgår 
af figurteksten. På side 217 bringes et hel-
sidesbillede af en nåleskov. Af billedteksten 
fremgår, at der er tale om en ’Tæt gran-
plantge uden lys og urter i skovbunden’. På 
billedet er der ganske rigtigt ingen urter i 
skovbunden, mens sollyset flere steder når 
skovbunden.
 Vi i Danmark har tilsyneladende fået 
Skåne tilbage, når forfatterne medtager et 
eksempel på den submerse fauna og flora 
ud for den skånske halvø Kullen.
På side 75 omtales resultatet af Dansk 
botanisk Forenings landsdækkende under-
søgelse ’Atlas flora Danica’ af plantearternes 
udbredelse i Danmark. Her bringes et 
kort over deres fordeling i Danmark, hvor 
der i figurteksten står, at der forekommer 

arts rige områder på Falster og omkring 
Hjørring markeret med rødt eller orange. 
Men disse farver er ikke anvendt for de på-
gældende steder på kortet.
 Et par steder i brødteksten omtales 
’pæne bestande’, ’gode bestande’ og ’spæn-
dende arter’ uden at det præciseres, hvad 
der kvantitativt og kvalitativt menes med 
’gode’, ’pæne’ og ’spændende’.
 På side 195 anvendes følgende indfor-
ståede, uforklarede forkortelser: ’DN, KU 
og AAU’.
 Alt i alt er der tale om et kvalificeret og 
værdifuldt bidrag til debatten om at give 
naturen mere plads i Danmark. Anskaffer 
du bogen, vil du opleve de to forfatteres 
fortællerglæde eller nærmere fortællersorg 
over, at den danske natur er ’Ak, hvor for-
andret!’ i forhold til tidligere tider.

Kaj Sand-Jensen. Foto: Klaus Brodersen

Jens Christian Schou.  
Foto: Per Taudal Poulsen 
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Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) 
er vidt udbredt i Europa og betragtes der-
for som Least Concern på IUCNs rødliste 
(Juškaitis, 2008; Hutterer et al., 2021). I 
store dele af dens udbredelse betragtes den 
dog som truet, hvilket ligeledes gør sig 
gældende i Danmark, hvor den er opført 
på den danske rødliste (Juškaitis, 2008; 
Goodwin et al., 2017; Den Danske Rød-
liste, 2019; Hutterer et al., 2021). Af denne 
grund er hasselmusen inkluderet i Appen-
dix III af Bern konventionen og er desuden 
en bilag IV art i EU’s habitatdirektiv. De 
deltagende lande, heriblandt Danmark, 
forpligter sig til at beskytte hasselmusen 
og dens habitater (Vilhelmsen, 1992; EEC, 
1992; Vilhelmsen, 2011). I Danmark findes 
hasselmusen i begrænsede skovområder 
på Fyn og Sjælland (Vilhelmsen, 2003). 
Den har tidligere været registreret i Søn-
derjylland ved Søgård, Gråsten, Rinkenæs, 
Rode og Buskmose skov, samt et område 

omkring Vejle ved Munkebjergskovene. 
I NOVANAs eftersøgninger blev arten 
senest fundet i 2003 ved Vejle og 2011 i et 
enkelt skovbryn i Sønderjylland (Kjær et 
al., 2021). Siden da har der været enkelte 
fund registreret på arter.dk og naturbasen.
dk, hvor seneste bekræftede fund i Jylland 
er fra 2020 i Søgård skov i Sønderjylland. 
Hasselmus er nataktive, arboreale dyr, 
tilhørende syvsoverfamilien (Gliridae) 
(Juškaitis, 2008). De foretrækker tæt vege-
tation, hvilket gør, at direkte observationer 
af arten er sjældne (Vilhelmsen, 2007; 
Juškaitis, 2008). Kortlægning af hasselmu-
sens tilstedeværelse baseres derfor på fund 
af sommerreder, enten i vegetationen eller 
i opsatte redekasser (Vilhelmsen, 2007). 
Særligt sommerrederne i vegetationen er 
svære at finde og kræver derfor ekspertvi-
den. Dette gør, at de let overses i eftersøg-
ningen (Vilhelmsen, 2001, 2003). Visuelle 
fund af hasselmus kræver fangst i fælder 

eller tilfældige fund ved eftersøgning af 
reder. Sådanne forstyrrelser og håndtering 
af hasselmus kræver tilladelser fra Miljø-
styrelsen (Miljøstyrelsen, 2022). Brug af 
kamerafælder er non-invasivt, dvs. skaber 
kun en kort forstyrrelse under opsætnin-
gen og har vist sig effektiv til monitering af 
dyrs tilstedeværelse og aktivitet (McCleery 
et al., 2014; Havmøller et al., 2020). Me-
toden har, i Tyskland, Italien og England, 
desuden vist sig brugbar til monitering af 
små arboreale dyr, som eksempelvis hassel-
mus (Di Cerbo & Biancardi, 2013; Mills et 
al., 2016; Horst & Villing, 2018). Formålet 
med dette pilotstudie er at undersøge mu-
ligheden for brug af MMS kamerafælder til 
at monitere tilstedeværelse og aktivitet af 
danske hasselmus.

METODE OG MATERIALER
Undersøgelserne blev foretaget i Bid-
strup skovene på Sjælland (55°33’27”N 
11°52’39”E). Det er et ca. 1000 ha stort 
skovområde, som er flere hundrede år 
gammelt. Skovbrug i området har altid 
spillet en væsentlig rolle. Den domine-
rende træart i skoven er bøg (Fagus), 
men også eg (Quercus) er primær træart i 
mindre dele af skoven. Derudover findes 
bl.a. birk (Betula), lind (Tilia), ahorn (Acer 
pseudoplatanus), ask (Fraxinus excelsior) 
og avnbøg (Carpinus betulus). De primære 
plantearter i underskoven er hassel (Co-
rylus avellana), røn (Sorbus aucuparia), 
brombær (Rubus fruticosus) og hindbær 
(Rubus idaeus). En stor del af området 
er udpeget som Natura2000 område (Na-
turstyrelsen, 2022b). Redekasser blev 
første gang sat op i 2018 og siden er flere 
kommet til, så der i 2020 sammenlagt var 
500 redekasser i skoven. Redekasserne er 
placeret på lokaliteter, hvor hasselmusen 
tidlige har været fundet samt i mulige kor-
ridorer mellem områderne.

1 Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7H, 9220 Aalborg. 2 Aalborg Zoo, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg.  
3 Bontvedvej 13, 5700 Svendborg

Summary
Camera Traps for Monitoring of 
the Hazel Dormouse (Muscardinus 
 avellanarius)
Camera trapping is a widely applied tool 
for monitoring mammals and as it is a 
non-invasive method, it works especially 
well for monitoring threatened species. 
In this study camera trapping was used 
to detect the presence of hazel dormice 
(Muscardinus avellanarius) and coexist-
ing species in the Bidstrup forests, Den-
mark. Four baited stations were observed 
with wildlife cameras and all visiting 
species were noted. At the four locations 
with each one camera trap a total of 1773 
observations (video clips) were made 
including five species of mammals and 
eight species of birds. Of these, 63 obser-

vations of hazel dormice were obtained 
at two locations. Activity of the hazel 
dormice was obtained between 07.30 pm 
and 07.00 am which coincided with the 
activity of Apodemus spp. and the bank 
vole (Clethrionomys glareolus). More 
observations are necessary to reveal the 
full activity pattern of hazel dormice as 
the study is carried out late in the active 
period. However, the study demonstrates 
that baited camera traps show potential 
as a valuable monitoring tool for hazel 
dormice, as well as a tool to study diurnal 
activity and interference with coexisting 
species.

Keywords: Activity, monitoring, com-
petition, common dormouse, hazel dor-
mouse, Muscardinus avellanarius.
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I samarbejde med Naturstyrelsen Midt-
sjælland blev kamerafælder opsat på fire 
forskellige lokaliteter i delområderne 
Boghvedelyng, Oruphøj, Hundemosen og 
Drejersø (fig. 1). Optageperioden forløb 
fra 1. oktober til 1. november 2021. Ka-
merafælderne blev placeret i nærheden 
af redekasser, hvor der i enten 2019 eller 
2020 har været fund af hasselmusreder. 
Kamerafælderne blev placeret i træer eller 
buske i en højde på omkring 1,5 meter 
over jordoverfladen, for at tilgodese has-
selmusens arboreale levevis. Ved en enkelt 
lokalitet (Drejersø) var dette ikke muligt. 
Her blev foderstationen placeret i en bunke 
væltede træer ca. 50-75 cm over jordover-
fladen. Lokkemad bestod af marmelade, 
peanutbutter, peanuts og mandler på bag-
grund af Mills et al. (2016) samt Horst 
& Villing (2018). Lokkemad blev udlagt 
fire gange i optageperioden med en uges 
mellemrum.

Hver kamerafælde bestod af et vildtkamera 
(Model: Spromise S378 4G/LTE) og en 
foderstation (fig. 2). Vildtkameraerne blev 
indstillet til at tage et foto efterfulgt af en 
videooptagelse på 30 sekunder. Fotoet 
blev tilsendt som MMS. Fordelen ved 
dette var, at aktiviteten kunne moniteres og 
forstyrrelser i form af grene og lignende, 
der eventuelt blev overset ved opsætning, 
kunne fjernes efterfølgende. Foderstatio-
nerne var konstrueret med udgangspunkt i 
konstruktionen fra Horst & Villing (2018). 
Foderstationerne bestod af en 25x40 cm 
træplade med et aftageligt bur ovenpå, 
konstrueret af træ og trådnet. Trådnettet 
var med 25 mm åbninger, så mindre dyr 
ubesværet kunne komme igennem, mens 
større dyr som eksempelvis egern blev for-
hindret i at benytte foderstationen (fig. 2).
Pattedyr og fugle som besøgte kamerafæl-
den blev bestemt til art. Billedkvaliteten 
var dog i de fleste tilfælde for dårlig til at 

kunne adskille halsbåndmus og skovmus. 
Derfor blev disse to arter samlet under 
Apodemus spp.

RESULTATER
På de fire lokaliteter registrerede kamera-
fælderne 1773 observationer fordelt på 
fem arter af pattedyr og otte fuglearter. 
Hasselmus blev sammenlagt observeret 63 
gange på to af de fire lokaliteter og obser-
vationerne var primært fra Boghvedelyng 
(fig. 3). Ud over hasselmus, blev der ob-
serveret rødmus (Clethrionomys glareolus), 
halsbåndmus (Apodemus flavicollis), skov-
mus (Apodemus sylvaticus) og en enkelt 
observation af egern (Sciurus vulgaris). 
Herudover blev der observeret otte fugle-
arter, hvor særligt musvitter (Parus major) 
hyppigt besøgte foderstationen (tabel 1).

Figur 1. Kort der viser de fire lokaliteter, hvor kamerafælderne er 
opsat. Lokalitet 1: Boghvedelyng, lokalitet 2: Oruphøj, lokalitet 3: 
Hundemosen, lokalitet 4: Drejersø. Kort fremstillet ud fra Google 
Maps og Arealinformation.

Map visualizing the four locations of the camera traps. Location 
1: Boghvedelyng, location 2: Oruphøj, location 3: Hunde mosen, 
 location 4: Drejersø. Map created from Google Maps and Areal-
information.
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Antal observationer per halve time af has-
selmus er blevet plottet i henhold til tid på 
døgnet (fig. 4). Kamerafælderne viser, at 
hasselmusen er aktiv mellem kl 19.30 og 
07.00. Hasselmusens aktivitet ser ud til at 
variere henover natten og ud fra en ten-

denslinje kan fire højdepunkter umiddel-
bart observeres (fig. 4). Disse ses omkring 
starten af aftenen (21.00-22.00), omkring 
midnat (00.00), lidt efter midnat (02.00-
03.00) og tidligt om morgenen (05.00-
06.00) inden det blev lyst.

Døgnaktivitet blev ligeledes noteret for 
Apodemus spp., rødmus og fugle. Aktivite-
ten af fugle er koncentreret om dagen fra 
omkring kl 07.00 til 19.00. Apodemus spp. 
og rødmus er derimod primært aktive om 
natten. Hasselmus blev aldrig observeret 
på foderstationen samtidig med andre 
arter. Der er en væsentlig større andel 
observationer af fugle og Apodemus spp., 
sammenlignet med hasselmus og rødmus. 
Apodemus spp. og hasselmus ser ud til at 
have sammenfaldende aktivitetsperioder 
hen over natten.

DISKUSSION
Hasselmus blev primært observeret ved 
Boghvedelyng. Ved denne lokalitet er der 
både i 2019 og 2020 fundet stor koncentra-
tion af hasselmusreder. Det er velkendt, at 
hasselmusen kan vende tilbage til reder og 
redelokaliteter fra tidligere år (Vilhelmsen, 
2011). Dette kan være forklaringen på den 
store aktivitet, ved netop denne lokalitet. 
Hasselmusen blev sjældent observeret 
inde i buret af trådnet og spiste kun lok-
kemaden, når der lå noget ude på kanten 
af brættet eller ovenpå buret. Der blev 
desuden kun observeret egern en enkelt 
gang, på en af lokaliteterne. Dette var 
overraskende, da egern er almindelige i 
Bidstrup skovene (Naturstyrelsen, 2022a). 
Det kan betyde, at foderstationen med 
opsætning i krat sjældent benyttes af egern 
og det derfor ikke umiddelbart ser ud til, 
at være forstyrrende for overvågningen af 
hasselmus. Til fremtidige kamerafælder 
kan det derfor være relevant at fjerne buret, 
for at sikre ophold af længere varighed 
fra hasselmusen. Modsat hasselmusen 
var både  Apodemus spp. og fuglene meget 
foku serede på lokkemaden. Det kan der-
for være en mulighed at afprøve brug af 
feromoner eller duftstoffer eksempelvis fra 
kaprifolie, som hasselmusen tiltrækkes af 
(Horst & Villing, 2018). Der blev foretaget 
en stor mængde observationer af halsbånd-
mus og skovmus ved Drejersø. Dette kan 
skyldes den lave placering i vegetationen 
af denne kamerafælde, samt at området 
var meget åbent, hvilket i højere grad tole-

Figur 2. Eksempel på kamerafælde bestående af foderstation, med bur i 25 mm trådnet, 
samt vildtkamera.
Example of a camera trap, consisting of a feeding station with 25 mm mesh wire and a wild-
life camera.

Figur 3. Eksempler på observationer af hasselmus fra kamera fælderne. Begge billeder er 
fra lokaliteten Boghvedelyng.
Examples of observations of the hazel dormouse from the camera traps. Both images are from 
the location at Boghvedelyng.
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reres af halsbåndmus end hasselmus (Vil-
helmsen, 2007; Juškaitis, 2008).

Kamerafælderne viser, at hasselmusen er 
aktiv mellem kl 19.30 og 07.00, hvilket 
stemmer overens med dyrets nataktive na-
tur. Det er desuden i god overensstemmel-
se med en tysk undersøgelse af Horst & 
Villing (2018), som fandt aktivitet mellem 
kl 19.30 og 06.30 i perioden 7. august til 19. 
september. Hasselmusens aktivitet ser ud 
til at variere henover natten med fire højde-
punkter. Idet dette studie har en optagepe-
riode på en måned, dækkes kun en lille del 
af året. Dagslængden varierer hen over året 
og hasselmusen, som udelukkende er aktiv 
om natten, vil derfor formentlig ændre ak-
tivitet i forhold til solopgang og solned-
gang. Undersøgelsen blev udført sent i has-
selmusens aktive periode, hvilket ligeledes 
kan have indvirkning på aktiviteten. Derfor 
er det relevant til fremtidige undersøgelser, 
at optageperioden dækker hele hasselmu-
sens aktive periode, for at kunne beskrive 
hasselmusens døgnaktivitet over året. 

Apodemus spp., rødmus og fugle kan 
potentielt være konkurrenter for hassel-
musen. De er alle blevet set bruge opsatte 
redekasser til hasselmus samt overtage 
reder på tværs af hinanden (Marsh og 
Morris, 2000; Williams et al., 2013). Der-
udover benytter de mange af de samme 
fødekilder (Juškaitis, 2008). Aktiviteten 
af fugle er koncentreret om dagen og 
overlapper derfor ikke med hasselmusens 
aktivitet. Mange fugle spiser nødder og 
insekter ligesom hasselmusen (Sherry, 
1989). Interspecifik konkurrence fra fugle 
i forhold til hasselmus er derfor mulig, på 
trods af, at fourageringen ikke foregår på 
samme tidspunkt af døgnet. Apodemus spp. 
og rødmus er derimod primært aktive om 
natten ligesom hasselmusen. Hasselmus 
blev aldrig observeret på foderstationen 
samtidig med andre arter og det er derfor 
svært at sige, hvordan hasselmus vil inter-
agere med andre arter. I et sammendrag 
af andre studier finder Juškaitis (2008), at 
særligt halsbåndmus kan være domineren-
de overfor hasselmus og jage hasselmusen 

væk fra potentielle redepladser. Apodemus 
spp. har højdepunkt i aktivitet omkring de 
samme tidspunkter på natten som hassel-
musen. Sameksisterende konkurrerende 
arter kan have fordel af at adskille deres 
aktivitet enten i tid eller rum for dermed 
at mindske konkurrencen. Da de to arter 
ser ud til at fouragere på samme tid, kan 
halsbåndmus begrænse hasselmusen, med 
mindre føde og redepladser adskilles i rum. 
De mange Apodemus spp. fundet i den 
relativt lavt ophængte kamerafælde ved 
lokaliteten Drejersø, understreger sameksi-
stensen af arterne. Hvor hasselmusens føde 
skal findes og hvor reden placeres kan der-
med have betydning for, om hasselmus skal 
konkurrere med halsbåndmus om føde og 

om hasselmusens reder overtages af hals-
båndmus. Det er vigtigt at man med vege-
tationsstrukturerne tilgodeser hasselmu-
sens fourageringsbehov. Dette understreger 
vigtigheden af den nuværende forvaltning 
af hasselmus-venlig vegetation og over-
vejelser om hvor højt redekasser opsættes 
til hasselmus. I en fremtidig undersøgelse 
kunne det være relevant at: 

1) Undersøge om der er en sammenhæng 
mellem antal hasselmusreder og besøg ved 
opsatte kamerafælder i et område, 2) op-
sætte kamerafælder i perioder som dækker 
hele den aktive periode, 3) at undersøge 
hvilke arter der besøger kamerafælder op-
sat i forskellige højder i vegetationen.

Tabel 1. Antal observationer af de forskellige arter på de fire lokaliteter. Apodemus spp. 
dækker over både halsbåndmus (Apodemus flavicollis) og skovmus (Apodemus sylvaticus), 
da det ikke altid var muligt at adskille disse.
Number of observations of the different species at the four locations. Apodemus spp. includes 
both the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) and the wood mouse (Apodemus syl-
vaticus), as it was not always possible to distinguish the two species on camera.

Art Boghvedelyng Oruphøj Hundemosen Drejersø
Hasselmus, Muscardinus avellanarius 57 6 0 0
Apodemus spp. 57 0 21 790
Rødmus, Clethrionomys glareolus 106 0 0 13
Egern, Sciurus vulgaris 0 1 0 0
Musvit, Parus major 211 287 3 17
Rødhals, Erithacus rubecula 1 0 1 4
Solsort, Turdus merula 1 0 0 0
Gærdesmutte, Troglodytes troglodytes 1 2 0 5
Stor flagspætte, Dendrocopos major 1 0 0 0
Fuglekonge, Regulus regulus 1 0 0 0
Blåmejse, Cyanistes caeruleus 0 19 0 3
Sumpmejse, Poecile palustris 0 165 0 0

Figur 4. Søjlediagram der viser antal observationer af hasselmus for hver halve time i løbet 
af et døgn henover optageperioden 1/10-1/11 2021. Der er desuden indsat en tendenslinje.
Bar chart showing number of observations of the hazel dormouse at 30 minutes intervals 
throughout the day during the period 1/10-1/11 2021. A tendency line is also plotted.
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KONKLUSION
Over en periode på en måned blev der 
foretaget 63 observationer af hasselmus på 
to ud af fire lokaliteter med kamerafælder. 
Det betyder, at kamerafælderne og den 
valgte lokkemad succesfuldt tiltrækker has-
selmus. Med kamerafælderne kunne man 
registrere hasselmusens aktivitet, som va-
rierede henover natten med højdepunkter 
omkring 21.00-22.00, 00.00, 02.00-03.00 
og 05.00-06.00. Sammenlignet med akti-
viteten af de øvrige observerede arter, ses 
sammenfald mellem hasselmus, Apodemus 
spp. og rødmus. Metoden kan med fordel 
finpudses med flere studier, hvor kamera-
fælderne hænges i forskellige højder, hvor 
der bruges forskellige lokkemidler og hvor 
fældens observationer sammenholdes med 
traditionelle moniteringsmetoder for has-
selmus. Resultaterne viser, at kamerafælder 
kan være en brugbar tilføjelse til den eksi-
sterende monitering af hasselmusen i Dan-
mark. Desuden kan kamerafælderne bru-
ges til at screene lokaliteter for hasselmus, 
inden der bruges ressourcer på opsætning 
af redekasser.
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Af Jens Tang Christensen

Bogen er rigt illustreret med både fotos, 
kort og diagrammer, og desuden med et 
væld af Jens Gregersens smukke vignetter 
og akvareller.
 Den begynder, ud over en introduktion 
til østersarter, med en arkæologisk-histo-
risk gennemgang af skaldyrs- og østers-
spisning samt østersdyrkning. Vi får her at 
vide, at de ældste tegn på at mennesker har 
samlet skaldyr i tidevandszonen, hidrører 
fra Sydafrika og er 164.000 år gamle. Også 
tidligere Homo-arter har samlet skaldyr 
længere tilbage i tiden.
 Der er naturligt nok også et stort afsnit 
om den danske østershistorie fra stenalde-
ren til vore dage. Med udgangspunkt i Er-
tebølle-kulturens rige skaldynger omkring 
Limfjorden skulle man umiddelbart antage, 
at den europæiske østers altid har levet her, 
men forfatterne mener, at denne art næppe 
ville have overlevet her uden menneskers 
indgriben, og at vore dages limfjordsøsters 
er et kulturprodukt. I de senere årtier er 
forholdene dog blevet gunstige for både 
den europæiske og den indvandrede stille-
havsøsters i Limfjorden.
 Østers biologi gennemgås i detaljer 
lige fra ernæring, kønsliv og formering til 
fjender og parasitter. Der er også et afsnit 
om østers som økosystemingeniører. Ind-
vandringen af stillehavsøsters til bl.a. vade-
havet har haft konsekvenser for hele dette 
økosystem på godt og ondt, idet østersrev i 
nogen grad har fortrængt de tidligere vidt 
udbredte blåmuslingebanker. Der synes 
dog ikke umiddelbart at være dramatiske 
negative konsekvenser heraf.
 Østers som føde bliver grundigt be-
handlet. Der er ikke tvivl om, at østers er 
sunde med deres indhold af vigtige vita-
miner, sporstoffer og fedtsyrer, men der er 
som bekendt altid slanger i paradiset. Man 
bør ikke samle østers i områder påvirket 
af spildevandsudledninger, idet de kan 
overføre sygdomsfremkaldende vira og 
bakterier. Desuden kan forskellige potente 
algegifte ophobe sig i østers, hvilket kan 
have fatale følger. Heldigvis er der et dansk 
overvågningsprogram for giftige alger, 

men, som forfatterne skriver, må samlere af 
østers og muslinger leve med en vis risiko.
 For feinschmeckere er der til slut et 
afsnit om smagen af østers og hvilke vine, 
som egner sig til at skylle dem ned med. 
Bon appétit.
 En meget fin ting ved denne bog, 
som kommer så vidt omkring, er de di-

skrete notehenvisninger, som sætter læse-
ren i stand til at gå yderligere i dybden med 
emner, som måtte have særlig interesse. 
Omfanget af disse noter viser også det store 
research-arbejde, som ligger til grund for 
bogen. Den kan på det varmeste anbefales, 
også selv om man skulle høre til de ynk-
værdige mennesker, som ikke kan li’ østers.
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198 sider. ISBN 978-87-7184-572-3
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Vågehvalen (Balaenoptera acutorostrata) 
Lacépède, 1804 er den almindeligst fore-
kommende bardehval i de danske farvande 
(Kinze et al., 2007). Der strander med jæv-
ne mellemrum døde vågehvaler langs de 
danske strande, og de bliver så vidt muligt 
altid obduceret under Beredskabet vedrø-
rende strandede Havpattedyr og Faldvildt-
ordningen (Alstrup et al., 2016; 2020). Fra 
2008-2017 strandede der 14 vågehvaler 
(Kinze et al., 2018), og de senere år er der 
strandet mellem 0 og 4 per år (Thøstesen, 
2022). Der har de senere år både været 
strandet friske vågehvaler, og der har været 
utilsigtede bifangster, ligesom der også har 
været fundet en nyfødt unge. I mindst et 
tilfælde er en levende strandet vågehval 
blevet reddet ud på havet igen. Selvom 
vågehvaler bliver jaget i blandt andet Grøn-
land og Norge, hører det til sjældenheder-
ne, ja, måske er det endda første gang, at vi 
finder spor efter denne jagt i Danmark. I 
denne artikel beskriver vi fundene hos en 
vågehval, der var blevet ramt af et eller flere 

projektiler, men som alligevel havde overle-
vet, indtil den senere døde af andre årsager 
i foråret 2022. Vi fandt og undersøgte et 
deformeret projektil og et potentielt skud-
hul i hvalen, og kunne ud fra dette give et 
kvalificeret bud på jagtform, ammunitions- 
og våbentype. 

Obduktion af vågehvalen 
Den døde vågehval (Figur 1A) skyllede 
ind på stranden nedenfor Jyllandsakvariet 
(GPS 56.703364,8.205687; usikkerhed om-
kring 20 meter) ved Thyborøn, hvor den 
blev fundet den 22. maj 2022. Kadaveret 
var allerede på fundstidspunktet i tydeligt 
henfald (Decomposion Condition Code 
(DCC)-klasse 3), og det blev den 25. maj 
obduceret på stranden af et team bestående 
af biologer, museumsfolk, teknikere og 
en dyrlæge fra Havpattedyrberedskabet 
og Faldvildtordningen. Vågehvalen blev 
opmålt til 780 cm i totallængde, svarende 
til en estimeret alder på >15 år (Olsen og 
Sunde, 2002; Nielsen et al., 2013). Der 

var tale om en udvokset hun. Huldet var 
normalt, både vurderet ud fra spæktyk-
kelsen (median-tykkelsen: 24 mm) og ud 
fra tilstedeværelse af fedtbræmme uden 
på lunge hinderne. Der var et ovalt hul (28 
mm × 32 mm) i rygfinnen (Figur 1B), og i 
højre side ud for leveren fandtes en 40 cm 
lang strengformet byld, der løb på overgan-
gen mellem spæk- og muskellaget (Figur 
1C) – for enden af bylden fandtes et defor-
meret projektil (Figur 2).

I øvrigt havde vågehvalen kastet op (re-
fluks) kort før eller i forbindelse med 
dødens indtræden, idet der var rigelige 
mængder af lettere fordøjede krill i spise-
rør, mundhule og næsehule. I livmoderen 
(uterus) fandtes flydende pus (pyometra), 
og i nyrerne fandtes mindre punktformede 
blødninger (Tabel 1). Betydningen heraf 
er usikker. Undersøgelse af livmoderen 
(uterus) og æggestokkene (ovarierne) 
viste, at vågehvalen har født mindst én 
kalv (og op til tre) i sit liv, og at den ikke 
var drægtig på dødstidspunktet. Det var 
ikke muligt at fastslå dødsårsagen, men 
sandsynligvis døde den ret akut, altså uden 
alvorlig forudgående sygdom, idet den var 
i normal foderstand og havde føderester 
i mavetarmkanalen. Baseret på forråd-
nelsesgraden må hvalen have ligget død i 
vandet i flere dage eller snarere uger, før 
den strandede. 

Undersøgelse af projektilet
Det fundne projektil blev undersøgt nær-
mere, både hos en lokal bøssemager og 
våbenekspert samt hos sektion for våben 
hos den nationale enhed for særlig krimi-
nalitet i Glostrup, som påtog sig opgaven af 

Riffel-projektil fundet i strandet vågehval 
(Balaenoptera acutorostrata)

Aage Kristian Olsen Alstrup1, 2, 3, Peter Juel Thiis Knudsen4, Charlotte Bie Thøstesen5,  
Christian Ransborg6, Jens Sigsgaard3, Rikke Guldborg Hansen7 & Henrik Lauridsen1

VIDENSKABELIG ARTIKEL
Aage Kristian Olsen Alstrup, Peter Juel Thiis Knudsen, Charlotte Bie Thøstesen, Christian Ransborg, Jens 
Sigsgaard, Rikke Guldborg Hansen & Henrik Lauridsen:  
Riffel-projektil fundet i strandet vågehval (Balaenoptera acutorostrata)  
– Flora og Fauna 127: 66-70. ISSN 0015-3818. Webudgave: ISSN 2597-2626.

1 Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark. 
2 Nuklearmedicinsk Afdeling & PET, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark. 
3 Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Danmark. 
4 Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, Odense, Danmark. 
5 Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, Danmark. 
6 Jyllandsakvariet, Thyborøn, Danmark. 
7 Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut. 
 

Kontakt: Specialdyrlæge, ph.d. & dr.med.vet. Aage Kristian Olsen Alstrup, aagealst@rm.dk

Summary

Rifle bullet found in a stranded minke whale (Balaenoptera acutorostrata) 
Here, we describe the necropsy of a stranded adult female minke whale (Balaenoptera 
acutorostrata) in May 2022 in Denmark. The cause of death could not be determined 
due to decay. However, the minke whale had at some point earlier been shot as there 
were wounds from at least one and probably several projectiles. These were not fatal 
however. The incident may stem from legal Greenlandic whale hunting, but a certain 
geographical origin could not be established.

Keywords:  mink whale, bullets, rifle, necropsy.
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Figur 1. Den døde vågehval (A) blev obduceret på stranden ved 
Thyborøn, og blandt obduktionsfundene fandtes et ovalt hul i ryg-
finnen (B) og på højre side udfor leveren en langstrakt, cirka 40 cm 
lang byld (C), hvor der for enden lå et projektil (se figur 2). 

The dead minke whale (A) was necropsied on the beach at Thyborøn, 
and among the findings was an oval hole in the dorsal fin (B) and 
on the right side next to the liver an elongated, approximately 40 cm 
long abscess (C), where at the end lay a projectile (see Figure 2).

Tabel 1: Data for opmåling og obduktionsfund for vågehval den 
25. maj 2022 ved Thyborøn. 

Data for measurements and necropsy findings for minke whales on 
25 May 2022 at Thyborøn.

Længde og køn 
 
Length and sex

Total længde 780 cm (max omkreds 410 cm), ikke-drægtig voksen hun
(anslået > 15 år). Har født mindst én og op til tre kalve. 
Total length 780 cm (max circumference on 410 cm), non-pregnant, adult female (>15 y).

Hud og spæk 
 
Skin and blubber

Overhud skaldede delvist af. Ovalt hul (28 mm bredt og 32 mm højt) i rygfinnen.
Median spæktykkelse: 24 mm (min - max: 18 mm – 39 mm). 
Oval hole (28 mm x 32 mm) in dorsal fin. Blubber thickness median 24 mm (18 mm - 39 mm)

Muskulatur 
 
Muscles

Flere gamle bylder (én af dem med et projektil) i overgangen mellem spæk og muskulatur. Enkelte mindre bylder spredt på 
kroppen. 
Several abscesses (one with a projectile) between the fat and muscle layers.

Mavetarmkanalen 
Gastrointestinal tract

Rigelige mængder let-fordøjet krill i mavesækkene og med refluks til spiserør, mundhule og næsehule. Fæces i tarmene. 
Lot of krill in the stomachs with reflux to the esophagus, oral cavity and nasal cavity.

Livmoderen 
Uterus

Flydende grønt pus fortil i venstre side (børhorn), svarende til tilstanden pyometra. 
Pus in the front on the left uterine horn, corresponding to pyometra.

Nyrerne 
Kidneys

Mindre punktformede blødninger fortil i nyrerne. 
Smaller punctate hemorrhages anteriorly in the kidneys.

Figur 2. Projektil (formentlig 
7,62×63) fundet i vågehvalens højre 
side på grænsen mellem spæklaget og 
muskellaget i området ud for leveren 
(se figur 1C). Projektilet er deforme-
ret, og noget af materialet mangler. 
Projectile (probably 7.62×63) found 
in the right side of the minke whale at 
the border between the fat layer and 
the muscle layer in the area next to the 
liver (see Figure 1C). The projectile is 
deformed and some of the material is 
missing.
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interesse, da der selvsagt ikke var tale om 
et politi-anliggende. Projektilet var kraftigt 
beskadiget som følge af anslaget. Det har 
ikke været muligt at finde beskadigede 
knogler, men hele hvalens skelet er heller 
ikke blevet bevaret. Deformeringen kan 
dog også sagtens opstå i blødvævet, hvilket 
tidligere prøveskydninger i gelatineblokke 
og gummimåtter har vist. Projektilet har 
en længde på 33 mm og en vægt på 9,93 
gram. En del af projektilets bagende mang-
ler, men man kan dog erkende, at denne 
del har været udformet som en ”boattail”. 
Projektilet vurderes til at være i kaliber 
30.06, mest sandsynligt .30-06 Springfield 
(7,62x63) FMJ (Full Metal Jacket), og det 
vejer cirka 10,9 gram (hylsterlængde 63 
mm). Derved må projektilet have mistet 
cirka 1 gram.
 
Projektilet er på siden forsynet med fire 
feltspor, der har snoningsretning mod høj-
re. Feltspor skyldes riffelgangene i piben 
på det våben, projektilet er affyret fra. 
Feltsporbredden er cirka 1,5 mm, og det 
tilsvarende riffelgangsspor har været cirka 
4,2 mm. Projektilet har sandsynligvis væ-
ret affyret af en jagtriffel.

Undersøgelse af muligt skudhul i  
rygfinnen
Rygfinnen blev skåret fri og frosset ned til 
senere undersøgelse. Rygfinnen blev tøet 
op i 10% formalinopløsning, udskåret og 
farvet med standardfarverne ved RI/SDU, 
dvs. Hematoxylin-eosin som oversigt og 
Sirius-bindevævsfarvning. Figur 3 viser 
et snit fra hullet (3A) og fra et tilsvarende 
raskt område (3B) af rygfinnen. Der ses 
ved kanten af hullet (3A) et tydeligt lag 
bindevæv mellem epidermis og det under-
liggende fedt- og muskelvæv, mens der i 
det raske snit (3B) kun ses et tyndt binde-
vævslag. Ved hullet ses tilsyneladende i 
epidermis pseudocarcinomatøs hyperplasi, 
som er typisk for granulerende (ophelende) 
sår. Det fortykkede bindvævslag kan derfor 
tolkes som en gammel arvævsdannelse og 
er derfor foreneligt med at rygfinnen tidli-
gere har været udsat for en eller anden ska-
de. Denne kan være fra et projektil, men 
det kan ikke endeligt fastslås. 

DISKUSSION
Årsagen til vågehvalens død blev ikke 
fastslået. Forrådnelsen var så fremskreden, 
at det var vanskeligt at undersøge organer-

ne tilstrækkeligt. Sandsynligvis har den 
været udsat for akut opstået sygdom eller 
ulykke, da obduktionen viste, at hvalen 
havde været frisk nok til at indtage føde 
helt frem til dødstidspunktet og tillige var i 
godt huld. Drukning som følge af bifangst 
kan ikke udelukkes, men lungerne var for 
henfaldne til at blive undersøgt for tegn på 
drukning, og vi fandt ingen tegn på skader 
i huden, der kunne relateres til bifangst. 
Beskydningen med riffel har ikke dræbt 
den, men har dog forårsaget en omfattende 
byld-dannelse. Det kan ikke med sikkerhed 
fastslås, om hullet i rygfinnen også skyldes 
et riffelskud, men det er sandsynligt efter-
som, der allerede er fundet et projektil. Der 
må i givet fald være tale om to forskellige 
skud, eftersom retningen ikke passer med, 
at projektilet er gået igennem rygfinnen og 
derefter boret sig ind i bugen. Det brede lag 
bindevæv omkring hullet i rygfinnen kan 
tolkes som arvæv af ældre dato svarende 
til, at projektilet i bugen også har siddet her 
længe. Det er dog ikke muligt nærmere at 
fastslå, hvornår hvalen er blevet beskudt. 
Hvis antagelsen om, at vågehvalen er blevet 
ramt med to forskellige skud, er korrekt, så 
er der sandsynligvis ikke tale om vådeskud, 
men om aktiv jagt på hvalen.

Figur 3. Histologiske snit af arvævet omkring hullet i rygfinnen 
(A) og et tilsvarende snit fra raskt kontrolområde stammende fra 
samme finne (B). Bemærk det fortykkede bindevæv omkring hul-
let. Dette bindevæv kan tolkes som gammelt arvæv. I kontrolsnit 
fra normal finne (3.B) ses kun et tyndt bindevævslag.

Histological sections of the scar tissue around the hole in the dorsal 
fin (A) and a corresponding section from a normal control area ori-
ginating from the same fin (B). Note the thickened connective tissue 
around the hole. This connective tissue can be interpreted as old scar 
tissue. In the control section from a normal fin (3.B), only a thin con-
nective tissue layer is visible.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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I Danmark har der ikke foregået hvaljagt 
siden anden verdenskrig (se mere herom: 
www.iwc.int/commision), og så gammel 
er vågehvalen næppe, men i flere af vores 
nabolande foregår der en vis jagt på våge-
hvaler, blandt andet i Grønland, Norge og 
Island. Det er ikke muligt at fastslå af hvem 
eller hvor og hvornår, vågehvalen er forsøgt 
nedlagt, men det kan sagtens have foregået 
som lovlig jagt i Grønland, hvor vågehva-
len ved et uheld blot er blevet anskudt (se 
faktaboksen). En af jagtformerne er den 
såkaldte jollejagt (også kaldet fællesfangst), 
der arrangeres som fællesjagter med mini-
mum fem både i vandet, og hvor der jages 
med jagtrifler ned til netop kaliber .30-06 
(7,62 mm). Under sådanne jagter (se i 
øvrigt faktaboksen) stævner jollerne ud, 
og hvis det lykkes at komme tilstrækkeligt 
tæt på en vågehval, bliver den beskudt af 
jægerne. Bådene gynger, så det er vanske-
ligt at ramme hvalerne, og skuddene kan 
derfor godt afsættes ret tilfældigt, og en 
stor del af projektilerne rammer typisk slet 
ikke hvalen. I sig selv er skuddene ikke 
dræbende, men skal blot svække og trætte 
hvalen, blandt andet ved at den lider blod-
tab. Til slut kan hvalen så aflives med spyd 
og lanser, når den ligger relativt passivt i 
havoverfladen. De to skud kan være afgivet 
som en bredside, altså således at flere jæ-
gere har skudt samtidigt, eller de kan være 
afgivet under forskellige vejrtrækninger, 
når den flygtende vågehval kortvarigt har 
været oppe ved overfladen for at trække 
vejret. Dette forbliver dog spekulationer, 

Jagt på vågehvaler 
 
Storhvaler er fredet i Grønlands fisketerritorium; dog er vågehval, finhval, grøn-
landshval og pukkelhval undtaget fra forbuddet. Vågehvaler jages i Norge, Island og 
Grønland, og de fanges tillige i havet omkring Antarktis via japansk harpunjagt samt 
lejlighedsvis i Alaska og Korea. Rådgivning om bæredygtig fangst af blandt andet 
vågehval gives af den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), hvor Inuits ret til 
at jage storhvaler til eget kødbehov eller af kulturelle grunde er undtaget det vedtagne 
moratorium fra 1986, der forbyder kommerciel hvalfangst. Desuden gives der også 
rådgivning om bæredygtig fangst gennem den Nordatlantiske Havpattedyr kommis-
sion (NAMMCO). Vågehvaler kan findes i åbenvandsperioden i havene omkring Øst- 
og Vestgrønland og kan ses helt op til 72°N (Hansen et al. 2018). I løbet af oktober 
måned migrerer hvalerne sydpå, hvor de tilbringer vinteren mellem 20-30°N, blandt 
andet i Caribien og vest for Afrika (Víkingsson and Heide-Jørgensen 2015).

I Grønland udsteder kommunalbestyrelsen licenser til fangst af vågehval til personer 
med gyldigt erhvervsjagtbevis, og som enten har et fartøj med godkendt harpunkanon 
samt brug af hvalgranater eller som har dispensation til fællesfangst (Anonym, 2018). 
Fællesfangst foregår fra jolle med deltagelse af mindst fem joller ved hver fangst, og 
fangsten foregår som et samarbejde mellem fangerne ved brug af rifler med en kaliber 
på mindst 7,62x63 mm (.30-06). Desuden er hver jolle udstyret med håndharpuner 
monteret med liner og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten syn-
ker. Vågehvaler må jages hele året; dog er det kun voksne vågehvaler, der må jages, og 
en effektiv aflivning skal foretages hurtigst muligt. Den største fangst af vågehval fore-
går i Vestgrønland (for nuværende lyder kvoten på 164 hvaler om året), hvor en del 
af kvoten udlægges som fællesfangst. I Østgrønland findes der ingen fartøjer udstyret 
med harpunkvoter, og derfor tages hele kvoten (for nuværende 20 hvaler om året) ved 
fællesjagt. I Norge er det tilladt at bruge ammunition med kaliber .375 med ”round 
nosed full metal jacket” som sekundær aflivningsmetode, hvis hvalen ikke dræbes 
øjeblikkeligt ved brug af harpun granat. Så vidt vides, er der aldrig fundet projektiler 
med kaliber .30-06 i vågehvaler i den norske fangst (Ryeng, person comments, 2022).

Balaenoptera-acutorostrata aground on the coasts of Brittany in February 1861. 
Marie-Firmin Bocourt (1819-1904) – Nouvelles Archives du Muséum d’histoire Naturelle (Wikimedia)

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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og den aktuelle jagtform og geografiske 
placering forbliver uafklaret. Der blev kun 
fundet et enkelt projektil i hvalen foruden 
det formodede skudhul i rygfinnen, og det 
ringe anslag kan forklare, hvorfor den slap 
væk fra fangerne. 

Grønlandske vågehvaler formodes at op-
holde sig i Caribien i maj måned (se fakta-
boksen), og den kan derfor sagtens tænkes 
at være død på vej imod Grønland og 
muligvis drevet rundt inden strandingen. 
Alternativt kan den være jaget i Norge og 
Island, men her er det forbudt at anvende 
projektiler med en diameter på under 9,52 
mm til jagt på vågehval, men dog lovlig til 
aflivning efter den lovligt er beskudt med 
korrekt ammunition. Vågehvalen kan der-
for i givet fald ikke have været jaget lovligt i 
Norge og Island med de nuværende regler. 
Jagtformen ville heller ikke være lovlig på 
Færøerne. Vågehvalen kan for så vidt også 
have været jaget eller ulovligt beskudt ved 
andre lande omkring Nordatlanten end de 
nævnte, idet kaliber .30-06 er en vidt ud-
bredt riffelkaliber.

KONKLUSION
Vågehvalen var en udvokset hun, og døds-
årsagen var som følge af betydeligt henfald 
ikke mulig at fastslå. Sandsynligvis er den 
død ved en ulykke eller ved akut sygdom, 
da den indeholdt føde i mavetarmkanalen 
og ikke var afmagret. Vågehvalen havde på 
et tidligere tidspunkt været beskudt med 
mindst et og sandsynligvis flere projektiler, 
hvilket dog ikke har været dræbende. 
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Af Peter Wind

Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF) kom 
til verden på den stiftende generalfor-
samling afholdt den 29. november 2011 
på Naturhistorisk Museum. Foreningens 
fundament blev skabt ved en sammen-
lægning af to naturhistoriske foreninger: 
Jydsk Forening for Naturvidenskab (JFN) 
stiftet i 1903 og Naturhistorisk Forening 
for Jylland (NFJ), der under navnet ’Na-
turhistorisk Forening af Lærere i Jylland’ 
blev stiftet den 15. januar 1911 og fra 1912 
under navnet NFJ. De to moderforeningers 
navne blev integreret i den jubilerende for-
enings navn. 

FORENINGENS TILBLIVELSE
Dialogen om fusionen af de to moderfor-
eninger blev ført mellem de to foreningers 
formænd, Arn Gyldenholm for JFN og 
Eigil Holm for NFJ, og var indledt et par 
år inden den stiftende generalforsamling 
i 2011. En vigtig brik i dette spil var at 
overføre til den nye forening den arv, som 
i 2003 var blevet testamenteret NFJ af et 
bortgået medlem, og som på det tidspunkt 
fortsat var af en betydelig størrelse. Derfor 
havde de to formænd søgt bistand hos en 
advokat til udfærdigelse af papirerne for 
fusionsgrundlaget på en juridisk korrekt 
måde til sikring af, at arven blev overført 
legalt til den nye forening.

På den stiftende generalforsamling blev 
Eigil Holm valgt som den nystiftede for-
enings første formand, idet Arn Gylden-
holm ikke ønskede at fortsætte. Den nystif-
tede forening havde en programerklæring 
om at arrangere mange ekskursioner, 
foredrag, konferencer og udvide Flora og 
Fauna med oversigtsartikler samt artikler 
på grundlag af afholdte foredrag, ekskur-
sionsberetninger og andet af almen (red. 
naturhistorisk) interesse. På den stiftende 
generalforsamling blev følgende valgt til 
bestyrelsen, så der var en ligelig fordeling 
af bestyrelsesmedlemmer fra de to moder-
foreninger: Amdi Nedergaard (JFN), Flem-
ming Vesterholm Jørgensen (JFN), Henrik 

Sell (NFJ), Ophelia Achton (JFN), Per Egge 
Rasmussen (NFJ), Pernille Tønnesen (JFN) 
og Peter Wind (NFJ). Dan Ræder Knudsen 
(JFN) og Peer Høgsberg (NFJ) blev valgt 
som suppleanter, mens Frank Jensen og 
Lars Bøgh blev valgt som revisorer, idet de 
begge havde bestridt revisorhvervet i NFJ. 
Fusionen betød samtidig, at JNF fremover 
havde to pladser i Naturhistorisk Museums 
bestyrelse, hvor de to moderforeninger for-
inden havde to hver.

I lederen i Flora og Fauna 118.1 skrev re-
daktørerne: ’I 2010 søsatte foreningen bag 
Flora og Fauna (Naturhistorisk Forening 
for Jylland, NFJ) et samarbejde med søster-
foreningen Jydsk Forening for Naturviden-
skab (JFN). NFJ har altid primært været 
en forening, der udgav Flora og Fauna og 
afholdt konferencer, og vi følte, at vi mang-
lede et levende foreningsliv – også i bladet. 
JFN var derimod ved hjælp af en ny og 
aktiv bestyrelse blevet revitaliseret med et 
betydeligt foreningsliv og medlemstal. De 
to foreninger er ultimo 2011 fusioneret til 
Jydsk naturhistorisk Forening (JNF).’
 Ved den ordinære generalforsamling 
den 24. februar 2015 meddelte Eigil Holm, 
at han ønskede at træde tilbage som for-
mand og forlade bestyrelsen. I stedet blev 
Inga Kofoed Andersen indvalgt i bestyrel-
sen. På det efterfølgende konstituerende 
bestyrelsesmøde blev Inga udpeget som 
formand for foreningen, hvilket hun fortsat 
er. Bestyrelsen besluttede ved samme lejlig-
hed at udnævne Eigil Holm til foreningens 
første æresmedlem som tak for den store 
indsats, han havde ydet dels som formand 
for NFJ siden 2001 dels i arbejdet med at 
sammenføre de to moderforeninger og dels 
hans engagement i bestyrelsen for Naturhi-
storisk Museum.

FORENINGENS VIRKE
Nyhedsbreve
Et af bestyrelsens første initiativer efter 
konstitutionen var at indhente med-
lemmernes email-adresser for at kunne 
iværksætte og styrke en hurtig og nem 
kommunikation med medlemmerne. Initi-
ativet resultererede også i udarbejdelsen af 
nyhedsbreve. Det første blev udsendt den 
17. januar 2012 med omtale af foreningens 
ordinære generalforsamling tirsdag den 
7. februar 2012 kl. 19 på Naturhistorisk 
Museum. Dagsordenen for generalforsam-
lingen var optrykt i nyhedsbrevet. Efter 
generalforsamlingen blev der annonceret 
et foredrag med titlen ’Læsø og Anholt, set 
fra luften og fra jorden’, som formanden 
Eigil Holm holdt.

Siden er nyhedsbrevene blevet udsendt i 
en lind strøm til foreningens medlemmer, 
til foreningens samarbejdspartnere, til 
naturinteresserede personer og til biologi-
studerende ved Aarhus Universitet, der alle 
har tilkendegivet interesse for at modtage 
foreningens nyhedsbreve, en arv fra JFN. 
Nyhedsbrevene benyttes til at omtale kom-
mende foredrag og ekskursioner, andre 
arrangementer af naturhistorisk interesse 
og reklamere for søsterforeningers arrange-
menter, samt ikke mindst til at annoncere 
den årlige, ordinære generalforsamling.
Nyhedsbrevene blev snart forsynet med et 
smukt brevhoved designet af Dan Ræder 
Knudsen. Brevhovedet indeholder dels 
foreningens navn og etablerings år, et inte-
rimistisk, hjerteformet logo med forenings-
navnets initialer og et bestrålet sneglehus 

Brevhovedet blev samtidig anvendt på 
foreningens hjemmeside. Det blev fra og 
med nyhedsbrev nr. 90 og på hjemmesiden 
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afløst af det nuværende, der viser et land-
skabsbillede, hvor både foreningens navn 
og ’Flora og Fauna’ optræder. Det blev 
samtidig forsynet med foreningens nye, 
enkle logo, læs herom nedenfor.

Nyhedsbrevene blev fra begyndelsen i 2012 
udarbejdet af Eigil Holm indtil hans afgang 
som formand for foreningen. Skrivearbej-
det blev i 2015 overtaget af Peter Wind, 
mens Ole Jensen sørgede for layout. I skri-
vende stund er nyhedsbrev nr. 114 dateret 
14. november 2022 det seneste i rækken.

Foreningens arrangementer
Foreningen har tre forskellige overordnede 
arrangementstyper. De er, at 1) afholde 
foredrag om naturhistoriske emner, 2) ar-
rangere ekskursioner med et naturhistorisk 
indhold og 3) planlægge naturhistoriske 
temadage enten i eget regi eller i samarbej-
de med vores søsterforeninger i Østjylland. 
Søsterforeningerne har siden foreningens 
stiftelse været Danmarks Naturfred-
ningsforening, Aarhus-afdelingen, Dansk 
Botanisk Forenings Jyllandskreds, Dansk 
Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen 
for Østjylland, Foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme og Østjysk Biolo-
gisk Forening samt i begyndelsen Aarhus 
Entomolog klub.

Bestyrelsen har haft som målsætning, at 
der som minimum planlægges og afvikles 

et månedligt arrangement. Foredragene er 
blevet afholdt i auditoriet på Naturhistorisk 
Museum – nu efter restaureringen – fra 
december 2021 MindLab – primært i pe-
rioden oktober til marts i året efter. Der er 
i snit blevet afholdt fem til seks foredrag i 
vinterperioden. Ekskursionerne er typisk 
blevet afviklet i perioden april til oktober 
med en pause i skolernes sommerferie. 
Der er tilsvarende i snit blevet afholdt 
fem til seks ekskursioner årligt. Det har 
enten været ekskursioner med et specifikt 
fagligt, natur historisk indhold målrettet 
f.eks. hjorte brunst, flagermus, svampe eller 
orkidéer eller med et tematisk sigte f.eks. 
naturgenopretning, rewilding eller natur-
nationalparkproblematik. De årlige tema-
dage blev fra 2012 først afholdt i auditoriet 
på Naturhistorisk Museum. 
 
Da auditoriets kapacitet blev for lille, gen-
nemføres temadagene fra 2018 i auditorier 
med større kapacitet på Aarhus Universi-
tets Matematisk Institut.

Her følger en oversigt over de afholdte 
arrangementer fra 2012 til 2022 med an-
givelse af de ansvarlige foredragsholdere 
og ekskursionsledere. Eksterne foredrags-
holderes og ekskursionslederes tilhørs-
forhold er nævnt, mens det ikke er nævnt 
for foreningens egne foredragsholdere og 
ekskursionsledere. Nærmere beskrivelser af 
de enkelte arrangementer herunder forom-

taler og ekskursionsberetninger kan findes 
på foreningens hjemmeside under fanebla-
det ’Arrangementer’.

Foredrag
2012
• 7. februar. Foreningens ordinære gene-

ralforsamling efterfulgt af: Læsø og An-
holt set fra luften og fra jorden v. Eigil 
Holm

• 20. marts. Naturens sangskat v. Morten 
DD Hansen, museumsinspektør

• 16. april. Lille Vildmose v. Jakob Konne-
rup, naturvejleder

• 19. oktober. Rovdyrene i det danske kul-
turlandskab v. Sussie Pagh

• 20. november. Fra blokmark til birke-
skov v. Jon Feilberg

2013
• 22. januar. Naturhistoriens logiske 

grundlag v. Jens Morten Hansen, stats-
geolog

• 5. februar. Bhutans natur ved seniorfor-
sker v. Thomas Secher Jensen og natur-
fotograf Jens Kirkeby

• 9. marts. Foreningens ordinære general-
forsamling efterfulgt af: En kilden sag v. 
Jens Reddersen

• 28. marts. ’Rævehvalpen’ - en bog om en 
rævehvalp og dens oplevelser v. Sussie 
Pagh og Morten Hilmer, naturfotograf

• 9. april. Danmarks naturkanon v. Eigil 
Holm

Det gamle auditorium på Naturhistorisk Museum, 2013 og det største auditorium på AU er fyldt til randen, 2018. Foto: Peter Wind.
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• 9. oktober. Status og udvikling for træk-
fugle i Vadehavet gennem 30 år v. Kar-
sten Laursen, Aarhus Universitet

• 5. november. Om Fil Søs restaurering v. 
Svend Bichel, formand for Naturrådet 
for Filsø

• 3. december. Turen går til Cuba v. Anne 
Murmann

2014
• 28. januar. En fuglekikkers bekendelser 

v. Kent Olsen, Naturhistorisk Museum
• 4. marts. Foreningens ordinære general-

forsamling efterfulgt af: Naturhistorisk 
Museum bag kulisserne v. Henrik Sell

• 6. maj. Singapore en by i regnskoven v. 
Ophelia Achton

Bier som filmstjerner v. Eigil Holm

2015
• 20. januar. Bier som filmstjerner v. Eigil 

Holm
• 24. februar. Foreningens ordinære ge-

neralforsamling efterfulgt af: Ulvene i 
Danmark v. Thomas Secher Jensen

• 14. november. Temadag om ’Naturfor-
holdene i Dronningens nordlige besid-
delser’

2016
• 14. januar. Edderkoppernes biologi v. 

Søren Toft, Aarhus Universitet
• 8. februar. Foreningens ordinære gene-

ralforsamling efterfulgt af: Strejftog i 
Australiens natur v. Eigil Holm

• 14. april. Naturgenopretningen i Lille 
Vildmose v. Jakob Palsgaard Andersen, 

Aage V. Jensens Naturfond
• 12. november. Temadag: Spirende biolo-

ger

2017
• 25. januar. Rejseforedrag om Estland v. 

Peter Wind
• 21. februar. Skovforvaltning v. Steffen 

Bengtsson, konsulent
• 22. marts. Foreningens ordinære gene-

ralforsamling efterfulgt af: Drikkevand 
v. Inga Kofoed Andersen

• 18. april. Nationalpark Thy v. Else Øster-
gaard Andersen, sekretariatsleder

• 22. november. Rejsen til verdens ende 
– 10.000 km. sejltur blandt pingviner, 
albatrosser, havfugle og sæler fra New 
Zealand over Sydhavet og Ross-havet til 
Antarktis v. Hans-Erik Jensen

2018
• 23. januar. Ecuador – ama la vida – rej-

sen til et andet kontinent med en frem-
medartet og spændende flora og fauna  
v. Peter Wind

• 20. februar. Lægeurternes historie v. 
Anne Murmann Hansen

• 20. marts. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Naturforhol-
dene i Costa Rica v. Hans-Erik Jensen

• 29. oktober. Kystsikring – hvem skal be-
tale? V. Inga Kofoed Andersen

• 28. november. Montenegro – en natur-
mæssig perle på Balkan v. Peter Wind

• 11. december. Temadag: Spirende bio-
loger i samarbejde med studerende ved 
Institut for Bioscience ved Aarhus Uni-
versitet.

2019
• 31. januar. Naturoplevelse på Tasmanien 

v. Ditte Arp Jensen & Bjarke Madsen, 
begge Aarhus Universitet

• 21. februar. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Madagaskar 
– enestående natur der hastigt forsvin-
der v. Hans-Erik Jensen

• 26. marts. Fugle i Farver – farvestrålen-
de og mærkværdige fugle fra verdens 
fuglerigeste land Colombia v. Hans-Erik 
Jensen

• 3. oktober. Temaaften om invasive arter 
v. Steffen Larni Nielsen, konsulent og 
Hans Erik Svart, tidligere biolog i Miljø-
ministeriet

• 6. november. Rejseforedrag om en tur 
til Costa Rica v. Bente og Amdi Neder-
gaard

• 27. november. Myrer og biodiversitet v. 
Mogens Gissel Nielsen, Aarhus Univer-
sitet

2020
• 28. januar. Mod nordligere himmelstrøg 

v. Bente og Amdi Nedergaard samt Peter 
Wind

• 18. februar. Habitatdirektivets betydning 
for beskyttelsen af den danske natur og 
resultatet af den nationale afrapporte-
ring v. Jesper Fredshavn og Ole Therkel-
sen, Aarhus Universitet

• 3. marts. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Aloha from 
Hawaii v. Inga Kofoed Andersen

• 30. september. Kamchatka v. Hans-Erik 
Jensen

• 28. oktober. To biologer i det centrale 
Mexico v. Cecilie Lohse Mielec og Mi-
chael Straarup Nielsen, Aarhus Univer-
sitet. Aflyst p.gr.a coronapandemien

• 15. december. Udviklingen blandt 
danske dagsommerfugle v. Emil Bjerre-
gaard, studerende. Aflyst p.gr.a corona-
pandemien

2021
• 19. januar. Nordens kloge kragefugle v. 

Sussie Pagh. Udsat p.gr.a. coronapande-
mien

• 17. november. Byens natur v. Nina Tofte, 
naturformidler

• 4. marts. Foreningens ordinære general-
forsamling afholdt virtuelt

• 28. september. Nordens kloge kragefugle 
v. Sussie Pagh, Aalborg Universitet

• 2. november. Danmarks vildtvoksende 
orkidéer v. Peter Wind

• 9. december. Udviklingen blandt danske 
dagsommerfugle v. Emil Bjerregaard, 
studerende. Aflyst
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2022
• 25. januar. Klægbanken – en isoleret 

øgruppe i Ringkøbing Fjord v. Jens Tang 
Christensen og Thomas Bregnballe, beg-
ge Aarhus Universitet

• 3. februar. Ulven i Danmark v. Thomas 
Boesdal, ulveovervåger

• 22. februar. To biologer i det centrale 
Mexico v. Cecilie Lohse Mielec og Mi-
chael Straarup Nielsen, Aarhus Univer-
sitet

• 8. marts. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Surtsey: et 
biogeografisk feltstudium gennem et 
halvt århundrede v. Henning Adsersen, 
Københavns Universitet

• 8. november. En naturhistorisk tur til 
Galapagos v. Hans-Erik Jensen

• 28. november. Bier v. Yoko Dupont, 
 Aarhus Universitet

Ekskursioner
2012
• 15. maj. Simested Å v. Per Egge Rasmus-

sen
• 24. maj. Staksrode Skov v. Peter Wind
• 9. juni. Randbøl Hede v. Peer Høgsberg
• 4. august. Tur til Lille Vildmose v. Jakob 

Konnerup, naturvejleder og Peter Wind
• 18. august. Fra Snaptun Havn til Hunds-

hage Klit v. Eigil Holm
• 22. september. Ejrslev Molermuseum. 

2013
• 4. maj. Randbøl Hede v. Peer Høgsberg
• 23. maj. Trelde Næs v. Peter Wind
• 29. juni. Fil Sø v. Jens Rye Larsen, kon-

sulent og Peter Wind
• 17. august. En husdyrgræsning helt ude 

på overdrevet, Mols v. Jens Reddersen
• 14. september. Stenene på stranden ved 

Ørnereden v. Eigil Holm

2014
• 22. maj. Staksrode Skov v. Peter Wind
• 17. juni. Lægeplanter og troldomsurter i 

Botanisk Have v. Ophelia Achton
• 28. juni. Buderup Bjergeskov og Ør-

nehøje overdrev v. Aage Pedersen og 
Terkel Arnfred, begge Dansk Botanisk 
Forening og Peter Wind

• 9. august. Stenene på stranden ved Ør-
nereden v. Eigil Holm

• 6. september. Kilder i Rold Skov v. Peter 
Wind

2015
• 18. april. Klosterheden ved Lemvig for 

at se bævere v. Karen Seierøe Barfod, 
ph.d.-studerende

• 9. maj. Ud og se på krybdyr i Søhøjlan-
det v. Jan Kjærgaard, naturvejleder

• 19. maj. Aftentur til Egå Engsø (fugle-
kikkertur) v. Ole Jensen

• 20. juni. Tur til Tunø v. Amdi Neder-
gaard

• 26. september. Det store Vandskel v. 
Inga Kofoed Andersen og Peter Wind

• 15. oktober. Svampetur til Marselisborg-
skovene v. Peer Høgsberg, naturvejleder 
og Peter Wind

2016
• 14. maj. Randbøl Hede v. Peer Høgs-

berg, naturvejleder
• 11. juni. Mærk geologien i Rebild Bak-

ker v. Kirstine Skov Nielsen, Natursty-
relsen

• 6. august. På jagt efter rester af brun-
kulsleje i Midtjylland v. Anders Lykke, 
geolog og Peter Wind

• 1. oktober. Tur til elgeland og krondyr i 
brunst i Lille Vildmose v. Amdi Neder-
gaard

• 18. oktober. Svampetur i Fløjstrup Skov 
v. Anders Lykke, svampeekspert og Pe-
ter Wind

2017
• 6. maj. Dambrugsområder ved Hald Sø 

og ved Karup v. Knud Rasmussen, pro-
jektleder, Rikke Trachsel og Peter Wind

• 31. maj. Staksrode Skov v. Peter Wind
• 21. juni. Vorup Enge ved Randers v. Lars 

Maagaard, Naturvejleder
• 26. august. Nationalpark Thys nordlige 

del v. Else Østergaard Andersen, sekre-
tariatsleder og Amdi Nedergaard

• 25. oktober. Svampetur i Fløjstrup Skov 
v. Anders Lykke, svampeekspert og  Peter 
Wind

2018
• 21. april. Rewilding på Molslaboratoriets 

arealer v. Henrik Sell
• 5. maj. Den genoprettede Gyldensteen 

Strand på Nordfyn v. Jens Bækkelund, 
naturvejleder og Amdi Nedergaard

• 28. maj. Orkidéparadiset Trelde Næs v. 
Peter Wind

• 8. september. Den genoprettede Filsø v. 
Amdi Nedergaard og Peter Wind

• 12. oktober. Svampetur til Kalø Heste-
have v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

2019
• 27. april. Eskelund – fra stenalderbo-

plads til losseplads til naturperle v. Lars 
Brøndum

• 9. juni. Katbjerg Odde – en naturperle 
ved Mariager Fjord v. Per Egge Rasmus-
sen og Peter Wind

• 4. august. På tur mellem vildheste 
og vildkvæg i Mols Bjerge v. Lars Brøn-
dum

• 11. oktober. Svampetur til Kalø Heste-
have v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

2020
• 25. april. Fussingø Skovene v. Jan Høj-

land, Naturstyrelsen, udsat p.gr.a. coro-
napandemien

• 13. juni. Jyllands orkidémekka Staksrode 
Skov v. Peter Wind

• 26. september. Svampetur til Ringelmo-
se Skov v. Anders Lykke, svampeekspert 
og Peter Wind

2021
• 27. februar. Vinterbotanik med fokus 

på bestemmelse af træer og buske i 
vintertilstand v. Peter Wind i samar-
bejde med Dansk Botanisk Forenings 
Jyllandskreds. Aflyst p.gr.a. coronapan-
demien

• 20. marts. Flagermustur til Daugbjerg 
Kalkgruber v. Morten Elmeros, Aarhus 
Universitet. Aflyst p.gr.a. coronapande-
mien

• 24. april. Fussingø Skovene v. Jan Høj-
land, Naturstyrelsen
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• 27. maj. Orkidéparadiset Trelde Næs v. 
Peter Wind

• 22. juni. Kasted Mose v. Peter Wind
• 21. august. Mølgård Overdrev ved Gu-

denåen v. Peter Wind
• 11. september. Livø v. Per Egge Rasmus-

sen
• 9. oktober. Hjortebrølstur til Hindsgavl 

Dyrehave v. Per Egge Rasmussen. Udsat
• 23. oktober. Svampetur til Ringelmose 

Skov v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

2022
• 2. april. Flagermustur til Daugbjerg 

Kalkgruber v. Morten Elmeros, Aarhus 
Universitet

• 30. april. 10 års jubilæumsarrangement 
på Mols Laboratoriet v. bestyrelsen. 
Rundtur på Mols Laboratoriets arealer 
v. Morten DD Hansen, Naturhistorisk 
Museum

• 4. maj. Forårsaftentur til Forstbotanisk 
Have for at nyde forårsfloret v. Peter 
Wind

• 2. juni. Aftenorkidétur til Hørret Skov 
med Uller Eng v. Amdi Nedergaard og 
Peter Wind

• 21. juni. Aftentur til Tingvad Kær v. Pe-
ter Wind

• 24. juli. Naturtur til Sprogø + evt. gåtur 
ved Knudshoved v. Ole F. Jensen og Pe-
ter Wind

• 20. august. Det store Vandskel v. Peter 
Wind

• 4. oktober. Svampetur til Ringelmose 
Skov v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

• 14. oktober. Hjortebrølstur til Hindsgavl 
Dyrehave v. Per Egge Rasmussen

Fælles temadage
• 3. marts 2012. Danmarks arter
• 2. marts 2013. Naturovervågning – 

hvorfor og hvordan?
• 16. marts 2014. Krig og fred i naturen
• 21. marts 2015. Nye arter i Danmark
• 5. marts 2016. Brutale ændringer i land-

skabet
• 18. marts 2017. Du danske strand
• 17. marts 2018. Fremtidens naturfor-

valtning og naturfredning
• 16. marts 2019. Behøver biodiversiteten 

kunstigt åndedræt?
• 14. marts 2020. Hvordan bliver der plads 

til naturen i Danmark? Udsat på grund 

af coronapandemien
• 8. oktober 2022. Hvordan bliver der 

plads til naturen i Danmark?

Flora og Fauna
I 1899 udgav kommunelærer i Esbjerg A.C. 
Jensen-Haarup det første nummer af Flora 
og Fauna med undertitlen ’Aarbog for Na-
turvenner og naturhistoriske Samlere’ – et 
navn tidsskriftet beholdt til og med 1907. 

I 1908 skiftede tidsskriftet navn til ’Flora 
og Fauna. Aarbog for Naturhistorie’. Ved 
stiftelsen af ’Naturhistorisk Forening af 
Lærere i Jylland’ i 1911 overdrog A.C. Jen-
sen-Haarup, der da var flyttet til Silkeborg, 
tidsskriftet nu med det forenklede navn 
’Flora og Fauna’ til foreningen vederlags-
frit. I 1913 blev årshæftet forside prydet 
med en stregtegning.
 
Fra 1915 og indtil 2018 kom en årgang til 
at indeholde flere hæfter, der blev udsendt 
fortløbende i løbet af året. Fra 2020 blev 
Flora og Fauna igen udgivet som et årshæf-
te, idet de enkelte artikler nu kommer på 
foreningens hjemmeside så snart, de har 
været gennem den redaktionelle proces. 
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Herved opnås, at artiklerne hurtigt kom-
mer ud, og at de ikke skal vente indtil, et 
helt hæfte er samlet.

Samtidig med Jydsk Naturhistorisk For-
enings oprettelse skiftede Flora og Fauna 
fra og med 118. årgang format til det nu-
værende udseende og størrelse. Redaktio-
nens medlemmer var på det tidspunkt Jon 
Feilberg, ansvarshavende, Jens Reddersen 
og Sussie Pagh.

Jydsk Naturhistorisk Forenings nye logo
Foreningens tidligere revisor, Lars Bøgh, 
overtog i 2019 Naturhistorisk Museum 
opgaver i forbindelse med kommunikation 
med omverdenen og booking af lokaler. 
Lars efterlyste i den forbindelse, om JNF 
havde et entydigt logo, som han kunne 
anvende i forbindelse annonceringen af 
foreningens aktiviteter på museets hjem-
meside. 

Da foreningen ikke rådede over et deci-
deret, visuelt logo, opfordrede forenin-
gens bestyrelse bestyrelsesmedlem Rikke 
 Trachsel til at udarbejde forslag til et 
visuelt, enkelt og let genkendeligt logo for 
foreningen. Rikke udarbejdede adskillige 
smukke forslag til et logo i både en cirku-
lær og firkantet ramme. Foreningens besty-
relse valgte det enkleste uden omgivende 
ramme.

I forbindelse med udarbejdelse af logo 
havde Rikke følgende tanker:  ’Jeg har 
leget med en del ideer og nogle af dem 
jeg er mest tilfreds med, er vedhæftet. Jeg 
har bl.a. arbejdet meget med ideen om et 
logo med en guldsmed – da den om noget 
måske kunne være perfekt match til ordet 
naturhistorisk (fortid, nutid og vil sandsyn-
ligvis også overleve langt ind i fremtiden) 
samtidig med, at den mere eller mindre i 
forskellige stadier både dækker vand, jord 
og luft.  En anden ide er ud fra ideen om et 
dobbelt/todelt logo [red. Flora og Fauna], 
hvor det ene vil blive brugt, når logo skal 
trykkes/formidles lille i størrelse og visa 
versa – her har jeg brugt hvid okseøje, da 
det er Danmarks uofficielle nationalblomst 

[red. For bestyrelsen giver vingefanget 
mere en association til blomsten hos Hvid 
Åkande]. Husk at et logo skal være nemt at 
genkende i alle størrelser.’ 
 Ovenfor ses det logo, som bestyrelsen 
blev enige om, idet det er udført med én 
streg af varierende tykkelse:

For at synliggøre foreningens ledere ved 
udendørs arrangementer har bestyrelsen 
anskaffet i 2021 dels gule vestes med for-
eningens navn, Flora og Fauna og logoet 
på vestens bagside dels badges med samme 
indhold. Begge dele blev taget i brug på 
Fussingøturen den 24. april 2021.

Jydsk Naturhistorisk Forening og Natur-
historisk Museum
Jydsk Naturhistorisk Forening har videre-
ført og fastholdt de stærke bånd, som de to 
moderforeninger havde til Naturhistorisk 
Museum. Af beretningen om Naturhisto-
risk Forening for Jyllands 50-års jubilæum 
i Flora og Fauna 67 årgang fremgår, at ’Det 
samlervirke, foreningen præsterede, måtte 
naturligvis give et synligt resultat. Der be-
gyndte at hobe sig materiale op [red. til op-
bygning af en samling til belysning af den 
danske fauna], og ved generalforsamlingen 
i 1915 kunne man meddele, at foreningen 
var i gang med at tilvejebringe en natur-
historisk samling med hjemsted i Århus, 
altså begyndelsen til Naturhistorisk Muse-
um i Århus. Fra 1916 modtog foreningen 
[red. økonomisk] støtte fra Århus byråd 
til dette formål. I 1940 var det kommet 
så vidt, at museet kunne flytte i eget hus 
i universitetsparken under ledelse af den 
nyudnævnte direktør, dr. phil. H.M. Tham-
drup. Det kan ikke nægtes, at foreningens 
medlemmer med nogen stolthed kan se 
på det smukke museum og tænke på, at 
nogle af initiativtagerne til oprettelsen af 
en arbejdende videnskabelig naturhistorisk 
institution i Jylland er at finde blandt vores 
forenings pionerer, og at en del af museets 
værdifulde samlinger er bragt til veje af 
vores medlemmer.’

De to moderforeninger var således hver 
på deres måde drivkræfter bag oprettelsen 

af Naturhistorisk Museum i Århus. Med 
økonomisk støtte fra Aarhus Byråd fik 
medlemmerne af Naturhistorisk Forening 
for Jylland samlet et betydeligt materiale 
af bl.a. danske insekter og fugle. Byrådet 
stillede samtidig velvilligt otte lokaler på 
den øverste etage af Læssøesgade Skole i 
Aarhus til rådighed for de første samlinger, 
inden de i 1941 kunne overflyttes til den 
nuværende bygningsmasse af gule mursten 
i Universitetsparken.

I den forbindelse skal følgende indledende 
og afsluttende sætninger fra H.M. Tham-
drups hilsen til den jubilerende forening 
citeres her: ’Naturhistorisk Forening for 
Jylland og Naturhistorisk Museum i År-
hus er knyttet sammen med stærke bånd.’ 
’I betragtning af de traditioner, museets 
hidtidige virke har fulgt med hensyn til det 
nærmest mulige samarbejde mellem alle 
kredse af naturinteresserede – amatører og 
professionelle – til gensidig gavn og glæde, 
vil det være naturligt at slutte denne jubi-
læumsartikel med ønsket om, at det gode 
samarbejde, der gennem de mange år har 
bestået mellem den jubilerende forening og 
museet, i de år, der kommer, yderligere må 
kunne udbygges og styrkes.’

De af Thamdrup omtalte stærke bånd er 
fortsat gældende og videreført af Jydsk 
Naturhistorisk Forening ved, at foreningen 
som nævnt ovenfor er repræsenteret i mu-
seets bestyrelse med to medlemmer, nemlig 
foreningens formand, geolog Inga Kofoed 
Andersen, og seniorforsker, emeritus Aksel 
Bo Madsen, Aarhus Universitet. Hermed 
bidrager foreningen til at få en så bred-
spektret bestyrelse for museet som muligt, 
hvor det især er den formidlingsmæssige 
og videnskabelige side af museets arbejde, 
som foreningens bestyrelsesrepræsentanter 
lægger vægt på.

I eftersommeren 2020 anmodede Na-
turhistorisk Museums direktør om 100 
donationer à minimum 200 kr. per stk., for 
at museets ledelse kunne søge momskom-
pensation ved SKAT. En sådan anmodning 
ville foreningens bestyrelse naturligvis ikke 
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sidde overhørig, så en donation af en pas-
sende størrelse blev naturligvis bevilliget 
til at understøtte foreningens ’barns’ ønske 
om at søge momskompensation. Museets 
økonomiske mål blev nået.

I 2021 kunne Naturhistorisk Museum såle-
des den 10. maj 2021 markere dens 80-års 
jubilæum i de gule murstensbygninger i 
Universitetsparken. I den anledning var 

foreningen med til at hylde museet ved 
at give det en smuk skulp-

tur af en Hus-Skade 
(Pica pica) udført af 

kunstneren Erling 
Mørch. 

Foto: Ole F. Jensen.

10 års jubilæums-
festen

På grund af corona-
pandemien blev foreningens 

10 års festligheder først afholdt lørdag 
den 30. april 2022. Arrangementet blev 
holdt på Molslaboratoriet. Her er dagens 
program:

Kl. 10  Modtagelse med brød samt kol-
de og varme drikkevarer

Kl. 10.30  Markering af Jydsk Naturhisto-
risk Forenings 10-års jubilæum 
ved formand Inga Kofoed og 
kasserer Peter Wind. Her er der 
mulighed for at andre kan bede 
om ordet. Dette punkt planlæg-
ges afholdt på terrassen.

Kl. 12.00  Jubilæumsfrokost
Kl. 13.30 Rundtur på Molslaboratoriets 

arealer, hvor museumsinspektør 
Morten DD Hansen vil fortælle 
om de aktiviteter, Naturhistorisk 
Museum gennemfører på area-
lerne

Kl. 16.30 Forfriskning
Kl. 17.00 Det officielle jubilæumsprogram 

er slut
Kl. 18.30 Jubilæumsmiddag

I jubilæums arrangement deltog 31 for-
eningsmedlemmer og inviterede gæster 
inklusive foreningen bestyrelse. Arrange-
mentet var begunstiget af lunt, vindstille, 
skyfrit forårsjubilæumsvejr. Det betød, at 
alle udendørs aktiviteter kunne gennem-
føres.

Den officielle markering af foreningens 
10-års jubilæum kunne således gennem-
føres på Molslaboratoriets terrasse, hvor 
foreningens formand holdt den officielle 
jubilæums tale og lagde her vægt på for-
eningens virke med hensyn på at videre-
bringe viden og beskyttelse af den danske 
natur. Blandt de indbudte gæster var 
direktøren for Naturhistorisk Museum, Bo 
Skaarup, der i sin hyldesttale lagde vægt 
på det gode samarbejde, inspiration og 
opbakning, som dels vores forening dels 
andre at Østjyllands grønne foreninger har 
for museets virke. Direktøren benyttede 
lejligheden til at forære foreningen museets 
jubilæumsbog ’Vild tid’ og en smuk blom-
sterbuket.

Bestyrelsen benyttede også begivenheden 
til at takke Jens Reddersen for hans man-
geårige virke som chefredaktør for Flora 
og Fauna. Jens blev ved samme lejlighed 
udnævnt til æresmedlem af foreningen.

I forbindelse med udnævnelsen til æres-
medlem fik Jens overrakt en gavekurv af 
formanden, Inga Kofoed (se billedet oven-
for).

Efter talerne blev deltagerne fordelt på fire 
borde og fik stillet spørgsmål til diskussion 

om foreningens virke og forslag til et for-
sat godt samarbejde med og idémæssige 
forbedringer af samarbejdsforholdet med 
Naturhistorisk Museum.

Efter frokosten ledte Morten DD Hansen 
os rundt på laboratoriets arealer og berette-
de om de udfordringer, som Naturhistorisk 
Museums videnskabelige rewilding projekt 
medførte – både positive som negative. Vi 
fik et indblik i det problematiske omfang, 
som opvæksten af Gyvel (Cytisus scoparius) 
udgør, ligesom vi blev informeret grundigt 
om problemstillingen omkring muligheden 
for eller undgåelsen af tilskudsfodring af de 
udsatte kreaturer. På sletten havde vi glæ-
den af at observere en hoppe med diende 
føl (se billedet på årsskriftets forside).

Samtidig viste Mariehøneedderkop (Eresus 
sandaliatus) sig fra sin smukkeste side. Ar-
ten forekommer udelukkende i Jylland og 
ynder sandede steder på sydeksponerede 
skråninger. Den er rødlistevurderet i kate-
gorien næsten truet (NT).

Efter afslutningen af det officielle program 
deltog 19 i den fælles aftenspisning.

Mariehøneedderkop han.  
Foto: Amdi Nedergaard, 30. april 2022. 

Foto: Amdi Nedergaard, 30. april 2022. Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum introducerer eftermiddagens tur.  
Foto: Amdi Nedergaard, 30. april 2022.
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Af Peter Wind

FLAGERMUSTUR
Lørdag den 2. april kl. 16
Med to års corona forsinkelse lykkedes det 
at gennemføre den annoncerede flager-
mustur til de privatejede Daugbjerg Kalk-
gruber. 25 voksne og 2 drenge deltog i tu-
ren, der startede på kalkgrubernes P-plads. 
Herfra vandrede vi gennem Daugbjerg 
Krat til grubernes indgang, hvor flagermu-
sekspert, seniorrådgiver Morten Elmeros 
fra Aarhus Universitet tog imod os. Under-
vejs til indgangen glædede det penneføre-
ren, at især bregnerne Hjortetunge (Asple-
nium scolopendrium) og i mindre omfang 
Almindelig Skjoldbregne (Polystichum 
aculeatum) have bredt sig på kalkknoldene 
omkring indgangen til kalkgruberne.
 Morten ledte os ind i de snævre kalk-
gruber, hvor flere arter af flagermus fortsat 
hang i dvale på kalk væggene, mens nogle 
var vågnet fra vinter dvalen og svirrede om 
ørerne på os. Kalkgruberne er kendt som 
vinterdvalested for bl.a. Brandts Flagermus 
(Myotis brandti), Damflagermus (M. dasy-
cneme), Frynse flagermus (M. nattereri) og 
Vandflagermus (M. daubentonii).
 Turen afsluttedes med en på alle måder 
kold aftensspisning i kalkgrubernes uop-
varmede, non-licensed restaurant, hvor vi 
fik serveret en meget velsmagende tapas fra 
en lokal leverandør. 

FORÅRSTUR TIL  
FORSTBOTANISK HAVE
Onsdag den 4. maj
 På opfordring fra medlemmer af Jydsk 
Naturhistorisk Forenings sørgede forenin-
gens bestyrelse for en tidlig forårsekskur-
sion til Forstbotanisk Have i den sydlige 
udkant af Århus. Haven er et ekstensivt 
drevet parkanlæg med mange buske og 
træer, hvoraf hovedparten er af eksotisk 
herkomst. Jordbunden består overvejende 
af muld, men morbund forekommer især 
omkring kæmpehøjen midt i haven. Et 
vandløb med opstemmede søer løber midt 
gennem haven, hvor der vokser ens større 
bestand af Kæmpe-Star (Carex pendula). 
De har spredt sig herfra og forekommer nu 

flere steder i haven. Vi kunne glæde os over 
det tidligt blomstrende forårsflor, der bl.a. 
omfatter Hvid Anemone (Anemone nemo-
rosa), Gul Anemone (A. ranunculoides), 
Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris), 
Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava), Li-
den Lærkespore (C. intermedia), Krat-Viol 
(Viola riviniana), Skov-Viol (V. reichen-
bachiana) og ikke mindst den klorofylløse 
snylteplante på haven poppeltræer Skælrod 
(Latraea squamaria).

AFTENORKIDÉTUR TIL  
HØRRET SKOV
Torsdag den 2. juni
Dette års orkidétur var henlagt til Hørret 
Skov, ejet af Århus Kommune. Turen tog 
sit udgangspunkt fra P-pladsen på skovens 
østside. Herfra vandrede vi ad den nordlige 
skovvej mod vest for siden at gå mod syd 
ad den vestlige skovvej. Ved en markant, 
men noget skjult sten drejede vi mod vest 
ad en mindre skovsti. Tæt på skovbrynet 
kronedes vore anstrengelser med en stor 
bestand af Tyndakset Gøgeurt (Orchis 
mascula), hvilket fik kameraer og mobilte-
lefoner frem. I tilgift voksede her Ægbladet 
Fliglæbe (Neottia ovata).
Tilbage på den vestlige skovvej fortsatte 
vi vandringen mod skovens sydlige ende 
og videre ad den østlige skovvej forbi flere 
blotlagte kæmpehøje indtil adgangen til 

Ekskursionsberetninger for 
Jydsk Naturhistorisk Forening i 2022
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Vandflagermus (M. daubentonii) i Daugbjerg Kalkgruber. Th. Morten Elmeros fortæller levende om flagermus. Foto: Peter Wind.

Skælrod (Latraea squamaria).  
Foto: Peter Wind.
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Uller Eng. Den nordøstlig del af skoven-
gen domineres af et større vældområde 
med en righoldig flora. Her fandt vi bl.a. 
blomstrende Vibefedt (Pinguicula vulgaris), 
Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) og ikke 
mindst Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza maja-
lis) i et stort antal. Her var en hvidblom-
stret plante genstand for en diskussion om 
artstilhørsforholdet, men for til sidst at bli-
ve fastslået som en Maj-Gøgeurt med rent 
hvide blomster.

AFTENTUR TIL TINGVAD KÆR
Tirsdag den 21. juni
Tingvad Kær er én af Århus områdets na-
turperler, der heldigvis ejes af kommunen. 
Lokaliteten omfatter dels et langstrakt kær-
område på sydsiden af overdrevsknolden 
og et vældområde på knoldens nordøstside 
mod Yding Bæk. 
 Vel indenfor indgangen til området 
kunne vi glæde os over de store mængder 
af et flot flor af blomstrende Stor Skjaller 
(Rinanthus angustifolius) i kærområdet. 
Længere oppe mod øst i kærområdet fandt 
vi en meget lille, endnu ikke blomstrende 
bestand af Sump-Hullæbe (Epipactis palu-
stris). I et nabovældområde længst mod 
sydøst på lokaliteten kunne vi konstatere, 
at vældområdet fortsat var domineret af 
Eng-Troldurt (Pedicularis palustris). På 
toppen af overdrevsknolden glædede vi 
os over blomstrende Skov-Gøgelilje (Pla-
tanthera chlorantha), hvilket ikke er en 
årlig begivenhed.

SPROGØTUR
Søndag den 24. juli
Fugleobservationer: Ole F. Jensen
Foreningens bestyrelse har i flere år un-
dersøgt mulighederne for at arrangere en 
ekskursion til Storebæltsøen, Sprogø. Det 
har ikke været ligetil at få arrangementet 
gennemført, da interessen for at besøge 
Sprogø er stor. Turisténdagsture til Sprogø 

arrangeres af Nyborg Turistforening, og 
antallet af besøgsdage på øen er begrænset. 
Efter et par års tålmodig venten oprandt 
dagen, hvor vi fik grønt lyst fra turistfor-
eningen om, at turen kunne gennemføres 
søndag den 24. juli. Jydsk Naturhistorisk 
Forening gennemførte turen i samarbejde 
med Dansk Ornitologisk Forening, Øst-
jylland for at være sikre på at kunne fylde 
turbussen op.
 Inden selve afgangen til Sprogø kl. 13 
blev der kl. 10 arrangeret en forekskursion 
til Knudshoved Halvøen med Østerø Sø. 
Fra parkeringsanlægget ved den sidste af-
kørsel syd for tilkørslen til Storebæltsbroen 
spadserede vi over de nu sløjfede opmarch-
båse til de gamle færgelejer for Storebælts-
færgerne. Her kunne vi konstatere, at vege-
tationen var meget tørkepræget. Ad Fyrvej 
passerede vi Kursuscenter Knuds hoved 
og søgte her ud på stien langs østsiden af 
Østerø Sø for bl.a. at iagttage fuglelivet. Her 
vakte observationen af Lille Kobber sneppe 
(Limosa lapponica), Islandsk Ryle (Calidris 
canutus), seks stk. Klyde (Recurvirostra 
avosetta) og Stor Præstekrave (Charadrius 
hiaticula) samt en flok af Almindelig Ryle 
(Calidris alpina) begejstring. Vi var en tur 
oppe i fugletårnet og fortsatte til sydstran-
den, hvorfra vi returnerede til P-pladsen 
for at indtage frokosten ved bænkebordene.
 Kl. 13 mødte vi vore to turledere, en 
historiker og en naturvejleder, fra Nyborg 
Turistforening ved bussen, der kørte os 
over lavbroen til tilkørslen på P-pladsen 
på Sprogø. Herfra vandrede vi op ad stien 
på fyrbakken til Sprogø Fyr på toppen 
for at få et indtryk af øen og ikke mindst 
broerne og flere stk. Tårnfalk (Falco tin-
nunculus), der musede over vore hoveder. 
Vandreturen fortsatte ned ad bakken til 
øens sydside, hvor vi dels beundrede de 
vegetationsrige rullestensstrandvolde med 
bl.a. Strandkål (Crambe maritima) dels 
stenmonumentet, der markerer midtpunk-
tet i Storebælt mellem Fyn og Sjælland. 
Herfra vandrede vi tilbage til bussen, der 

transporterede os til øens østside under 
vejbanerne på Østbroen for at gøre holdt 
på nordsiden. Her havde vi lejlighed til at 
se højbroens underside, ligesom vi begej-
stredes af seks stk. Tejst (Cepphus grylle) i 
lagunen mellem vejbroen og den kunstige 
halvø til jernbanetunnellen.
 Buskøreturen fortsatte over jernbane-
tunnellens udmunding og videre langs 
øens nordvestside så langt som muligt. 
Herfra returnerede vi samme vej tilbage og 
fik derved et indtryk at kystbeskyttelsen på 
øens nordvestside. Vel over tunnelmundin-
gen fortsatte kørslen langs sydøst siden af 
jernbaneanlægget til underkørslen under 
lavbroen ved øens vestende, hvor vi gjor-
de holdt på P-pladsen for enden af vejen. 
Her var der mulighed for at se ud over 
engene og de lavvandede søer, hvor Toppet 
Lappedykker (Podiceps cristatus) holdt til. 
Her og andre steder på øen blev der bl.a. 
observeret Canadagås (Branta canadensis), 
Bramgås (B. leucopsis), sildemåge (Larus 
fuscus), 2 stk. svaleklire (Tringa ochropus) 
og storspove (Numenius arquata). I havet 
omkring øen var der mængder af Edder-
fugl (Somateria mollissima), der havde 
reder mellem kystsikringsblokkene. På den 
grusede P-plads vakte en mindre bestand 
af Farve-Reseda (Reseda luteola) opsigt, da 
den ikke har været rapporteret fra Sprogø 
før. Herfra gik turen via midtøen tilbage til 
udgangspunktet.

EKSKURSION TIL  
DET STORE VANDSKEL
Lørdag den 20. august
Udgangspunktet var P-pladsen midt 
mellem Gudenås og Skjern Ås udspring. 
Herfra vandrede vi hen til Gudenåen kil-
deområde, hvorfra det kølige grundvand 
flød rigeligt. Vi fulgte stien videre over den 
unge Gudenå forbi bassinerne fra det, der 
tidligere har været et badeland, hen til det 
store vældområde på sydsiden af Gudenå. 
Her var det især mængden af blomstrende 

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula).  
Foto: Peter Wind.

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula).  
Foto: Peter Wind.

Fyrbakken med Sprogø Fyr på toppen.  
Foto: Peter Wind.
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Leverurt (Parnassia palustris), der fangede 
vor opmærksomhed. Vi fulgte det orange 
spor, som snoede sig op og ned ad Gudenå-
dalens kuperede sydvestside til Hammer-
vej, der førte over selve åen, så vi kunne 
følge det orange spor langs åens nordøst 
side. Sporet førte ud på et overdrevsareal, 
hvor Storplettet Perlemorsommerfugl (Is-
soria lathonia) flaksede rundt og satte sig 
til rette på en blomsterstand af Almindelig 
Kongepen (Hypochaeris radicata). Tilbage 
på P-pladsen var det tid til frokost.
 Efter frokost vandrede vi ad det røde 
spor forbi nordøstsiden af det vældområde, 
der føder Skjern Å og den sø, der betegnes 
om åens udspring. Vi fulgte de nedgravede 
å-forløb frem til Hærvejen. Undervejs dis-
kuterede vi problemerne med adskillelsen 
af Stilk-Eg (Quercus robur) og Vinter-Eg 
(Q. petraea), som er svært, når træerne 
ikke har agern. Fra Hærvejen fulgte vi sti-
systemet over hedearealet med veludviklet 
dværgbuskvegetation domineret af blom-
strende Hedelyng (Calluna vulgaris) vest 
for Hærvejen frem til et udsigtspunkt. Via 
Naturcenter Koutrupgård fulgte vi sti- og 

vejsystemet tilbage til P-pladsen, hvor tu-
ren sluttede.

SVAMPETUR I  
RINGELMOSE SKOV
Tirsdag den 4. oktober
Dette års svampetur var henlagt til Ringel-
mose Skov, hvor vi i et dejligt, mildt og tørt 
efterårsvejr mødtes ved Bregnet Kirke. Ef-
ter en længere tørkeperiode i august og be-
gyndelsen af september havde det heldigvis 
regnet kraftig i ugen inden turens afvikling. 
Fra foreningens bestyrelses side havde 
vi igen allieret os med svampekenderen 
Anders Lykke. Efter en kort introduktion 
vandrede vi forbi kirkegården ind i skoven 
ad Kirkevejen og skulle ikke gå langt, før vi 
så de første svampe.
 Langs skovvejen stod flotte hatte af 
Skade-Blækhat (Coprinopsis picacea) af 
forskellig alder. Her forlod vi skovvejen 
og fulgte et mudret kørespor ind i bøge-
skoven, hvor der var foretaget plukhugst. 
Nogle stammer var efterladt med kroner i 
skovbunden, mens andre var afgrenede og 

flyttet ud langs skovvejen. Der blev samlet 
flittigt ind i de medbragte kurve, mens 
Anders fortalte om nogle af de indsamlede 
svampe.
 Tilbage på Kirkevejen fortsatte vi videre 
mod øst og drejede til højre ad Fægyden 
ind til Ringelmose Dam, hvor der er op-
stillet et bord med siddepladser. Undervejs 
udpegede Anders flere områder i skove, 
hvor han havde haft held til at finde Karl 
Johan (Boletus edulis) og tragthatte (Clito-
cybe spp.). Fra Fægyden fulgte vi den for-
holdsvis nyanlagte spor mod øst gennem 
en nålebeplantning og nåede frem til et 
parti med ældre bøge efter at have passeret 
en dyb grøft over en interimistisk spang. 
Undervejs passerede vi flere rund- og lang-
dysser, som skoven er rig på og nåede frem 
til en ny skovvej, som vi fulgte mod nord 
tilbage til Kirkevejen, hvor vi drejede tilba-
ge mod udgangspunktet.
 Vi passerede et parti med ældre bøg på 
skrånende bund, hvor Anders observerede 
såkaldte ’sorte huller’ i skovbundens bøge-
løvet. Hans fornemmelse for noget  
 

Tv. Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) og th. Leverurt (Parnassia palustris). Foto: Peter Wind.

Kronhjort (Cervus elaphus).  
Foto: Peter Wind.

Anders Lykke gennemgår svampene. Foto Peter Wind.
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spændende holdt stik, for her var en større 
bestand af den spiselige Stor Trompet-
svamp (Craterellus cornucopioides). Der 
var rigeligt til alle deltagere, så der blev 
fyldt godt op i kurvene. Med fyldte kurve 
gik vi videre til Fægyden og fulgte den til 
bordet med bænke ved Ringelmose Dam. 
Her lagde vi de indsamlede svampe op på 
bordet, hvor Anders så gennemgik dem og 
krydrede gennemgangen med forslag til 
opskrifter på lækre svamperetter.
 Efter gennemgangen fulgte vi Fægyden 
mod Kalø Vig og drejede til højre ad Skov-
riderstedsvej tilbage til udgangspunktet ved 
Bregnet Kirke. En fyldig svampeartsliste 
ligger på foreningens hjemmeside.

HJORTEBRØLSTUR TIL HINDSGAVL
Fredag den 14. oktober
2022’s sidste ekskursion var henlagt til det 
allervestligste Fyn, nemlig til Hindsgavl 
Dyrehave vest for Middelfart. Målet var at 
opleve hjorte i brunst i aftenskumringen. 
Vejret på dagen var mildt, tørt og solrigt. 
Og vi blev bestemt ikke skuffede. Ude på 
sletten syd for naturcentret så vi flere store 
flokke af Dådyr (Dama dama) og Kron-
hjort (Cervus elaphus). Hinderne og kalve 
havde travlt med at græsse i den nedgåen-
de sols stråler, mens hjortene vogtede deres 
respektive rudler mod udfordrende hjorte. 
Midt på græssletten var to dådyr hjorte i en 
drabelig duel med deres omfangsrige gevi-
rer rettet mod hinanden, hvor sejrherren 
var den herskende hjort. I det tiltagende 
tusmørke blev vi enige om at vandre tilbage 
til bilerne og afslutte turen, mens hjortenes 
markeringsbrøl lød over sletten.

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 16. marts kl. 19.00. 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 16. marts kl. 19 i Mind-
Lab på Naturhistorisk Museum i Århus. Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. 
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer skal offentliggøres på 
foreningens hjemmeside.

Få information om forening og arrangementer på hjemmesiden jydsknaturhistorisk.
dk, i nyhedsbreve eller på foreningens facebookside. 
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