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Selvom foråret herhjemme nu er godt i gang, er 

2012 et år, hvor Arktis er i fokus verden over - 

også i denne udgave af Habitat. Isen smelter 

fortsat og med dét kommer flere muligheder - og 

udfordringer. Mindre is i disse nordligste egne har nemlig 

åbnet op for nye sejlruter og muligheden for udvinding af 

olie og naturgas. Flere af verdens lande har i den sam-

menhæng meldt deres interesse. Men hvad er Arktis for 

en størrelse? Hvilke organismer findes her? Og hvad kan 

konsekvenserne af afsmeltningen blive for det artsfattige, 

men helt unikke dyreliv i Arktis? Det forsøger vi blandt 

andet at give et bud på i dette Habitat #5, hvor vi stiller 

skarpt på Arktis.

Havfugle er én af de dyregrupper, der trives særdeles 

godt i de arktiske egne. Grønland huser vigtige bestande 

af flere arter af havfugle. Dem og den usikre fremtid de 

går i møde kan du læse meget mere om i artiklen “Wings 

over icy waters”. 

Grønland er ligeledes kendt for sine hvaler, heriblandt 

narhvalen med sin lange tand, som var den havets en-

hjørning. I artiklen “Big Brother i hvalernes verden” kan 

du blive klogere på disse fantastiske skabninger. Du kan 

læse om et mærkningsstudie af individerne fra verdens 

længste fjord, Scoresbysundfjorden, der skal lære os mere 

om deres færden i Arktis for dermed at kunne beskytte 

dem bedst muligt. 

Ordet Arktis (eng: Arctic) stammer fra græsk og betyder 

“nær bjørnen”. Isbjørnen har da også ikonisk status for 

Arktis. Verdens største bjørn er en titel isbjørnen deler 

med Kodiak bjørnen (underart af den brune bjørn). Isbjør-

nen er i fokus i denne første artikel i serien “The Big Five 

i Arktis” - følg derfor med i de næste numre af Habitat, 

så du udover isbjørnen også kan blive klogere på de fire 

andre arktiske “XXL” dyr. 

Lidt usædvanligt for Habitat, som normalt omhand-

ler levende dyr, rejser vi i artiklen ”Sirius Passet” helt 

tilbage i tiden - til en tid hvor ingen af de dyr, vi kender 

i dag, levede, og hvor flercellet liv først lige var begyndt 

at blomstre. Nogle af svarene på, hvorfra vore dages rige 

dyreliv stammer, kan findes meget få steder i verden - og 

ét af disse steder ligger i Arktis. Nærmere betegnet Sirius 

Passet i det nordligste Grønland, hvor fossilerne er mange 

og helt unikke.

Også WWF har fokus på Arktis i år. DZS medlemmer var 

med til en konference om Arktis i marts, som WWF og 

ET År For arKTis 

Foto: em_j_bishop

http://www.flickr.com/photos/emmabishop/6375850865/sizes/l/in/photostream/
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Københavns Universitet i samarbejde havde arrangeret. Blandt 

talerne kunne findes en politiker, journalist, forsker, WWF’s 

klima- og miljøchef m.fl. Vi bringer her et referat fra konferencen.

I artiklen “Spillere i Grønlands naturforvaltning” kan du få 

overblik over og viden om de officielle institutioner, NGO’er, in-

ternationale organisationer og konventioner, der spiller en rolle i 

Grønlands naturforvaltning. 

Er du ved at få kolde tæer efter en omgang Arktis, så læs videre 

her: Vi bringer nemlig også artikler fra de varmere dele af ver-

denen. I anden del af serien om verdens biodiversitets-hotspots 

stiller vi skarpt på Madagaskar-hotspottet, som huser et rigt og 

helt unikt dyreliv. Du kan også dykke under vandet og læse om 

Rødehavets mindre kendte søgræsenge, dets beboere og trusler.

Jagten på elfenben er desværre stadig en realitet. Endnu værre, 

så synes handlen og krybskytteriet at have fået et boost de sidste 

par år, og det betyder at et stort antal elefanter må lade livet 

hvert år for at stille appetitten på elfenben. Jagten på elfenben, 

og situationen lige nu, kan du læse meget mere om i “Afrikas 

Hvide Guld”. 

Til slut runder vi af med en anmeldelse af zoolog, pattedyrs-

ekspert, naturfotograf og rejseleder Mogens Trolles bog “Afrikas 

Dyreliv - safariguide”, der meget vel kunne ledsage dig på din 

næste tur ud på den afrikanske savanne.

Rigtig god læselyst!

Claudia Sick, redaktør 

& resten af Redaktionen i Dansk Zoologisk Selskab

ris og ros samt ønsker og idéer til habitat modtages altid gerne. 

Send dem til redaktionen, red@zoologiskselskab.dk
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WinGS OVer icY WaterS
— Seabirds in the arctic —

TeksT og foTo: NichoLas PeR huffeLdT

DANSK RESUMÈ: Havfugle i Arktis. Ved en Nordvest-

Grønlandsk ø yngler tusindvis af havfugle om somme-

ren, heriblandt Polarlomvie, Alk, Tejst, Ride, Gråmåge 

og Søkonge. Men verdens havfugle går en udfordrende 

fremtid i møde, ikke mindst på grund af menneskelige 

aktiviteter og klimaforandringer. Havfuglene er den mest 

truede gruppe af fugle på verdensplan. Grønland udgør 

et vigtigt område for havfugle, fordi havene indeholder 

masser af føde fra zooplankton til store stimer af fisk. 

Faktisk har Arktis, og heriblandt Grønlands kyster, en af 

de højeste primærproduktioner i verden.

Grønland huser 24 arter af havfugle, og 46 områder, 

alle til havs, er klassificeret som “Important Bird Areas”. 

I Nordvestgrønland findes en af de største bestande af 

Søkonger i verden, og ligeledes findes på vestkysten en af 

verdens største ynglende bestande af Polarlomvie.

På verdensplan er ca. halvdelen af havfuglearterne 

i nedgang, og 97 arter er listet som truede på IUCN’s 

rødliste. Den største trussel mod havfuglene synes at 

være introducerede arter som får, grise, rotter, katte og 

kaniner, som kan ødelægge fuglene ynglesteder samt æde 

deres æg og unger. Havfuglene er tilpasset et miljø uden 

tilstedeværelsen af disse rovdyr og er derfor naive over for 

dem. Fuglene har simpelthen ikke udviklet forsvarsmeka-

nismer mod disse rovdyr. Menneskers overfiskning af fug-

lenes føde er ligeledes en primær årsag til deres nedgang, 

mens klimaforandringerne også truer med at ændre og 

ødelægge fuglenes levesteder.

De vigtigste løsninger mod trudslerne er at afsætte 

områder med særlig høj produktivitet som marine fredede 

parker, udføre forskning, der giver større viden omkring 

fuglenes færden, udryddelse af introducerede rovdyr ved 

fuglenes ynglesteder, samt undervisning af kommercielle 

fiskere i konsekvenserne for fiskeri samt bifangst. 

Grønland er et af de få områder, hvor havfuglende 

endnu trives. Men skal havfuglene overleve, kræves en 

bevarelsesstrategi samt monitorering af fuglene, der kan 

lære os mere om deres færden. Heldigvis lever Grønland, 

indtil videre, godt op til dette, så der er stadig håb for de 

arktiske havfugle.
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U p in Northwest Greenland there is a little island where thousands of sea-

birds come every summer to breed, and it has become a location of extensive 

research. Thick-billed Murres (Uria lomvia; Dk: Polarlomvie) make up the 

majority of the summer residents, but Razorbills (alca torda; Dk: Alk), Black 

Guillemots (cypphus grylle; Dk: Tejst), Black-legged Kittiwakes (rissa tridactyla; Dk: 

Ride) and Glaucous Gulls (Larus hyperboreus; Dk: Gråmage) are also numerous summer 

inhabitants enjoying the isolation provided by this small rock off the coast of the largest 

island in the world. Even though everything seems great, seabirds in Greenland are fa-

cing a challenging future. Around the globe seabirds are facing growing human-induced 

hardships that are making them the most threatened avian group in the world. Additio-

nally, the threat of climate change is impacting the Arctic at an accelerated rate.

greenland: a seabird paradise

The isolated rocky coasts with its abundant marine resources make Greenland an excel-

lent location to be a seabird. The Arctic has some of the highest primary productivity on 

the planet, and the waters around Greenland are no exception. The available nutrients 

from phytoplankton provide the base of a complex marine food web where seabirds are 

one of the top predators. From large zooplankton to schooling fish, the resources availa-

ble to breeding seabirds are some of the best in the world.

Greenland is home to approximately 24 species of marine birds, and all but two are clas-

sified as “Least Concern” by BirdLife International. There are 46 Important Bird Areas 

in Greenland, and all are considered to be “at sea”. Because of the beneficial conditions 

for marine avifauna in Greenland, it is no surprise that one of the largest colonies of 

Little Auks (alle alle; Dk: Søkonge) is located in Northwest Greenland. Furthermore, the 

West coast is home to a substantial amount of the world’s breeding population of Thick-

billed Murres. Being a seabird in Greenland is a relatively agreeable experience compa-

red to other locations around the globe.

“there are 
97 species that 
are considered 
endangered on  
the iUcn red List.

Black-legged Kittiwakes (Rissa tridactyla) and a Thick-billed Murre (Uria lomvia) hovering close to a 
breeding colony. DK: Rider og Polarlomvier tæt på deres ynglekolonier.
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“the isoLated rocky coasts with its abUndant marine resoUrces 
make greenLand an exceLLent Location to be a seabird.

Sun, ice and seabirds in Northwest Greenland. DK: Sol, is og havfugle i Nordvest-Grønland.
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seabirds in Peril 

After spending time in Greenland and observing the plentiful marine life, it can be dif-

ficult to understand that seabirds are the most threatened avian group.A recent study 

has reported that over half of all seabird species are declining, and that 97 species (ca. 

10% of seabirds) are considered endangered on the IUCN Red List. Most threats are 

human-induced in the form of negative impacts on their breeding sites, food sources, 

and the environment. 

Introduced predators at breeding sites are one of the largest causes to decreasing 

breeding numbers. When mariners in the 1700-1800’s sailed the seas, they would 

release domestic animals, such as sheep, rabbits, and pigs to create food depots to 

restock their provisions. These seemingly harmless animals cause habitat degradation, 

and consume eggs and chicks. Also, when ships stopped or wrecked at these remote 

islands, sailors were not the only ones to set foot on land. Rats, cats and other stow-a-

ways made it ashore to wreck havoc on the local flora and fauna. Many seabirds breed 

on isolated islands to escape predators, and through many years of evolution marine 

birds have lost their defense mechanisms towards such predators. In some cases they 

will not even react to a predator eating their chick from underneath them.

Humans have greatly affected the habitat of many marine islands used for breeding. 

However, humans’ need for a cheap and high-quality protein source, i.e. fish, has had 

negative impacts on marine birds as well. Commercial fishing has the potential to 

deplete food sources for marine top predators. One of the largest known fishery threats 

to adult seabird survival is the commercial long-line fishery, which kills approximately 

300,000 individual birds annually. Long-lines can be thousands of meters long with 

many baited hooks dragging just below the surface to catch commercially valuable fish 

species. As a consequence of the fishery, many marine animals are indiscriminately 

caught, including sharks, sea turtles, and seabirds. Scores of these individuals are then 

dragged by the fishing vessel and ultimately drown. Fisheries provide a quality source 

of protein to humans, but areas that attract high concentrations of commercially viable 

fish also tend to attract seabirds. This leads to conflict between the two.

A Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla) brooding its chicks. DK: En Ride med unger.



udGaVe 5 / JuN 20129 Habitat

a long-term threat

Besides the relatively short-term effects of invasive species and commercial fishing, a 

long-term process is threatening the stability of seabird populations. Climate change, 

which is the most relevant threat to Arctic breeding seabird populations, threatens to 

impact the birds’ habitat. Potential effects include changes to global air temperatures, 

and the physical oceanography of the world’s seas such as sea surface levels, water 

temperatures, and sea current patterns. Another aspect of climate change with the 

potential to drastically impact marine birds could be an increase in the harshness and 

frequency of severe weather events. This can be fatal to both marine birds at sea and at 

the breeding colony because of heavy winds and rain. 

Seabirds face many global threats, but luckily our Greenlandic populations are spared 

some of the grimmest dangers. However, local threats to Greenlandic seabirds do exist, 

and include climate change, impacts of oil and gas exploration, and illegal collection of 

birds and their eggs for consumption. Although seabirds face numerous local and global 

threats there is still opportunity to reverse the negative trend of seabird populations.

arctic seabird conservation

Marine birds are just one group of oceanic top predators that are facing a tough future. 

But there is light at the end of the tunnel if we begin to act. One of the major actions 

that could save the lives of seabirds is designating marine protected areas in locations 

“after spending time in greenLand and observing the pLentifUL 
marine Life, it can be difficULt to Understand that seabirds are 
the most threatened avian groUp.

Black Guillemot (Cepphus grylle) flying low over the icy water. DK: En lavt-flyvende Tejst over det 
iskolde vand.

These Thick-billed Murres (Uria lomvia) are relatively safe from predators on their breeding cliff that 
is ca. 80 meters high. DK: Disse Polarlomvier er forholdsvis beskyttet mod rovdyr på en ca. 80 m. høj 
yngle-klippe
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of high productivity. Currently research is being underta-

ken across the oceans using geolocators (red: tags capa-

ble of measuring and storing data on light levels, which 

then can be used to calculate the latitude and longitude 

using a process known as light-based geolocation) that 

can estimate an individual bird’s location. This informa-

tion can be used to discover areas important to seabirds. 

Presently there are multiple groups conducting this 

type of research across the North Atlantic, including in 

Greenland. Furthermore, conservationists are eradicating 

invasive species at breeding colonies, and organizations 

are lobbying and educating commercial fishermen on the 

harmful effects of their bycatch.

In Greenland there are multiple projects underway to 

learn about the basic biology and ecology of Greenlandic 

seabirds. It is important to collect base-line information 

to mediate detrimental impacts as more and more human 

activities come to the region, such as oil and gas explora-

tion and the opening of the Northwest Passage to com-

mercial shipping. Greenland’s avian inhabitants are doing 

well compared to many of the world’s seabirds, but to 

keep them in a favorable conservation status it is impor-

tant to have a structured and well maintained monitoring 

system. Luckily, Greenland has both for the time being. 

This brings me back to a little rock that is dwarfed amidst 

floating mountains of ice. Thousands of Thick-billed 

Murres are flying to and from their nest-sites with small 

fish they have captured up to 50 kilometers away. The 

surrounding waters are teaming with plankton, suppor-

ting life in one of the most inhospitable places on earth. 

But surprisingly the sun is shining, the temperature is 

comfortable, and the loud raucous of calling seabirds is 

soothing in its own way. With the proper conservation 

and monitoring efforts their calls will never be silenced.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links:

http://www.birdlife.org/community/2012/03/new-review-reve-

als-worrying-declines-in-the-worlds-seabirds/

http://www.birdlife.org/community/2011/06/longline-fisheries-

continue-to-drive-albatross-declines/

http://www.worldfishing.net/news101/study-shows-seabirds-

are-in-trouble

“with the proper conservation and monitoring 
efforts their caLLs wiLL never be siLenced.

Wings over the water. A low cruising Northern Fulmar (Fulmarus glacialis). DK: Vinger over vandet. En lavt-flyvende Mallemuk.

http://www.birdlife.org/community/2012/03/new-review-reveals-worrying-declines-in-the-worlds-seabirds/
http://www.birdlife.org/community/2012/03/new-review-reveals-worrying-declines-in-the-worlds-seabirds/
http://www.birdlife.org/community/2011/06/longline-fisheries-continue-to-drive-albatross-declines/
http://www.birdlife.org/community/2011/06/longline-fisheries-continue-to-drive-albatross-declines/
http://www.worldfishing.net/news101/study-shows-seabirds-are-in-trouble
http://www.worldfishing.net/news101/study-shows-seabirds-are-in-trouble
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Big BroTHEr  
i HvalErnEs 
vErdEn 
NarhValerNes VaNdriNG i ØstGrØNlaNd

tekst: nynne hjort nielsen

Foto og kort: Grønlands naturinstitut

Verdens største fjordsystem, Scoresbysundfjorden i Østgrønland, huser nogle 
helt specielle sommergæster, nemlig narhvalerne. narhvalerne ligger og 
venter på, at isen bryder op, og de kan kommer ind i fjorden. her tilbringer 
hvalerne så de næste par måneder inden de igen må fortrække, når isen atter 
vender tilbage.

Narhvalen er et af de vigtigste fangstdyr for de Grønlandske Inuitter, og for at sikre en 

bæredygtig udnyttelse er det vigtig, at undersøge hvor mange dyr der er, men også hvor 

mange bestande disse dyr er fordelt på. Spørgsmålet; hvor de tager hen om vinteren, er 

derfor vigtigt. 

Nynne Hjort Nielsen er ansat i Grønlands Naturinstitut, hvor det er ét af målene at blive 

klogere på narhvalernes vandringer. Det kan bl.a. gøres ved at udstyre hvalerne med en 

satellitsender og derefter følge deres vandring. Feltarbejdet udføres i Scoresbysundfjor-

den og her i artiklen kan du følge med Nynne i felten...

Den arktiske enhjørning

Narhvalen (Monodon moneceros) er en tandhval på op til 5m og kan veje op til 1800kg. 

Dens navn stammer fra det danske ”nar”, der betyder død og betegner dens udseende, 

fordi den med en gråspættet overside kan ligne et strandet lig. Deres mest karakteri-

stiske kendetegn er nok den lange, spiralsnoet tand, der i middelalderen blev solgt for 

store summer under påskud af at være hornet fra den magiske ”enhjørning”. 

Inuitterne har dog altid vidst, at ”hornet” i virkeligheden er en tand, der vokser ud fra 

Efter narhvalen er hevet tæt på land, kan den blive mærket i ro og mag. To personer står på hver sin 
side af hvalen for at den ikke skal rulle rundt. Under hele processen forholder den sig i ro – bare man 
undgår at den får øje på én.
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En meget stor delikatesse blandt alle grønlændere er hval mattak, der består at huden samt en smule spæk. Det er meget rig på vitaminer og sammen med bl.a. lever, har det hjulpet Inuitterne til at klare en 
kost, der hovedsageligt har bestået af animalske produkter.
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hvalens venstre overlæbe. Af ukendte grunde er det kun 

den venstre tand, der vokser gennem overlæben. Desuden 

er det næsten altid kun hannerne, hvor tanden vokser 

frem, men i enkelte tilfælde ser man hunner med udvokset 

tand - og i lige så sjældne tilfælde hanner med to tænder.

Narhvaler har altid været af meget stor betydning for spe-

cielt de grønlandske Inuitter, som har jaget narhvaler med 

harpun fra skindkajakker i mange tusinde år. I dag fanges 

der omkring 400 narhvaler i hele Grønland, og det foregår 

med joller og riffel – kun i Qaanaaq (red: by i Nordvest-

grønland) bruges der stadig kajakker. Alt fra narhvalen 

kan bruges, men af størst betydning er dog mattakken 

(huden inkl. lidt af spækket), der også er meget rig på C-

vitamin. Traditionelt set har Inuitterne været afskåret fra 

at få vigtige vitaminer gennem frugt og grønt, men har 

derimod fået det gennem de dyr de jagede, og det bærer 

Inuitternes kost den dag i dag præg af. Alt fra dyret blev 

spist, fra hud og øjne til indmad. I dag er der dog færre 

og færre grønlændere, der spiser traditionelt grønlandsk 

proviant, men mattakken er stadig i høj kurs hos alle 

grønlændere – ung som gammel. Smagen minder lidt om 

nødder – og man kan med fordel tilføje lidt soya!

 

Pinngortitaleriffik - stedet hvor man arbejder med 

natur!

Grønlands Naturinstitut (GN) – eller Pinngortitaleriffik, 

som det hedder på Grønlandsk – er en offentlig institution 

under Grønlands Selvstyre og dets formål er først og frem-

mest at rådgive Selvstyret i biologiske spørgsmål bl.a. 

Efter narhvalen er gået i garnet skal man hurtigt få den op til overfladen, så den kan ånde. Dernæst 
kan man stille og roligt bugsere den ind til land, skære den fri af garnet og montere senderen.

Vores tre Scott-telte står smukt i solen. Lejren er placeret med høje fjelde i baggrunden og lige ned til 
den smukke fjord. En kilde med frisk vand løber fra fjeldet og ud i fjorden og gør livet i lejren betyde-
ligt nemmere.

Der er mange moskusokser i området og det var ikke sjældent at 
de kiggede forbi lejren om natten. Her er det gammel han, der kig-
gede forbi lejren en nat og næsten tog livet af mig. Næste morgen 
var han der endnu, så kunne jeg få et par billeder af ”isbjørnen”.
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“ mærkningen foregår ved, at man borer to pLastik pinde ind i 
spækLaget Under hUden på hvaLen og fastspænder senderen herpå. 
det Lyder drabeLigt, men hvaLen reagerer ikke på det

Det ser drabeligt ud når senderen monteres, men hvalen ligger helt upåvirket i de godt 15 min processen tager. 
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omkring bæredygtig udnyttelse af de grønlandske 

ressourcer. 

Jeg har arbejdet i GN siden 2010, først som stu-

dentermedhjælper og efter kandidaten i maj 2011, 

som kontraktansat. En stor del af mit arbejde 

består i at udforme og udføre feltarbejde samt at 

indsamle og analysere data. Ét af projekterne er 

mærkning af narhvaler i Østgrønland, nærmere 

betegnet Scoresbysundfjorden beliggende ved 

Ittoqqortoormiit (Scoresbysund). Narhvalerne 

migrerer hertil om sommeren for at æde hellefisk, 

torsk og blæksprutter. Vi vil gerne undersøge, 

hvor hvalerne tager hen om vinteren, og ikke 

mindst om de evt. tager samme steder hen som 

andre bestande af narhvaler. På den måde kan 

man finde ud af, om de bestande, der er på øst-

kysten af Grønland er individuelle bestande, eller 

om der bliver udvekslet dyr mellem sig og dermed 

er én stor bestand. Dette er afgørende for jagt-

kvoterne, for hvis det er en stor population, er den 

mindre sårbar overfor jagt, end hvis det er mange 

små populationer, der ikke får nye dyr fra andre 

bestande. 

et godt samarbejde med de lokale

Området for feltarbejdet ligger i den del af fjorden, 

der hedder Gåseland og de lokale bruger i forvejen 

området til at fange narhvaler, sæler og moskus. 

Stedet er på mange måder optimalt til place-

ringen af en feltlejr, da man bl.a. kan udnytte, 

at narhvalerne kommer tæt på kysten og derfor 

er nemmere at fange. Desuden ligger vi i læ for 

vinden, og der er frisk kildevand lige ved døren! 

Mandskabet består ud over tre folk fra GN, også 

af to fangere fra Vestkysten, der har stor erfaring 

med at mærke hvaler. Desuden har vi lavet en 

aftale med de lokale, at vi køber narhvalerne af 

dem levende. Det betyder at i stedet for at skyde 

narhvalerne, fanger de lokale dem levende i garn 

og så ”køber” vi hvalerne. Det er utrolig effektivt 

og uden denne aftale ville vi nok aldrig få mærket 

så mange.

 

en feltlejr bliver til

Selve lejren ligger ca. 7 timers sejlads fra nærme-

ste by, Ittoqqortoormiit, og alt udstyr og proviant 

bliver sejlet ud af lokale fangere. Vi har sat de 

næste tre uger af til at få mærket narhvaler og 

på den første dag skal alt sættes op og ordnes. 

Hvalerne er ikke i området hele tiden, men kom-

mer i perioder. Og selvom de så er der, er det ikke 

sikkert de går i garnene. Så garnene sættes med 

det samme og lejren gøres klar til narhvalernes 

komme. Vi gør både og overlevelsesdragterne 

“ i stedet for at skyde narhvaLerne fanger de LokaLe dem Levende i garn, og 
så ”køber” vi hvaLerne. det er UtroLig effektivt og Uden denne aftaLe viLLe vi 
nok aLdrig få mærket så mange.

Billedet viser 6 mærkede narhvalers vinter-migration i. De er mærket i august 2010 
i ”Hjørnedal” (Gåseland), hvor vores feltlejr er placeret. De længste sendere sendte 
frem til juni 2011 – dvs. i 10 måneder.
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klar, så de er lige til at springe i, teltene placeres tæt på vandkanten, så man ikke skal 

løbe så langt i tilfældet af, at de kommer om natten. Kasser med mærkningsudstyr gøres 

også helt klar til brug. 

Besøg af en isbjørn – eller...

Alt skal være klart til, når narhvalerne kommer - det kan ikke hjælpe, at der pludselig er 

en hval i garnet, og man så først skal finde pumpen til gummibåden. Desuden går man 

ingen steder uden sin radio, for hvis der går en hval i garnet, skal man hurtigt være klar. 

I teltene ligger også en riffel i tilfælde af isbjørne. De kommer normalt ikke så langt ind i 

fjorden om sommeren, men jeg insisterede allerede efter den første uge på at få en riffel 

i mit telt. Det skyldes, at jeg vågnede en nat til en noget mistænkelig prusten uden for 

teltet. Desuden kunne jeg høre en skraben på stenene og en underlig gumlen - og jeg lå 

fuldstændig stiv af skræk og kiggede over på den halve plade chokolade, der nu forment-

lig blev grunden til min død. Hvorfor faen skulle jeg også absolut slæbe den med op i 

teltet, så isbjørnen nu fik færten af det!? Efter et stykke tid blev jeg alligevel nysgerrig 

og listede hen til åbningen og kiggede ud. Og hvad så jeg? En gammel og grå moskus-

okse, der fredsommeligt gik og åd græs imellem teltene. Helt tæt ved stranden så jeg 

desuden en lille flok narhvaler, der skiftevis var oppe for at trække vejret, og som lavede 

den besynderlige prusten… Puha, så blev jeg ikke isbjørneføde i denne ombæring, men 

jeg insisterede efterfølgende på at få en riffel i mit telt.

 

jagten går ind!

Efter de lokale fangere har sat deres garn, bliver der placeret en udkigspost oppe på 

skrænten bag ved lejren. Herfra kan man holde øje med garnene og ikke mindst bøjerne. 

Garnene står fra kysten og ca. 100 m ude. En bøje, der pludselig forsvinder under over-

fladen, indikerer en hval, der er gået i garnet, hvorefter det er meget vigtigt at skynde 

sig ud til garnet, kappe ankerbøjen og trække hvalen op til overfladen, så den kan få 

luft. De kan holde vejret i op til 30 min., men de stresses naturligvis over at være blevet 

fanget, så man skal helst være der inden for 10 min. Derefter skal man have hvalen ind 

til land, således at dens hale ligger på land, og man kan stå ved siden af den, mens man 

får garnet skåret af og senderen sat på. 

Mærkningen foregår ved, at man borer to plastik pinde ind i spæklaget under huden på 

hvalen og fastspænder senderen herpå. Det lyder drabeligt, men hvalen reagerer ikke på 

det. Faktisk forholder de sig helt rolige i de ca. 15 min., det tager at sætte senderen på. 

Det er først, hvis man går forbi hovedet på dem, og de så kan se én, at de bliver urolige. 

Derfor holder man sig altid bag ved hovedet. Længde på dyret og evt. tand, samt kønnet 

bliver også registreret, og der bliver taget en biopsi og billeder af dyret. Herefter bliver 

den langsomt gennet ud på dybt vand igen - og begejstringen over nu at have mulighed 

for at lære om dens færden er svær at styre. 

stadig mere at lære om narhvalernes vandring

I alt er 14 hvaler blevet mærket i de to år, jeg har været med i projektet. Senderne virker 

på den måde, at når hvalen kommer op til overfladen, sender det et signal op til de satel-

litter, der er i kredsløb, og de kan så fastslå dyrets position. Jo flere satellitter i området, 

jo mere præcist vil positionen være. Sendernes batteritid er over et år, og hjemme på 

kontoret kan man så sidde i ro og mag og se, hvor dyret svømmer hen. Indtil videre ser 

det ikke ud til, at narhvalerne svømmer så meget sydpå (se også billede s. 15). så de 

blander sig med andre populationer, men vi ved selvfølgelig ikke, om Danmark Strædet 

er et generelt mødested for Østgrønlands narhvaler. Derfor har vi også allerede plan-

lagt endnu en tur til august i år, hvor vi forhåbentligt kan få mærket flere dyr, så vi kan 

komme nærmere gåden om narhvalernes vandring •

 

 

 

 

 

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Nynne Hjort Nielsen på mail:  

nhn@ghsdk.dk

“ aLt skaL være kLart tiL, at narhvaLerne kommer - det kan ikke 
hjæLpe, at der pLUdseLig er en hvaL i garnet, og man så først skaL 
finde pUmpen tiL gUmmibåden
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”the big five”  
i arktis

ny Serie

iSbjørn – hvalroS – narhval 
moSkuSokSe – renSdyr

første deL: isbjørn

I sbjørnen er blevet ikon-art for klimaforandringer, hvor den fremstil-

les som et af de første ofre for effekterne af den globale opvarmning. 

Isen smelter, bliver mindre i udbredelse og tykkelse, dannes senere 

og smelter tidligere. Dette forringer isbjørnens muligheder for at fange 

sæler på havisen, og forringer dermed opbygningen af fedtdepoter til den 

lange vinter. Den mindre havis betyder også en øget trussel fra fangere, der 

lettere kan komme omkring i motorbåde og dermed afsøge et større område. 

Den manglende havis betyder endvidere, at bjørnen oftere må på land, og 

at der dermed oftere vil opstå konflikter mellem isbjørnen og mennesket. 

Men hvordan står det egentlig til med isbjørnen? Hvor mange er der? Er der 

beviser for, at den er i tilbagegang? Det forsøger vi at give et overblik over 

her – og så sluttes af med en beskrivelse af forvaltningen i Grønland, og om 

fangsten her kan anses for bæredygtig.

tekst oG foto: elmer toPP-JØrGeNseN

Foto; longhorndave

longhorndave
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levevis, udbredelse og antal

Isbjørnen er udbredt over hele Arktis. De sydligste be-

stande i Canada ligger sydligere end Danmark, og isbjør-

nen er truffet nord for de nordligste landområder i verden 

(Kaffeklubben Ø i Grønland). Den finder primært sin føde 

på havisen, hvor den fanger sæler langs iskanten ved 

deres åndehuller eller ved opsnusning af ringsælens yng-

lehuler i havisen. Men ellers er isbjørnen ikke kræsen, og 

i deres maver er der også fundet spor efter mindre hvaler, 

fisk, fugle, planter og tang.

Om nødvendig kan isbjørnen svømme lange distancer. 

Man har kendskab til bjørne, der har svømmet over 500 

km i det iskolde vand. Satellitmærkning af isbjørne har 

også vist, at de kan bevæge sig op mod 2.000-4.000 kilo-

meter i løbet af et år. 

Isbjørnen skal opbygge rigelige fedtdepoter for at klare 

en lang hi-periode, men enkelte bjørne er vågne vinteren 

igennem. I hiet føder hunnen 1-3 unger, men oftest kun 2 

og sjældent 4. Ungerne følger moderen i et par år. 

Der findes i alt 20.000-25.000 isbjørne, som lever i 19 mere 

eller mindre adskilte bestande. Myndighederne i de en-

kelte lande holder øje med flere af bestandene, og natio-

nale eksperter samles i IUCNs Isbjørnespecialist gruppe 

for at diskutere bjørnens status. Ifølge denne gruppe er 

otte bestande i tilbagegang, tre bestande er stabile, en 

bestand i fremgang, mens der mangler viden for at kunne 

vurdere de resterende syv bestande (se Figur 1).

Klimaforandringer og ikke-bæredygtig jagt får skylden for 

tilbagegangen. Udover at mindre havis giver et mindre 

jagtområde for isbjørnen, kan klimaforandringer også 

påvirke overlevelsen på anden vis. Den tyndere havis 

gør, at ringsælers ynglehuler i isen oftere 

kollapser i forårssolens stråler. Det gør 

det nemmere for isbjørnen at finde frem til 

dem og øger dermed overlevelsen for den 

selv og eventuelle unger i foråret og tidligt 

på sommeren. Til gengæld betyder det, at 

der er færre uerfarne sæler at fange senere 

på året, når der skal opbygges fedtdepoter 

til den magre vinter.

Isbjørnen jages i stort set hele dens udbre-

delsesområde (ikke på Svalbard). Selvom 

der er indført kvoter for hvor mange 

isbjørne, der må skydes hvert år, så er der 

mange eksempler på, at kvoterne er højere 

end biologernes anbefalinger for bæredyg-

tig fangst.

grønland

Der findes fem bestande i Grønland. Fire 

af disse er udsat for fangst og tre deles 

med Canada (se Figur 1 og Tabel 1). 

Isbjørnefangst er en integreret del af den 

grønlandske fangstkultur, og isbjørnen er 

et stærkt symbol for Grønlands Selvstyre. 

Isbjørnefangsten var ureguleret indtil 

2006. Her indførtes kvoter og andre be-

grænsninger for jagten, f. eks. må hunner med unger ikke 

skydes, isbjørnen må ikke forstyrres ved dens hi, og krav 

om minimum kaliberstørrelse.

Selvstyret fastsætter kvoter for hver bestand og fordeler dis-

se mellem forvaltningsområderne. Der er indført afrapporte-

ringssystem, der gør det muligt for de lokale myndigheder at 

følge fangsten og stoppe denne, når kvoten er opbrugt.

Samlet set er den grønlandske og canadiske fangst ikke 

bæredygtig for nogen af de delte bestande. Den samlede 

bæredygtige anbefaling for de tre bestande er ca. 145 

individer. Den canadiske fangst alene er på over 150 indi-

vider, mens den grønlandske kvote er 76 individer - altså 

godt over halvdelen af den bæredygtige anbefaling. Og da 

den grønlandske udnyttelse af Davis Stræde-bestanden 

antagelig er meget lille (få dyr ifølge Naturinstituttets 

Figur 1. Oversigt over isbjørnebestande og deres status. Rød = tilbagegang, Lyse-

grøn = stabil, Mørkegrøn = fremgang. Ingen markering betyder at status er ukendt.

Kilde: iUcn/SSc Polar bear Specialist Group. 

http://pbsg.npolar.no/en/status/population-map.html 

http://pbsg.npolar.no/en/status/population-map.html 
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Isbjørn spiser selvdød hval i sommerperioden på Svalbard, hvor det på grund af manglende is kan 
være svært at fange den foretrukne bytte sælen.

Fanger med isbjørnens og eget hyppigste bytte, Ringsælen, Ittoqqortoormiit, Grønland.

Isbjørne og moskusokse skind til tørre i Ittoqqortoormiit (Scoresbysund), hvor kvoten i år (2012) er på 
35 isbjørne.

Fanger i drivis nær Ilulissat, Grønland.
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rådgivning), så bidrager Grønland til en ikke-bæredygtig 

fangst af bestandende ved Baffin Bugt og Kane Bassin, 

hvis man antager, at en bæredygtig kvote skal deles lige-

ligt mellem Canada og Grønland. 

I Østgrønland er bestanden aldrig optalt, og fangstni-

veauet er sat ud fra tidligere fangsttal. Grønlands Na-

turinstitut vil kun bruge bestandsoptællinger til rådgiv-

ning, så det er Selvstyret, der selv har besluttet at lægge 

tidligere fangstopgørelser til grund for kvoten. Det er 

derfor ikke muligt at sige noget om bæredygtigheden af 

fangsten her.

Så alt i alt er fangsten, ifølge Naturinstituttet, ikke bæ-

redygtig for de tre vestgrønlandske bestande, og det er 

umuligt at sige noget om den østgrønlandske bestand. 

Arctic Basin-bestanden findes der ingen tal for, og denne 

bestand udnyttes ikke i Grønland. Kun de dyr der vandrer 

mod syd - og det findes der eksempler på, at nogle gør - 

indgår i fangsten, men da er det umuligt at skelne bestan-

dene fra hinanden (medmindre man ser på DNA).

Politik og overvågning

Grønland og Canada indgik i 2009 en aftale om, at man 

inden for 2 år skulle lave en fælles forvaltningsaftale for 

de delte isbjørnebestande. Aftalen skulle sikre en samlet 

bæredygtig udnyttelse. Efterfølgende afholdt de to lande 

et møde, hvor man enedes om, at data var forældet, og at 

man ville afvente nye data, inden man indgik en aftale. Så 

der blev vist gode hensigter, man høstede ros i medierne, 

men da det kom til stykket, var der ikke nok politisk vilje 

til at indgå en aftale. Om det ændrer sig, må tiden vise. 

Viden om bestandene er meget begrænset, og optællings-

metoder har ændret sig, hvilket gør direkte sammenlig-

ninger besværlige. Det er dyrt at tælle isbjørne, og derfor 

gøres det sjældent. Det betyder, at viden om isbjørnenes 

status er, og længe endnu vil være, mangelfuld. Det giver 

en udfordring for forvaltningen, hvis de skal forvalte en 

art uden at få viden om, hvordan den har det. Det minime-

rer muligheder for at tilpasse fangsten til de ændringer, 

der sker i bestandene. Så hvis ikke der findes penge til re-

gelmæssige optællinger og til at inddrage andre overvåg-

ningsmetoder eller fangstdata giver det administrationen 

få muligheder for at sikre en bæredygtig fangst. 

- Også selvom der skulle være politisk vilje til at opnå en 

fælles bæredygtig forvaltningsaftale mellem Canada og 

Grønland.

Mere læsning

 

Grønlands hvide bjørne af erik W. born (2008).

www.natur.gl

http://pbsg.npolar.no/en/

 
ovErsigT ovEr isBjørnEBEsTandE i grønland og dErEs udnYTTElsE

arter jagtet delt med andet 
land

Bestandstørrelse 
(årstal)

anbefalet  
bæredygtig fangst grønlands kvote. Total kvote i () grønlands fangst. Total fangst i ()

Kane Basin Ja Ja - Canada 164 (1998) 1-2 pr år # 6 (11) # 6 (6 + 0-few ¤)

Baffin Bay Ja Ja - Canada 2074 (1997) 90 pr år # 68 (155) # 68 (155) §

Davis Straight Ja Ja - Canada 2142 (2007) 53 ¤ 2 (Ca 60)% Få* (ca. 60 pr år%)

East Greenland Ja Nej ? Ingen rådgivning 64 $ 64

Arctic Basin Nej Nej ? Ingen rådgivning 0 0

* Svært at skelne fra baffin bay dyr, da der er noget overlap. estimerede fangsttal Fra Grønlands na-
turinstituts rådgivning fra 2010. 
# Ginr rådgivning fra 2010
§ Kvoten opbrugt. 
¤ Ginr 2006 rådgivning (i 2006 ved skønnet bestand på 1.650 dyr) 

%  (canada: nunavut kvote på 46 pr år i 2010, nunaviut ca. 12 dyr pr år, Labrador ca. 6 dyr pr år) 
www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/030346_nunavut_will_seek_increase_in_davis_strait_po-
lar_bear_quota/  
$ den gennemsnitlige fangst fra 1995-2004 (hvor der ikke var kvoter). den gennemsnitlige fangst i de 
forudgående 50 år var 80 isbjørne per år.

http://www.natur.gl/
http://pbsg.npolar.no/en/
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sirius  
PassET
 
et NordGrØNlaNdsk ViNdue iNd i fortideN

tekst: Jakob Walløe hansen og arne thorshøj nielsen.

Statens naturhistoriske Museum

Klipper i det nordligste nordgrønland huser besynderligt udseende fossi-
ler fra en tid, hvor flercellet liv kun lige var begyndt at udvikle sig, og hvor 
kimen til mange af nutidens dyregrupper blev lagt. denne tidlige fase i livets 
udvikling, for ca. en halv milliard år siden, kaldes den Kambriske eksplosion.

HABITAT omhandler normalt især levende dyr. Men hvad er baggrunden for deres 

eksistens - hvordan er de opstået? I anledning af denne Arktis-særudgave rejser vi til 

Nordgrønland for at kigge nærmere på eksisterende arters forstenede forfædre: fossiler. 

Det er nemlig ét af de få steder i verden, hvor man kan få mere viden om hvordan livet 

udviklede sig på et tidspunkt kort efter at skalbærende dyr opstod - hvor Jordens økosy-

stemer gennemgik store forandringer.

en palæontologisk sensation i grønland

Den 2. juli 1984 landede en helikopter på en bakketop i Lemmingdal i Nordgrønland i 

forbindelse med en geologisk kortlægning af området. I forsøget på at finde fossiler, der 

kunne datere klipperne i området, blev der indsamlet nogle få sorte skiferprøver med 

skaller af trilobitter (uddød gruppe af leddyr fra Palæozoikum). 

Året efter indsamledes endnu flere skifre, og da disse blev undersøgt, opdagede palæ-

ontologen John Peel fra Grønlands Geologiske Undersøgelser, til sin store overraskelse, 

at stykkerne udover trilobitter indeholdt aftryk af bløddele af fossiler. Sådanne var ikke 

før blevet fundet i Nordgrønland eller noget andet sted på Jorden for den sags skyld. 

Fossilerne stammede fra den tidsperiode, geologerne kalder Tidlig Kambrium.

På dette tidspunkt kendte man kun til ”bløde” (d.v.s. ikke-skalbærende) kambriske 

fossiler fra Burgess-skiferen i Canada. Men de grønlandske lag er ca. 20 millioner år 

ældre, og derfor var John Peel klar over, at han stod med en sensation i hånden. Det var 

Udsigt mod vest ud over J.P. Koch Fjord. Geologernes telte ses i det fjerne til højre. 
(Jakob Walløe Hansen).
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indlysende, at man blev nødt til at tage tilbage til Sirius 

Passet, som lokaliteten kaldes, for at udføre en mere 

omfattende prøveindsamling. Stedet ligger dog langt 

fra alfarvej i den nordgrønlandske ødemark, så det er 

både dyrt og besværligt at komme dertil. Det lykkedes 

dog at finde sponsorer, og på gentagne ekspeditioner op 

igennem 1980’erne og 1990’erne indsamledes op imod 

10.000 fossiler.

Da John Peel i starten af 1990’erne blev udnævnt til 

professor ved Uppsala Universitet, medbragte han de 

mange fossiler fra Sirius Passet. I mange år dannede 

de basis for forskning under hans ledelse. Undervejs blev 

en del typemateriale (af nye beskrevne arter) returne-

ret til Geologisk Museum i København. I 2011 blev hele 

Uppsala-samlingen flyttet tilbage til København. Her skal 

det, sammen med indsamlet materiale fra ekspeditioner i 

2009 og 2011 ledet af forskere fra Københavns Universitet, 

danne grundlag for udforskning af de arter af fossile dyr, 

som endnu ikke er videnskabeligt beskrevet. Og dem er 

der stadig mange af, trods 25 års forskning.

livets kvantespring 

Skifrene i Nordgrønland blev aflejret i havet for ca. 520 

millioner år siden i Tidlig Kambrium. Dette tidspunkt 

markerer et afgørende biologisk vendepunkt. Efter encel-

lede organismer havde været dominerende igennem mere 

end 3 milliarder år, blev flercellede organismer mere 

hyppige i økosystemerne. Denne ændring synes at være 

sket inden for ganske kort tid med en opståen af mange 

forskellige former for dyr, både med og uden hård skal.  

Derfor har man valgt at kalde dette kvantespring inden 

for livets udvikling for den ’Kambriske Eksplosion’. Der 

hersker stadig stor uenighed om baggrunden for denne 

hændelse, og ikke overraskende danner den stadig grund-

lag for kontroverser i forskningsverdenen.

Under normale omstændigheder ville kun 

ca. 1/8 af arterne være bevaret som fossiler. 

Nemlig de dyr der havde hårde skeletdele. 

Men Sirius Passet er helt specielt og kun få 

steder i verden er som her. Med fossiler også 

af dyr uden hårde skeletdele kan områder 

som Sirius Passet (også kaldes ”lagerstätte” 

- se boks) også siges at være vinduer, der 

giver et indblik i hvor fantastisk rigt livet 

faktisk var for ca. 500-520 millioner år siden, 

kun 20-40 millioner år efter at skalbærende 

dyr opstod. Disse tidlige faunaer indeholder 

en række ejendommelige stamformer, der 

senere i livets udvikling gav ophav til de dy-

regrupper, som findes i den moderne verden. 

Selv om Sirius Passet ligger kun ca. 800 km 

fra Nordpolen i den grønlandske ødemark, 

blev skifrene, som indeholder de mange spændende fos-

siler, aflejret på et tidspunkt, da området var dækket af 

havet og lå tæt ved Ækvator.

feltarbejde bliver sat i system

Tilvejebringelsen af fossiler kan variere meget fra sted til 

sted, når man laver palæontologisk feltarbejde, afhæn-

gigt af bjergartens beskaffenhed og indsamlingsstedets 

geografiske placering. Det er både besværligt og voldsomt 

sirius PassET

Sirius Passet-lokaliteten ved J.P. Koch Fjord i Nansen 
Land i Nordgrønland er en af de geologisk ældste af 
de berømte kambriske ”lagerstätte”, dvs. lokaliteter 
hvor den fossile fauna er usædvanlig rig og også 
indeholder fossiler af dyr uden hårde skeletdele. 
Sirius Passet danner, sammen med de bedre kendte 
og en anelse yngre Chengjiang og Burgess Shale-
faunaer fra hhv. Kina og Canada, grundlag for megen 
af vores forståelse af dyrelivets tidligste udvikling.

Kort over Nordgrønland med placering af Sirius Passet. 
(John Peel og Martin Stein).
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Grafisk rekonstruktion af Kiisortoqia soperi; eet af de formelt beskrevede leddyr fra faunaen. 
(Martin Stein).

 Jakob Vinther i færd med at finde fossiler. (Arne Thorshøj Nielsen).

Rekonstruktion af Kerygmachela kierkegaardi (Esben Horn, 10 Tons).

To fossile trilobitter af arten Buenellus higginsi; den eneste art af trilobitter hidtil registreret fra 
Sirius Passet-faunaen. (Jakob Walløe Hansen).
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Halkieria evangelista var det første fossil der blev samlet op på den første reelle ekspedition til Sirius Passet i 1989. 
Dyret havde en stor skalplade i hver ende og var iført skæl på selve kroppen. Forenden af dyret er til venstre i billedet. (Sten L. Jakobsen).
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dyrt at komme til Sirius Passet; et lille 

fly skal bringe mandskab og udstryr fra 

Svalbard via militærbasen Station Nord til 

lokaliteten. Men når først man er i Sirius 

Passet, er det en let sag at finde fossiler. 

Ikke mindst fordi der ganske mange af 

dem. Samtidigt ligger skiferen let tilgæn-

geligt og venter bare på at blive samlet 

op. Disse omstændigheder gjorde, at man 

på de første ekspeditioner ikke behøvede 

at grave og blotlægge ‘ny’ klippe for at 

komme til fossilerne.

 

På ekspeditionerne i 2009 og 2011 valgte 

man dog at gå anderledes til værks. For 

første gang foretog man en opmåling af de 

faststående skiferlag i Sirius Passet. Der-

udover gik man i gang med en systematisk 

indsamling fra skifrene centimeter for 

centimeter. Det viste sig, at der var meget 

velbevaret materiale at komme efter, og 

vigtigst af alt: man fik styr på placeringen 

af de gode fossilførende horisonter i den 

ca. 12 meter tykke skifer.

geokemien kan afsløre nyt om  

evolutionen

Ydermere blev der udtaget prøver til 

geokemiske undersøgelser med det sigte 

at belyse havets kemiske sammensæt-

ning, dengang skifrene blev aflejret. Disse 

resultater skal være med til at udrede 

forholdene på havbunden, hvor de fossile 

dyr levede. Men mere overordnet kan de 

kemiske data måske også belyse, hvor-

vidt det kambriske havs sammensætning 

kunne tænkes at have haft indflydelse på 

livets tidligste udvikling. En teori er, at 

der dengang var væsentligt lavere indhold 

af ilt i Jordens atmosfære og derfor også i 

Jordens have.

Visse af fossilerne fra Sirius Passet-fauna-

en ser meget specielle ud, og til trods for 

at de levede i tiden ‘lige’ efter flercellet livs 

opståen, er det ganske komplekse former, 

man finder. Der ses også aftryk af fx musk-

ler og tarmsystemer i form af mineralise-

ringer i kropshulen på nogle af fossilerne. 

Mange af fossilerne har allerede vist deres 

værd i forhold til udforskningen og beskri-

velsen af de evolutionære overgange, der 

har ført til de kropsformer og –funktioner, 

vi betragter som karakteristiske for mo-

derne dyregrupper. Flere af disse over-

gangsformer er svære at placere på livets 

stamtræ, men det gør kun detektivarbejdet 

endnu mere interessant.

Op i mod 45 arter af leddyr - her iblandt 

lobopoder (en dårligt kendt leddyr-agtig 

gruppe, der antageligt er forfader til 

nutidens fløjlsdyr), orme, bløddyr, brachio-

poder, hemichordater og dyriske svampe, 

sammen med diverse enigmatiske grupper 

- er ind til videre registreret fra Sirius Pas-

set. Analyser af fossilsammensætningen 

og andre forhold peger i retning af aflej-

Tidslinie for livet på Jorden. Den Kambriske Eksplosion udgør en forholdsvis kort periode i Jordens 
historie, men i netop denne periode opstod mange af livets former som vi ser dem idag. Sirius Passet 
i Grønland er et af de få steder, hvor dette kan dokumenteres ved hjælp af fossil-materiale. 
Illustration af: Dave Cantrell og Cindi Laukes baseret på organismer i Gould (1989); tiilrettet af Joe 
Lertola, Time Magazine (1995).
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ring i et dybhavsmiljø med et lavt iltindhold, på den ydre del af en fastlandssokkel, hvor 

mikrobielle måtter [lag af mikroorganismer; red]dækkede havbunden.

Faunaen indeholder 13 forskellige arter af leddyr og lobopoder, der er formelt navngi-

vet. Men hertil kommer mindst tre yderligere arter, der ind til videre ikke har fået tildelt 

et officielt navn. Dette er ikke et stort antal i forhold til, at disse dyregrupper er klart 

dominerende i antal i den fossile fauna. Granskning af de mange fossiler, hvoraf mange 

endnu ikke er beskrevet, viser dog, at endnu flere arter mangler at blive beskrevet. 

Forskerne har dog i første omgang foretrukket at kaste sig over studiet af de mærkelige 

overgangsformer, frem for at beskrive endnu en ny slags leddyr.

fremtiden i fortiden

Sirius Passet er som nævnt en af de sjældne fossilforekomster (lagerstätte), der kun er 

ganske få af på verdensplan. Fossilerne er en sand guldgrube af information om livets 

allertidligste udvikling. På sigt er målet at få beskrevet hele den omfattende samling af 

fossiler. Dette kan danne et mere komplet billede af faunens sammensætning og levevis. 

Samtidigt vil studiet af geokemien forhåbentligt gøre os betragteligt klogere på forti-

dens havkemi. Med disse resultater i hånden vil vi med tiden blive i stand til at lægge 

endnu flere af de løse brikker i det puslespil, det er at beskrive og finde frem til de 

styrende processer bag flercellet livs opståen og tidlige diversifikation. Udover de forsk-

ningsmæssige aspekter er der også et behov for at formidle resultaterne, hvilket i sig 

selv er en stor udfordring.

Test af om påførelse af farve giver bedre synlighed af fossilet. (Jakob Walløe Hansen).Efter snevejr og blæst kan der være behov for lige at stramme bardunerne. (Arne Thorshøj Nielsen).
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KaMPEn oM arKTis
iNdblik fra koNfereNce om arktis - arraNGeret af wwf & ku

tekst: ida hansen

det er et faktum, at den arktiske iskappe smelter. efterhånden som isen smel-
ter, åbnes der op for nye globale muligheder og udfordringer. Kapløbet om 
arktis er gået ind, og de næste par år vil være afgørende.

E t nyt hav er nu ved at åbne sig og med det – udfordringer og muligheder”, 

siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Gitte Seeberg, og åbner 

Arktisk Konference. Konferencen er arrangeret af Sustainability Science Cen-

tre (Københavns Universitet) og WWF Verdensnaturfonden og har trukket en 

blanding af forskere, ngo’er, universitetsstuderende og andre interesserede til Festsalen 

ved Frue Plads i København. 

jagten på det forjættede nord er gået ind

Det smeltende Arktis åbner op for muligheder i farvandet. Nye områder for fiskeri og 

skibsfart opstår, og de første sejladser nord om Sibirien og gennem Nordvestpassagen 

nord for Canada er allerede fortaget. Svaret på hvorfor mange politikere kigger nordpå, 

finder vi i undergrunden, da muligheder for udvinding af olie og naturgas også opstår. 

Rusland har for nyligt åbnet en boreplatform ud for Sibirien, og industrien investerer 

allerede i prøveboringer. Alt dette til trods for at der ikke er fundet olie i området, og at 

teknologien for udvindingen i arktiske egne endnu ikke er færdigudviklet. Ifølge Martin 

Breum, journalist og taler ved konferencen, forventes 25 % af klodens resterende olie- og 

naturgasreserve at være under isen ved Arktis.

Hvem har retten til arktis?

Udenrigsminister, Villy Søvndal, udtaler, at Danmark vil kræve sin ret i den arktiske 

region, men at der også vil følge et ansvar for de indfødte med. Det er regeringens ho-

vedprioritet, at mulighederne skal komme de indfødte til gavn, og at der ikke skal ske en 

undertrykkelse af dem, som man har set sket i andre dele af verdenen. Ligeledes fastslår 
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Den arktiske iskappes udbredelse de sidste tre årtier.  
(Steen Frimodt, fra: http://www.martinbreum.dk/index.asp?ID=11&TopID=1)

http://www.martinbreum.dk/index.asp?ID=11&TopID=1
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han, at Grønland skal fastsætte niveauet af miljøhensyn, 

ikke andre. Gode hensigter, der allerede er blevet fastlagt 

i en erklæring under den tidligere regering. Udenrigsmi-

nisteren lægger dog ikke skjul på, hvad der skal ske med 

regionen, hvis det står til ham:  ”Arktis vil ikke blive en 

nationalpark eller et frilandsmuseum”. Aqqaluk Lynge, 

formand for Inuit Circumpolar Council, lægger heller ikke 

skjul på, at for ham er det vigtigt, at grønlænderne og an-

dre indfødte bliver hørt i debatten om Arktisk - og at han 

prioriterer menneskerne i Arktis højere end både beskyt-

telsen af miljøet og de økonomiske muligheder i regionen.

Et af hovedemnerne ved dagens konference er, hvem der 

har rettighederne til Arktis og undergrunden. Muligheden 

for konflikt er der. Ikke kun i mellem de arktiske kyststa-

ter, Danmark, Canada, Rusland, Norge og til dels USA 

(med Alaska, der grænser op til Arktis). Også andre lande 

er interesserede i regionen. Kina og Japan har allerede 

meldt sig i kapløbet. Også Sverige, Finland og Island har 

set sig lune på Arktis. De har dog ingen direkte kyst-

strækninger til Arktis, men er medlemmer af Arktisk Råd. 

Ilulissat-erklæringen fra 2008 forpligter dog de arktiske 

kyststater til at løse eventuelle territoriale konflikter 

inden for rammerne af de internationale regler om hav-

retten. Og ifølge udenrigsminister Villy Søvndal agter 

regeringen at følge denne erklæring. På trods af frygten 

for væbnede konflikter i området mener Mikkel Vedby 

Rasmussen, professor ved Center for Militære Studier på 

Københavns Universitet, at dette ikke er sandsynligt. 

Ifølge ham vil eventuelle uenigheder blive løst politisk og 

uden militær indblanding.

De biologiske konsekvenser

Klimaforandringerne har medført, at isen ved Arktis 

smelter, og ifølge Katherine Richardson, professor ved Su-

stainability Science Centre ved Københavns Universitet, 

vil det medføre alvorlige konsekvenser for det skrøbelige 

miljø i regionen. Katherine Richardson er medarrangør 

af konferencen og har netop startet et forskningsprojekt 

i Arktis om hvordan klimaforandringerne og den smel-

tende is vil påvirke havstrømmene og dermed den mang-

foldige og sårbare natur undet havets overflade.

Afsmeltningen af Arktis vil medføre en ændring af det 

omkringliggende havs saltholdighed, og dermed bliver 

vandsøjlen og havstrømmene påvirket. Saltholdigheden i 

havet vil ændre sig på grund af tilførelsen af ferskvand fra 

den smeltende iskappe. Da saltholdigt vand har en større 

densitet end ferskvand og mindre saltholdigt vand, vil det 

salte vand synke til bunds. Det vil føre til en blanding af 

næringsstoffer og oxygen. Dette vil have endnu ukendte 

konsekvenser for områdets biodiversitet, samt det marine 

dyreliv og dermed også den marine fødekæde. Derudover 

vil afsmeltningen af iskappen også påvirke havets evne 

til at fungere som et reservoir for CO2, da kapaciteten til 

at binde denne drivhusgas er mindre i varmt vand end i 

koldt. Efterhånden som iskappen bliver mindre, vil færre 

af solens stråler blive reflekteret ud i atmosfæren igen. 

Dermed vil en større andel af solens varme blive optaget 

på jorden. Det er en selvforstærkende cyklus, som vil for-

øge den globale opvarmning. 

Den terrestriske del af Arktis vil ligeledes blive påvirket 

af afsmeltningen. Levesteder og fourageringsmuligheder 

for regionens isbjørne og sæler vil blive reduceret. Og 

det gælder ikke kun dyrene, men også lokalbefolkningen 

i området. En stor del af disse lever, som de har gjort i 

hundredvis af år, af områdets dyreliv i den traditionelle 

fangerkultur. Dermed kan en vigtig kulturarv gå tabt. 

Det er dog ikke kun den arktiske region, der vil mærke 

konsekvenserne af afsmeltningen,  omend  de vil være 

dem, der bliver ramt først - og måske også hårdest. Res-

ten af verden vil også komme til at mærke følgerne af 

afsmeltningen ved Arktis i form af forhøjet vandstand i 

arKTisK rÅd
 
Arktisk Råd er et mellemstatsligt forum, som blev 
dannet i 1996 af Ottawa Deklarationen. Formålet med 
rådet er at fremme samarbejde og kommunikation 
mellem medlemslandene. Målsætningerne er blandt 
andet at bevare den arktiske biodiversitet, at fremme 
de sociale og økonomiske muligheder for den arktiske 
befolkning og at fremme den bæredygtige udvikling i 
Arktis.
Otte lande er medlem af Arktisk Råd: Canada, Dan-
mark (inklusiv Fæøerne og Grønland), Finland, Island, 
Norge, Rusland, Sverige og USA. Fælles for dem alle 
er, at de har geografiske områder der findes helt eller 
delvist i Arktis. Derudover består rådet af seks inter-
nationale urfolksorganisationer, som er permanente 
deltagere. Desuden har 19 ikke-arktiske stater, otte 
mellemstatslige organisationer og to NGO’er observa-
tørstatus i rådet.

http://www.arctic-council.org/index.php/en/
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havene. Ifølge Katherine Richardson 

forudsiger modellerne, at vandstanden 

vil være steget med 1 meter i år 2100. 

Hun pointerer dog, at der vil være lo-

kale forskelle.

Hvad hvis det går galt?

Konferencen afsluttes med spørgs-

mål fra salen, hvor der er bekymring 

at finde. Hvad nu hvis noget går galt 

i forbindelse med olieudvingingen? 

Olieudslippet i den Mexikanske Golf 

den 20. april 2010 står stadigt skarpt 

i folks hukommelse. Og ikke mindst 

de katastrofale miljømæssige følger, 

da olietankeren Exxon Valdez gik på 

grund i Alaska Golfen i 1989. 

Martin Breum, journalist og taler, 

forklarer, at i tilfælde af oliespild vil det 

være det pågældende firmas ansvar at 

rydde op og begrænse udslippet. Men 

hvis firmaet ikke er i stand til dette, 

vil det i sidste ende blive Danmarks 

ansvar. Ifølge Martin Breum har de 

grønlandske havne noget katastrofe-

udstyr liggende parat, men ikke noget 

som ville kunne være behjælpeligt, hvis 

der sker et større udslip ude på havet. 

Han pointerer, at metoderne for opryd-

ning af oliespild stadig er de samme 

som i 1989 med Exxon Valdez.

Katherine Richardson fortæller uden 

omsvøb, at et olieudslip øst for Grøn-

land kan have katastrofale konsekven-

ser. Afhængigt af hvor et olieudslip 

sker i Arktis, vil olien kunne transpor-

teres til andre farvande af havstrømme-

ne. Og dermed kan effekten af et udslip 

have vidtrækkende konsekvenser. Der-

udover vil kulden i den arktiske region 

medføre en langsommere nedbrydning 

af olien, da de olienedbrydende bakte-

rier ikke er lige så effektive under kolde 

forhold, som de er under varmere for-

hold. Herudover vil olien også størkne 

hurtigere og dermed besværliggøre en 

nedbrydning. Noget som ikke ville ske i 

varmere vande, da varmen og solen her 

vil begrænse udslippet på grund af en 

højere fordampning. 

Ifølge John Norbo, klima- og miljøchef 

i WWF Verdensnaturfonden og ta-

ler ved konferencen, er Arktisk Råd i 

øjeblikket i gang med forhandlinger om 

beredskab og oprydning ved eventuelle 

olieulykker. Men han pointerer dog, at 

der ikke er tale om forebyggelse af olie-

udslip, en mangel som WWF tidligere 

har kritiseret Rådet for.

Den smeltende is ved Arktis åbner altså 

ikke blot op for muligheden for mere 

olie, men også for at aktiviteterne får 

mange vidtrækkende biologiske konse-

kvenser. 

Læs mere om WWF’s arbejde i Arktis her

TalErnE og TEMaErnE

Arktisk konference – Smeltende is giver 
nye muligheder og udfordringer: Det 
storpolitiske spil om Arktis er i gang. 
Fredag den 16. marts 2012, Festsalen 
(Københavns Universitet). Arrangeret 
af WWF og Sustainability Science Centre, 

Københavns Universitet.

1. gitte seeberg, generalsekretær i 
WWF verdensnaturfonden:
Velkomst og ordstyrer

2. villy søvndal, udenrigsminister:
”Danmark som stormagt i Arktis? Hvad 
er den danske regerings prioriteter, og 
hvor meget af Arktis tilhører det danske 
kongerige?”

3. aqqaluk lynge, Formand for inuit 
Circumpolar Council:
”Inuit i den ændrede Arktis: en lysende 
fremtid eller en kamp for overlevelse?”

4. Martin Breum, journalist og forfatter 
til bogen ”når isen forsvinder”:
”Kampen om Nordpolen og Arktis: Kan 
erhvervs- og sikkerhedspolitiske interes-
ser forenes med miljøet.” 

5. Katherine richardson, professor, su-
stainability science Centre, Københavns 
universitet:
”Hvad er resultaterne af den nyeste 
klimaforskning, og hvilke konsekvenser 

står vi umiddelbart over for, når havisen 
smelter?”

Intro til dansk forskningsprojekt: North 
Atlantic – Arctic coupling in a changing 
climate: impacts on ocean circulation, 
carbon cycling and sea-ice”

6. Mikkel vedby rasmussen, professor 
ved Center for Militære studier, Køben-
havns universitet:
”Vil fremtidens krige foregå i Arktis? 
Hvad er de militære og sikkerhedsmæs-
sige konsekvenser af klimaforandringer-
ne og de eftertragtede naturressourcer?”

7. john nordby, klima- og miljøchef, 
WWF verdensnaturfonden:
”Hvad er perspektiverne for bæredyg-
tig udvikling i Arktis? Kan der skabes et 
effektivt internationalt samarbejde om 
naturen og miljøet?”

http://wwfdk.panda.org/wwfs_arbejde/her_arbejder_vi/arktis/
http://www.wwf.dk/
http://climate.ku.dk/sscience-en/
http://climate.ku.dk/sscience-en/
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tekst og foto: elmer topp-Jørgensen

De enkelte lande i Arktis forvalter selv deres natur. De la-

ver beskyttede områder og regulerer udnyttelsen af natu-

ren. Så når Zakæus og Benjamin (synonymer for den lille 

fisker og fanger i Grønlands bygder) sætter sig i kajakken 

og nakker en narhval, er det fordi, at Grønlands Selvstyre 

har regler, der tillader dette.

Der er dog mange som har indflydelse på disse regler om, 

hvor man må gå på jagt, hvornår og hvor mange man må 

skyde. Mens Benjamin og Zakæus kan yde indflydelse på 

politikerne, der fastsætter bestemmelserne (og tidligere 

har haft godt held med det), foretages der også beslutnin-

ger tusindvis af kilometer herfra, der påvirker lovgivning 

og regulering.

For mens kajakken vugger i bølgen blå, mødes em-

bedsværket og eksperter (ofte med repræsentanter fra 

Danmark/Grønland) og laver konkrete anbefalinger til 

regulering i regionale organisationer og der laves fine 

konventioner med dyre ord og fine hensigtserklæringer i 

både regionale og globale regi. 

Anbefalinger og konventioner skal implementeres i den 

Grønlandske administration. Selvom det kan være nemt at 

implementere konkrete anbefalinger til hvor mange dyr, 

der kan nedlægges bæredygtigt, er det et politisk system, 

der er påvirkeligt af interessegrupper. Særligt hvor der er 

mangelfuld viden om de enkelte bestande, kan politikere 

nemmere argumentere for at følge interessegruppernes 

ønsker.

Mange konventionstekster er til gengæld skrevet i ge-

nerelle vendinger og mangler konkrete anbefalinger. 

Det giver fleksibilitet, men betyder også at der er mange 

måder at opfylde konventionsteksten på. Det kan så give 

konflikter, hvor der er forskelligt rettede interesser, f. 

eks. i forbindelse med fangst, fiskeri, råstofudvinding og 

naturbeskyttelse.

I det følgende er forsøgt at give en oversigt over de  

vigtigste aktører i Grønlands Naturforvaltning og deres 

rolle, herunder myndigheder, institutioner, og NGOer i  

Grønland, samt internationale rådgivnings-fora og 

konventioner.

sPillErE i grønlands 
naTurForvalTning

Mere end 3000 personer deltog i den Internationale Polarårskonference  
”From knowledge to Action” i Montreal i Maj 2012.

Over de sidste årtier har der været en stigende interesser for krydstogtsture i Arktis. 
Her krydstogtsskib ved Smerenburg Gletcheren på Svalbard.
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dEParTEMEnTET For FisKEri, FangsT og landBrug 
(dFFl)

Varetager forvaltningen af naturens ressourcer, 
herunder fisk, skaldyr, rejer, havpattedyr, landdyr og 
fugle. DFFL er ansvarlig for lovgivning og regulering 
af fangsten gennem kvoter eller justeringer i jagttiden. 
Reguleringen foretages efter rådgivning fra Grønlands 
Naturinstitut og efter høring af andre ministerier og 
interesseorganisationer. DFFL deltager i internationale 
fora, der behandler enkelte arter eller artsgrupper (se 
herunder).

Hjemmeside

dEParTEMEnTET For indEnrigsanliggEndEr, naTur 
og Miljø (dinM)

Varetager beskyttelsen af den grønlandske natur, gen-
nem etablering og forvaltning af fredede områder.  Ved 
fredning af nye områder udarbejdes lovgivning efter 
høring af andre ministerier, lokale myndigheder og 
interesseorganisationer. 

DINM er ansvarlig for internationale konventioner vedr. 
naturbeskyttelse såsom Biodiversitetskonventionen 
og Ramsar konventionen, men også mindre regionale 
konventioner (f.eks. OSPAR konventionen).

Hjemmeside 

rÅsToFdirEKToraTET - dEParTEMEnTET For ErHvErv 
og arBEjdsMarKEd

Varetager alle interesser i relation til olie og mineralud-
vinding. Råstofdirektoratet modtager rådgivning fra Det 
Danske Center for Miljø og Energi (tidligere Danmarks 
Miljøundersøgelser) ved Aarhus Universitet. Alle efter-
forsknings- og udnyttelsestilladelser skal i høring hos 
andre ministerier og interesseorganisationer.

I forhold til mineraludnyttelse opererer Råstofdirekto-
ratet med områder, hvor adgangen er begrænset eller 
forbudt. Disse områder fremgår af deres feltregler, som 
også beskriver hvilke aktiviteter, der er tilladt, samt 
under hvilke forudsætninger. Disse områder er baseret 
på arternes følsomhed og er lavet uden skelen til de 
fredede områder. Råstofudnyttelse er undtaget bestem-
melserne i lovgivningen for alle områdefredninger. I 
dag er det således tilladt at udvinde råstoffer i dét, som 
populært kaldes verdens største nationalpark, og andre 
fredede områder.

Hjemmeside 

oFFEnTligE insTiTuTionEr i grønland

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/Departementer/Departement_for_fiskeri.aspx
http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/Departementer/Dep,-d-,_for_indenrigsanliggender,_Natur_og_Milj%C3%B8.aspx
http://dk.nanoq.gl/sitecore/content/Websites/nanoq/Emner/Landsstyre/Departementer/R%C3%A5stofdirektoratet.aspx
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FangsTrÅdET

Fangstrådet er nedsat af DFFL med henblik på at komme 
med anbefalinger til artsforvaltningen. Rådet har 4 med-
lemmer; 2 fra Erhvervsfanger- og fisker-organisationen 
KNAPK, en fra fritidsjægerorganisationen TPAK og en 
fra Kommunernes sammenslutning KANUKOKA. DFFL 
har sekretær-funktion i rådet. Der er ingen repræsen-
tanter fra Grønlands Naturinstitut (se nedenfor) i rådet.

Læs mere

grønlands naTurinsTiTuT

DINM repræsenterer Danmark/Grønland i CAFF.

Forsker i Grønlands natur- og økosystemer og er ansvar-
lig for overvågningen af Grønlands levende ressourcer. 
På anmodning fra ministerierne i Grønlands Selvstyre 
leverer Naturinstituttet rådgivning i relation til bære-
dygtig udnyttelse og naturbeskyttelse. 

Naturinstituttet deltager og repræsenterer Grønland i 
en række faglige fora indenfor arts- og naturforvaltning. 
DFFL og DINM er repræsenteret i Naturinstituttets 
bestyrelse.

Hjemmeside

oFFEnTligE insTiTuTionEr i grønland

http://dk.nanoq.gl/Emner/Erhverv/Erhvervsomraader/Fangst_og_Jagt/Fangstraadet.aspx
http://www.natur.gl/
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KnaPK

Sammenslutning af erhvervsfiskere og -fangere. Skal 
høres i alle sager om fiskeri og fangst. Er repræsenteret 
i stort set alle grønlandske byer og bygder. Spiller en 
central rolle i Fangstrådet, hvor foreningen udgør 2 af 4 
medlemmer.

Hjemmeside

tPak

Sammenslutning af fritidsjægere. Indgår i Fangstrådet 
og inviteres til at deltage i forskellige arbejdsgrupper 
nedsat af Selvstyret. Foreningen er ikke så synlig og 
indflydelsesrig som KNAPK.

avaTaQ

Miljøforening startet i 2006. Har få ressourcer og har 
valgt at fokusere disse på storindustri (aluminiumsmel-
teværk ved Maniitsoq, samt olie og mineraludvinding).

Hjemmeside

ngo’Er i grønland

http://www.knapk.gl/
http://www.avataq.gl
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ConsErvaTion oF arCTiC Flora and Fauna (CaFF) -  
arKTisK rÅd

DINM repræsenterer Danmark/Grønland i CAFF.

Arktisk Råd har nedsat en arbejdsgruppe kaldet Con-
servation of Arctic Flora and Fauna (CAFF). Herunder 
gennemføres en række programmer og projekter med 
relevans for naturforvaltning, bl a Circumpolar Biodiver-
sity Monitoring Program (CBMP).

CBMP er delt ind i 4 ekspertgrupper som hver skal 
lave en naturovervågningsplan for deres område (hav, 
kyst, ferskvand og land). De enkelte lande i Arktis er 
repræsenteret i disse grupper og anbefalingerne skal 
implementeres i den nationale forvaltning. 

CAFF’s hjemmside

Arktisk Råd’s hjemmeside

iWC – dEn inTErnaTionalE HvalFangsTKoMMission

Grønland (DFFL) er repræsenteret via Danmark.
Den Internationale Hvalfangstkommission (etableret i 
1946) har 89 medlemslande og har som hovedformål at 
regulere fangsten af hvaler, herunder fastsætte kvoter 
for ”store” hvaler. I Grønland fastsætter IWC kvoter for 
Vågehval, Finhval, Pukkehval og Grønlandshval, mens 
der ikke gives kvoter for kaskelot og andre store hvaler. 
Grønland fastsætter selv kvoter for mindre tandhvaler 
(narhval og hvidhval), mens der ikke er begrænsninger i 
hvor mange marsvin, delfiner, grindehvaler mfl., der må 
fanges.

IWCs tildeling af kvoter for de store hvaler sker under 
henvisning til Grønlands oprindelige folks behov for kød 
(Aboriginal subsistence whaling). Grønland er altså her 
nødt til at påberåbe sig at være et oprindeligt folk med 
et dokumenteret behov for hvalkød. Det, at kvoterne 
er bæredygtige, også ifølge IWCs egen videnskabelige 
komite, er ikke nok i sig selv til at få tildelt en kvote.

IWC har opstillet en række andre reguleringer ift 
fangsten, f. eks. må unger eller hunner med unger ikke 
skydes, der er etableret fangstfrie områder mm. Fangst-
metoder diskuteres i IWC, og selvom der udvikles stadig 

bedre teknikker, er der også ifølge IWC plads til for-
bedringer. I Grønland tildeles en del af vågehvalskvote 
riffelfangst for at tilgodese den almindelige fanger, som 
ikke har en kutter, der kan udstyres med harpun og 
harpungranater. 

Hjemmeside

iCEs – inTErnaTional CounCil For ExPloraTion oF 
THE sEa

Grønland (DFFL) er repræsenteret via Danmark.
Den internationale fiskeri-organisation, ICES, bidrager 
med videnskabelig rådgivning til regeringer og interna-
tionale fora om forvaltningen af ressourcer i Nordatlan-
ten. Viden udveksles mellem landene og man arbejder 
for at styrke koordinationen i havforskningen, der kan 
forbedre forståelse af processer og bidrage til en bedre 
rådgivning.

Hjemmeside

inTErnaTionalE organisaTionEr MEd rEgEringsdElTagElsE

http://caff.is/
http://www.arctic-council.org/index.php/en/
http://iwcoffice.org/
http://www.ices.dk/indexfla.asp
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naMMCo - dEn nordaTlanTisKE  
HavPaTTEdYrsKoMMission

DFFL repræsenterer Grønland, mens Naturinstituttet er 
med i NAMMCOs videnskabelige komite.

Den Nordatlantiske Havpattedyrskommission (etableret 
i 1992) rådgiver medlemslande (herunder Grønland) 
om bæredygtig fangst af havpattedyr (hvaler og sæler 
inklusiv hvalros). NAMMCOs styrende råd består af 
repræsentanter fra medlemslandene, og organisationen 
har derudover en videnskabelig komite og to forvalt-
ningskomiteer. Den videnskabelige komite rådgiver det 
styrende råd ift bæredygtig udnyttelse af havpattedyr.

Grønland deler en række havpattedyrsbestande med 
Canada, men da Canada ikke er med i NAMMCO, har 
man etableret et grønlandsk/canadisk forum for narhval 
og hvidhval, hvor der også er snak om at inkludere hval-
ros. Dette forum hedder ”Joint Commission for Narwhal 
and Beluga” (JCNB, Fælleskomissionen for narhval og 
hvidhval).

Hjemmeside

jCnB – joinT CoMMission For ConsErvaTion and 
ManagEMEnT oF narWHal and BEluga

DFFL repræsenterer Grønland, mens Naturinstituttet 
deltager i videnskabelige møder.

Fælleskommission mellem Grønland og Canada, der 
behandler narhval, hvidhval og til en vis grad også 
hvalros. JCNBs arter behandles også af NAMMCO, og 
de to organisationer er begyndt at afholde fælles møder 
mellem deres videnskabelige arbejdsgrupper, der kom-
mer med anbefalinger til bæredygtig udnyttelse af de 
behandlede arter.

naFo og nEaFC

Grønland (DFFL) er repræsenteret via Danmark.

Den Nordatlantiske Fiskeriorganisation (NAFO) og den 
Nordøstatlantiske Fiskeriorganisation (NEAFC) udgøres 
af en lang række medlemslande, som betaler kontingent 
for at være med. Efter rådgivning fra organisationens 
videnskabelige udvalg fordeles kvoter mellem med-
lemslande med skelen til landenes økonomiske bidrag 
og historiske udnyttelse af fiskebestandene. Skibe fra 
andre lande og skibe som ikke har kvoter tildelt efter 
NAFOs bestemmelser, kan i teorien fiske i området, men 
medlemslandene samarbejder og forhindrer disse skibe 
(det såkaldte IUU fiskeri) i at lande deres fangster ikke 
kun i medlemslande, men globalt.

NAFO’s hjemmeside

NEAFC’s hjemmeside

inTErnaTionalE organisaTionEr MEd rEgEringsdElTagElsE

http://www.nammco.no/
http://www.nafo.int/about/frames/about.html
http://www.neafc.org/
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BiodivErsiTETs-KonvEnTionEn (CBd)

DINM repræsenterer Grønland i den danske delegation.

På naturområdet er Biodiversitetskonventionen den 
store bredt-favnende konvention med overordnede 
hensigtserklæring om at beskytte og passe på biodiver-
siteten. Biodiversitetskonventionen er kun på enkelte 
områder konkret i forhold til forpligtelser. På det seneste 
møde i Japan enedes man således om at anbefale lande-
ne at beskytte en vis procentdel af hav og landområder. 

Hjemmeside 

raMsarKonvEnTionEn

Konventionen om vådområder (etableret i 1975) blev 
etableret som en international aftale om beskyttelse og 
bæredygtigt brug af vådområder med særlig betydning 
for fugle. Ramsarområder er vådområder med så mange 
vandfugle, at de har international betydning og skal 
beskyttes. Ved mange vandfugle forstås her, at der jævn-
ligt i området opholder sig mindst 20.000 individer eller 
findes mindst 1% af en bestand af en art eller underart. 

Konventionen indeholder i dag bestemmelser for andre 
arter end fugle, men fugle ligger dog til grund for ud-
pegningen af alle Grønlands Ramsarområder. Grønland 
er forpligtet til at udarbejde national lovgivning, udpege 
områder og lave forvaltningsplaner for alle områder. 
Grønland har i dag 12 Ramsarområder; der mangler dog 
lovgivningsmæssig beskyttelse og forvaltningsplaner for 
de fleste.

Hjemmeside

CiTEs - KonvEnTion oM inTErnaTional HandEl MEd 
TruEdE arTEr

DINM repræsenterer Grønland i den danske delegation.

International konvention for handel med truede dyr. 
Konventionen opererer med lister over arter med for-
skellige grader af truethed (Liste 1, Liste 2 , osv). Der 
skal indføres restriktioner for eksport og import af Liste 
1 og 2 arter. Grønland forpligter sig til at lave lovgiv-
ning, etablere tilladelsessystem og løbende vurdere 
bæredygtigheden af fangsten af eksporterede arter. 
Grønlands Naturinstitut fungerer som CITES viden-
skabsråd i Grønland og rådgiver DIMN herom. Når det 
kommer til artsspecifikke sager arbejdes tæt sammen 
med DFFL, der forvalter udnyttede arter.

Grønland har i dag indført frivillige eksportstop for 
isbjørn og narhval, hvilket betyder, at turister ikke må 
udføre produkter fra disse arter. . 

Hjemmeside 

udvalgTE KonvEnTionEr

http://www.cbd.int/
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0__
http://www.cites.org/
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osPar-KonvEnTionEn oM BEsKYTTElsE aF HavMiljø i 
nordøsTaTlanTEn

DINM repræsenterer Grønland i den danske delegation.

Osparkonventionen (trådte i kraft 1998 efter en fussion 
af flere andre konventioner) er et internationalt sam-
arbejde om beskyttelse af havmiljø i Nordøstatlanten. 
Der er 15 medlemslande, som alle er repræsenteret ved 
møder. EU Kommisionen deltager også. Fra i starten 
at have omhandlet dumpning og forurening inkluderer 
konventionen i dag alle aktiviteter, der påvirker et sundt 
havmiljø. Konventionen lister særligt sårbare organis-
mer og økosystemer, som de enkelte lande forpligter sig 
til at beskytte. Konventionen gælder kun for Østgrøn-
land.

Hjemmeside 

oslo-KonvEnTionEn oM ForvalTning og BEsKYT-
TElsE aF isBjørn

DFFL repræsenterer Danmark/Grønland.

Aftalen blev indgået i 1973 af alle lande, der huser 
isbjørnebestande. Aftalens overordnede formål er at 
beskytte isbjørnen og sikre bæredygtig udnyttelse. 
Efter mange år uden møder tog USA i 2007 initiativ til et 
møde blandt de underskrivende lande, hvor man enedes 
om at genoptage dialogen. Det har ført til flere møder, 
hvor man vil udvikle en handlingsplan, der skal sikre 
isbjørnens fremtid.

iuCn – dEn inTErnaTionalE naTurBEvarElsEsorga-
nisaTion

Grønland er repræsenteret via Danmark. DFFL re-
præsenterer Grønland generelt, mens DINM deltager i 
møder vedrørende  naturbeskyttelse/fredede områder.

IUCN blev dannet i 1948, som den første globale mil-
jøorganisation. Foreningen tæller i dag mere end 200 
regeringer og 1100 medlemsorganisationer. IUCN laver 
bl.a. rødlistekriterier for truede arter og retningslinjer 
for fredede områdekategorier, og de har etableret 
specialistgrupper for en række arter/artsgrupper.

Grønland har udarbejdet en national rødliste over 
truede arter, som dog er begrænset til pattedyr, fugle, 
ferskvandsfisk, dagsommerfugle og enkelte plantegrup-
per. Grønland følger i dag ikke IUCNs anbefalinger 
vedrørende navngivningen af fredede områder (f. eks. 
er IUCNs nationalpark-begreb uforeneligt med råstofak-
tiviteter). Grønland/Danmark deltager i flere specia-
listgrupper, og anbefalinger herfra anvendes i andre 
rådgivningsfora som NAMMCO, JCNB m.fl.

Hjemmeside 

inTErnaTionalE organisaTionEr MEd  
rEgEringsdElTagElsE

inTErnaTionalE ngo’Er

http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=01481200000000_000000_000000 
http://www.iucn.org/
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madagaskar  
& øerne i det  

indiske ocean

Over alt på jorden er plante- og dyreliv under pres som følge 
af menneskets aktiviteter. Voksende befolkningstal, fattigdom, 

korruption, uhensigtsmæssig og overdreven forbrug af naturres-
sourcer og klimaforandringer er blandt de faktorer, der nu har ført 
til den sjette ”masse-udryddelse” af arter i jordens historie. Fordi 
dette tab ikke sker ”naturligt”, men som følge af vores handlinger, 

er det nu os, der bærer ansvaret for at forsøge at beskytte den 
tilbageværende natur så godt, vi kan; ikke mindst fordi vi i sidste 

ende selv er afhængige af naturen.

TEKsT: KaTHrinE sKEiE    FoTo: gunvor vEsTErgaard

En tidlig morgen i Nationalparken Mananara-Nord. Regnskoven er ved at vågne op. Lyde, dufte og farver udfordrer sanserne.

BioDiveRsites- 
HotsPots

#2
MaDagaskaR
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Biodiversitets-hotspots kan forstås som de områder på jorden, hvor effektiv na-

turbeskyttelse giver “mest biodiversitet for pengene”, fordi det er her biodiver-

siteten og antallet af endemiske arter, dvs. arter, der ikke findes nogen andre 

steder i verden, er højest. 

Her fortsætter vi vores serie om verdens Biodiversitets-Hotspots, og denne gang ser vi 

nærmere på Madagaskar-hotspottet - et af verdens allervigtigste, men også mest sår-

bare, hotspots. 

Madagaskar-hotspottet, der udgøres af en mængde øer i den vestlige del af det Indiske 

Ocean ud for Afrikas syd-østkyst, er et af verdens vigtigste biodiversitets-hotspots. 

Området omfatter Seychellerne, Comorerne og Mauritius, samt de franske territorier 

Reunion, Mayotte og Iles Eparses. Dertil er det altdominerende element Madagaskar; 

den fjerde største ø i verden.

 

evolution i isolation

Det, der især gør Madagaskar-hotspottet til noget helt særligt, er områdets biogeografis-

ke historie. Fordi Madagaskar og Seychellerne allerede løsrev sig fra det forhistoriske 

superkontinent, Gondwana, for omkring 160 millioner år siden, så er hotspottet i dag et 

levende eksempel på ”evolution i isolation”. Selvom afstanden fra øerne til det kontinen-

tale Afrika ikke er stor, så forekommer ingen af de typiske Afrikanske dyregrupper på 

øerne. 

“ [..] antaLLet af endemiske arter gør madagskar-hotspottet 
fULdstændig UvUrderLigt og enestående

Og selvom hotspottet kun dækker, hvad der svarer til ca. 1,9% af Afrikas samlede areal, 

så er øerne alligevel hjemsted for et ekstremt varieret dyreliv. Selvom biodiversiteten i 

området er fantastisk, så er det antallet af endemiske arter, der gør Madagskar-hotspot-

tet fuldstændig uvurderligt og enestående. Fordi livet her har udviklet sig i isolation i 

så mange millioner år – og fordi mennesker først ankom til øen for mindre end 2.000 år 

siden – så findes der her en ufattelig mængde arter, der ikke findes noget andet sted på 

jorden. Hele otte plante-familier, fem fugle-familier og fem primat-familier findes udeluk-

kende her. 

verdens vådeste bjerg!

Madagaskars vegetation varierer fra tropisk regnskov på de østvendte højderygge til tør 

løvskov i lavlandet og et enestående ørkenlandskab på øens sydspids. 

Øerne i hotspottet er sammensat af en række ”unge” vulkanske øer (Macarenerne og 

Comorerne), fragmenteret kontinentalplade (Seychellerne), og en række koraløer og atol-

ler, deriblandt Iles Eparses. Hvor Seychellerne karakteriseres af et lavtliggende land-

skab (under 914 meter) og et relativt tørt klima, så har de vulkanske øer høje tinder, der i 

en ikke så fjern fortid har været dækket af tæt skov. Mocorerne og Mascarenerne er ofte 

udsat for store mængder kraftigt regnfald. Den højeste tinde i det Indiske Ocean, Piton 

des Neiges, findes på øen Reunion. Toppen af bjerget rejser sig 3.069 meter over havets 

Kyststrækningen mellem Maroantsetra og Soanierana Ivongo i det nordøstlige Madagaskar byder på 
den ene lille idylliske bugt efter den anden. 
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overflade, og er indehaver af verdensrekorden for det kraftigste regnfald, der nogensin-

de er målt: 4,9 meter på bare én uge i 1980!

Baobabtræerne og deres venner 

Der findes mindst 13.000 (og måske helt op til 16.000) vaskulære plantearter (karplanter) 

i området, hvoraf 90% ikke findes noget andet sted i verden! 

Ud af de mindst 160 plantefamilier, der forekommer i hotspottet, er hele otte endemiske 

(syv af familierne findes på Madagaskar og én på Seychellerne). Det lyder måske ikke 

af meget, men det er flere end noget andet sted i verden. Hertil kommer 310 endemiske 

planteslægter og et væld af lokal-endemiske arter  - nogle bjergtoppe er hjemsted for op 

til 150-200 arter, der ikke findes noget andet sted på den pågældende ø. 

“ disse iøjnefaLdende vækster Udgør et stråLende eksempeL på 
områdets spektakULære diversitet og endemisme

Blandt de mest berømte plantevækster i området er baobabtræerne, også kendt som 

”flasketræerne”, og netop disse iøjnefaldende vækster udgør et strålende eksempel 

på områdets spektakulære diversitet og endemisme. På verdensplan findes der otte 

baobab-arter, der alle tilhører slægten adansonia. Én art har sin oprindelse i det kon-

tinentale Afrika, én i det nordvestlige Australien, og de sidste seks på Madagaskar! 

Grandidier’s baobab (adansonia grandidieri) den største baobab-art på øen, befrugtes 

af nataktive lemurer; de resterende fem arter befrugtes af storflagermus, også kaldet 

flyvende hunde. 

fuglen, der fodrede sine unger med elefanter

Fuglelivet i Madagaskar-hotspottet karakteriseres af en relativt lav artdiversitet, der 

modsvares af et exceptionelt antal endemisme arter. Af de over 300 fuglearter, der 

jævnligt forekommer i området, findes næsten 60% ingen andre steder i verden! Bekla-

geligvis anses mindst 55 af arterne for at være udrydningstruede, og mindst 32 arter 

er forsvundet siden menneskets ankomst, primært på Mascarenerne. Blandt de mest 

berømte fugle, der engang levede i området, er dronten, også kendt som ”dodo’en”, en 

formidabel, jordlevende fugl på omkring 1 meter, hvis velsmagende kød og manglende 

frygt for mennesker hurtigt blev dens endeligt. Der gik omtrent 100 år fra Mauritius blev 

opdaget af portugisiske søfolk (i 1505) til dronten var væk for altid.

 

Men skønt dronten var en usædvanligt stor fugl, så var den dog for intet at regne imod 

elefantfuglene (aepyornithidae). Elefantfuglene (hvoraf der menes at have været adskil-

lige arter) var strudselignende fugle, der levede på Madagaskar. De målte omkring 3 

meter i højden og vejede omtrent 450-500 kg. Hermed var elefantfuglene de ubetinget 

tungeste fugle, der nogensinde har levet. Titlen ”verdens største fugl” deler elefant-

fuglen med de ligeledes uddøde moaer fra New Zealand. Nogle moaer blev højere end 3 

meter, men ingen vejede så meget som elefantfuglene. Moaerne blev udryddet i 1700-tal-

let. ”Moa” betyder ”spiselig fugl” på polynesisk. Elefantfuglene forsvandt i takt med 

menneskets udbredelse på Madagaskar, og det sidste individ forsvandt omkring 1650.

     

Én af de seks arter (Adansonia sp.) af de specielle baobab-træer, som kun findes på Madagaskar. 
Foto: Frank Vassen

http://www.flickr.com/photos/42244964@N03/4315977718/
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Dette smukke kæmpe tusindben findes bl.a. i regnskoven i nationalparken Mananara-Nord. Kæmpe tusindbenet kan blive op til 20 cm eller mere.
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Til højre: Den almindelig brune lemur (Eulemur fulvus) kan man møde 
flere steder på Madagaskar. Dog er arten nær truet og bestanden fal-
dende ifølge IUCN. Her i Périnet National Park kigger de nysgerrigt frem, 

når turisterne vandrer ad stierne.

Nederest til højre:  Périnet National Park har som resten af Madagaskar 
et rigt fugleliv. Det er dog andelen af endemiske fuglearter, der er mest 
imponerende - næsten 60% af de omtrent 300 arter, der jævnligt forekom-

mer i området, findes ingen andre steder i verden!

Nedenfor: Kamæleon i et krybdyrsreservat ikke langt fra Atananarivo
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Udsigt fra et kongeslot ved Madagaskars hovedstad, Antananarivo, til et af de mange opdyrkede områder på Madagaskar.
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Det menes, at det var elefantfuglen, der 

inspirerede sagnene om fabel-fuglen Rok, 

der især er kendt fra fortællingerne om 

Sindbad Søfareren, der optræder i 1001 

Nat’s Eventyr. Her var der tale om en 

fugl, der var så stor, at den fodrede sine 

unger med elefanter.

verdens vigtigste primat-hotspot

Som for fuglene gælder det også for pat-

tedyrene i Madagaskar-hotspottet, at 

artsdiversiteten ikke er så høj, men at an-

tallet af endemiske arter er exceptionel. 

Omkring 90% af de mere end 150 patte-

dyrsarter, der findes på øerne, findes ikke 

noget andet sted i verden, og nye arter 

opdages hele tiden. Alene indenfor de 

sidste 15 år er 22 nye arter og underarter 

blevet identificerede. 

“ omkring 90% af de 
pattedyrsarter, der findes på 
øerne, findes ikke noget andet 
sted i verden

De mest fascinerende pattedyr i Madaga-

skar er uden tvivl lemurerne, der repræ-

senteres af 5 endemiske primat-familier. 

Madagaskar er hjemsted for mere end 

100 beskrevne lemur-arter eller underar-

ter (i 1994 kendte man kun til omkring 50 

arter); dog er der blandt eksperter ikke 

helt konsensus om det eksakte tal. Under 

alle omstændigheder gør det store arts-

antal hotspottet til verdens vigtigste sted 

for endemiske primater og for bevarelse af 

primater generelt. 

Lemurerne opstod som gruppe for 50-60 

millioner år siden og var engang vidt ud-

bredte over store dele af jordkloden. Små 

grupper af lemurer kom tidligt til Mada-

gaskar, sandsynligvis som passagerer om 

bord på ”tømmerflåder” af flydende vege-

tation. På Madagaskar og de nærliggende 

øer udviklede og diversificerede lemurerne 

sig, alt imens de i resten af verden gradvist 

blev udkonkurreret af en nyopstået og mere 

”avanceret” type primater; aberne. 

Lemurerne, med deres rævelignende an-

sigter og modsatsiddende tommelfingre, 

varierer i størrelse fra den mindste Ma-

dame Berthe’s Mouse Lemur (Microcebus 

berthae), der blot vejer 30 gram og dermed 

er verdens mindste primatart, til indrien 

(indri indri), der mest af alt minder om en 

kænguru, der springer fra træ til træ. 

Madagaskar er også hjemsted for mere end 

15 endemiske flagermusearter, utallige en-

demiske gnaverarter og rovdyr, heriblandt 

fossaen (cryptoprocta ferox), der minder om 

en mellemting imellem en kat og en hund, 

og som blandt andet lever af lemurer. Også 

børstesvinene (insektæder tilhørende fa-

milien tenrecidae) er helt unikke for Mada-

gaskar - og desuden et rigtig godt eksem-

pel på konvergent evolution, hvor samme 

En Østlig sifaka (Propithecus diadema) fra Périnet National Park. Denne art er truet og 
findes kun i nogle regnskovsområder i det østlige Madagaskar.
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biologiske træk (her pigge, der findes hos både nogle børstesvin og pindsvin, der ikke er 

nært beslægtede med hinanden) er udviklet uafhængigt af hinanden. Pattedyr forekom-

mer i begrænset antal på de andre øer, men omfatter blandt andet verdens største (stor-) 

flagermus, Livingstone’s flyvende hund (Pteropus livingstonii), der lever på Comorerne. 

kamæleonens vugge

Selvom der kun findes én endemisk reptilfamilie i Madagaskar-hotspottet (Opluridae), så 

er både artsdiversiteten og endemismen helt i top. 96% af de næsten 400 reptilarter, der 

findes her, findes intet andet sted i verden. Hotspottet er verdens navle, hvad kamæleon-

diversitet angår, og det er for nylig blevet foreslået, at alle verdens kamæleoner har 

deres oprindelse i dette område.  

og så kom mennesket...

Det er skæbnens ironi, at den isolation fra omverdenen, som har været katalysator for 

evolutionen af så mange enestående arter i Madagaskar-hotspottet, samtidig betød, at 

disse arter ved menneskets ankomst var så godt som forsvarsløse over for udefrakom-

mende arter.  

På det afrikanske kontinent har dyr og mennesker levet og udviklet sig side om side 

siden de første mennesker. Det har givet givet dyrene her en mulighed for at udvikle 

forsvarsmekanismer, herunder en naturlig frygt for mennesker, der i nogen grad har 

Børstesvinet eller tenreken, her en stribet tenrek (Hemicentetes sp.) er umiddelbart Madagaskars 
svar på et pindsvin.  Børstesvin og pindsvin er dog ikke tæt beslægtede, og piggene er udviklet 
uafhængigt af hinanden – et fænomen der kaldes konvergent evolution. Mange arter af børstesvin 
færdes også i bebyggede områder.

Man skal have øjnene med sig for at få øje på kamæleonerne. De lokale rangers spotter dem uanset 
om de er 3 eller 30 cm, brune, grønne eller orange. Dette nydelige eksemplar bor i en privat park ved 
Mananara.
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kunnet beskytte dem imod at blive menneskebytte.  

I Madagaskar-hotspottet, derimod, ankom de første men-

nesker først for omkring 1500-2000 år siden. Da de satte 

deres ben på de uberørte øer, mødtes de af dyr, der ikke 

nærede nogen frygt for mennesker, og hvoraf mange 

endda var dårligt udstyrede til at flygte, heriblandt de 

mange ikke-flyvende fugle. 

Øernes beliggenhed ud for Afrikas kyst gjorde dem 

hurtigt til vigtige poster på skibenes handelsruter og til 

ideelle tilholdssteder for pirater, og mange dyrearter fandt 

deres endeligt indenfor en relativt kort periode efter de 

første menneskers tilkomst.   

“ madagaskar er dermed det 11. 
fattigste Land i verden

Den nuværende lokalbefolkning kom til Madagaskar fra 

Afrika og Asien, hvorfra de importerede landbrugsteknik-

ker, der inkluderede dyrkning af ris, svedjebrug og kvæg-

græsning; alt sammen metoder, der er ekstremt uegnede 

til anvendelse i ufrugtbare, jern- og aluminiumsholdige 

jorde, og som forvoldte stor skade på øens skrøbelige 

økosystemer.   

 

Madagaskars centrale plateau er den dag i dag så godt 

som fuldstændig afskovet – et livløst månelandskab af 

ufrugtbar, rød, hårdbagt jord. Kun omkring 10% af den 

oprindelige skov står i dag tilbage. På Comorerne, som i 

1990’erne havde verdens fjerde højeste afskovningsrate, 

er stort set alt den oprindelige skov erstattet af plantager, 

og under 20% af den oprindelige vegetation er tilbage. På 

Seychellerne er lavlandsskovene blevet ryddet til fordel for 

tømmerproduktion og landbrug, primært kokosnødde- og 

kanelplantager.  

Hvor befolkningstætheden på Mauritius er blandt de 

højeste i verden (538 mennesker per kvadratkilometer), 

så er Madagaskar med sine ca. 18 millioner indbyggere 

stadig relativt tyndt befolket. Men befolkningstallet er 

fordoblet indenfor de seneste 40 år, og eksperter forudser, 

at det vil fordobles endnu engang inden år 2025. 75% af 

Madagaskars befolkning lever under den officielle fattig-

domsgrænse, og Madagaskar er dermed det 11. fattigste 

land i verden. Kombinationen af ekstrem fattigdom og 

en hastigt voksende befolkning lægger voldsomt pres på 

Madagaskars naturressourcer. Udover det altovervejende 

ubæredygtige landbrug, så udgør jagt, tømmerhugst 

samt industriel og små-minedrift også voksende trusler 

i Madagaskar såvel som på de øvrige øer. Dertil kommer 

trusler fra invasive arter, der er blevet introduceret som 

fødevarekilder, husdyr eller til skadedyrskontrol. Rotter, 

katte og desmerdyr har decimeret bestande af fugle og 

små reptiler, ligesom  kaniner, geder, grise og hjorte har 

afgræsset og blotlagt store landskabsområder. Hertil kom-

mer eksotiske plantearter såsom vandhyacint (eichhornia 

crassipes), der truer biodiversiteten i øernes ferskvands-

økosystemer. 

Politik på kollisionskurs med naturen

Den sjældne og rige natur i Madagaskar-hotspottet 

har været under pres siden mennesker først satte ben 

i området, og det er tydeligt, at de udfordringer, der er 

forbundet med at bevare plante- og dyrelivet her, kun er 

voksede med tiden. Indenfor de seneste år er en ny og 

alvorlig situation opstået i kølvandet på Madagaskars 

politiske krise, der begyndte i januar 2009. I marts 2009, 

efter 3 måneders optøjer og protester, overtog den forhen-

værende borgmester af Antananarivo, Andry Rajoelina, 

præsidentembedet fra den siddende præsident, Marc 

Ravalomanana, i et opgør, der udefra overvejende blev 

betragtet som et statskup. 

“ madagaskars centraLe pLateaU er i 
dag et LivLøst måneLandskab

Siden Rajoelina overtog magten, har Madagaskar været 

præget af politisk og økonomisk ustabilititet. Da den nye 

regering var travlt optaget og mange parkvagter havde 

forladt deres poster, gav de i forvejen fattige og nu despe-

rate indbyggere sig i kast med illegal træfældning og jagt 

i Madagaskars beskyttede områder og nationalparker. 

I januar 2009 blev forbuddet imod eksport af rosentræ 

ophævet, og bevæbnede grupper begyndte at fælde de 

værdifulde træer, der voksede i de beskyttede områder. 

Fra januar til oktober 2009 brød tusindvis af indbyggere 

ind i Madagaskars nationalparker, hvor de tilsammen 

fældede 45.000 rosentræer, der efterfølgende blev sendt 

til Kina. Transporten af de sjældne og ofte truede rosen-

træsorter kræver fældning af yderligere 4-5 lettere træer 

per rosentræ. De lettere træsorter anvendes til ”tømmer-

flåder”, der transporterer stammerne ned ad floderne og 

ud af parkerne. Når anlægningen af nye veje også lægges 

til, er den samlede ødelæggende effekt enorm. En række 



udGaVe 5 / JuN 201247 Habitat

NGO’er, heriblandt WWF, CI og WCS, har samstemmende 

udtalt, at den nuværende rate, hvormed Madagaskars 

natur ødelægges af illegal tømmerhugst og jagt, illegal 

minedrift og svedjebrug, er uholdbar og underminerende 

for Madagaskars befolknings fremtid.    

Heldigvis er der stadig mange store og mindre organisa-

tioner, der arbejder helhjertet for at bevare den eneståen-

de natur i Madagaskar-hotspottet. Hvis du vil være med 

til at hjælpe, skal du huske at støtte de naturbevarende 

organisationers livsvigtige arbejde. 

Kilder: 

Wildlife Conservation Society (WCS)

Conservation International (CI)

Denne Vari lemur (Varecia variegata) holder til i området omkring Périnet National Park. Parken lig-
ger ca. 120 km fra Antananarivo ud mod østkysten og er et af de få større områder, hvor lemurerne 
forsat har plads til at boltre sig. 

http://www.wcs.org/
http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
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BalanCEgangEn  
MEllEM TurisME  
og naTurBEvarElsE
om troPiske haVGræsområder,  
haVskildPadder oG sØkØer

tekst og foto: dennis Lisbjerg, havbiolog

Når diskussionen om beskyttelse af havområder i troper-

ne er fremme, vil de fleste tænke på de farverige koralrev 

og de tusindvis af flotte fisk, som lever af og ved revet. 

Men selvom revene er meget beskyttelsesværdige, så 

indeholder de tropiske have også andre vigtige habitater, 

herunder områder med sand, hvor der vokser havgræs-

ser. Havgræsserne er blomsterplanter, som er forankrede 

i havbunden med rødder på samme måde som planterne 

på land. De i alt ca. 60 forskellige havgræsarter er af-

hængige af sollys for at vokse, og de findes derfor på lavt 

vand. Græssernes maksimale dybdegrænse afhænger 

af vandkvaliteten og svinger fra 3 til 90 meter med en 

typisk maksimalgrænse på 15-30 meter. Det habitat, som 

søgræsserne er med til skabe, danner grundlag for helt 

andre livsformer, end koralrevene gør. 

en sårbar græs

Mange har stiftet bekendtskab med de tropiske have på 

rejser, f.eks. til Rødehavet ved Ægyptens kyst. De fleste 

fokuserer på deres snorkel- eller dykkertur på koralrevets 

lodrette vægge, men den flade sandbund, som findes i 

bugterne tæt ved land, kan også være spændende. En 

række fisk og invertebrater lever hele deres liv imellem 

havgræssernes blade, f.eks. den sjove Trekantede Kuf-

fertfisk (tetrasomus gibbosus), de stikkende søpindsvin, 

Collector Urchins (tripneustes gratilla), den næsten 

usynlige fladfisk, Panterhvarren (bothus pantherinus), 

eller de imponerende store rokker, heriblandt Netmøn-

stret Piskerokke (himantura uarnak) og Plettet Ørnerokke 

(aetobatus narinari). Havgræsområderne udgør i sig selv 

et sårbart habitat, som fortjener opmærksomhed. Hav-

græsserne kræver lys og næring for at trives, men er der 

for meget næring i vandet, bliver de udkonkurreret af små 

tangplanter eller planktoniske alger. Næringsstoffer som 

kvælstof og fosfor ender i vandet via afløb fra f.eks. byer 

eller hoteller uden rensningsanlæg. I første omgang bliver 

havgræsserne dækket af små epifytter, der er tangplan-

ter, som sætter sig på havgræsserne, hvor de udnytter 

næringsstofferne og skygger for lyset, så havgræsserne 

mistrives. Fortsætter påvirkningen, forsvinder havgræs-

serne helt, indtil der kun er planktonalger tilbage til at 

omsætte næringsstofferne.

truede havdyr på græs

Lige som på landjorden, findes der også i havet mange 

planteædere, der lever af at græsse. Blandt de mest 

spektakulære af de store marine græsædere er Grøn Hav-

skildpadde (chelonia mydas) og Søko (dugong dugong), 

der begge er dybt afhængige af den næring, de får fra 

Bugt med bebyggelse langs hele stranden. Bebyggelse, liggestole m.m. giver problemer for havskildpadder i deres søgen efter et egnet sted at lægge æg. Men den menneskelige aktivitet, som følger både på 
stranden og i vandet, kan både forstyrre havskildpadder og dugonger. Især hvis folk forsøger at røre dyrene, bliver de stressede. 
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  Kolonier af farverige Dyrisk svamp sp (eller søpung sp) findes både på koralrevet og på havgræsser.

Trekantet kuffertfisk (Tetrasomus gibbosus) er en langsomt svømmende lille trutmundet fisk. En snorkler med kamera forsøger at få et billede af en Trekantet kuffertfisk (Tetrasomus gibbosus).
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Grøn havskildpadde (Chelonia mydas) har ofte følgeskab af fisk. Juvenile Gul hestemakrel (Gnathanodon speciosus), holder gerne til sammen med skildpadder for beskyttelse og holder øje med små dyr som 
måtte blive gravet fri, når havskildpadden roder op i sandet.
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havgræsserne. Begge arter er truede dyrearter, der bl.a. er karakteriserede ved deres 

størrelse og langsomme vækst. 

Den grønne havskildpadde kan blive mindst 80 år gammel (nøjagtig hvor gammel er der 

ingen, der ved), og kan blive op 1,5 meter lang og veje 150 kilo. Hunnerne kommer kun 

op på land hvert andet år for at lægge æg. Når æggene er klækkede, går en stor del af 

de små unger til grunde, og man estimerer, at kun én ud af hundrede opnår at reprodu-

cere sig. Set i lyset af, at skildpadder i dag er i kraftig tilbagegang verden over, er det 

tankevækkende, at de faktisk tilhører en af de mest succesfulde dyregrupper i jordens 

historie. I mere end 150 millioner år har skildpadderne, uden at ændre form eller levevis, 

overlevet både dinosaurer og utallige andre dyregrupper. I dag estimerer International 

Union for Conservation of Nature (IUCN), at antallet af æglæggende hunner er faldet 

med 48-67% gennem de sidste tre generationer, og Grøn Havskildpadde betegnes derfor 

som ”truet” (”Endangered”).

Søkøerne, også kaldet Dugong (dugong dugong), kan veje op til 1000 kg og blive mere 

end 4 meter lange. De er langsommelige svømmere, der lever på lavt vand, og som 

blandt andet spiser havgræsser, hvis  rødder de ivrigt graver op af sandet. Søkøer kan 

blive over 70 år gamle og hunnerne føder maksimum 6 unger i hele deres levetid. En 

hun er drægtig i ca. 1 år, hvorefter den føder én kalv, som den tager sig af i de næste 5 

år. Den meget lave reproduktionsrate gør søkøerne utrolig sårbare. Gruppen af søkøer 

omfatter også manaterne, som findes langs Amerikas kyster, samt den nu uddøde Stel-

lers Søko (hydrodamalis gigas), der levede i Beringshavet og blev op til 8 meter lang. Da 

vesteuropæerne først opdagede Stellers Søko, gik der blot 27 år til den sidste Stellers 

Søko var død. Vore dages søkøer er også under pres, idet de blandt andet jages for deres 

kød og olie. I 2002 udgav FNs miljøprogram en statusrapport, der viste, at mangel på 

data gør det umuligt at vurdere størrelsen af dugongbestanden, og at søkøernes udbre-

delse og status generelt er underdokumenteret.

Collector urchin (Tripneustes gratilla) ses ofte dækket af blade, småsten eller andet. Netmønstret piskerokke (Himantura uarnak) holder gerne til i samme område, og ses derfor nemt 
flere dage i træk.
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turisme kan udrydde livet i havgræsområderne

Både havskildpadder og søkøer påvirkes negativt af menneskelige akti-

viteter, blandt andet fordi begge grupper naturligt flytter sig over lange 

strækninger, hvorved de øger risikoen for at blive påsejlet af både eller 

komme i karambolage med fiskenet, hvori de fanges og drukner. 

Flere steder er muligheden for at se skildpadder og søkøer en af de at-

traktioner, der får turister til at flokkes til områderne. Men de beskyttede 

bugte, hvor havgræsserne vokser, er samtidig velegnede til anlægning af 

havne, og sandstranden er et yndet sted at placere liggestole og læhegn. 

De mange menneskelige konstruktioner og aktiviteter gør det umuligt 

for skildpadderne at finde et uforstyrret sted at lægge deres æg.  Snor-

kel- og flaskedykkere kan også forstyrre dyrenes normale adfærd, hvilket 

blandt andet ses i Abu Dabbab i Marsa Alam-området, hvor søkøerne er 

blevet fortrængt fra deres sædvanlige leveområde. De lokale dykkercen-

tre forsøger at være opmærksomme på skildpaddernes udfordringer, og 

selvbestaltede vagter dukker derfor ofte op ved æglægningspladserne, 

når en skildpadde, mere eller mindre tilfældigt, opdages på land. Der er 

en reel risiko for, at turisters stigende interesse for Rødehavet kan være 

med til at ødelægge fundamentet for de gode oplevelser, hvis der ikke 

indføres tilstrækkelig kontrol. Heldigvis er der en vis erkendelse af dette i 

Ægypten. Men lige som så mange andre steder i verden går naturbeskyt-

telsesarbejdet for langsomt, og indsatsen er for begrænset i forhold til 

den rivende socio-økonomiske udvikling, der idag finder sted i Rødehavs-

området.

Læs mere om havskildpadder og et havskildpaddeprojekt i Australien i 

vores Nyhedsbrev fra 2009

Panterhvarre (Bothus pantherinus) er godt kamufleret på sandbunden.

Halavi guitarfisk (Glaucostegus halavi), holder til ved bunden. Guitarfiskene hører til rokkerne og er 
altså bruskfisk ligesom andre rokker og hajer.

http://issuu.com/dzs-habitat/docs/nyhedsbrev7
http://issuu.com/dzs-habitat/docs/nyhedsbrev7
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kampen om 
afrikas  
hvide gULd
tekst oG foto: katheriNe skeieFoto: black country Museums

http://www.flickr.com/photos/blackcountrymuseums/4271765387/sizes/o/in/photostream/
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M ange danskere ligger inde med genstande lavet af elfenben. Det er ofte arvestykker i 

form af smykker, nipsgenstande, eller tangenterne på klaveret, der minder os om en tid, 

hvor man ”ikke vidste bedre”. Mange husker måske den store presseopmærksomhed, 

Afrikas truede elefanter fik i 1980’erne, da mange afrikanske lande indførte en ”shoot 

on sight”-politik for at komme krybskytteriet til livs. De hårde metoder krævede mange dødsofre, både 

blandt krybskytterne og blandt dem, der forsvarede elefanterne. Kampen imod elfenbenshandlen 

kulminerede, da et moratorium på elfenbenshandel trådte i kraft i januar 1990. I Danmark, såvel som 

i størstedelen af det øvrige Europa og i USA, begyndte man hurtigt at opfatte elfenben som ”politisk 

ukorrekt”, og importen faldt drastisk. Forbuddet var en succes, elefantbestandene blev mere stabile. Vi 

sendte dem, der havde sat deres liv på spil, en venlig tanke og vendte opmærksomheden imod andre, 

mere nærværende problemstillinger. 

Men vi begik en fejl. I kampen om det ”hvide guld” havde vi gjort regning uden vært, og i dag, hvor 

Kinas indflydelse på det afrikanske kontinent vokser dagligt, er der én ting, der står klart: Elfenbenskri-

gen er langt fra vundet.      

kunst, kolonialisering og samler-mani 

For at forstå elfenbenshandlen i dag, er det nødvendigt at forstå, at elfenben har eksisteret på de 

asiatiske, mellemøstlige og europæiske markeder i århundreder, at elfenben er blevet eksporteret fra 

Afrika og Asien siden det 14. århundrede f.Kr.. Samt at menneskers stræben efter elfenben allerede for 

omkring 1.000 år siden førte til udryddelsen af elefanter i det nordlige Afrika. Før 1500-tallet kom det 

meste rå elfenben fra Østafrik. Dette ændrede sig, da europæerne for alvor begyndte at handle med 

Vest- og Centralafrika.

Da portugisere første gang ankom til Vestafrika, Cameroun og Congo i begyndelsen af 1500-tallet, 

mødte de en lokalbefolkning med en lang tradition for at forarbejde elfenben, der blev brugt til blandt 

andet smykker, amuletter, skulpturer og ceremonielle horn. Portugisere, og sidenhen belgiere og fransk-

mænd, øgede efterspørgslen på elfenben i kraft af deres forkærlighed for samlerobjekter. I hjemlandene 

blev udvalget på de lokale markeder udvidet med kristne religiøse figurer og genstande til hjemmet 

såsom saltkar og bestik af elfenben. Ved udgangen af 1800-tallet importerede Europa i tusindvis af 

tons af elfenben årligt. 

Før 1800-tallet kom størstedelen af det rå elfenben fra kystområderne, idet indlandet var stort set 

ukendt og utilgængeligt territorium. Den europæiske kolonialisering i slutningen af 1800-tallet og 

begyndelsen af 1900-tallet indførte vejsystemer, byer, administration og missionsstationer i Afrikas 
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”mørke indre”. Med denne infrastruktur kom muligheden 

for at udnytte nye elfenbensreserver. Det østlige Congo 

tiltrak ekspeditioner fra Zanzibar og Mombasa på Afrikas 

østkyst, og i tusindvis af bærere bar de enorme stødtæn-

der på deres bare rygge fra Virunga bjergene og ud til det 

Indiske Ocean.    

I begyndelsen af det 20. århundrede beskrev Ernst Moore, 

en amerikansk elfenbenshandler med base i Mombasa 

i Kenya, livet som leverandør af elfenben til de mange 

elfenbensfabrikker i Connecticut. Moore opmålte stød-

tænder fra Congo, der vejede over 70 kg stykket, og han 

gættede på, at der i perioden 1905 til 1912 blev nedlagt 

omkring 30.000 elefanter årligt. 

elfenbenskrigene

I 1970’erne og 1980’erne skabte den globale, økonomiske 

udvikling en rekordhøj efterspørgsel på elfenben og da 

Japan efter 2. Verdenskrig blev fritaget for sine handels-

restriktioner, begyndte landet at opkøbe råt elfenben i 

store mængder. Japanerne anvendte det hårde elfenben 

fra afrikanske og asiatiske skovelefanter til at fremstille 

navnestempler, eller ”hankos”. Traditionelt blev stemp-

lerne fremstillet af træ med en elfenbensspids, men den 

stigende velstand satte gang i en masseproduktion af 

hankos i solidt elfenben. Dette gjorde Japan ansvarlig for 

40% af den globale elfenbenshandel  i 1980. Yderligere 

40% af handlen lå i Europa og USA og involverede det blø-

dere elfenben fra afrikanske savanneelefanter, forarbejdet 

i Hongkong. Kina, hvis rolle som økonomisk stormagt, sta-

dig lå et stykke ude i fremtiden, spillede kun en ganske 

lille rolle på det globale elfenbensmarked.  

Den fornyede appetit på elfenben drev priserne i vejret, 

og da det legale marked ikke kunne imødekomme ef-

terspørgselen, kom der for alvor gang i krybskytteriet. I 

datidens medier refererede man i perioden 1979 til 1989 

ofte til ”elfenbenskrigene”. Krigene menes at have kostet 

mindst 700.000 elefanter livet i løbet af en tiårig periode. 

Mindst 80 % af det eksporterede elfenben i 1980’erne var 

illegalt men den offentlige debat havde desværre en ten-

dens til at ignorere sammenhængen imellem den illegale 

handel og andre alvorlige fænomener såsom korruption og 

våbenhandel. Derudover blev ansvaret for kontrollen med 

elfenbensmarkedet overvejende placeret hos the Conven-

tion on International Trade in Endagered Species (CITES).     

I 1986 introduceredes et kontrolsystem af CITES med op-

bakning fra de fleste CITES-medlemslande, elfenshand-Foto: elaine dawn

http://www.flickr.com/photos/elainekaraelias/859460754/sizes/z/in/photostream/
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len, og den etablerede naturbevarelsessektor, 

herunder WWF, Traffic og IUCN. Dette kon-

trolsystem byggede på CITES-certificeringer 

af legalt elfenben og på registreringer af 

lagre af konfiskeret, illegalt elfenben. I 1986 

og 1987 registrerede CITES 89,5 og 297 tons 

elfenben i lagre i henholdsvis Burundi og Sin-

gapore. Burundi havde på dette tidspunkt én 

levende elefant tilbage, og Singapore ingen. 

Elfenbenet i lagrene blev tilskrevet krybskyt-

teri. Efterfølgende blev CITES anklaget for at 

have ”forvekslet” registrering med amnesti, 

da en lille, underfinansieret NGO, the Env-

ironmental Investigation Agency (EIA), do-

kumenterede, at store dele af de registrerede 

lagre var ejede af internationale forbrydere, 

der agerede bagmænd for krybskytter og den 

internationale, illegale handel. EIA dokumen-

terede, hvorledes velkendte forbrydersyndi-

kater havde tjent formuer på CITES’s ”regi-

strering” af det illegale elfenben og tilmed lå 

inde med ubegribelige mængder af CITES-

certificeringer, som de anvendte til at ma-

skere udsmuglingen af nyt elfenben. I stedet 

for at bringe elfenbenshandlen under kontrol, 

havde CITES skabt et system, der pressede 

elfenbenspriserne op og gav internationale 

smuglere øget kontrol med markedet, samt 

gode muligheder for at fortsætte den illegale handel. 

et moratorium - en sejr

I 1989 gennemførte the Ivory Trade Review Group (ITRG), 

en underafdeling af IUCN’s African Elephant Specialist 

Group, en undersøgelse af elfenbenshandlen i Afrika. 

Denne undersøgelse havde til formål at vurdere, om 

CITES skulle indføre et internationalt moratorium på el-

fenbenshandel. Undersøgelsen viste blandt andet, at den 

vigtigste leverandør af elfenben i de forudgående 20 år 

var den Demokratiske Republik Congo (DRC). Den sam-

lede vægt af det eksporterede elfenben fra de seks lande 

i Congobækkenet imellem 1979 og 1988 lå på omkring 

3.000 tons, og eftersom gennemsnitsvægten for en enkelt 

stødtand i perioden anslås at have været omkring 10 kg, 

så svarer vægten til ca. 150.000 døde elefanter i denne 

region alene. 

ITRG’s rapport beskrev aktive, uregulerde lokale elfen-

bensindustrier, som omfattede elfenbensfabrikker i Con-
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go-Brazzaville og DRC. Disse elfenbensfabrikker leverede varer til nationale og internati-

onale markeder og var etableret i 1980’erne med finansiel støtte fra kinesiske investorer. 

ITRG’s undersøgelse medførte, at CITES i 1989 vedtog et moratorium på al international 

handel med elfenben, der trådte i kraft i de fleste afrikanske lande i januar 1990.

Forbuddet var en succes. Den megen medieomtale, som forbuddet havde fået, resultere-

de i at efterspørgsel på elfenben i Japan, Europa og USA faldt drastisk. En undersøgelse 

foretaget i 1999 i det centrale Afrika konkluderede, at CITES’s handelsmoratorium havde 

medført en betydelig nedgang i handlen med elfenben. Markederne var blevet mindre, 

og både udbud og priser var faldet væsentligt. For første gang i meget lang tid gik det 

fremad for Afrikas elefanter.

cites sælger elfenben

Desværre var handelsmoratoriet, der blev effektueret i 1989, ikke nok til at standse 

elfenbenshandlen. I perioden 1990 til 2010 indrapporterede Traffic næsten 1.000 beslag-

lagte ladninger med elfenben med en samlet vægt på 49 tons, alle med ophav i Congo-

bækkenet. Et studie fra Congobækkenet i 2010 viste, at prisen på elfenben var steget 

siden 1999. Prisen var dog stadig lavere end før CITES moratoriet. Jægere forklarede, at 

de stigende priser reflekterede den øgede risiko, der er forbundet med arbejdet, såvel 

som den stigende efterspørgsel, primært fra østasiatiske kunder. 

Den effektive beskyttelse ophørte imidlertid efter manges mening i 1997, da nogle han-

delsaktører gennemtrumfede en beslutning i CITES om at tillade enkeltstående, kontrol-

lerede salg af konfiskeret elfenben. Ideen med salget var, at indstrømningen af legalt 

elfenben på markedet ville få priserne på illegalt elfenben til at falde og dermed gøre 

krybskytteri mindre attraktivt.     

Men tricket virkede ikke. Fra 1997 og frem til 2007 begyndte krybskytteriet igen at 

stige. I 2003 blev 22 % af dødeligheden blandt elefanter i Tanzania således tilskrevet 

krybskytteri og i 2009 var tallet oppe på 62 %. Samtidig var prisen på ét kg elfenben ad-

skillige hundrede dollars og handlen i USA var dårligt reguleret. Elfenben blev solgt på 

eBay helt frem til 2008, og den manglende regulering har været medvirkende til, at USA 

indtil for nylig udgjorde det næststørste elfenbensmarked i verden.   

I 2008 gav CITES Sydafrika, Botswana, Namibia og Zimbabwe tilladelse til at sælge 108 

tons konfiskeret elfenben til Japan og Kina. EU tillod salget på betingelse af, at man 
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derefter indførte et ni-årigt moratorium på yderligere salg. Dette forbud valgte CITES imidlertid kun 

at pålægge de fire førnævnte lande, hvilket gav lande som Tanzania og Zambia mulighed for at an-

mode om deres egne salg, anmodninger, der dog blev afvist af UN i Doha i marts 2010. Mange mod-

satte sig 2008-salget af frygt for, at det ville øge den illegale handel. Desuden var mange chokerede 

over at opdage, at Kina var blev godkendt som aftagerland, set i lyset af Kinas manglende evne til at 

kontrollere handel med andre truede dyrearter såsom tigre, næsehorn og bjørne. Kina scorede i 2002 

kun 5,6 point ud af 100 mulige i en test, der skulle vurdere effektiviteten af et lands evne til at hånd-

tere illegalt elfenben. Overraskende var det derimod, at Kina i 2008 pludselig scorede hele 63 point 

i samme test. Hvorefter Kina blev erklæret ”egnet” med støtte fra blandt andet WWF og Traffic*. 

Dette skete til trods for at EIA kort forinden havde lækket dokumenter fra Kina, der dokumenterede, 

at 120 tons konfiskeret elfenben fra regeringslagre var ”forsvundet” i løbet de forudgående 12 år.

Til trods for at både WWF og Traffic støttede salget af elfenben til Kina med den begrundelse, at 

salget ville medvirke til at reducere prisen på elfenben, og selvom talsmænd fra selvsamme orga-

nisationer fortsat hævder, at sammenfaldet imellem den kraftige stigning i krybskytteriet og de 

”kontrollerede salg” blot kan være et ”tilfælde”, er der mange, der er lodret uenige. I en artikel i det 

anerkendte tidsskrift Science i foråret 2010 gav en række eksperter, hvoraf mange var fra Afrika, 

samstemmende udtryk for, at videnskaben under ingen omstændighed støttede flere kontrollerede 

elfenbenssalg. 

Hvor mange elefanter?

I løbet af de sidste 30 år er Afrikas samlede elefantbestand svundet ind til omkring 35 % af sin op-

rindelige størrelse. Den samlede population er i dag mindre end 500.000 individer.  

I Congobækkenet levede der i 1814 angiveligt omkring 1,4 millioner elefanter. I 1989 var der 172.000 

tilbage, og i 2006 var tallet, ifølge IUCN’s African Elephant Specialist Group, faldet til omkring 

46.000 individer.  I dag er tallet uden tvivl endnu lavere, idet den Centralafrikanske Republik, Chad, 

og det nordlige Cameroun regelmæssigt hærges af bevæbnede krybskytter fra Sudan og Chad. Al-

lerede i år er mindst 500 elefanter blevet skudt i Cameroun af krybskytter, der sender elfenbenet vi-

dere til Vest- og Centralafrikanske lande, som så smugler det videre til markeder i Asien og Europa. 

En del af omsætningen bruges til at finansiere regionale væbnede konflikter i Sudan og den Central-

afrikanske Republik. I Congo, hvor krybskytteriet i disse dage truer med at udrydde elefanterne i 
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Månebjergene i Virunga National Park, forsøgte man sig for første gang i marts dette år 

med en helt ny teknik: Blodhunde, hvis snuder er trænede til at finde krybskytter. 

er det bedre at brænde det?

I juli 2011 valgte Kenyas regering at tage en anden tilgang til problematikken. Præsiden-

ten Mwai Kibaki strøg selv tændstikken, da 335 konfiskerede stødtænder og 41.000 min-

dre elfenbensgenstande til en samlet værdi af over 16 millioner USD gik op i flammer.  

Afbrændingen var begrundet i et dybtfølt ønske om at sende et utvetydigt budskab til 

de ansvarlige for elfenbenshandlen om, at deres handlinger er skadelige og uacceptable. 

Men endnu en gang er der nogle, der betvivler, hvorvidt det er den rette fremgangs-

måde. Dan Stiles, der arbejder for IUCN i det centrale Afrika, har studeret elfenbens-

handlen siden 1999 og er blandt skeptikerne. Stiles har studeret hele ”kæden”, elfenben 

passerer igennem, fra krybskytte til kunde. “Det er usandsynligt”, siger han, “at kryb-

skytterne vil se billederne af det brændende elfenben, og selv hvis de gjorde, ville det 

næppe gøre en forskel”. “De mennesker, der ernærer sig selv ved illegal elefantjagt eller 

ved at forarbejde illegalt elfenben er fattige mennesker, der ikke har råd til at bekymre 

sig om meget andet, end deres egen og deres families overlevelse”. Men hvad så med 

elfenbenshandlerne? “Det er muligt, at de ser billederne, men usandsynligt, at det har 

den tilsigtede virkning. Når en elfenbenshandler ser elfenben, der går op i flammer, så 

betyder det for ham kun én ting: stigende priser. Og stigende priser betyder, at mellem-

manden gør bedst i at øge indsatsen for at få adgang til så meget elfenben som muligt, 

førend der måske ikke er mere tilbage.” svarer Stiles. Men vil køberen ikke reagere? 

“Jo, det er da muligt”, svarer Stiles, “at nogle købere vil se det brændende elfenben og 

beslutte sig for ikke at købe elfenben, og hvis alle gjorde det, så ville industrien gå i 

stå med det samme. Desværre ser markedet i dag sådan ud, at langt de fleste købere af 

elfenben befinder sig i Asien, hvor elfenben har en vigtig kulturel betydning, og hvor 

mange køber elfenben helt legalt. I Kina får flere og flere mennesker i dag råd til at købe 

elfenben, og elfenbenshandlere og fabriksejere tjener mange penge på et produkt, som 

det er ofte er umuligt for køber at skelne imellem legalt og illegalt.” Pointen er, ifølge 

Stiles, at så længe de nationale elfenbensmarkeder er legale, så vil afbrændingen af 

elfenben kun betyde en nedgang i udbuddet, der så nødvendigvis må leveres af kryb-

skytter. Udbud og efterspørgsel skal gå hånd i hånd, begge dele må nødvendigvis være 

enten lovlige eller ulovlige, hvis systemet skal fungere.   

Set i lyset af den lange og blodige historie om kampen om ”det hvide guld”, de afrikan-

ske elefantens nuværende sårbare status, og Kinas voksende købekraft virker en gen-

nemgribende legalisering for risikabel. Lad os i stedet håbe, at den kinesiske befolkning 

kan få øjnene op for problemet, så de nationale markeder kan lukkes og en ny elfenbens-

krig kan afværges.   

 

 

* Forfatteren gør opmærksom på, at det på ingen måde er hensigten at kritisere WWF, traffic el-

ler citeS. effektiv naturbevarelse er ofte nært knyttet til politik, og i politik er det ikke altid mu-

ligt at gennemskue konsekvenserne af en given handling, hvor velment den end er. Forfatteren, 

og habitats redaktion, støtter varmt op om førnævnte organisationers virke og opfordrer også til, 

at du støtter f.eks. WWF’s vigtige arbejde med at bevare verdens natur og dyreliv.  
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Fantastiske historier om  
afrikas kærlighedsfugle,  
jordsvin, ægslanger og 177  
andre arter

boGaNmeldelse af: “afrikas dyreliV –  
safariGuide” af moGeNs trolle
forlaget Globe, 250 sider, 2011. Vejl. pris: 249,-

af christina Lehmkuhl noer 

Prutter bier ihjel

”endelig har grævlingen (Læs: honninggrævlingen) fået 

sit navn fra sin store glæde ved honning og er berygtet for 

at plyndre bistader. bierne kan ikke trænge igennem dens 

hud, men alligevel bruger den insektspray ved at udskille 

en strid stank fra sine analkirtler. ifølge indfødte jægere 

kan den sætte sin bagende mod åbningen af en bikube 

og gasse beboerne. Gassen kan lamme og sågar dræbe 

insekter.” 

Sådan starter tredje afsnit om Honninggrævlingen, og det 

er sjove, fascinerende og skæve historier som disse, der 

præger denne anbefalelsværdige safariguide skrevet af 

zoolog og naturformidler Mogens Trolle.

forfatterens mange facetter

Forfatteren, Mogens Trolle, er zoolog og ekspert i patte-

dyr. Han arbejder på Statens Naturhistoriske Museum og 

har tidligere, blandt andre spændende eventyr, kortlagt 

dyreliv i uudforskede områder af Amazonas og Brasiliens 

savanner, arbejdet i København Zoo samt været rejse-

leder i 18 år i Afrika, Madagaskar, Sydamerika, Austra-

lien med flere. Mogens Trolle er også forfatter til bogen 

”100 Fantas tiske Dyr”, en meget flot illustreret bog med 

halvanden-sides store fotos af hvert af verdens 100 mest 

spændende dyr akkompagneret af overraskende og sjove 

facts og historier.

anderledes historier - og samtidig et 

overskueligt opslagsværk

Afrikas Dyreliv er et opslagsværk, der samler de gode 

historier, der fænger det brede publikum. Den vil bestemt 

være til stor gavn for rejseledere, eventyrere samt andre 

dyreinteresserede, som gerne vil have et ikke for tungt, 

overskueligt og fantastisk fortalt opslagsværk med på sa-

fari. Bogen samler på en til seks sider spændende og over-

raskende facts om de mest almindelige afrikanske patte-

dyr, fugle og krybdyr og deres liv i Central- og Østafrika, 

Madagaskar og det sydlige Afrika, herunder Kalahari- og 

Namibørknen.

Læser man det seks siders afsnit om savanne-elefanter, 

kan man under overskrifter som: hørelse i fødderne, 

Snabeltelfoni, Omvandrende meteorolog, antenne i snab-

len samt Følsomme kæmper læse mange overraskende 

informationer om elefanter. Men Mogens Trolle glemmer 

ikke den grundlæggende viden om elefantens alder, vægt 

og udbredelse med mere, som altsammen er ordnet i en 

overskuelig faktaboks sammen med dyrets geografiske 

udbredelse, der vises på kort. Dermed kan bogen bruges 

som et opslagsværk, når man befinder sig på Afrikas 

savanner eller i regnskovene og netop har spottet en af de 

180 arter, der beskrives i bogen.

fantastisk flotte billeder

Bogen er meget smukt illustreret med flotte fotos af over 

175 arter, og mange af billederne er taget af Mogens 

Trolle selv, som også er naturfotograf. Der er imponerende 

billeder af det sjældent sete, nataktive jordsvin og savan-

neskældyret, samt af en honninggrævling, der modigt for-

svarer sig imod tre løver. Mogens Trolle har også sørget 

for, at der er billeder af flere fugle og antiloper end dem, 

bogen beskriver, hvilket gør det muligt at identificere 

Afrikas mest almindelige antiloper og fugle uden at skulle 

slæbe rundt på et stort leksikon.

Bogen er perfekt som safariguide for folk, der gerne vil 

have alle de bedste historier om Afrikas mest populære 

dyr. Ikke mindst fordi forfatteren har formået at begrænse 

sig til de mest fascinerende historier, så bogen ikke bliver 

for stor og uhåndterlig af have med på rejse. Bagerst i 

bogen findes et stikordsregister, en forklarende liste over 

fagtermer samt IUCNs rødliste. Herudover anbefaler forfat-

teren uddybende bøger om pattedyr, fugle og krybdyr. Den 

eneste ting, som bogen umiddelbart udelader, er beskrivel-

ser af nogle af Afrikas mange flagermusarter, hvoraf flere 

er meget udbredte og kan ses på safari i Afrika. 

du kan læse meget 

mere om forfatte-

ren og hans mange 

publikationer, 

rejser, fotos og 

foredrag på hans 

hjemmeside

http://www.mogenstrolle.dk/
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dZs ProFil
Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk og 

fagligt funderet organisation med fast fokus på bevarelse 

af vildtlevende dyr og deres levesteder primært uden for 

Danmark i områder, hvor naturen er under særligt stort 

pres.

 

folkene bag

Selskabet’s faglige grundlag består af medlemmer, der 

har en baggrund eller viden i feltet: biologer, zoologer, 

geografer, ornitologer, zoo-professionelle m.fl. Udover vo-

res fagmedlemmer tæller selskabet også støtte-medlem-

mer, der ønsker at slutte op om foreningens arbejde. Da 

foreningen drives frivilligt af aktive medlemmer’s arbejde, 

afhænger vores aktiviteter af medlemmernes egne idéer 

og initiativer. Vores bestyrelse holder møde hver anden 

måned.

vildt vigtigt arbejde

Siden foreningens start i 2004 har vi haft fokus på at 

formidle emner inden for naturbevarelse, dyreliv og 

biodiversitet gennem vores hjemmeside og senere gen-

nem vores Facebook- gruppe og udgivelsen af Habitat 

(tidligere udkom nyhedsbreve). Fra tid til anden afholder 

vi arrangementer for vores medlemmer. Vi er også med 

i felten og bidrager helt konkret til naturens bevarelse. 

DZS-medlemmer har planlagt og udført Kipini-ekspeditio-

nen, der i 2007 kortlagde den biologiske mangfoldighed af 

pattedyr og fugle i Witu-skoven i Kenya. Vi kører desuden 

Mara-Naboisho løveprojektet i Naboisho Conservancy 

ved Masai Mara reservatet i Kenya med DZS fagmedlem 

og biolog Niels Mogensen i spidsen. Løveprojektet arbej-

der for at reducere konflikten mellem løverne og Masai-

kvægbønderne gennem forskning af bl.a. løvernes færden 

i området. Endelig forsøger vi løbende at skaffe penge og 

sponsorer til flere naturbevarelses-projekter, heriblandt 

Mantanani-projektet ved Borneo.

velkommen i godt selskab!

Vi byder nye medlemmer velkommen i Selskabet - om du 

blot passivt vil støtte op om vores arbejde, eller om du 

ønsker at deltage aktivt i selskabets arbejde. Alle, der 

mangler en base for et naturbevarelses-projekt, er lige-

ledes mere end velkomne i foreningen - vi kan da danne 

et solidt grundlag for projektet, både formidlings- og 

fundraisingmæssigt, og samtidig kan vi tilbyde et profes-

sionelt netværk at sparre med. 

Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde vil 

blive modtaget med stor værdsættelse og tak. Skriv til os 

på info@zoologiskselskab.dk, hvis du eller dit firma øn-

sker at donere penge til foreningen - og modtag et diplom 

herpå.

Læs meget mere på vores hjemmeside 

www.zoologiskselskab.dk

...og følg med på vores Facebook-gruppe

Du kan altid kontakte os på  

info@zoologiskselskab.dk

http://www.zoologiskselskab.dk/hvem-er-vi
www.zoologiskselskab.dk
http://www.facebook.com/groups/7720519962/
http://www.zoologiskselskab.dk/Projekter
http://www.zoologiskselskab.dk/Projekter
http://www.mnlp.org/
Mantanani-projektet
http://www.zoologiskselskab.dk/Projekter/mantanani
www.zoologiskselskab.dk
http://www.facebook.com/groups/7720519962/
www.zoologiskselskab.dk
http://www.facebook.com/groups/7720519962
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sÅdan BlivEr du MEdlEM

Er du ikke allerede medlem af Dansk Zoologisk Selskab, så er det meget let at blive det. 

Og så koster det blot 100 kr om året i kontingent! Med et medlemskab støtter du aktivt 

op om foreningens arbejde for et stærkt dansk engagement i bevarelsen af vilde dyr og 

deres levesteder.

sådan gør du

1) Gå ind på hjemmesiden

2) Indbetal det årlige kontingent - enten med kreditkort via PayPal, eller ved overførsel 

til vores konto i Danske Bank (3123 - 3123241312)

3) Udfyld medlemsformularen med dine oplysninger (email, navn, adresse, medlemstype 

mm.)

Du vil snarest herefter modtage en velkomstpakke med nogle af vores flotte gad-

gets. glæd dig!

Hvilket slags medlemskab?

Du kan vælge mellem at blive fagmedlem eller støttemedlem. Fagmedlemmer er dig, 

som har en baggrund eller viden inden for vilde dyr, biodiversitet og/eller naturbe-

varelse, hvor støttemedlemmer er dig, der blot ønsker at støtte op om vores arbejde. 

Derudover har du valget mellem at betale et årligt kontingent på 100kr for et almindelig 

kontingent eller 250 kr (eller valgfrit derover) for et PLUS kontingent.

Som medlem kan du være med til at forme foreningens arbejde. Du er altid velkommen 

til at deltage i vores møder, bidrage med kompetencer inden for fundraising, regnskab, 

IT eller hvad du nu er god til, komme med gode idéer til arrangementer og bistå i plan-

lægningen hertil, og skrive indlæg og artikler til hjemmesiden, vores Facebook-gruppe 

og ikke mindst Habitat. 

Send os blot en mail til medlem@zoologiskselskab.dk, hvis du ønsker at deltage mere 

aktivt i vores arbejde. Vi hører meget gerne fra dig! Også hvis du har ris og ros.

Med et medlemskab vil du være den første til at modtage Habitat i din indbakke, når 

det udkommer (2 gange årligt). Desuden bliver du inviteret til vores arrangementer til 

fordelagtige priser. Som noget helt nyt får vores medlemmer 10% rabat i Friluftsland 

og North Face butikker landet over! Ikke mindst, så vil du som medlem bakke op om et 

arbejde, som vi i Dansk Zoologisk Selskab mener er helt essentielt - bevarelsen af en vild 

natur og dets dyr.

• MEld dig ind idag – og gør En ForsKEl For vErdEns vildE dYr • 

DZs-medlemmer får nu 10% rabat i alle landets 
friluftsland- og the north face-butikker! 
Medbring blot dit medlemskort.

Tilbuddet gælder dog ikke allerede nedsatte varer og canada 

goose.

 
 
dZs givEr ligE nu doBBElT-oP:  
Bliv MEdlEM indEn 1. augusT 2012  

 - og FÅ 2 MEdlEMsKaBEr For 1 Pris!*
 Meld dig ind her

* Tilbuddet gælder i det første år indtil det nye kontingent-år starter.  Dvs fra 1. marts 2013 

opkræves almindeligt årskontingent for begge medlemskaber.

sommer-

Tilbud

10% 
rabat!

http://www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem
http://www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem
http://www.friluftsland.dk/
http://www.thenorthfacestore.dk/
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nYT Fra løvE-ProjEKTET
uddraG fra seNeste NyhedsbreV, marts/aPril 2012

af niels Mogensen

injuries in the enesikiria pride 

The African Impact team has been monitoring the Naboisho core prides closely while I 

was away in March leading a safari, and are doing a wonderful job. The Enesikiria pride 

is back in their normal range area and several individuals have been sighted. The six 

young males are again frequently seen together. It was unpleasant however, to find two 

of them with ugly facial wounds, most likely sustained as a result of kicks by a female 

giraffe, who was defending her calf that the young males killed. Fortunately though, as 

with many other carnivores, lions heal quickly and they are both now doing well.

some of the enoolera lions have returned

As mentioned in the previous report, the prides had changed their ranging patterns 

after the heavy rains in November/December. They shifted into other pride areas and 

the Enoolera pride was nowhere to be found, except for one sighting of a single female. 

In April however, three of the five known pride females have been sighted, two of them 

with the three Enesikiria pride adult males.

Therefore, we are uncertain as to who currently has control over the Enoolera pride as 

we have not been able to find the usual three Enoolera pride males for quite some time. 

As previously mentioned, two lions were killed within the Enoolera pride area in Janu-

ary, which could very well have been two of the three pride males. This is one possible 

explanation for the sighting of the Enoolera females with the Enesikiria males within 

the Enoolera area.   

the surviving cubs are doing well

You may recall that Teriano, an Enolera female, was seen with three very young cubs in 

the beginning of January. They have been seen again during March and April and all 

seem to be doing well. [...]

Læs hele nyhedsbrevet med billeder her

Læs mere om løve-projektet på hjemmesiden

FÅ løBEndE nYHEdEr Fra ProjEKTET - MELD DIG PÅ MAILLISTEN HER

http://us2.campaign-archive1.com/?u=5099483b0b1b8dac7c1f52b82&id=74e9888b6d
http://www.mnlp.org/home
http://www.mnlp.org/newsletter
http://www.mnlp.org/home
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FoToKonKurrEnCEn KørEr sTadig 
sEnd diT vildEsTE sKud idag!
I forrige nummer af Habitat (#4, december 2011) skød vi fotokonkurrencen “Bedste wildlife fotos” i gang. Det var planlagt at afgørelsen 

for de indkomne fotos skulle afsløres i dette nummer, men grundet for få bidrag til at afholde en fair konkurrence udsættes afgørelsen til 

næste udgivelse, dvs. Habitat #6 (december 2012). De allerede indkomne bidrag gemmes, medmindre konkurrenten ønsker at trække sig 

fra konkurrencen. Reglerne er de samme - og det 

er meget let at deltage: 

1) send os dine bedste skud med en kort be-

skrivende tekst (max 50 ord) og med info om 

arten, det præcise sted, hvor fotografiet blev 

taget, samt dit fulde navn. 

2) Billederne og billedteksterne skal sendes til 

red@zoologiskselskab.dk

inDen 10. noveMBeR 2012 

Det er ikke et krav, at du er medlem af foreningen. 

Redaktionens afgørelse vil være med vægt på 

billedets kvalitet, komposition, belysning, samt 

sværhedsgraden, med hvilken det har krævet at 

tage billedet. Vinderne får besked i næste num-

mer af Habitat (#6, decmber 2012). Billederne for 

1., 2. og 3. pladsen bliver publiceret i #6, selvføl-

gelig med fuld kreditering til fotografen.

Billederne, der vinder 1. og 2. pladsen, vil des-

uden bliver trykt på vores gadgets (f.eks. post-

kort, magnet mm.). Fotografen vil naturligvis 

også her blive krediteret.

Dette er din unikke chance for at få dit fedeste 

billede ud af computeren og ud til det natur-

elskende folk!
Foto: CATERS NEWS
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giv ET MEdlEMsKaB
Vil du gerne give en personlig gave, med både hjertet og hjernen? Så giv et medlemskab 

til Dansk Zoologisk Selskab - og hjælp dermed en ven med at hjælpe os i vores arbejde 

for bevarelsen af vilde dyr og deres levesteder. 

Et almindeligt medlemskontingent koster 100 kr/år, et PLUS-medlemskab 250 kr/år (eller 

valgfrit derover). Du kan frit vælge, hvilken kontingenttype og hvor mange års medlem-

skab gavebeviset skal gælde for.

indsæt det fulde beløb + 20,- i forsendelsesgebyr på Reg. nr. 3123 kontonr. 

3123241312. Husk at notere dit fulde navn samt ”gavebevis” i tekstfeltet ved over-

førslen.

Send derefter en mail til info@zoologiskselskab.dk med oplysning om modtagers navn 

samt hvilken adresse gavebeviset skal sendes til - adressen kan både være direkte til 

modtageren eller til dig selv, hvis du gerne vil give det personligt. Når beløbet er gået 

ind på vores konto, sender vi straks gavebeviset afsted.

En vild HisToriE?  
sKriv For HaBiTaT!
Har du lyst til at få udgivet din historie om emner eller konkrete projekter rundt om i 

verden omhandlende vilde dyr, biodiversitet, naturbevarelse? Så har du din chance her!

Send os din artikel og billeder til red@zoologiskselskab.dk iNDEN 10. NoVEMBER 2012 

- og få den udgivet i næste nummer af Habitat, der udkommer til december 2012.

Du kan finde retningslinier for Habitats artikler her - her kan du også se og læse alle 

tidligere udgivelser.

Vi glæder os til at udgive DIN historie. - Redaktionen for Habitat

http://www.zoologiskselskab.dk/home/habitat
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FÅ FingrEnE i vorEs FloTTE gadgETs!
Medlemmer af foreningen vil ved indmeldelse automatisk 

modtage vores gadgets. Men ønsker vores medlemmer at 

få fat i ekstra eksemplarer, eller ønsker folk udefra også at 

få fingrene i dem uden at blive medlem, så har man også 

mulighed for det.

Vi har t-shirts med logo, forskellige postkorts og magne-

ter, nøgleringe og klistermærker.

vilde priser!

T-shirt m. logo (str S, M, L): 100 kr/stk

Postkort (3 varianter): 6 kr/stk

Magnet (3 varianter): 15 kr/stk

Nøglering: 20 kr/stk

Klistermærke: (2 varianter) 4 kr/stk

og det bliver endnu vildere...

Du kan vælge mellem følgende “pakker” - og spare:

“SPiDSMUSEN”: 5 valgfrie postkort - i alt 25 kr (spar 5,-)

“LEMUREN”: 10 valgfrie postkort - i alt 40 kr (spar 20,-)

“LøVEN”: 4 valgfrie postkort + 2 valgfrie magneter - i alt 

40 kr (spar 14,-)

“iSBjøRNEN”: 4 valgfrie postkort + 2 valgfrie magneter 

+ 2 nøgleringe + 2 klistermærker - i alt 75 kr (spar 27,-)

“ELEFANTEN”: 5 valgfrie postkort + 3 magneter + 2 

nøgleringe + 4 klistermærker + 1 t-shirt - i alt 195 kr (spar 

36,-)

Hvordan?

Bestil ved at indbetale det fulde beløb + 30 kr i porto på 

vores Danske Bank konto (3123 - 3123241312) med angi-

velse af dit fulde navn i tekst-feltet. Skriv en mail til info@

zoologiskselskab.dk med din bestilling (antal, type pro-

dukt/pakke, evt. str. t-shirt samt hvilken variant i tilfælde 

af flere varianter) og med modtageradressen. Når beløbet 

er modtaget sender vi dig pakken. 

Derefter, glæd dig! 

MagneteR

PostkoRt

nøgleRing

t-sHiRt

klisteRMæRkeR
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lÅn vorEs PosTErs - og ForMidl vorEs BudsKaB

Masai Mara og Naboisho Conservancy ligger i den centrale del af Østafrika.

Conservation and Use of Witu Forest, Kenya
Biodiversity and Disturbance Survey and 
Management Recommendations

Martin R. Nielsen & Claudia Sick

Funded by the Critical Ecosystem Partnership Fund,
Verdensnaturfondet / Aase og Ejnar Danielsens Fond
The Danish Zoological Society

Extract of the report

Biodiversity and Disturbance Survey and 
Management Recommendations

Conservation and Use of  
Witu Forest, Kenya

Witu forest is a component of the glo-
bally important Costal Forests of East-
ern Africa Biodiversity Hotspot charac-
terized by a particularly high number of 
endemic species per unit area. Previous 
studies suggest a potential for new spe-
cies discoveries and reports unmanaged 
and potentially unsustainable use of 
plant products - particularly extraction 
of timber.

Transect lines of a combined length of 5 
km were established and relative densi-
ties of duikers were estimated. Observa-
tions of traps, trails, cut trees and poles, 
evidence of collection of non-timber for-
est products, the occurrence of camps 
and use of fire per km transect were used 
as measures of human disturbance. Bio-
diversity surveys were conducted using 
six camera traps (2655 trap hours), iden-
tification of mammals and birds through 
audio and visual observations and mist 
netting (30 hours with 94.5 m2 net). 
Reptiles and amphibians were recorded 
through random observations and bucket 
pitfall trapping (3375 hours). Species 
lists were compiled and presented with 
information on species status and indica-
tor potential.

Recorded Mammals
Lion (Panthera leo) and African El-
ephant (Loxodonta Africana) and the 
conservation dependent (CD) African 
Buffalo (Syncerus caffer). IUCN listed 
forest dependent species include the 
conservation depended (CD) Harveys 
Duiker (Cephalophus harveyi) and Suni 
(Neotragus moschatus) and the near 
threatened (NT) Lesser Elephant Shrew 
(Elephantulas rufescens).

Recorded birds
Bird observations include the near 
threatened (NT) Southern Banded 
Snake-eagle (Circaetus fasciolatus) 
and Fishers Turaco (Tauraco fischeri). 
In addition the regionally threatened 
Saddle-billed Stork (Ephippiorhynchus 
senegalensis), African Crowned Eagle 
(Stephanoaetus coronatus), Little Yellow 
Flycatcher (Erythrocercus holochlorus) 
and Scaly Babbler (Turdoides squamu-
lata) were recorded. Of the observed 
species the Little Yellow Flycatcher, 
Mombassa Woodpecker (Campethera 
mombassica), Chestnut-fronted Helmet-
shrike (Prionops scopifrons) and Fishers 
Turaco are endemic to the Costal Forest 
Biodiversity Hotspot. Observations also 
include the Red-tailed Ant-Trush (Neo-
cossyphus rufus) whose eastern sub-
species is endemic to the Costal Forest. 
The Scaly Babbler is otherwise range 
restricted within Kenya. Observations 
also include the Cinnamon-chested Bee-
eater (Merops oreobates), the Forest Ba-
tis (Batis mixta) and the Green-backed 
Twinspot (Mandingoa nitidula) repre-
senting an extension of the known range 
for these species. It could, however, not 
be determined weather observations 
were only stray individuals. The forest 
also appears to be important for migra-
tory birds. A number of Intra-African 
migrating birds including the Yellowbill 
(Ceuthmochares aereus), Broad-billed 
Roller (Eurystomus glaucurus) and Red 
Capped Robin-chat (Cossypha natalen-
sis) were recorded in Witu forest at an 
earlier time than expected in accordance 
with the described migration patterns.

Sponsors/Partners
Sponsors
Critical Ecosystems Partnership Fund
WWF / Aase og Ejnar Danielsens Fond
Kipini Wildlife and Botanical Conservancy
Partners
Kipini Wildlife and Botanical Conservancy
Nature Kenya (Birdlife International, Kenya)
Kenya Wildlife Service (KWS)

Method

A stakeholder identification exercise was conducted.

Adult female, Sykes Monkey

Eighty-five bird species were recorded. Bird specialists from Nature Kenya joined the team.

Hard copies of the report were sent to all partners and 
stakeholders. The report is also availale from the  
Danish Zoological Society website: 

www.zoologiskselskab.dk/projekter

Carmine Bee Eater

Background

Løvernes udbredelse historisk (rød) og nu (blå).

Masai Mara og Naboisho Conservancy ligger i den centrale del af Østafrika.

Dansk 
Zoologisk
Selskab

Projektleder: Niels Mogensen, Dansk Zoologisk Selskab

Bestanden af løver er faldet drastisk.  
Konflikten mellem mennesker og løver 
er mere udtalt end nogensinde.
Et dansk projekt skal finde løsninger.

Billede: løve der sandsynligvis er død af forgiftning.

Der er desværre almindeligt, at løverne bliver forgiftet med 
en billig insektgift: Furadan. Stoffet er uden smag og lugt, 
og nedbrydes hurtigt, og kan derfor være svært at spore 
efterfølgende. 

Hvis løverne har nedlagt et stykke kvæg, drysses gift på 
resterne og når løverne kommer tilbage for at æde resten, 
bliver de forgiftede og dør af nervesvigt. Også gribbe, 
hyæner mm. dør af giften. 

Kvæg er på samme tid Maasai’ernes levebrød, og en helt 
central del af normadefolkets kultur. Hvis en løve nedlæg-
ger et maasai’ernes kvæg, er det gammel tradition, at også 
en løve må dø. 

Maasai’ernes livsstil er dog ændret noget. De er ikke 
længere så normadiske som de var, og det går i stigende 
omfang op for maasai’erne at de er afhænge af at bevare 
løverne, for at kunne tiltrække turister, og med dem vigtig 
indkomst. 

En fremtid for løverne:
Mara-Naboisho Løve Projektet

Afrikas rovdyr er i stigende grad i  
vanskeligheder, og der bliver  
stadig færre af dem. Dette er, i mod-
sætning til hvad mange tror, også  
tilfældet for kontinentets berømte  
bestand af løver.  
 
Disse mægtige rovdyr bliver ofte dræbt 
i konfrontationer med mennesker og 
deres husdyr. Samtidig falder mængden 
af byttedyr, da vildet er under voksende 
pres fra både krybskytteri og den store 
befolkningstilvækst. 

Arbejdet for at bevare de store rovdyr 
bliver stadig mere komplekst, og hele 
tiden mere nødvendigt.

Godt 90% af Afrkas løver er væk
For bare 70 år siden var der op imod 
450 000 løver på hele kontinentet. Idag 
er der bare ca. 20-30,000 tilbage.  
 
I safari-turismens hjemland, Kenya, er 
der nu kun godt 2000 løver, og  
bestanden reduceres med ca. 100 årligt. 

Der findes idag kun begrænset viden 
om rovdyrs adfærdsøkologi og popu-
lationernes status udenfor beskyttede 
områder, og det er af den grund centralt 
for bevarelsen af løverne at få en bedre 
forståelse af løvernes adfærd og antal i 
netop disse områder.

Det nye conservancy er på ca. 200 km2 

og ligger i Koiyaki distriktet umid-
delbart nord-øst for det verdenskendte 
Masai Mara reservat. 

Her har hele 500 landejere valgt at lade 
deres jorde indgå i Naboisho  
Conservancy, foreløbig i en periode på 
15 år. Det er det hidtil største initiativ 
af sin art.  

Projektet vil overordnet skabe en bedre 
forståelse af fordelene ved et  
conservancy, og give mulighed for at 
udbrede ideen til flere og andre  
ubeskyttede områder. 

Dette er i høj grad relevant, da hele 
70% af vildet i Kenya befinder sig uden 
for beskyttede områder.

Bag Naboisho Concervancy står blandt 
andre organisationen Basecamp Foun-
dation, som arbejder med øko-turisme 
og bæredygtuighed blandt de lokale 
maasai-stammer.  
 
Basecamp vandt det internationale  
øko-turisme selskabs pris for innova-
tion i 2010.

Projektet har i sit udspring et langt 
lokalt engagement, med inkludering af 
lokale maasai-folk i arbejdet med  
turisme og naturbevarelse. 

Det stærke lokale engagement, er med 
stor sandsynlighed også grunden til at 
så mange landejere kan se fornuften i at 
bevare områdets storlåede natur.

Danske Niels Mogensen nyder fortro-
lighed blandt maasaierne, og er derfor 
blevet givet ansvaret for det vigtige ar-
bejde, at monitere reservatets løver og 
i tæt samarbejde med maasai’erne, at 
forebygge de konflikter mellem løver 
og mennesker, der alt for ofte ender 
med at løverne dræbes. 

Lokalt engagement

Kort om projektet
Ved brug af GPS-halsbånd vil projektet 
kortlægge løvernes færden i terrainet 
over tid. 

Viden om løvernes færden er central 
for at kunne lægge reservatets grænser 
rigtigt, i forhold til løvernes færden. 

Det bliver samtidig muligt at advare 
maasai’erne, om at løverne nærmer sig 
deres kvæg, for på den måde afværge 
de konfliker, der resulterer i at løverne 
dræbes. 

Projektet foregår i samarbejde med:
Naboisho Conservancy
Kenya Wildlife Service (KWS)
Int. Lifestock Research Institute
Basecamp Foundation
Københavns Universitet

Partnere
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Geografisk område

The Mantanani Archipelago island, Lungisan, is home to a large number of frigate birds and the red listed Mantanani Scops Owl.

The sandy beaches are attractive to turists, but plastic-litter is spoiling the experience

The Lion fish is one of many colorful fish species found

Authors: Dinesen, L and Lisbjerg, D

Identification mission to Mantanani 
Islands, Sabah, Malaysia

The Mantanani Islands are situated approximately 23 km off the northern tip 
of Borneo. This small Archipelago comprises three islands Mantanani Besar 
(1,760 ha), Kecil (50 ha) and a 40 m high limestone rock Lungisan. The Besar 
has a fishing village of about 1,000 inhabitants. 

The islands hold some extraordinary biological values on land as well as in the 
surrounding shallow waters. These values are threatened by increasing pres-
sure from an increasingly human population and tourists. A new management 
regime will have to be introduced to secure the values and the services they de-
liver to the local population. The aim of this identification mission is to pave the 
ground for management planning on the islands in collaboration with the local 
communities on Besar and relevant authorities.

A prepatory visit to Mantanani in Febru-
ary 2009 gave a first hand impression of 
threats facing biodiversity and natural 
resources.
The potential threats, which need to be 
scrutinised further, included:

• Unsustainable fishing i.e. corals being 
destroyed and Dugong possibly being 
exterminated in recent years. Sea turtles 
are becoming rare,
• Destruction and fragmentation of for-
est on the islands especially on Manta-
nani Besar,
• Garbage from tourists attract rats and 
other invasive predators,
• On Lingasan the frigatebirds are vul-
nerable to disturbance,
• Eggs are collected of threatened birds 
and turtles,
• Pollution along the coastlines.

KK Reef Watch is a local NGO based 
in Kota Kinabalu in Sabah. 

Danish Zoological Society and KK Reef 
Watch will jointly undertake the iden-
tification mission and KK Reef Watch 
will be the local point of contact for the 
Mantanani project. 

KK Reef Watch has plenty of experience 
in data collection as well as awareness 
and dialogue with local communities. 

Sabah Environment Protection  
Association 
 
Sabah Branch of the Malaysian Na-
ture Society 

Are also expected to support the project 
and might get involved in various ways.

Local partners

Local partner organisations are a vital part of the project.

There are a number of management  
opportunities to be looked into in more 
detail. 

These will include:

• Sustainable fishing
• Sustainable tourism
• Pollution control
• Regulation of cats, rats etc.
• Avoid disturbance
• Sustainable hunting
• Sustainable logging

Background

Threats

Geographical area
The largest is Mantanani Besar (~1,760 
ha) and the only inhabited island, where 
some 1,000 people live. It is mostly cov-
ered by coconut-groves but still some 
natural forest is left, not least in the 
western part, where there is a hill ridge 
and rocky shores with a number of mi-
nor caves. People are almost exclusively 
fishermen. Mantanani Kecil is a smaller 
(~50 ha) uninhabited island 2 km west 
of Besar. It primarily has a rocky shore 
with smaller patches of sandy beaches 
and it is covered by natural forest. At 
Kecil a tourist lodge is operating arrang-
ing diving tours and connected to Kuala 
Abai on mainland Sabah by motorboats.

Lungisan is a 40 m high limestone stack 
with steep slopes lying close to Besar. 
The limestone is covered with trees and 
without human impact apart from col-
lection of nests of swifts breeding in the 
caves.  

The adjacent marine waters contain 
coral reefs and shallow sandy waters. 
Over the islands hang frigate birds and 
thousands come to roost every evening 
on the Lungisan, including hundreds of 
the worlds most threatened: Christmas 
Frigate Bird (a significant part of the 
only 1,600 pairs breeding at Christmas 
Island). 

The coral reefs attract diving tourists 
and in the surrounding waters host sev-
eral species of sea turtles, dugong and 
Hammerhead shark as well as a very 
rich variety of corals and fish. On the 
islands the fauna comprises the Manta-
nani Scops Owl found on a few islands 
only and a unique scrub fowl as well as 
seven tropical fruit doves and a number 
of other forest species.  

Please find more information on: 
www.zoologiskselskab.dk/projekter/mantanani

Opportunities

Dansk Zoologisk Selskab har haft kamerafælder i brug i bl.a. Tanzania, Kenya og Namibia

Maske sommerfuglefisk fra Rødehavet

Dansk 
Zoologisk
Selskab

Zanzibar Rød Colobus er truet af udryddelse, og har kun en 
(måske to) små stykker skov tilbage at leve i.

Præsentation af Dansk Zoologisk Selskab

I år 2050 vil Jordens befolkning nå 9 mia. 
Inden da kan både gorillaer, løver og 
mange andre arter være udryddet. 
Vi arbejder for en anden fremtid.

Dansk Zoologisk Selskab
- for en levende verden

Globaliseringen rækker videre og dybere 
end flytning af arbejdspladser til østen. 
Globaliseringen betyder også at vi dan-
skere forbruger af naturressourcer der 
ligger langt væk fra os. Det voksende 
pres på naturressourcer verden over, har 
direkte og konkret indflydelse på na-
turen og den biologiske mangfoldighed 
mange steder i verden.
 
Vi har som en del af det danske globale 
engagement også forpligtelse til at ar-
bejde for bevarelse af dyr og natur. Ikke 
kun fordi det har stor herlighedsværdi 
og en kilde til åndelig/spirituel rigdom. 
Men i høj grad også fordi den samme 
natur også fungerer som buffer for 
naturkatatrofer og epedemier. 

En mangfoldig natur sørger for bestøvn-
ing af afgrøder, sikrer stabil vandforsyn-
ing i lokalområderne. Ude i fremtiden 
venter uden tvivl både ny medicin og 
nye teknologier, der enten er inspirerede 
eller direkte aflede af den biologiske 
mangfoldighed.  
 
Vores urbane livsstil skaber langsomt 
en distance til den natur, som vi alle er 

afhængige af, og bevarelse af fjerne og 
eksotiske dyre og plantearter kan fore-
komme både akademisk og irrelevant. 
Samtidig fortrænger menneskelige ak-
tiviteter stadig mere af den vilde natur, 
og netop ødelæggelse af levesteder er en 
af de helt store faktorer i udryddelsen af 
arter verden over. 

“Samtidig fortrænger men-
neskelige aktiviteter stadig 
mere af den vilde natur...” 

Hvis vi fortsætter ad samme spor, vil 
der snart ikke være mere mangfoldig og 
vildsom natur tilbage. Den seneste  
internationale rødliste-rapport viser 
blandt andet at 20% af verdens pattedyr, 
30% af krybdyr og padder, 50% af ver-
dens abe-arter og hele 70% af verdens 
plantearter er truede af udryddelse.
 
Vores løsning er at handle, og gennem 
formidling, viden, billeder og ord styrke 
interessen og forståelsen for naturen. 

Vi vil skabe projekter, der skal vise vejen 
frem, for en verden med plads til både 
natur og mennekser. 

Siden 2005 har Selskabet udgivet ny-
hedsbreve med artiker om natur og dyre 
i hele verden. 

I Juni lancerede vi internet magasi-
net, HABITAT - for en levende verden, 
der kan læses online eller downloades/
printes og læses i ro og mag hjemme på 
sofaen. 

www.zoologiskselskab.dk/habitat 

Om Dansk Zoologisk Selskab
Gennem de sidste 5 år har Dansk Zo-
ologisk Selskab opbygget en ny dansk 
naturbevaresesorganisation.

Det er vores ubeskedne mål at skabe 
plads til flere danske naturbevarelses 
projekter, for på samme tid at få mu-
lighed for at formidle dette arbejde til 
almindelige danskere med interesse for 
naturen og de vilde dyr overalt på Jor-
den.

Det er vores overbevisning, at mange 
danskere har en fastgroet interesse for 
natur og dyr. Rigtig mange holder af 
naturfilm på TV, og fascineres af det fo-
runderlige dyreliv som findes overalt i 
verden. 

Dansk Zoologisk Selskab vil gøre na-
turen og arbejdet for at bevare levest-
eder for verdens vilde dyr nærværende 
og engagerende for danskerne. Til dette 
benytter vi allerede de mange nye mu-
ligheder som internettet og de sociale 
medier byder på.

Om Dansk Zoologisk Selskab

Aktiviteter
Det er vores mål, at iværksætte og ud-
føre danske videnskabeligt funderede 
naturbevarelsesprojekter:

1) (2010-2013) Mara-Naboisho Lion 
Project: Undersøgelse af løvebestand-
ene i og omkring reservatet Masai 
Mara, for at kunne give anbefalinger til 
kommende private beskyttede områder 
(Lokation: Kenya). Se mere her: www.
mnlp.org 

2) (2010-2011) Projekt Matanani: Udar-
bejdelse af lokal handlingsplan for bev-
arelse af naturen på øen Lingasan, som 
er hjemsted for bl.a. en koloni af fregat-
fugle. (Lokation: Malaysia). Se mere 
her: www.zoologiskselskab.dk/projek-
ter/mantanani

At forstærke påskønnelse af naturen og 
dens mangfoldighed via blandt andet 
vores hjemmeside, nyhedsbreve, ele-
ktronske magasin HABITAT og sociale 
medier som Facebook. 

Baggrund

e-magasinet: HABITAT

Dansk 
Zoologisk
Selskab

Kamerafælderne har været i brug i Danmark, Tanzania, Kenya og Namibia

Kamerafælder giver mulighed for at 
finde dyr, der ellers er meget sky. 
Her er et udvalg af billeder fanget med  
Selskabets kamerafælder.

Med på en smugkigger 
- kamerafælder i felten

Sponsorer
Kamerafælderne blev indkøbt med
bidrag fra H. R. Frederiksen og Grete 
Siim Frederiksens Fond og friluftsrådet

Afrikakort: California Geological Sur-
vey, www.gisuser.com

Selous game reserve, Tanzania

Kipini, Kenya

Namibia

Kipini-ekspeditionen  

(naturbevarelses-projekt i Kenya  

planlagt og udført af DZS; engelsk tekst)

Dansk Zoologisk Selskab har fem forskellige store posters, som meget gerne udlånes til brug ved relevante arrangementer eller andre events. 

Har du et arrangement, hvor én eller flere af disse posters kan hænges op, så send os en mail på info@zoologiskselskab.dk, og vi sender dem til 

dig med posten - selvfølgelig kvit og frit.

Naboisho løveprojekt  

(DZS-projekt om løvers  

bevarelse i Kenya; dansk tekst)

Mantanai-projektet om  

naturbevarelse på en lille, men unik ø 

nord for Borneo. Vi er i øjeblikket i færd 

med at skaffe penge til udførelsen af 

projektet (engelsk tekst)

Om Dansk Zoologisk Selskab og vores 

arbejde (dansk tekst)

Med DZS’s kamerafælder i felten  

(dansk tekst)




