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Som alle andre har jeg ind i mellem stenet YouTube video- 
er i en (næsten) uendelighed. Jeg har set løver kæmpe 
mod hyæner, sjove børn, dumme folk, og det der var end- 
nu dummere. Én af de ting, der dog har sat sig fast, og 
som jeg ofte tænker på igen, er en række videoer af en 
amerikansk matematikprofessor, Dr. Albert A. Bartlett, 
der stille og roligt hamrer de uomgængelige fakta om 
eksponentiel vækst fast i min bevidsthed. (Du kan finde 
link til videoerne sidst i denne udgave af HABITAT). 

Det er med tankerne om eksponentiel vækst i baghovedet,  
at jeg ind imellem bliver alvorligt bekymret for verdens 
vilde natur. For med stigende befolkning og stigende leve- 
standarder følger også stigende efterspørgsel på føde-
varer og med den, efterspørgsel på land til at dyrke det på.  
Når nogen så oven i købet får en profitabel forretning ud 
af at handle fødevarer adskillige gange, inden de kommer 
i hænderne på forbrugere, så stiger priserne ikke kun på 
grund af efterspørgsel, men også som følge af en finan-
siel fødekæde uden jordforbindelse. Når prisen på føde-
varer stiger, stiger også incitamentet for at inddrage nye 
naturområder til fødevareproduktion. 

Forskellige tiltag (f.eks. TEEB) forsøger at synliggøre 
naturens værdi for på den måde at føje perspektiv til 
den prissætning af produktion og varer, som den har 
pågået siden industrialiseringen. For som det er nu, har 
næringsrig top-soil, rent vand eller frisk luft reelt ikke 

noget prismærke. En del af tænkningen i det, der hedder 
‘Bioøkonomi’, handler om at tænke i livscykler i planlæg- 
ning af produkter og produktion for på den måde at tære 
mindst muligt på naturressourcer. Tanker der for nærvær- 
ende kredser meget omkring energi og råstoffer men har 
langt videre perspektiver. Det kan du læse mere om i ar- 
tiklen i dette nummer. 

Befolkningstilvæksten i områder, der støder op til unikke 
habitater, er ikke overraskende også grundlag for en stig- 
ning i konfliktsituationer mellem vilde dyr og mennesker. 
Forebyggelse af de konflikter er en hel central del af det  
arbejde, som Niels Mogensen laver i Naboisho Conservancy 
i Kenya, og du har mulighed for at læse mere, om hvordan  
en simpel, innovativ løsning kan forebygge konflikter mel- 
lem løver og mennesker. 

En helt anden konsekvens af vækst, og her taler vi om  
økonomisk vækst, er det i øjeblikket ude-af-kontrol kryb- 
skytteri på elefanter og næsehorn (og en række andre 
arter), idet de arter har det uheld at have overtro om 
medicinske kvaliteter knyttet til sig. Krybskytteriet, og be- 
kæmpelsen heraf, har nået nye højder, og man taler nu 
om ‘krig’. Det kan du læse om i den artikel, der handler 
om elfenbenskrigen. I arbejdet for at overvåge disse arter, 
der nu er særligt udsatte, har man bl.a. taget ny tekno- 
logi i brug - det er emnet for artiklen om droner i krigen 
mod krybskytter. 

LEDER Af Ditte Dahl Lisbjerg
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	Grænsen mellem det indhegnede område og det omgivende
 naturreservat.Hegnet er sammenlagt 38 km langt.



UDGAVE 7 / JUN 20137 Habitat

EN MODERNE  
NOAHS ARK I  

AUSTRALIENS 
ØDEMARK

Tekst og Foto: Søren Hedal

Australien er nok det sted på kloden, hvor menneskets fremfærd har haft  
den største påvirkning af de vilde dyr. Dette gælder specielt for pattedyrene,  
hvor 22 arter er uddøde inden for de sidste 400 år. Det svarer til en tredjedel  

af alle kendte arter, der er forsvundet fra jordens overflade i perioden.  
I de senere år er der sat store initiativer i gang for at vende udviklingen.
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”MERE END 50 AF AUSTRALIENS NULEVENDE ARTER 
AF PATTEDYR HAR OPLEVET DRASTISK NEDGANG”

	Én af Australiens vilde katte.
 Billedet er taget på en tankstation 
 langt ude i ødemarken, hvor folk  
 - som det ses her - fodrer de vilde 
 katte og dermed opretholder tryk- 
 ket på den naturlige fauna.

	Bridled Nailtail Wallaby (Onychogalea 
 fraenata) trives fint inden for ind-
 hegningen. Arten er karakteriseret  
 ved en ”negl” på halespidsen, som  
 man dog ikke har nogen god forklar- 
 ing på tydningen af.

AUSTRALIENS PATTEDYR

Australien fauna er mest kendt for sine mange arter af 
pungdyr, som kænguruer (Macropus spp.), koala (Phasco-
larctos cinereus) og tasmansk pungdjævel (Sarcophilus har-
risii), samt de to arter af kloakdyr: myrepindsvin (Tachy-
glossidae spp.) og næbdyr (Ornithorhynchus anatinus). 
Men af Australiens 360 oprindelige arter af pattedyr er 
det i virkeligheden under halvdelen, der tilhører disse to  
grupper. Resten er placentale pattedyr (dvs. pattedyr 
med navlestreng og moderkage), primært indenfor hoved- 
grupperne flagermus, gnavere og hvaler. Herudover er 
der i dag 23 indførte arter af pattedyr i Australien, som  
fx ræve og kaniner. Disse udsatte dyr er hovedårsagen 
til, at Australien i dag er det sted i verden, hvor flest 
oprindelige arter er uddøde. 

Hele 22 arter er forsvundet, siden europæerne kom til 
Australien, og 8 arter overlever i dag kun på små afsides- 
liggende øer. Samtidig har mere end 50 af Australiens 
nulevende arter af pattedyr oplevet en så drastisk ned- 
gang i bestandsstørrelse og udbredelse over store dele  
af det australske fastland, at de i dag er klassificeret  
som udryddelsestruede. 

INDFØRTE ARTER

Af de 23 indførte arter er der to hovedgrupper, som ud- 
gør de største problemer for den oprindelige australske 
fauna. Det drejer sig om planteædende arter som kaniner,  
harer, geder og æsler, der konkurrerer med de oprindelige  
planteædere om den tilgængelige planteføde. Den anden 
gruppe er rovdyrene, som fx kat og ræv, der hovedsageligt 

lever af dyr i mellemstørrelsen (30 – 40 cm). Denne stør- 
relsesgruppe af australske pattedyr er dem, der har oplevet  
den største tilbagegang. 

De indførte dyr er endt i naturen enten ved bevidste udsæt- 
ninger eller er undslupne nyttedyr fra landbruget. Status 
er, at disse arter i dag stortrives i den australske natur, og  
de har i løbet af de sidste par hundrede år spredt sig ud 
over stort set hele kontinentet og er mange steder den 
dominerende pattedyrfauna. Der er gennem årene gjort 
mange forsøg på at udrydde flere af disse arter uden det 
store held. Mange projekter er ofte løbet ud i sandet, da  
det er en uhyre bekostelig affære at sætte effektivt ind med  
programmer for udryddelse af invasive arter i et så stort 
land som Australien.

AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY

Der findes flere naturbevarelsessorganisationer i Australien, 
hvis mål det er at beskytte den australske fauna. Én af dem  
er Australian Wildlife Conservancy (AWC), der er en privat  
organisation baseret på private midler og fonde, med det  
klare mål at bevare/genskabe Australiens truede vilde dyr  
og habitater. AWC er en stor og velorganiseret organisation 
med mange medarbejdere spredt rundt omkring, primært 
ude i reservaterne, hvor det praktiske arbejde foregår. En  
stor del af arbejdet består i at opbygge et fagligt velfunde- 
ret overvågningsprogram med det formål at følge udvik- 
lingen af de praktiske initiativer, der iværksættes. Dette 
sker i tæt samarbejde med australske universiteter og for- 
skellige regionale og statslige myndigheder. 
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FRIVILLIG HOS AUSTRALIAN  
WILDLIFE CONSERVANCY

Under en rejse i Australien i efter- 
året 2012 fik jeg mulighed for at  
deltage i en lille del af dette spænd- 
ende projekt i Scotia Sanctuary. 
Udover de lokalt ansatte biologer 
deltager ofte et antal frivillige i  
deres projekter. Den opgave, jeg 
deltog i, var en del af rutineover- 
vågningen af krybdyr og mindre 
pattedyr. En overvågning, der med-
virker til at finde ud af, hvordan 
driften af reservatet påvirker dyre-
livet inden for og uden for indhegn- 
ingen. 

At arbejde som frivillig for Australian  
Wildlife Conservancy er en spænd- 
ende oplevelse både fagligt og 
socialt. De fleste af de frivillige er 
enten unge australske biologer, der  
har brug for erhvervserfaring eller  
ældre pensionister, der har lyst til  
at lave et stykke praktisk natur- 
beskyttelsesarbejde. AWC sørger 
for overnatning under primitive 
forhold. Opholdet er baseret på 
selvhusholdning, men udgifter til 
mad og transport til og fra Scotia 
bliver dækket. Det er således en 
gratis fornøjelse at deltage som 
frivillig i AWC’s projekter.

Se mere: http://www.australianwildlife.
org/Support-AWC/Volunteering.aspx

http://www.australianwildlife.org/Support-AWC/Volunteering.aspx
http://www.australianwildlife.org/Support-AWC/Volunteering.aspx
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AWC’s arbejde med bevaring og retablering af den aus- 
tralske natur foregår primært i deres 23 reservater. Det 
samlede areal af reservaterne, der er ligger spredt ud over 
hele kontinentet, er på størrelse med Jylland (ca. 30.000 
km₂). Indsatsen fokuserer på udryddelse af invasive arter, 
primært kaniner, geder, katte og ræve, men det er et 
enormt ressourcemæssigt problem vedvarende at føre en 
langvarig og intensiv kamp mod disse arter. Derfor er AWC 
begyndt at gå nye veje. Først ved indhegninger af større 
landområder, hvor de invasive arter udryddes. Efterfølg- 
ende sker der en udsætning af de oprindelige australske 
dyr i de indhegnede områder. Samtidig gennemfører AWC  
aktiv habitatpleje i reservaterne. Dette gøres ved at gen- 
indføre den oprindelige befolknings traditionelle driftsform  
i form af rutinemæssig rydning og afbrænding af store om- 
råder. På denne måde genskabes det landskab, der har 
karakteriseret det indre af Australien i mange tusinde år. 

SCOTIA SANCTUARY

Det største og mest omfattende projekt blev startet i 2004 
i Scotia Sanctuary, der er på 650 km₂ og ligger i New South 
Wales (NSW) 400 km nordøst for Adelaide. Her har AWC  
med planen ”Scotia Endangered Mammal Recovery Project”  
gennemført det mest ambitiøse og langsigtede forsøg på  
at stoppe denne negative udvikling for de australske patte- 
dyr. I praksis er det gjort ved at etablere et indhegnet om- 
råde på 80 km2. Området ligger som en Noahs ark midt i 
ødemarken, afskåret fra omverdenen af et 3 meter højt  
elektrisk hegn (se foto 2). Inden for området har man ud- 
ryddet alle ræve, katte, kaniner og geder. Efterfølgende 
var det planen at udsætte syv arter af oprindelige austral-
ske pattedyr. Det drejer sig om Numbat (Myrmecobius fas-
ciatus), Bilby (Macrotis lagotis), Mala (Lagorchestes hirsutus), 
Boodie (Bettongia lesueur), Woylie (Bettongia penicillata), 
Bridled Nailtail Wallaby (Onychogalea fraenata) og Greater 
Stick-nest Rat (Leporillus conditor). De har alle det tilfælles, 
at de tidligere har haft en vid udbredelse i det indre Aus- 
tralien, men i dag stort set er forsvundet. Desuden er de  
alle karakteriseret ved at være relativt små arter på stør- 
relse med kaniner eller mindre, undtagen Bridled Nailtail 
Wallaby der er en mindre kænguruart. Dyrene er hoved- 
sageligt skaffet ved overskud fra zoologiske haver og efter- 
følgende opdrættet videre ved egne avlsprojekter eller 
tilsvarende projekter andre steder i Australien. 

”DER ER LANGT IGEN, FØR DEN 
OPRINDELIGE FAUNA ER SPREDT  

OVER HELE KONTINENTET”

	Opdræt af Bridled Nailtail Wallaby (Onychogalea fraenata) 
 med henblik på udsætning uden for det indhegnede område.
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STATUS FOR PROJEKTET

Efter indhegningen blev etableret i 2005, er der gennem- 
ført en massiv indsats for at udrydde de uønskede arter. 
Dette er lykkedes fuldt ud, og siden 2007 er der ikke fundet 
ræve indenfor indhegningen. Arbejdet med at sikre at der 
ikke kommer uønskede arter ind fortsætter hele tiden, men  
i dag hovedsageligt udenfor det indhegnede område.

I 2008 var det planen, at de nævnte syv arter skulle leve et  
naturligt og uafhængigt liv inden for indhegningen. I prak- 
sis har dette dog ikke været så let. I dag lever fem af art- 
erne frit og uafhængigt, mens et par stykker ikke har for- 
mået at etablere sig. Det viste sig, at nogle af de udsatte 
arter stort set havde de samme krav til levesteder og der- 
for ikke trivedes i samme områder. De arter, der fandt gode 
livsbetingelser var fx Numbat, der er et dagaktivt dyr, som  
lever af termitter. Den har fundet gode forhold inden for 
området og konkurrerer ikke om føden med andre arter. 
I modsætning til de to nærtbeslægtede arter Woylie og 
Boodie, er det i dag kun Boodie, der har lykkedes at eta-
bleret en bestand inden for indhegningen.

En del af målet med projektet var også, at der i 2013 skulle  
etableres bestande af mindst to arter uden for det indheg- 
nede område. Dette er ikke lykkedes så godt, på trods af  
en stor indsats for at udrydde ræve og katte udenfor.  
Bridled Nailtail Wallaby trives godt indenfor indhegningen, 
og antallet er støt stigende. Et større antal radiomærkede 
dyr blev udsat og fulgt gennem et par år, men dyrene mang- 
lede en nedarvet frygt for rovdyr og er stort set alle sam-
men blevet ædt af områdets ræve i løbet af et års tid. 

Problemet i dag er, at man har opdrættet en meget stor 
bestand af Bridled Nailtail Wallaby, som går i et separat 
indelukke, hvor de fodres (se foto). De kan ikke udsættes  
inden for det hegnede område, hvor der allerede en pas- 
sende bestand, og udenfor bliver de hurtigt spist af ræv- 
ene. Samtidig er det en beskyttet art, og man kan derfor 
ikke bare aflive dem, hvilket på mange måder ville være 
den bedste løsning. Man har prøvet at skaffe sig af med 
dem andre steder i Australien inden for deres naturlige 
udbredelsesområde, men det har vist sig umuligt at finde 
egnede steder. Man vil forsøge igen i Scotia Sanctuary, 
men det vurderes, at presset fra rævene skal reduceres 
til et væsentligt lavere niveau, end det var tilfældet ved 
det første udsætningsforsøg, hvis det skal lykkes for dyr- 
ene at overleve under helt frie forhold. 

FREMTIDEN

Samlet set er det gået godt med projektet, for de fleste af  
indsatsområderne og de fleste af målene er indfriet. Sam- 
tidig har man fået en langt større viden, om de krav dyr- 
ene stiller for at overleve under helt frie forhold. Der er 
dog – desværre - langt igen, før det bliver muligt for den 
australske fauna selv at sprede sig ud over kontinentet. 
De invasive arter er et næsten uløseligt problem, og det  
vil kræve meget store ressourcer, hvis det australske dyre- 
liv i fremtiden skal overleve uden for Scotia Sanctuarys 
Noahs ark. 

”SCOTIA ENDANGERED MAMMAL RECOVERY PROJECT ER DET 
MEST AMBITIØSE OG LANGSIGTEDE FORSØG PÅ AT STOPPE DEN 

NEGATIVE UDVIKLING”

	Det indhegnede areal er også levested for mange andre 
 dyrearter. Her er Major Michell’s Cockatoo (Lophochroa 
 leadbeateri), som er en af Australiens mange smukke 
 papegøjearter.
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	Check af fald- og rusefælder i Scotia Sanctuary, som en del af over-
 vågningsprogrammet for krybdyr og mindre pattedyr.

	Bolam’s Mouse (Pseudomys bolami) er et af de mindre pattedyr i reservatet. Den er beslægtet med vores hjemlige husmus.

	Redested for Greater Stick-nest Rat (Leporillus 
 conditor). Denne gnaver bygger meget omfat-
 tende redekamre af grene og kviste.
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DRONER  
BESKYTTER  
NÆSEHORN

Tekst: Kathrine Skeie
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Det tekniske udtryk for et dronefly, Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV), på dansk et ubemandet luftfartøj, stammer fra USA’s 
luftvåben (USAF), og de fleste associerer nok også først og 
fremmest droner med krigsførelse og med USA’s angreb på 
mistænkte terroristledere i lande som Afghanistan, Pakistan, 
Somalia og Yemen. En hidsig debat om de etiske aspekter ved  
fjernstyret krigsførelse har i offentligheden fostret forbehold 
overfor dronerne, og det kan derfor komme som en over-
raskelse for mange, at dronefly også bruges til andre formål 
– for eksempel til at beskytte truede dyrearter.  

Ideen om at bruge dronefly til bekæmpelse af krybskytteri blev først  
offentliggjort af WWF Verdensnaturfonden i juni 2012, og i begyndel- 
sen af denne måned foretog de første droner deres jomfruflyvninger 
i Indien og Nepal, hvor den nye teknologi skal bruges til at beskytte 
de truede indiske næsehorn.   

NÆSEHORN SÅRBARE TRODS PANSER

Det indiske næsehorn, også kaldet pansernæsehornet (Rhinoceros 
unicornis) forekommer på IUCN’s rødliste under truede dyrearter med 
klassificeringen ‘sårbar’. Størrelsesmæssigt er det det næststørste 
af de fem nulevende næsehornsarter i verden næstefter det hvide 
næsehorn, Ceratotherium simum, der lever i Afrika. 

Engang forekom det indiske næsehorn i hele den nordlige del af Indien  
og i Nepal, samt i dele af Bhutan, Bangladesh, Burma og Pakistan, ja  
måske endda i Kina. Men som følge af intensiv jagt faldt bestanden 
drastisk, indtil der i begyndelsen af 1900-tallet bare var 200 individer 
tilbage. Indien har sidenhen gjort en beundringsværdig indsats for at  
bevare og rehabilitere det indiske næsehorn, og ifølge den seneste 
officielle census, der er fra maj 2007, findes der nu omkring 2.575 
individer på verdensplan. De panserklædte kæmper lever i Indien 
og i Nepal, og ca. 70% lever i den 480 km2 store Kaziranga Nation-
alpark i delstaten Assam i Indien.   

”DE SMÅ LUFTFARTØJER, DER ER SÅ LETTE, AT DE KAN SÆTTES 
I LUFTEN MED HÅNDKRAFT, GIVER HELT NYE MULIGHEDER  

FOR AT OVERVÅGE MEGET STORE OMRÅDER. 

	Det indiske næsehorn. Foto: Yathin/Flickr
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KUR MOD TØMMERMÆND?

Indenfor de sidste 5 år er efterspørgsel på næsehornshorn 
i dele af Asien, navnlig i Kina og Vietnam, eksploderet, 
hvilket har medført en voldsom stigning i krybskytteriet, 
der indtil videre har ramt Sydafrika hårdest. Næsehorns- 
horn bruges blandt andet i traditionel kinesisk medicin, 
hvor det pulveriserede horn påstås at have en gavnlig 
effekt på alt fra tømmermænd til halsbrand, altså de ty- 
piske symptomer på den overdrevne og usunde vestlige 
livsstil, der breder sig blandt landets voksende overklasse.     

STADIG FLEST DØDE I SYDAFRIKA

Hvad drab på næsehorn angår, er Sydafrika stadig værst 
ramt med 668 tilfælde i 2012 alene. I samme periode blev 
22 næsehorn dræbt i Kaziranga, men i år ser intensiteten 
ud til at være steget med 16 døde næsehorn i løbet af  
årets tre første måneder. Krybskytteriet har vækket harme 
i lokalbefolkningen, hvor de store dyr værdsættes som 
nationalsymboler såvel som for deres evne til at trække 
turister til området.  

FRA BORGERKRIG TIL BEDRE BEVARELSE

I Nepals 930 km2 store Chitwan Nationalpark ved foden 
af Himalayabjergene, hvor verdens andenstørste bestand 
af indiske næsehorn findes, har man haft svært ved at 
holde krybskytterne i skak. Næsehorn såvel som elefanter,  
bengalske tigre og leoparder er blevet nedlagt med jævne  
mellemrum og solgt, stykke for stykke, på det sorte marked. 

Den nepalesiske borgerkrig, der varede fra 1996 til 2006, 

og som kostede over 15.000 mennesker livet, fjernede 
stort set alt fokus fra naturbevarelse i landet, og over-
vågningsposterne i Chitwan Nationalpark blev reduceret 
fra 30 til syv. Fra 2000 til 2005 faldt antallet af næsehorn 
i parken fra 612 til 375, men oven på en fornyet indsats 
viste en optælling i 2011, at tallet nu igen er oppe på 
over 500 individer, og i 2012 blev kun ét næsehorn ned-
lagt af krybskytter.   

I dag har Chitwan Nationalpark mere end 40 overvågnings- 
poster, der bemandes af mere end 1000 soldater. Sol-
daterne bruger elefanter til at finkæmme det enorme om-
råde, fordi elefanterne kan komme frem, hvor køretøjer 
ikke kan. Droneflyene er et supplement til elefanter og 
patruljer til fods og i båd, og hertil kommer, at dronerne 
også kan levere information om skovbrænde og om illegal 
skovhugst. 

TIGRE SPISER IKKE DRONER

Dronerne, der flyver i en højde af op til 200 meter over 
jorden, er i stand til at forblive i luften i op til 90 minutter 
ad gangen, hvorfra de både kan fotografere og filme be-
givenheder på jorden. Dermed giver de små luftfartøjer, 
der er så lette, at de kan sættes i luften med håndkraft, 
helt nye muligheder for at overvåge meget store områder.  
En stor fordel er også, at dronerne er med til at begrænse 
faren for de rangere, der i deres daglige arbejde må risikere  
konfrontationer med bevæbnede krybskytter såvel som 
vilde dyr.

I løbet af de seneste år er over 150 krybskytter blev tiltalt  

	Dronefly fra den amerikanske hær. Foto: Shutterstock
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og dømt i Nepal, og straffene er strenge – fra 5 til 15 års fængsel. Der 
er dem, der mener, at det er den øgede kontrol her, der har medført, 
at krybskytteriet er steget i Kaziranga på den anden siden af grænsen 
til Indien. 

GOOGLE TIL UNDSÆTNING

De indiske og nepalesiske dronefly er finansieret af Google, der via 
deres Global Impact Awards program har doneret $5 millioner til WWF 
Verdensnaturfonden. Programmet har til formål at støtte brugen af ny  
teknologi til at løse nogle af menneskehedens store udfordringer. Allan  
Crawford, formand for WWF Verdensnaturfondens Google Teknologi- 
program, siger, at prisen på flyene er så lav – nogle tusind dollars frem- 
for de flere hundrede tusinder, der tidligere har været på tale – at det 
er meget muligt, at man i fremtiden vil kunne gøre brug af større og  
mere avancerede droner, der kan flyve højere og blive i luften i længere 
tid. Dette vil øge mulighederne for at skaffe information, ikke alene om 
individuelle krybskytter, men om hele den kæde af bagmænd, der står 
bag den yderst lukrative og ekstremt organiserede illegale internatio- 
nale handel. 

Nøgleord:  
Næsehorn, droner, dronefly, UAV, krybskytteri, WWF Verdensnaturfonden, 
Google, Naturbevarelse, Indien, Nepal

Kilder:  
http://www.iucnredlist.org/details/19496/0  
www.bbcnews.co.uk 

	Chitwan National Park Foto: John Pavelka/Flickr

	Chitwan National Park. Foto: Flickr/
 Meducauk 

	Chitwan National Park. Foto: Flickr/
  Arwcheek

http://www.iucnredlist.org/details/19496/0 
www.bbcnews.co.uk 
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Elfenbenskrigen raser påny. Hver uge er der nye rapporter om massakrer på 
elefanter eller om beslaglægning af endnu en stor ladning elfenben et sted i 
verden. For nylig fyldte historien om de mere end 80 elefanter, mødre, unger 
og ufødte, der blev mejet ned af krybskytter med automatvåben i Chad, ny- 
hedsstrømmen. Sidste år flygtede elefanterne, iflg. SOS Elephants i Chad, fra 
det område, hvor 650 af deres artsfæller var blevet dræbt i løbet af bare et 
par dage. (1)

Og det er ikke kun elefanterne, der er ofre i denne krig.  De rangere, der for- 
søger at håndhæve beskyttelsen af de vilde dyr, bliver også dræbt – og kryb- 
skytter bliver skudt på stedet. På World Conservation Congress i Jeju, Syd- 
korea, udtalte lederen af Gabons nationalparker Lee White: ”Vi er grundlæg- 
gende i krig”, og konferencen opfordrede til mere støtte, træning og udstyr  
til rangerene, da de er i frontzonen i denne krig. (5)

ELFENBENSKRIGEN 
RASER Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg

	Foto: Ida Hansen
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1 http://www.nytimes.com/2013/03/20/world/africa/chad-poachers-slaughter- 
more-than-80-elephants.html?_r=0

2 http://www.nation.co.ke/News/Ivory-cash-funding-terrorism/-
/1056/1675336/-/7a2w6e/-/index.html

3 http://africajournalismtheworld.com/2013/02/19/kenya-britain-british-minis-
ter-says-funds-from-poaching-could-fund-terrorism/

4 http://www.nytimes.com/interactive/2012/09/04/world/africa/illegal-ivory-
trade.html?ref=africa

5 http://news.nationalgeographic.com/news/2012/09/120909-elephants-ivory- 
 rangers-need-help/

Elephant Crisis: http://www.nytimes.com/slideshow/2012/09/03/world/africa/ 
20120904-Ivory.html?ref=africa#1

Ivory war video : http://www.nytimes.com/video/2012/09/03/world/africa/ 
100000001757193/the-ivory-wars.html?ref=africa

Se stort kort her

http://www.nytimes.com/2013/03/20/world/africa/chad-poachers-slaughter-more-than-80-elephants.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/03/20/world/africa/chad-poachers-slaughter-more-than-80-elephants.html?_r=0
http://www.nation.co.ke/News/Ivory-cash-funding-terrorism/-/1056/1675336/-/7a2w6e/-/index.html
http://www.nation.co.ke/News/Ivory-cash-funding-terrorism/-/1056/1675336/-/7a2w6e/-/index.html
http://africajournalismtheworld.com/2013/02/19/kenya-britain-british-minister-says-funds-from-poaching-could-fund-terrorism/
http://africajournalismtheworld.com/2013/02/19/kenya-britain-british-minister-says-funds-from-poaching-could-fund-terrorism/
http://www.nytimes.com/interactive/2012/09/04/world/africa/illegal-ivory-trade.html?ref=africa
http://www.nytimes.com/interactive/2012/09/04/world/africa/illegal-ivory-trade.html?ref=africa
http://www.nytimes.com/interactive/2012/09/04/world/africa/illegal-ivory-trade.html?ref=africa
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Krigen har nået et hidtil uset professionelt niveau, hvor krybskytterne er bedre 
bevæbnede og bedre organiserede end nogensinde før. Det illegale og lukra-
tive elfenbensmarked appellerer til folk, der i forvejen er involveret i organi- 
seret kriminalitet, herunder terrororganisationer. (2,3)

Ifølge den britiske High Commissioner i Kenya, Christian Turner, er international  
opbakning en forudsætning for at bryde kæden af kriminelle aktiviteter og 
handelen med elfenben.

Eftersom Kina er destination for mere end 50 % af de beslaglagte forsendelser  
af elfenben (4), er det rimeligt at antage, at den øgede velstand i Kina er med  
til at drive efterspørgslen og sende prisen på elfenben gennem taget. Dertil 
skal lægges, at den kinesiske administration fra flere sider anklages for at ven- 
de det blinde øje til f.eks. forarbejdningsfabrikker og trafficing af elfenben.

Den britiske minister for naturressourcer, Richard Benyon, citeres for at sige, 
at dette ikke kun er et afrikansk problem, men en international krise. Måske 
det er på tide, at handling følger ord, og en del af bistanden øremærkes til at 
styrke lokale ressourcer i naturbevarelsesarbejdet. 

”OG DET ER IKKE KUN ELEFANTERNE, DER ER OFRE I 
DENNE KRIG. DE RANGERE, DER FORSØGER AT HÅND-
HÆVE BESKYTTELSEN AF DE VILDE DYR, BLIVER OGSÅ 
DRÆBT – OG KRYBSKYTTER BLIVER SKUDT PÅ STEDET. 

	Foto: Ida Hansen

	I Laikipia i Kenya blev denne unge
 hunelefant skudt af krybskytter få 
 dage inden kalven kunne være født  
 Foto: http://www.spaceforgiants.org

http://www.spaceforgiants.org
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Set i lyset af de sidste hundrede års eksplosive befolkningstilvækst 
og menneskets indtrængen på steder, som før har været skånet for 
dennes ofte ødelæggende aktivitet, er det ikke overraskende, at den 
største trussel mod mange arters overlevelse i naturen er tab af leve- 
steder. Men der lurer også andre farer mod det vilde dyreliv. Handlen 
med dyr, heriblandt til brug som kæledyr, hobbydyr, familiedyr eller 
hvad man nu vælger at kalde dem, er også en afgørende faktor for 

flere arters tilbagegang i naturen.

NÅR HANDEL 
MED KÆLEDYR TRUER

DE VILDE BESTANDE
Tekst: Claudia Sick
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	Blue throathed macaw (Ara glaucogularis). 
 Foto: David Friel - Creative Commons
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Alle dyr i fangenskab stammer i sagens natur fra vilde 
individer, der på et eller andet tidspunkt er indfanget fra 
naturen og/eller gradvist har tilvænnet sig mennesket. 
Eksempelvis menes hunde oprindeligt at stamme fra det 
sydlige Kina fra nogle hundrede ulve for måske mere end  
15.000 år siden. Ligeledes har det tamme marsvin været 
holdt af mennesker i flere tusinde år. Oprindeligt stammer  
det fra Sydamerika fra en eller muligvis en blanding af flere 
vilde marsvine-arter, som af den oprindelige befolkning 
for formentlig mere end 5.000 år siden blev holdt og avlet på  
til brug som fødekilde (i form af de såkaldte cuy-marsvin/
kødmarsvin). Kødmarsvin, som stadig avles og bruges som 
mad i dag, har mennesket sidenhen avlet videre på til brug  
som forsøgsdyr og kæledyr. Det tamme marsvin anses nu  
som værende så anderledes fra dets vilde slægtninge, at  
den videnskabeligt betragtes som en særegen art, der ikke  
naturligt forekommer i det fri. 

I den anden ende af tidsskalaen findes der også en lang 
række arter, som er relativt nye i kæledyrsindustrien, heri- 
blandt forskellige primater, rovdyr, papegøjer, frøer, skild- 
padder og slanger. Nogle forsøgsdyr, der blev, og måske 
stadig er anvendt i forskellige forskningsmæssige sammen- 
hænge, er efterfølgende blevet populære som kæledyr. 
Den øgede interesse for at holde mere eksotiske, sjældne 
og farvestrålende arter driver dog i dag fangsten af 
mange vilde dyr. 

EFTERSPØRGSLEN DRIVER SOM BEKENDT UDBUDDET

Selvom mange dyr, der i dag holdes privat, typisk kommer  
fra en fangenskabsbestand, indfanges visse arter stadig 
fra naturen for at imødekomme den efterspørgsel, der er  
flere steder i verden efter eksotiske og anderledes dyr til  
fangenskabshold. Mange eksotiske dyr sælges for dyre 
domme, f.eks. kan man på en amerikansk internetside 
købe en kapucinerabe (Cebidae sp.) for godt 45.000 Dkr, et 
myrepindsvin (Tachyglossidae sp.) (dens nærmeste slægtning 
er næbdyret) for godt 60.000 Dkr, og en zebra (Equus sp.) 
for knap 30.000 Dkr. Omvendt bliver visse dyr solgt for 
næsten igen penge, hvilket kan opfordre til impulskøb og  
dermed føre til en stor antalsmæssig omsætning af dyr- 
ene. Dette økonomiske aspekt gør det til en attraktiv og  
udbytterig forretning – i mange tilfælde ulovligt - at ind-
fange visse dyr fra naturen. For visse arter, hvor popula-
tionerne i forvejen er sårbare grundet andre faktorer, kan 
høsten af vilde dyr til kæledyrsindustrien være medvirk-
ende til, at en art på længere sigt risikerer at uddø. 

MENNESKETS NÆRMESTE  
SLÆGTNINGE SOM KÆLEDYR 

Ifølge Conservation International er der flere primatarter, 
der ulovligt indfanges fra naturen og handles i kæledyrs- 
industrien. Disse inkluderer chimpanser (Pan troglodytes), 
gorillaer (Gorilla spp.), orangutaner (Pongo spp.), edderkop-
aber (Ateles spp.), gibbonaber (Hylobates spp.), makakaber 
(Macaca spp.) og paryktamariner (Saguinus oedipus). Mange 
af disse arter, bl.a. menneskeaberne og paryktamarinen, 
er ifølge IUCN (International Union for Conservation of  
Nature) truede eller tilmed kritisk truede i naturen. Indfang- 
ning af relativt få individer, der ofte vil medføre flere flok- 
medlemmers død, kan have alvorlige og store konsekven-
ser for den vilde bestand og i sidste ende være med til at 
drive arten mod uddøen i naturen.

 

Mange eksotiske dyr sælges for dyre domme, 
f.eks. kan man på en amerikansk internet-
side købe en kapucinerabe (Cebidae sp.) 
for godt 45.000 Dkr, et myrepindsvin  
(Tachyglossidae sp.) (dens nærmeste slægt-
ning er næbdyret) for godt 60.000 Dkr, og en 
zebra (Equus sp.) for knap 30.000 Dkr.
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DE SLIMEDE OG SKÆLLEDE DYR BAG GLAS

Padder og krybdyr er eftertragtede dyr i fangenskab, og 
flere arter har oplevet en tilbagegang som følge af denne 
efterspørgsel. I et studie blev det undersøgt hvor mange 
padder og krybdyr, der i visse dele af Indonesien blev ind- 
fanget og solgt som kæledyr i en halvårig periode i 2010-
2011. Her blev det fundet, at i alt 5.370 vilde individer 
fordelt på 52 arter blev indsamlet alene til dette formål. 
Heraf var knap halvdelen ulovlige at indsamle og handle 
med. De mennesker, der rent faktisk indfangede dyrene, 
fik dog relativt set ikke det store afkast heraf, mens mel-
lemmændene og eksportørerne var dem, der scorede den 
største gevinst på at sælge dyrene videre som kæledyr.

En farverig og truet frø-art (Scaphiophryne gottlebei), der er 
endemisk for Madagaskar, er et populært dyr i fangenskab, 

og der indfanges hvert år flere tusinde individer hertil. 
Mens dens naturlige udbredelse i dag er meget begræn- 
set, og passende levesteder fortsat forsvinder, menes 
indfangning af voksne individer og dermed frøer, der kan  
reproducere sig og øge antallet af individer, at være med- 
virkende til, at bestanden er i tilbagegang. For at undgå 
at kæledyrsindustrien er med til at drive arten mod ud-
døen, er der en kvote på max 250 individer, som det år-
ligt er tilladt at fange og eksportere fra Madagaskar. Om 
kvoten rent faktisk overholdes eller om der også foregår 
ulovlig fangst og handel med arten er dog svært at vide.

Udover truslen mod den enkelte art medfører handlen med  
frøer desuden en anden trussel mod vilde frø-populationer  
verden over, nemlig spredningen af svampeinfektionen 
’chytriodiomycose’. Spredningen kan ske og sker ved 
direkte bevidst udsætning eller undslippen af inficerede 

	Paryktamarin (Saguinus oedipus). Foto: Brian Gratwicke - Creative Commons
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	Finsch's amazonpapegøje 
 (Amazona finschi) Foto: Charles Kaiser

	Burmesisk tigerpython (Python bivittatus). Foto: Ralf Nolte - Creative Commons

	Roti Island snake-necked turtle (Chelodina mccordi). 
 Foto: Silvain de Munck - Creative Commons
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individer fra fangenskab til naturen eller ved at hælde 
inficeret vand ud i naturen.

Blandt krybdyrene, specielt skildpadder og slanger, findes  
også arter, der i høj grad påvirkes negativt af kæledyrs- 
industrien. 

Roti Island snake-necked turtle (Chelodina mccordi; intet dansk 
navn) blev først videnskabeligt beskrevet i 1994 og lever 
kun på en enkelt indonesisk ø (Roti). Efter dens opdagelse  
blev den solgt for store summer penge på kæledyrsmarked- 
et, og arten er i dag kritisk truet primært som følge heraf.

Den egyptiske landskildpadde (Testudo kleinmanni), der i 
dag kun lever i Libyen, er ligeledes kritisk truet, primært 
grundet kæledyrsindustrien. Desuden høstes den tilsyne- 
ladende også til brug som ingrediens til et lokalt fertilitets- 
fremmende middel. Artens population 
menes i dag at tælle ca. 5.000 køns-
modne individer, hvilket giver en 
tilbagegang på bestanden på ca. 
85 % de sidste ca. 15 år. Stoppes 
ødelæggelserne af levestederne og 
efterspørgslen på vildtfangne individer 
til kæledyrsindustrien ikke, risikerer  
arten at uddø inden for de næste 20 år.

Blandt slangerne er eksempelvis Bur-
mesisk tigerpyton (Python bivittatus), 
der i dag anses som sårbar, i betydelig 
grad påvirket af høsten af vilde individer til brug som 
kæledyr, tekstiler, mad og traditionel medicin. Sammen 
med ødelæggelse af levesteder menes dette at være år-
sag til artens tilbagegang i naturen.

Så sent som i marts i år er, ifølge National Geographic 
News, næsten 700 sjældne og truede ‘pig-nosed turtles’ 
(Carettochelys insculpta) konfiskeret i en lufthavn i den indo-
nesiske by Jakarta. De menes at være fanget ulovligt for  
bl.a. at blive til kæledyr i Europa og Asien. Arten findes kun  
i det nordlige Australien og det sydlige Papua Ny Guinea 
i ferskvandsmiljøer og anses som sårbar. Planen er, at de 
konfiskerede skildpadder skal sættes ud i naturen igen.  
Et andet nyligt eksempel er godt 50 ‘ploughshare’ (dansk 
oversættelse: plovjern) landskildpadder (Astrochelys yni-

phora), der blev konfiskeret i Thailand fra smuglere, som 
formentlig ville sælge dem som eksotiske kæledyr. Dette  
smuglergods svarede til en estimeret 10 % af artens vilde 
bestand! Arten er én af de mest sjældne og truede land-
skildpaddearter (kritisk truet hos IUCN), og det estimeres, 
at et fuldvoksent individ er værd op mod US$ 60.000 på det  
sorte marked i Asien. Efterspørgslen på arten som kæledyr  
kan meget vel snart blive artens endeligt i naturen.

FRI SOM FUGLEN – ER DET NU OGSÅ RIGTIGT?

Over 1/3 af alle eksisterende fuglearter (svarende til over 
3.300 arter) handles internationalt, bl.a. som burfugle til  
kæledyrsindustrien. Ca. 8 % af de handlede arter anses som  
truede i naturen, heriblandt Dobbelt gulhovedet amazon- 
papegøje (Amazona oratrix), Grønkindet amazonpapegøje 
(Amazona viridigenalis), Finsch’s amazonpapegøje (Amazona 
finschi), Thick-billed parrot (Rhynchopsitta pachyrhyncha; 

intet dansk navn), Soldaterara (Ara 
militaris), Rødøret ara (Ara rubrog-
enys), Indigo ara (Anodorhynchus leari) 
og Hyacint ara (Anodorhynchus hyacin-
thus). 

En undersøgelse af kæledyrsmarkeder 
i Bolivias største by, Santa Cruz, viste, 
at over 22.000 individer fra 11 pape- 
gøjearter, hvoraf langt størstedelen 
var vildtfangede, blev solgt ulovligt 
som kæledyr. I Mexico menes op til 
knap 80.000 papegøjer at fanges og 

sælges ulovligt hvert år. I Nicaragua og Brasilien fanges 
også en hel del vildtlevende papegøjer til kæledyrsin-
dustrien. 

Mens andre faktorer end brugen af fugle som kæledyr 
menes at være den primære drivkraft for fuglearters til- 
bagegang helt overordnet, så er der visse arter, hvor 
handlen med vildtfangne fugle til brug som kæledyr be-
tydeligt påvirker deres bestande negativt.

De sydamerikanske papegøje-arter, hvis vilde bestande 
har været mest påvirket af kæledyrsindustrien, inkluderer  
ifølge Birdlife International Orange-fronted parakeet (Ara-
tinga canicularis; intet dansk navn), Hvidpandet amazon-

 ”I MEXICO MENES OP TIL KNAP 80.000 PAPEGØJER 
AT FANGES OG SÆLGES ULOVLIGT HVERT ÅR. 

Den egyptiske landskildpadde  
(Testudo kleinmanni), der i dag
 kun lever i Libyen, er ligeledes 
kritisk truet, primært grundet 

kæledyrsindustrien.  
Desuden høstes den tilsyne- 

ladende også til brug som 
 ingrediens til et lokalt fertilitets-

fremmende middel.
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papegøje (Amazona albifrons), Mexicansk spurvepapegøje 
(Forpus cyanopygius) og Finsch’s amazonpapegøje (Amazona 
finschi), hvoraf sidstnævnte i dag anses som værende sår-
bar i naturen. De ovenstående arters vilde bestande er re- 
duceret med en estimeret 20-30 % over de sidste 10 år.  
Også Blue-throated macaw (Ara glaucogularis; intet dansk 
navn) er betydeligt påvirket af kæledyrsindustrien, som 
menes at have været en medvirkende faktor til, hvorfor 
arten i dag er kritisk truet med blot 110-130 individer 
tilbage i naturen. 

Også i andre dele af verden er handlen med vildtfangne 
fugle en trussel mod visse arters eksistens i naturen. Red  
and blue lory (Eos histrio; intet dansk navn) er en sjælden
papegøje-art, som lever på få indonesiske øer. Populationen 
menes at tælle 5.500-14.000 kønsmodne individer. Hand- 
len med vildtfangne individer forventes at fortsætte med 
at være en trussel mod arten de næste mange år, og i så  
fald vil det utvivlsomt bidrage til artens fortsatte tilbage-
gang i naturen. I Afrika anses Grå jaco (Psittacus erithacus)
i dag som værende sårbar. Sammen med tab af levesteder 
har fangst og handlen med vilde individer til kæledyrs-
industrien været og er stadig en afgørende faktor for 
artens tilbagegang.

Efterspørgslen på fugle som kæledyr betyder at op mod 
800.000 papegøje-unger indfanges årligt fra naturen. Da 
reproduktionsraten er relativ lav hos papegøjer, er de vilde  
bestande specielt følsomme over for høst af vilde individer. 
Et lovmæssigt tiltag i 1992 omkring forbud mod import af  
truede papegøje-arter til USA (U.S. Wild Bird Conservation  
Act) medførte en betydelig reduktion i fangsten af pape- 
gøjer. Dette indikerer, at forbud rent faktisk virker, også 
selvom om nogle argumenterer, at forbud blot vil inten-
sivere den ulovlige handel og dermed ikke vil reducere 
antallet af vildtfangne dyr.

Op mod 75 % af vildtfangne papegøjer menes at dø af 
stress, sygdom, hårdhændet håndtering, kvælning eller de- 
hydrering som følge af fangst og transport. Fangsten af 
størstedelen af fuglene er dermed i sidste ende spildt.

EN AFTALE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

CITES (også kaldet ’Washingtonkonventionen’ på dansk) 

	Scaphiophryne gottlebei. 
 Foto: Franco Andreone - Creative Commons 

	Red and blue lory (Eos histrio). 
 Foto: Edhral - Creative Commons
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er en forkortelse for ’Convention on International Trade in  
Endangered Species of Wild Flora and Fauna’. Det er en 
international aftale mellem forskellige lande, der har til  
formål at sikre, at international handel med dyre- og plante- 
arter ikke truer deres overlevelse i naturen. 

Idéen med aftalen opstod i 1960’erne fra IUCN (The World  
Conservation Union), og CITES-aftalen var færdigformuleret  
og underskrevet af flere lande i midten af 1970’erne. I dag  
har 178 stater/lande underskrevet CITES og er dermed for- 
pligtet til nationalt at overholde CITES’s regler omkring 
handel med truede dyr. Danmark underskrev aftalen i 1977.  
De lande, der senest (i 2012) har underskrevet CITES, er 
Bahrain, Maldiverne og Libanon. Kun én gang i konvention- 
ens historie har et land trukket sin underskrift tilbage. 
De Forenede Arabiske Emirater underskrev i 1974 CITES, 
men fratrådte i 1988. Dog blev de igen medlem to år efter 
i 1990. Langt størstedelen af verdens lande er med i CITES, 
men der er undtagelser, heriblandt Angola, Nordkorea, Haiti, 
Irak og Turkmenistan. 

CITES indebærer for medlemslandene, at nogle arter (døde  
som levende indvider, og hele såvel som dele af organis-
men) er helt forbudte at handle over landegrænser (liste 
I), mens der hos andre arter er tilladt kontrolleret handel  
via fastsatte kvoter og særlige tilladelser for ind- og ud-
førsel (liste II og III). Hvilken liste, den enkelte art er opført  
på, afhænger af, hvor truet den er i naturen. CITES om-
fatter i dag ca. 5.000 dyrearter og ca. 28.000 planteart-
er. Godt 10 % af de omfattede dyrearter er på liste I og  
er dermed total forbudte at handle med, fordi de er stærkt  
truede i naturen. 

I Danmark administreres CITES af Naturstyrelsen (dyr og 
døde planter) og Center for Jordbrug, NaturErhvervstyrelsen 
(levende planter). Man kan finde ud af, om en art er om- 
fattet af CITES og på hvilken liste, den er opført, ved at søge  
på hjemmesiden www.cites.org/eng/resources/species.html. 
og for de særlige EU-regler på www.unep-wcmc-apps.org/eu/ 
taxonomy//search.cfm

DANSK LOVGIVNING OM PRIVATES HOLD AF DYR

Udover at Danmark som medlem af CITES har forpligtet sig  
til at forbyde handel og import af visse truede dyr, findes 

CITES

Formål:  
at sikre at international handel med dyr og planter 
ikke truer deres eksistens i naturen

Trådte i kraft:  
1975

Danmarks tiltræden:  
1977

Antal medlemslande i 2013: 
178

Antal dyrearter omfattet:  
5457*

Antal plantearter omfattet: 
29428*

Dansk myndighed: 
Naturstyrelsen (dyr og døde planter); Center for  
Jordbrug, NaturErhvervstyrelsen (levende planter)

Liste I omfatter arter som er stærkt truede af handel.  
Handel er som udgangspunkt forbudt.

Liste II omfatter arter som er i fare for at blive truet 
af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en 
kontrolleret måde.

Liste III omfatter arter som lokalt er truede af handel. 
Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret 
måde.

* tallet er omtrentligt fordi der for nogle taksono-
miske grupper ikke er enighed om deres inddeling. 
Tallene er baseret på data fra 2011.

Kilder: www.cites.org; www.naturstyrelsen.dk

 ”OP MOD 75 % AF VILDTFANGNE PAPEGØJER MENES AT DØ AF 
STRESS, SYGDOM, HÅRDHÆNDET HÅNDTERING, KVÆLNING ELLER  

DEHYDRERING SOM FØLGE AF FANGST OG TRANSPORT. FANGSTEN AF 
STØRSTEDELEN AF FUGLENE ER DERMED I SIDSTE ENDE SPILDT.

http://www.cites.org
http://www.naturstyrelsen.dk
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der også en dansk bekendtgørelse, der forbyder private 
personers hold af visse dyrearter. Grundlaget for denne 
særlige lovgivning er, at visse dyr er farlige og/eller van-
skeligt kan holdes på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig 
måde. I denne bekendtgørelse fremgår det, at arter/dyre-
grupper som næbdyr, koala, flagermus, skældyr, sæler, 
hvaler, alle primater (silkeaber undtaget), elefanter, ping- 
viner, flamingoer, havskildpadder, hugorme, tigerpython,  
grøn anakonda, komodovaran, tigerhaj, stenfisk, blåringede  
blæksprutter og mange flere er forbudte for private at 
holde – også selvom de ikke er truede og dermed ikke om- 
fattet af CITES. Se bekendtgørelsen med den fulde liste af 
forbudte arter her: https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=1447

FORBRUGERDREVEN NATURBEVARELSE

Udover til kæledyrsindustrien indfanges og handles tru- 
ede arter også i vid udstrækning internationalt til andre 
forbrugerdrevne formål i form af gourmetmad (f.eks. haj-
finne- og skildpaddesuppe), tøj og tekstiler, souvenirs og 
traditionel medicin. Handel med dyr (levende, såvel som 
dele af døde dyr) omsætter enorme mængder af penge 
årligt på verdensplan og er den mest værdifulde handels- 
vare næst efter narkotika. For mange arter er handel den  
næststørste trussel mod deres overlevelse efter ødelæg- 
gelse og tab af levesteder. En fortsat efterspørgsel efter 
disse ting vil utvivlsomt – hvis det ikke foregår på et bære- 
dygtigt grundlag – fortsat være medvirkende til at udtøm- 
me klodens vilde dyreliv. Det er derfor givet, at hvis den 
brede befolkning får en bedre og større forståelse for og 
viden om, hvordan deres forbrugsvaner påvirker dyre-
livet, økosystemerne, og i sidste ende de ydelser en vel- 
fungerende natur giver menneskeheden i form af rent 
vand, mad, et stabilt klima mv., så er man kommet langt 
i kampen om at bevare verdens fantastiske dyreliv.

	Grå jaco (Psittacus erithacus)  
 Foto: Reuben Yau - Creative Commons

 ”UDOVER AT DANMARK SOM MEDLEM 
AF CITES HAR FORPLIGTET SIG TIL AT 
FORBYDE HANDEL OG IMPORT AF VISSE 
TRUEDE DYR, FINDES DER OGSÅ EN DANSK  
BEKENDTGØRELSE, DER FORBYDER 
PRIVATE PERSONERS HOLD AF VISSE 
DYREARTER. 

Kilder:

www.cites.org 

www.naturstyrelsen.dk

www.mbe.oxfordjournals.org/content/26/12/2849.short

www.exoticanimalsforsale.net

www.conservation.org

www.edgeofexistence.org

www.birdlife.org

www.iucnredlist.org

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/04/130403-
turtles-endangered-animals-indonesia-science/?utm_
source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link 
_fb20130406news-turtles&utm_campaign=Content

Danile J. D. Natusch & Jessica A. Lyons (2012): Exploited for  
pets: the harvest and trade of amphibiansand reptiles from 
Indonesian New Guinea. Biodiversity and Conservation.   
ISSN: 0960-3115

Wright T.F. et al. 2001. Nest poaching in neotropical parrots. 
Conservation Biology 15(3): 710-720

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1447 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1447 
http://www.cites.org 
http://www.naturstyrelsen.dk
http://www.mbe.oxfordjournals.org/content/26/12/2849.short
http://www.exoticanimalsforsale.net
http://www.conservation.org
http://www.edgeofexistence.org
http://www.birdlife.org
http://www.iucnredlist.org
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/04/130403-turtles-endangered-animals-indonesia-science/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link _fb20130406news-turtles&utm_campaign=Content
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/04/130403-turtles-endangered-animals-indonesia-science/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link _fb20130406news-turtles&utm_campaign=Content
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/04/130403-turtles-endangered-animals-indonesia-science/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link _fb20130406news-turtles&utm_campaign=Content
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/04/130403-turtles-endangered-animals-indonesia-science/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link _fb20130406news-turtles&utm_campaign=Content
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Fotokonkurrencen
 kører stadig!

Fotokonkurrencen om det bedste wildlife foto  
vil fortsætte, indtil redaktionen vurderer, at der  
at nok indsendte fotos til at udgøre en reel 
konkurrence.

Så skynd os at sende dine bedste wildlife fotos  
og deltag selv i konkurrencen! 

1)  Send os dine bedste skud med en kort 
 beskrivende tekst (max 50 ord) og med  
 info om arten, det præcise sted, hvor  
 fotografiet blev taget, samt dit navn. 

2)  Dine billeder og billedtekster skal du  
 sende til red@zoologiskselskab.dk
 Inden 1. OKTOBER 2013 - MEN GERNE 
 ALLEREDE I DAG! 

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. 

I næste nummer vil vi, såfremt der er indsendt 
tilstrækkelige fotos, udpege en 1., 2. og 3. plads. 
Vinderbillederne vil blive publiceret i Habitat med 
fuld kreditering til fotografen, og vinderen vil modtage en - på nuværende tidspunkt - ukendt pris. 

Billederne, der vinder 1. og 2. pladsen, vil desuden bliver trykt på vores gadgets (f.eks. postkort, 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!

www.danskzoologiskselskab.dk

BEDSTE WILDLIFE FOTO

SEND OS DIT BEDSTE SKUD 

-med en kort beskrivelse (max 50 ord), 
info om arten, det præcise sted, hvor  
fotografiet blev taget, samt dit  navn.

DETTE ER DIN CHANCE FOR AT FÅ DIT 
FEDESTE BILLEDE UD AF COMPUTEREN  
OG UD TIL DET NATURELSKENDE FOLK!

Billeder + tekst sendes til red@zoologiskselskab.dk senest den 10. juni - 2013 Fo
to

: J
on

at
ha

n 
Fi

ls
ko

v

Billederne fra 1., 2, og 3. pladsen bliver publiceret i #7, selvfølgelig med fuld kreditering til fotografen.  
Billederne der vinder 1. og 2. pladsen, vil desuden blive trykt på vores gadgets (postkort, magnet m.m.)

Redaktionens afgørelse vil være med vægt på billedets kvalitet, komposition,  
belysning, samt sværhedsgraden, med hvilken det har krævet at tage billedet.  
Vinderen får besked i næste nummer af Habitat (#7. Juli 2013)

send dit vildeste skud idag!

https://5e7ab36d-a-1a6816eb-s-sites.googlegroups.com/a/zoologiskselskab.dk/dzs/home/habitat/WildLife.Konkurrence.jpg?attachauth=ANoY7cqn6S6BVwNo0UhIXe3AuAs0B2oJ8YYQIfnWJsDxW4GzKyiDt1BPk6vJUGyvX6hgXLDV2AT6VONvUwKExIfmPKQ2HcMiDco23k9KpCBRBluzYeGUr6kpGwSvfNpV58csyNceAB1kI-rCbQlzzeoliPFvfgfPi9uGZ8Nh1bLtidZzTLT1djQ4g_wjjCFGu1nyaLFezh9JrJ4GrJHrSrnLPv_uFHlvIw4dAd_EpF-C4lUrHgGNi8mzXJBfJ_anFRLYl53qsnDJ&attredirects=0
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- a fundamental element  
in marine life on coral reefs

Text and photos: Dennis Lisbjerg

When you snorkel among the colorful fish in the Red Sea or in other tropical 
waters, you might not consider that the coral reef and all the color variation 
arise from a very fascinating biological process: the mutual symbiosis. 

The stony corals that build the reef are tiny transparent cells that secrete lime- 
stone to structure the colony. The beautiful variation in color is due to hosted 
single-celled algae – dinoflagellates –  called zooxanthellae.

The corals themselves are carnivores and have tentacles that they use to cap- 
ture zooplankton. But the algae aid their host through photosynthesis. The al- 
gae convert carbon dioxide and metabolic wastes from the respiration into 
oxygen and sugars.

The zooxanthellae are what provide the corals with their color, and they come  
in a wide variety of colors. The symbiotic relationship is actually not confined 
to corals. Also, some anemones and soft corals host the zooxanthellae as well 
as clams, flatworms and tunicates. 

Symbiosis is not just symbiosis – depending on who you ask they  
might have slightly different interpretation of the meaning. 

Many people understand the word as meaning the long-term  
interaction of two different species from which both species benefit.

However, for some scientists this is not framing the coexistence  
precisely enough. They define the relationship as mutual symbiosis  

in contrast to commensalistic or parasitic symbiosis.

Symbiosis
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	Corals (here in Marsa Alam, Egypt) form symbiosis with colorful 
 zooxanthellae that give the reef its characteristic amazing colors.  
 Without the zooxanthellae, the corals would appear white.
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BENEFICIAL TO ONE OR BOTH

In everyday language we usually do not consider parasitism as a form 
of symbiosis. It is a relationship between two species, where only one  
of them benefits. It is quite common for larger animals to host worms,  
crustaceans, fungi or other small organisms either on the surface or  
inside the body.

The commensalistic symbiosis is a relationship where one organism 
is helped, while there is no benefit nor harm to the other. One exam- 
ple is the sharksucker (Echeneis naucrates) which benefit from energy-
free transportation (a free ride), while it does little for the shark or 
turtle they cling on to.  Another example is the hermit crab (Pagurus 
berhardus), which uses the empty shells from dead snails for housing.
The living snails are not affected in any way by this usage. 

The mutualistic symbiosis, where both benefit, is actually quite com- 
mon in ecosystems. On land it is believed that about 50 % of plants 
rely on a relationship with fungi and form mycorrhiza to obtain inor- 
ganic compounds from the soil. And the ungulates, such as cows,  
rely on bacteria in their many stomachs to digest cellulose. 

The mutualistic relationship can be based on the exchange of re- 
sources, as is partly the case of corals and zooxanthellae, where they  

	Commensalistic symbiosis is a relationship where only one of the organisms is helped, while there is no benefit or
 harm to the other.  The sharksucker (Echeneis naucrates) uses large animals such as sharks or Green Turtle (Chelonia
 mydas) for a free ride (Marsa Abu Dabbab, Egypt).

	Hermit crabs (Pagurus berhardus) use the empty shells from snails
 (Littorina littorea) as their shelter. It is considered a commensalistic
 symbiosis, where only one species benefit from the interaction,  
 and it is neutral for the other (Kattegat, Denmark).
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exchange respiration and photosynthetic products. About 60-80 %  
of the dinoflagellate photosynthesis production is translocated to  
the host. In this relationship, the algae benefit from not being mov- 
ed around by ocean currents but stay in the shallow water, near the 
sunlight.

Another example is between fish and shrimps. The shrimp gobies 
live in burrows in the sand together with specific shrimps. Their 
burrow can be in very shallow water and needs constant attention 
as sand is whirled into the hole. The almost blind shrimp digs and 
clean the burrow, while the goby is sitting at the entrance to keep 
an eye out for predators.

MORE COMPLEX THAN PREVIOUSLY THOUGHT

One of the classical mutualistic relationships is the clownfish-anemone  
symbiosis. Both species provide a service to the other. The clown-
fish (Amphiprioninae sp.) is an aggressive, territorial fish that show no 
fear in defending its anemone from other animals, e.g. butterfly fish 
(Chaetodontidae sp.) that wish to feed from the anemone (Actiniaria sp.)
(or curious snorkelers that swim too close). The anemones provide the 
fish with protection, as the tentacles can deliver a nasty sting that  
predators would like to avoid. The clownfish-anemone relationship 

	Many species have found out that it can be beneficial to follow the Yellowstripe Goatfish (Mulloidichthys flavolineatus)
 on its search for prey. The goatfish can sense and dig in the sand, and e.g. the Chequerboard Wrasse (Halichoeres
 hortulanus) sometimes looks to see if interesting prey tries to escape the goatfish efforts (Sharm El Sheik, Egypt). 

	The Red Sea Needlefish (Tylosurus choram) is getting a thorough clean by two Bluestreak cleaner wrasses (Labroides 
 dimidiatus). The mutual symbiotic relationship provides both with benefits. One is getting food, the other being free
 of parasites (Sharm El Sheik, Egypt).
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has been studied in great detail and it has been found to be more 
complex than that. The anemone host a symbiotic algae that bene- 
fit from the ammonia released as a waste product from the fish; but  
it has been demonstrated that if oxygen level in the water drops the  
clownfish becomes active and thus create a water flow over the 
anemone.

The discovery of more complex symbiotic relationships is also emer- 
ging for other groups. In recent decades there has been a strong 
focus on the bleaching of corals. This is believed to be caused by  
warm waters, and has been described in many areas. Such as du- 
ring the strong La Niña in 2010/2011 that pushed warm waters 
down the Western Australian coast, leaving only 1-6 % of the corals 
alive in the Ningaloo Marine Park. In the last decade, the microbiota  
associated with corals has been investigated. It has been shown that 
the composition correlates with signs of diseases and/or bleaching. 
It is thus suggested that there is a link between coral health and re- 
silience to changes in the environment, and the associated microbiota. 

The importance of many symbiotic relationships thus seem far from 
being fully understood in the ecosystem cycles. 

	The Red Sea Shrimpgoby (Cryptocentrus caeruleopunctatus) and the shrimp (Alpheus sp.) have a mutual symbiotic
 relationship. The goby is often at the entrance to the burrow keeping an eye out for predators, while the shrimp  
 clean and dig out the burrow (Makadi Bay, Egypt).
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	The clownfish and anemone symbiosis is a classic example of the mutual symbiosis where both species benefit 
 from the coexistence. The Bubble Anemone (Entacmaea quadricolor) provide a safe haven for the Red Sea anemone-
 fish (Amphirion bicinctus), while the fish keep off other fish that feed from anemones. More recently, research has shown
 that they also provide other services for each other (Brayka Bay, Egypt).
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…Eller gør den? To vilde ulve er registreret i Danmark. 
Kan der komme flere? Og er der plads til dem – både fysisk 
og psykisk? Det er en helt ny situation for det moderne 
Danmark. Vi har fået et toprovdyr tilbage i vores baghave.

Sidste nummer af HABITAT bragte en artikel om reintro- 
duktionen af Europæisk bison (Bison bonasus) på Born-
holm. Nu er endnu en af fortidens arter kommet til Danmark.  
Men ulven (Canis lupus) er ikke blevet bragt hertil. Den er 
selv travet over grænsen mellem Tyskland og Danmark. 

Tekst: Ida Hansen // Foto: Skandinavisk Dyrepark

ULVEN  
KOMMER

	Ulven (Canis lupus) er kendt for sit hyl, som gør den i stand til at kommunikere 
 over lange afstande, f.eks. for at afmærke deres territorium. 
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”TILSTEDEVÆRELSEN AF ULVEN I DANMARK 
KAN VÆRE GAVNLIG FOR DEN DANSKE NATUR.
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DEN GLOBALE TILBAGEGANG OG TILBAGEVENDEN

Ulven var en gang verdens mest udbredte pattedyr. Den  
fandtes på alle kontinenter på den nordlige hemisfære. 
Men menneskets forfølgelse begrænsede deres udbredelse  
gevaldigt. Ulven blev set som en trussel mod mennesker 
og husdyr. Som følge af denne forfølgelse er ulvenes ud- 
bredelsesområde blevet reduceret til 1/3 af det oprindelige. 
I løbet af 100 år blev ulven elimineret fra 95 % af dens ud- 
bredelsesområde. I Europa overlevede ulven i fragmente- 
rede populationer på Den Iberiske Halvø, i Italien og i det 
østlige og nordlige Europa. I Danmark blev den sidste ulv 
skudt i 1813 ved Estvadgård nær Skive.

Siden 1960’erne er udviklingen vendt. I takt med at ulvene 
har fået bedre vilkår, samt en tilpasning fra ulvens side til  
Europas kulturlandskab, er de begyndt at genvinde tidlig- 
ere territorier. Ifølge et estimat fra IUCN er der 4.000-5.000 
ulve i EU, mens der i det geografiske Europa findes over 
10.000 ulve. Den globale population af ulve er stabil eller 
stigende. Derfor skiftede ulven global IUCN-status i 2004 
fra Vulnerable til Least Concern. Den er dog stadig klassi- 
ficeret som Endangered i visse europæiske regioner som 

ULV (Canis lupus)

Det er egentlig den samme ulveart, der findes  
i hele verden. Men de ser lidt forskellige ud,  
afhængigt af hvor de kommer fra. Den euro- 
pæiske ulv adskiller sig f.eks. fra den ameri-
kanske ved at have et smallere hoved med 
ørerne placeret højere og tættere, og den er  
slankere med en grovere pels. Den europæiske  
ulv er vant til at leve tæt på mennesker. Den 
er mere tilpasningsdygtig og tolererer men-
nesker mere end den amerikanske ulv.

Ulve lever i sociale familiegrupper (kobler) 
bestående af en alfa-han, en alfa-hun og 
deres ældre unger, som alle hjælper med at 
skaffe føde, passe de yngre unger og beskytte  
territoriet. Når ungerne bliver voksne, for- 
lader de koblet for at starte deres eget. Ulve 
er meget territoriale, og fremmede ulve an- 
gribes og dræbes. Territoriets størrelse af- 
hænger af fødegrundlaget, men som regel er  
de større end nødvendigt for at sikre nok føde.

Ulvens største trussel er mennesket pga. 
manglende tolerance, frygt, og at ulve til 
tider angriber let tilgængelige husdyr. Der- 
udover er indavlskoefficienten i Skandinavien  
relativt høj, mens små populationer og frag-
menteret udbredelse er et problem i Tysk-
land. I Europa er ulveangreb på mennesker 
meget sjældne, bl.a. på grund af ulvens  
frygt for mennesket. I de sidste 76 år er der 
registreret 9 dødsfald i Europa. Det sidste 
ulverelaterede dødsfald i Sverige var i 1820.

Ulven er fredet under Bern Konventionen og 
EU’s Habitatdirektiv.
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f.eks. Alperne og Skandinavien, mens den betragtes som 
uddød i Danmark. Det kan dog se ud til, at denne status 
skal ændres for Danmarks vedkommende.

FØRSTE ULV I DANMARK I 199 ÅR

De første rygter om en ulv i det danske begyndte i oktober 
2012. En gruppe ornitologer fotograferede, hvad der for- 
modentligt var en ulv i Hanstholm Vildtreservat i Thy. Eks- 
perterne var forsigtige med at udtale sig på baggrund af 
et foto. En lille måneds tid senere blev resterne af en død 
ulv fundet i selv samme reservatet. Usikkerheden var der  
stadig, så kadaveret sendtes til undersøgelse på DTU 
Veterinærinstitut. 

En obduktion bekræftede mistanken. En ulv havde slået sig  
ned i Hanstholm Vildtreservat. Ulven, en 4-årig han ifølge 
tandsættet, var meget afmagret ved sin død – den vejede 
under 35 kg og havde ingen føde i mavesækken. Obduk-
tionen viste, at en betændelse i brysthulen havde ført til,  
at ulven blev kvalt. DNA-analyser identificerede ulven som 
et individ fra Milkeler koblet fra Lausitz-området tæt på den  
polske og tjekkiske grænse. Ulven havde altså vandret om- 

kring 850 km. Hvor lang tid, ulven var i Danmark, før den 
blev observeret, er uvist. Den var sandsynligvis strejfet op 
gennem Jylland uden at blive set, før den befandt sig i Thy.

2. GANG ER LYKKENS GANG

Der gik ikke lang tid før, der igen var rygter om en vild ulv  
i Jylland. I slutningen af december 2012 blev en ny ulv foto- 
graferet nær Ringkøbing. Umiddelbart ser det ud til, at den- 
ne ulv klarer sig bedre end sin forgænger. I februar blev  
resterne af en kronhjort fundet i en skovtykning syd for  
Silkeborg. Der var tydelige tegn på, at en ulv havde for- 
tæret store dele af hjorten. Det er ikke til at vide, om ulven 
selv har nedlagt hjorten, eller om det er en trafikdræbt 
hjort. 

Det ser ud til, at ulven, i hvert fald for tiden, har slået sig 
ned i det midtjyske. Der er blevet observeret ulvespor i  
Store Hjøllund Plantage mellem Herning og Silkeborg, samt 
ved Pindals Mose og Brædstrup nær Horsens. I midten af  
februar blev ulven fanget af en fotofælde ved Harrild Hede  
mellem Ikast og Brande. Senere i februar fik en fåreavler 
besøg af ulven, som angreb 14 af hans får. Et par dage 
efter bliver endnu to af hans dyr fundet dræbt. Gene- 
tiske tests af resterne bekræfter, at der var tale om et 
ulveangreb.

ERFARINGER FRA NABOERNE  

Etableringen af ulve i Sverige og Tyskland viser, at det er  
muligt i Danmark. Den svenske population af ulve er blevet  
etableret via immigration af finske ulve, mens den i Tysk-
land stammer fra Polen. I Tyskland blev ulven udryddet i 

	Om den europæiske ulv vil genetablere sig i Danmark er uvist. Indtil da er det muligt
 at besøge den i det store, dyrevenlige anlæg i Skandinavisk Dyrepark i Kolind.

	Observationer af ulve i 
 Jylland. Den blå prik viser,  
 hvor den første ulv blev  
 fundet. De røde prikker  
 viser, hvor den anden ulv  
 er blevet observeret.
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det 18. århundrede. Det var først i 1990’erne strejfende 
ulve fra øst blev observeret i Tyskland. Fredningen af 
ulven har med al sandsynlighed spillet en rolle i etabler-
ingen af et kobbel i Tyskland lykkedes. I 2000 blev den 
første yngleforekomst observeret, og fem år efter havde  
et andet kobbel etableret sig i Lausitz-området. I 2009 
havde man registreret seks kobler, samt et par i området.  
Derudover etablerede det første kobbel sig uden for om- 
rådet. I 2012 er populationen vokset til 19 kobler eller 
par, samt fire enligt levende ulve.

Erfaringen fra Tyskland er, at ulven primært lever af kron- 
dyr og rådyr. I løbet af to generationer her tilpassede ulvens 
sig kulturlandskabet og skiftede fødegrundlag fra krondyr 
til rådyr. Denne tilpasning vil også være nødvendig i Dan-
mark. Det sker, at ulven dræber husdyr, men det er en  
sjældenhed på grund af ulvesikret indhegning og vagt- 
hunde, samt den tyske forvaltningsplan.  Under 1 % af de 
tyske ulves kost består af husdyr. 

Tilstedeværelsen af ulven i Danmark kan være gavnlig for 
den danske natur. I Yellowstone National Park, USA, medførte  
en drastisk reduktion i populationen af ulve en stigning i 
populationen af hjorte og dermed forringede fødebetingel- 
ser for andre arter, som f.eks. bævere og fugle. I Danmark  
har krondyr og rådyr ikke levet sammen med deres naturlige 
fjender i 200 år. Men et amerikansk studie viser dog, at ad- 
færden hos byttedyr som disse hurtigt ændres, når et gam- 

melkendt rovdyr genetablere. Ulven er i toppen af føde- 
kæden. Den vil, udover at bidrage til en mere mangfoldig 
natur, også kunne hjælpe med at holde den stigende be-
stand af krondyr og rådyr på et bæredygtigt niveau.

ER DER EN FREMTID FOR ULVE I DANMARK?

I kølvandet på observationer af ulve i Jylland bad Natur- 
styrelsen Aarhus Universitet om at udarbejde en rede- 
gørelse om ulve i Danmark, og hvad der kan forventes at  
ske i fremtiden. Ifølge den er det sandsynligt, at der kommer  
strejfende ulve til Danmark, da Jylland vil fungere som en 
tragt for centraleuropæiske ulve, der vandrer mod nord- 
vest. Det er mere usikkert, hvorvidt de vil slå sig ned i den  
danske natur. Det ville kræve, at strejfende ulve af forskel- 
ligt køn mødtes, samt gunstigt fødegrundlag og levested. 

I redegørelsen overføres det tyske spredningsmønster til  
Danmark. Hvis det viser sig at stemme overens, vil de før- 
ste yngleforekomster i Danmark ske om ca. 10 år. Det er 
dog vigtigt at pointere, at det ikke er et facit. Det er na-
turen, der er på spil her. En spredning af ulve til Danmark 
afhænger af en række tilfældigheder. Det kan være, det 
sker før. Det kan også være, det sker senere. Eller at det 
aldrig sker. 

Hvis ulven skal etablere sig i Danmark, er det sandsynlig- 
vis ikke fødegrundlaget, der vil blive den begrænsende 
faktor, da bestanden af rådyr og krondyr stigende i Dan- 

Redegørelsen ”Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente?” 
udarbejdet af DCE – Nationalt Center for miljø og Energi 
kan hentes på: 
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/ulv_notat.pdf

	Ulven er Europas 
 næststørste rovdyr 
 efter den brune bjørn  
 (Ursus arctos). 

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/ulv_notat.pdf
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mark. Det ser heller ikke ud til, at egnede  
levesteder er et  problem. Ifølge rede- 
gørelsen er der flere steder i det vestlige  
og nordvestlige Jylland, der er attraktive 
for ulve. 10 steder er blevet udpeget. Det  
er områder med skov og hede og en stor 
population af krondyr. En sammeligning  
af de to figurer (s.41 og s.43) viser, at det  
ikke er overraskende, at Danmarks to 
første ulve er fundet netop i Hanstholm 
Vildtreservat og området omkring Store 
Hjøllund Plantage og Harrild Hede. Et 
forsigtigt skøn baseret udelukkende på 
egnede levesteder siger, at der er plads 
til omkring 80 ulve opdelt i ca. 10 fami-
liegrupper. 

Ulvens tilbagekomst til Danmark har fået  
alle til at springe op af stolene. Nogle for 
at klappe i hænderne af begejstring, 
andre af frygt og bekymring for blodige  
angreb fra glubske ulve. Lad det nu ikke  
gå med ulven, som det gjorde med ver-
dens hajer efter ”Dødens Gab” havde 
premiere i 1975.

	De røde cirkler viser de potentielle 
 levesteder for ulve i Danmark. 
 Kilde:  DCE – Nationalt Center for Miljø 
 og Energi, Aarhus Universitet

	En af de største trusler for ulven er 
 mennesket. Misforståelser og mang- 
 lende tolerance fører til unødig frygt  
 og overdreven bekymring.
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FORÆLDRELØS
RETHVALUNGE FÅR
LOV TIL AT DIE HOS

FREMMEDE HUNNER
I JULEDAGENE I SYDAFRIKA UDSPILLEDE DER 
SIG EN DRAMATISK OG RØRENDE HISTORIE, 

DER GIK VERDEN OVER, DA EN FORÆLDRELØS 
RETHVALUNGE KÆMPEDE FOR LIVET

Tekst og Foto: zoolog Mogens Trolle
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I Walker Bay-Pearly Beach-området i sydspidsen af Sydafrika fandt man i december 2012 en enlig sydlig rethvalunge. 
De sydlige rethvaler kommer til Sydafrika for at parre sig og få deres unger i de lavvandede områder langs kysten, 
men sidst på året sætter de kursen sydpå mod de subantarktiske oceaner, hvor deres fourageringsområder ligger. 
Den forældreløse unge måtte være blevet efterladt af sin mor, og da rethvalunger har brug for 150-200 liter mælk om 
dagen for at kunne vokse sig store nok til at kunne klare rejsen sydpå, så det ilde ud for ungen. 

Men den forældreløse opsøgte en fremmed hun, der allerede havde en unge, og forsøgte desperat at få lov til at die hos  
hende. Netop fordi det kræver så enorme ressourcer at opfostre en kæmpe hvalunge – rethvalungen vejer omkring 900 kg  
ved fødslen – får hvaler aldrig mere end en unge ad gangen, og i første omgang gjorde moren alt hvad hun kunne for at  
slippe af med den forældreløse. I hvad der mest af alt lignede et voldsomt slagsmål, rullede hun voldsomt rundt i vandet,  
slog til ungen med sin hale og forsøgte at svømme fra den. 

Den forældreløse unge gav imidlertid ikke op, og en uge efter at den første gang var blevet set kæmpe med den voksne  
hun, fandt man den i fredsommelig følgeskab med hunnen og hendes unge. Og hvad mere var: Den forældreløse fik lov  
til at die. Man kender kun ganske få eksempler på lignende hændelser blandt de store bardehvaler. 

To gange i 1990’erne har man i Sydafrika set en forældreløs rethvalunge forsøge at blive adopteret af en fremmed hun,  
men i begge tilfælde varede forholdet kun nogle dage. Så historien var desværre ikke med ungen i Walker Bay-området,  
og det endte da også med, at man igen fandt den alene. Her sluttede dramaet dog ikke. 

Ungen blev igen set i brydekamp med en voksen hun, og efterfølgende blev den ved to forskellige lejligheder fotograferet  
i fredelig følgeskab med en mor og hendes unge. Og blev set die. Man kan individgenkende rethvaler på deres hvallus- 
dækkede hårdhudsflader, og da vi analyserede billederne fra de to lejligheder, viste det sig, at der var tale om to for- 
skellige hunner, som igen begge var forskellige fra den første hun. Så i perioden, vi fulgte historien udfolde sig, formåede 
den stædige forældreløse rethvalunge at overtale hele tre forskellige mødre med egne unger til at lade den die i en 
periode. 

Hvordan historien endte, kan man kun gisne om. Efter ovennævnte episoder blev rethvalungen ikke set mere i området.  
Man skal nok ikke gøre sig alt for store forhåbninger, men vi vil holde øje med den, når rethvalerne kommer tilbage til 
vores område til juli-august. 

Mogens Trolle, der til hverdag arbejder på Statens Naturhistoriske Museum, tilbringer 2013 i Sydafrika for at 
hjælpe hvalbiolog Katja Vinding Petersen med hendes hval- og delfinforskningsprojekt Whale Coast Cetacean 
Research Project.  

”DE SYDLIGE RETHVALER KOMMER TIL SYDAFRIKA FOR AT PARRE SIG 
OG FÅ DERES UNGER I DE LAVVANDEDE OMRÅDER LANGS KYSTEN
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ISBJØRN – HVALROS 
NARHVAL - MOSKUSOKSE – RENSDYR

Tekst: Elmer Topp-Jørgensen

THE BIG FIVE 
 I ARKTIS

HVALROS

ARKTIS
#3

 

Hvalrossen (Odobenus rosmarus) er udbredt i det meste af Arktis, her-
under i Grønland. Hvalrossen er en ordentlig kleppert, som, særligt i  
Nordvestgrønland, udgør en vigtig fødekilde for mennesker og for de  
slædehunde, som fangerne benytter. Udover kødet anvendes også ind- 
volde, skind, spæk og kranie, så det er yderst lidt der går til spilde, når 
en hvalros fanges. 

Denne artikel præsenterer det tredje dyr i rækken af “Big Five” i Arktis,  
den formidable hvalros, og fortæller om dyrets udbredelse og om fangst  
og bæredygtighed.
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	Hvalros. Alaska. Foto: US Fish and 
 Wildlife Service, Joel Garlich Miller
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TÆNDER SOM BEN

Hvalrossen er den største sælart, der lever i Arktis.  
De hvalrosser, der lever ved Grønland, tilhører en atlantisk  
underart, som er noget mindre end stillehavshvalrossen.  
Selvom de atlantiske hvalrosser er noget mindre, er der 
stadig gods i dem; hannerne kan blive op til 3 meter lange 
og veje 1200-1500 kg, mens hunnerne måler op til 2,5 
meter og vejer 600-700 kg. 

Både hanner og hunner bærer de karakteristiske stød- 
tænder, omend hannernes er noget længere og kraftigere  
end hunnernes. Det er hvalrossens tænder, der ligger til 
grund for slægtsnavnet Odobenus, som på latin betyder 
”den, der går på tænder”. Hvalrossen bruger nemlig i vis- 
se tilfælde stødtænderne til at trække sig op på isflager. 
Tænderne bruges også i kamp hannerne imellem og som 
forsvarsvåben imod isbjørne. Et andet forsvar udgøres af 
hvalrossens 2-4 cm tykke hud, som dækker over et spæk-
lag på ca. 10 cm.

EN SVAGHED FOR MUSLINGER

Hvalrossens spæklag beskytter den imod den arktiske 
kulde og gør den i stand til at opholde sig længe i vand- 
et i sin søgen efter føde. Føden består hovedsagelig af 
muslinger, men den spiser også andre marine, bundlev-
ende dyr, og den tager desuden fisk og, en sjælden gang, 
sæler. Hvalrossen finder typisk sin føde på 10-50 meters 
dybde, men kan undertiden fouragere på helt ned til 80 
meters dybde. Muslingerne lokaliseres med knurhårene, 
hvorefter de spules ud af mudderet med en trykstråle fra 
munden (nogle bruger også højre forluffe). Muslingens 
bløde dele suges ud og sluges hele. En voksen hvalros kan  
spise 3.000-6.000 muslinger på en enkelt fødesøgningstur. 

VERDENS LÆNGSTE PENIS

Hvalrossen har dyrerigets længste penisknogle, som måler  
omkring en halv meter! Hvalrosser bliver kønsmodne i 7 års  
alderen, men de får sjældent unger, før de er 15 år gamle. 
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Hvalrossen føder én unge ad gangen ca. hvert tredje år i  
april-juni, og ungen får udelukkende mælk det første halve  
år, men kan blive ved moderen i op til 5 år. En nyfødt unge 
 vejer 45-75 kg og kan svømme med det samme.

IKKE EN UFARLIG FÆTTER

Hvalrosser kan se dvaske og fredelige ud, men angreb på 
mennesker er ikke et ukendt fænomen, og i Tidsskriftet 
Grønland [1] kan man finde adskillige sådanne beretning- 
er. Der fortælles både om fangere, der bliver angrebet i 
deres kajak og på isen. På isen kan angreb forekomme både  
ved iskanten og inde på isen, hvor hvalrossen forsøger at 
bryde igennem isen nedefra. Der er også eksempler på an- 
greb på gummibåde, en situation, der ikke bliver mindre 
risikabel af, at hvalrossens kraftige tænder let kan punk-
tere båden.

UDBREDELSE OG FOREKOMST I GRØNLAND

Hvalrossen har en spredt forekomst i Arktis med flere ad- 
skilte bestande (se kort 1). Den Nordatlantiske Havpatte- 
dyrs Kommission (NAMMCO) beskriver to underarter; den  
atlantiske hvalros, som forekommer ved Grønland, og den  
lidt større stillehavshvalros, der findes i området mellem 
Alaska og Rusland. Hvalrossen er afhængig af muslinge- 
banker og åbenvandsområder om vinteren, hvilket er med 
til at give den det spredte udbredelsesmønster.

I Grønland findes der i dag tre mere eller mindre adskilte 
bestande af hvalrosser: 

i Nordvandsbestanden, 

ii Den Vestgrønlandske vinterbestand, og 

iii Den Østgrønlandske bestand. 

Hvalrossen har tidligere været mere udbredt og talrig i 
Grønland, men jagt har reduceret bestandene betydeligt 

	Kort 1: Udbredelse af hvalros i Arktis. 
 Kilde: Mirko Theiessen/ Wikipedia

	Hvalros. Alaska.
 Foto: Myheimu (Flickr - Creative Commons)
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i løbet af det seneste århundrede. Reduktionen er på op 
til henholdsvis 64 % og 79 % for de to vestgrønlandske  
bestande og på omkring 27 % for den østgrønlandske 
bestand. 

Omkring Nuuk forsvandt hvalrosserne fra landgangsplads- 
er i 1930erne, og der findes ikke længere aktive landgangs- 
pladser i Vestgrønland [6]. I Østgrønland er hvalrossen og- 
så forsvundet fra landgangspladser tæt ved beboede om- 
råder, men dyrene går stadig på land i Nationalparken i 
Nordøstgrønland (se kort 2). 

KLIMAFORANDRINGER  
POTENTIELT TIL GAVN FOR HVALROSSER

Hvalrossen er et af de dyr, der måske kan have gavn af 
klimaforandringer, idet havisens tilbagetrækning kan fri- 
gøre flere muslingebanker og dermed øge det potentielle 
udbredelsesområde. De mindre ismængder kan dog også 
have en negativ effekt i visse områder, idet hunner med 
unger er afhængige af adgang til sikre hvilesteder, som 
de finder på isflager [2].

JAGT

Hvalrosser jages på forskellig vis alt efter forholdene. I om- 
råder uden fast iskant jages hvalrosser ofte fra joller/både,  
mens de i områder med fast iskant eller ved polynier, der 
er åbne vandområder i havisen, ofte jages fra iskanten. 

I isfyldt farvand har hvalrosser mange muligheder for at  
komme op og få luft, og her kan det være svært at kom- 
me tæt nok på hvalrosserne til at kunne harpunere dem, 
hvorfor mange hvalrosser først anskydes på større afstand.  
Formålet med anskydningerne er at trætte dyret, indtil det  
er muligt at komme så tæt på, at harpunen med flyde- 
bøjen kan sættes i dyret. Herefter afgives det dræbende 
skud, og flydebøjen gør, at dyret ikke synker og dermed  
går tabt for fangeren.

Ifølge en interviewundersøgelse blandt fangere i Vest- og 
Nordvestgrønland er dette fremgangsmåden for 90 % af 
fangerne. Samtidig rapporterer 93 % af fangerne, at de 
aldrig mister dyr under fangsten, mens resten siger, at det  
sker sjældent og drejer sig om få dyr. Naturinstituttet 
mener dog, at tabstallet ved denne fangstmetode kan 
være betydelig [3,4].

Ved fangst fra iskanten venter fangerne tålmodigt ved 
polynier (åbne vandområder i havisen), og kommer en hval- 
ros tæt nok på, harpuneres den. For at undgå at hvalros-
sen forsvinder under isen, anvender fangeren et isanker 
(ikke helt ulig et jordspyd), som hakkes i isen og bruges 
til at fastholde rebet fra harpunen, så hvalrossen på den 
måde tøjres til isen. Når hvalrossen er træt og kommer op  
til overfladen, afgives det dræbende skud. Denne metode  
anvendes oftest for Nordvandsbestanden.

Den østgrønlandske bestand udnyttes kun af Grønland, 
mens de to vestgrønlandske bestande deles med Canada.  
Det betyder, at det er den samlede fangst fra disse to 
lande, der skal ligge inden for den anbefalede bære- 
dygtige fangst. 

KVOTER OG BÆREDYGTIGHED AF JAGTEN

Grønland indførte i 2007 kvoter for hvalros [5]. Kvoterne 
fastsættes for hver bestand af Ministeriet for Fiskeri, 
Fangst og Landbrug efter rådgivning fra Grønlands Natur- 
institut og efter høring af relevante myndigheder og orga- 
nisationer. Grønlands Naturinstitut følger anbefalingen 
fra den Nordatlantiske Havpattedyrskommission (NAM-
MCO), hvor Naturinstituttet i samarbejde med eksperter 
fra andre nordatlantiske lande analyserer data og laver 
forvaltningsanbefalinger.

NAMMCO opererer med to typer anbefalinger: 1) bestand-
stilvækst per år, og 2) forvaltningsanbefalinger med en 
vis sandsynlighed for bestandstilvækst. Bestandstilvæk-
sten er det antal dyr, som bestanden formodes at vokse 
med per år, mens forvaltningsanbefalinger er baseret på 
modelberegninger med angivelse af, hvor stor sandsyn-

	Kort 2. 
 Kendte land- 
 gangspladser for 
 hvalros i Nordøst 
 grønland. Der har 
 ikke været aktive  
 landgangspladser  
 i Vestgrønland  
 siden 1930’erne. 
 Den røde prik er 
 bygden Ittoqqor 
 toormiit. Kilde: 
 www.NunaGis.gl 

http://www.NunaGis.gl 
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ligheden er for bestandstilvækst. I forbindelse med for- 
valtningsanbefalinger i Grønland anvender NAMMCO ofte 
70 % sandsynlighed for bestandstilvækst i deres anbe-
falinger. Det vil sige, at hvis kvoterne fastsættes i over-
ensstemmelse med NAMMCOs rådgivning, vil der være 
70 % sandsynlighed for at bestanden vil vokse.

Det er denne anbefaling, som ministeriet lægger sig op af,  
når der fastsættes kvoter. Det vil altså sige, at forvaltnin- 
gen har et ønske om, at bestanden skal vokse. Årsagen 
til, at man ikke reducerer kvoten yderligere og dermed 
får en hurtigere bestandstilvækst, skal ses i lyset af fang-
stens store betydning i visse områder som kilde til mad, 
hundemad, læder og kontanter (fra salg af hvalroskranier 
eller tænder, der laves til smykker – se også afsnit om 
handel med truede dyr, CITES). 

“STRUCK AND LOST” OG CANADA’S FANGST

Bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af hvalros [5]  
freder unger og hunner med unger. Endvidere stilles der  
krav om, at hvalrossen skal være harpuneret med en fly-
debøje, før det dræbende skud afgives. Det skyldes, at  
mange hvalrosser ellers synker og dermed mistes af fang- 
eren. Men det betyder også, at dyret gerne må anskydes, 
inden det harpuneres og dræbes, og det kan medvirke, 
at nogle dyr undslipper fangeren, inden de harpuneres. 

Dette kaldes ”struck and lost” (ramt og tabt). Da disse 
”struck and lost” dyr dør en unaturlig død, skal de med- 
regnes som en del af den samlede fangst, og det har der- 
med betydning for bæredygtigheden af fangsten.

Ministeriet indførte i 2006 krav om rapportering af ”struck  
and lost” (effektueret fra 2007), men i løbet af de første 
tre år blev der kun rapporteret ét dyr, selvom man fra 
Naturinstituttets side har vurderet, at ”struck and lost” 
raten skulle ligge på 0-15 % og i nogle tilfælde 30 % af- 
hængig af fangstmetoden [3,4]. I erkendelse af den mang- 
lende rapportering, tager Ministeriet derfor i dag hensyn 
til ”struck and lost” rater, når der fastsættes kvoter for 
de enkelte bestande.

De to vestgrønlandske bestande deles med Canada, og 
fangsttal herfra tages også i betragtning, når ministeriet 
fastsætter kvoter.

HVALROSSEN OG CITES

Naturinstituttet fungerer som såkaldt Videnskabsråd for 
Grønlands Selvstyre i forbindelse med udarbejdelse af 
bæredygtighedserklæringer (Non-detriment finding, NDF) 
for arter opført på CITES’ (konventionen om international 
handel med truede dyr og planter) lister over truede dyr.

Hvalros er opført på CITES’ Liste III, hvilket betyder, at 

”HVALROSSEN HAR TIDLIGERE VÆRET MERE UDBREDT OG 
TALRIG I GRØNLAND, MEN JAGT HAR REDUCERET BESTANDENE 

BETYDELIGT I LØBET AF DET SENESTE ÅRHUNDREDE.

	Hvalros. Alaska. Foto: US Fish and Wildlife Service, Joel Garlich Miller
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Grønland ikke behøver at indføre eksportstop, hvis fang- 
sten ikke er bæredygtig. EU indførte imidlertid importstop  
for hvalrosprodukter fra Grønland i 2006. Importstoppet 
omfatter kun kommerciel import og ikke turisters hjem-
bragte souvenirs. Det fik Grønland til at overveje et fri- 
villigt eksportstop. Der gik tre år inden Grønlands Land- 
styre tog stilling til sagen, og i 2009 besluttede man ikke 
at indføre et eksportstop, da kvoter var blevet reduceret  
i overensstemmelse med den biologiske rådgivning. Da der  
ydermere var planlagt nye tællinger af hvalrosbestandene, 
enedes man om at anmode om en ny bæredygtigheds- 
erklæring, når de nye tal forelå. I 2011 anmodede Grøn-
lands Selvstyre således om en ny bæredygtighedser- 
klæring for hvalros.

En negativ bæredygtighedserklæring for en bestand vil føre 
til en negativ bæredygtighedserklæring for alle hvalros- 
bestande i Grønland, da der ikke er lavet et mærkningssy- 
stem, der gør, at man kan skelne bestandene fra hinanden.

ER FANGSTEN BÆREDYGTIG ELLER EJ?  
- EN ANALYSE

Herunder gennemgås de enkelte bestande med henblik 
på at vurdere bæredygtigheden af fangsten og diskutere 
resultatet af Grønlands Naturinstituts bæredygtigheds- 
erklæring (non-detriment finding – NDF) lavet i forbindelse  
med Grønlands administration af CITES. Informationer, der  
anvendes i vurderingerne, inkluderer historiske bestands- 
størrelser (bærekapacitet), nuværende bestandsstørrelse, 
rådgivning (bestandstilvækst, anbefalet fangst ved 70 %  
sandsynlighed for bestandstilvækst, og inklusion af ”struck  
and lost” rater), kvoter i Grønland og canadiske fangster. 
Dette kan ses i Tabel 1 og 2. 

NORDVANDSBESTANDEN 

Hvalrosbestanden i det nordvestligste Grønland adskiller 
sig genetisk fra den Vestgrønlandske vinterbestand mod 
syd. Bestanden er afhængig af Nordvandspolyniet (åben-

	Hvalros. Hagenbeck Zoo - Hamburg. Foto: Joachim S. Müller (Flickr - Creative Commons)
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¤ To undersøgelser viste forskellige resultater, og NAMMCO vurderede, at den ene undervurderede og den anden overvurderede  
 bestandsstørrelsen. Derfor benyttede man en kombination af de to undersøgelser ved bestemmelse af størrelsen af denne bestand [4].

* Opgjort over en 10 års periode og medregner ikke ”struck and lost” (ramte og mistede dyr).

# Kvoter har været ens fra 2010-2013 (bortset fra fratræk for overfangster i foregående år).

§ NAMMCO anvender dette tal som en overordnet tabsrate og vurderer at det er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

= Grønlands Selvstyre antager en ”struck and lost” rate på 0. I denne tabel anvendes NAMMCOs anbefalinger i de øvrige beregninger.

^ Naturinstituttet opgiver 70 [3; side 6]

& Laveste tal opgivet i Naturinstituttets rådgivning. Sandsynligvis et minimum estimat, da fangster ikke rapporteredes for alle år [3].

! Canadiske fangsttal som Grønlands Selvstyre anvender ved fastsættelse af grønlandske kvoter. Hvor tallene kommer fra er uklart.

+ Naturinstituttet vurderer i dag at ”struck and lost” raten for Nordvandsbestanden er meget lav. Anvendes en ”struck and lost” rate  
 på 0 % fås en samlet dødelighed for bestanden på 73 (GL 64 + Can 9).

Bestand Nordvandet Vestgrønland Østgrønland I alt

Fangst pr. år før 
indførelse af kvoter* 126 170 18 314

Bestandsstørrelse 2100¤ 3200 1429 6729

Rådgivning 
(for 2010-2013)3

Bestandstilvækst 84 130 12 226

Anbefalet fangst ved 
70 % sandsynlighed 
fwor bestandstilvækst

35-68 53-89 20 108-177

Struck and lost  
vurdering § 15% (15-25%) 15% 15 (23%)

Grønlandsk  
kvote 2013  
fastsat af  
ministeriet#

Til fangst (85%) 64 61 18 143

Til struck and lost 
vurdering (15%) 11,3= 10,8 3,2 25,3

Døde dyr  
i alt (GL) 75,3 71,8^ 21,2 168,3

Canadiske  
fangster

Til fangst (85%) 9& (4!) 15& (16!) 24 (20!)

Til struck and lost 
vurdering (15%) 1,6 2,6 21,6

Døde dyr  
i alt (Canada) 10,6 17,6 28,2

Totalt antal  
døde dyr pr. år 85,9 89,4 21,2 196,5

	Tabel 1. Grønlandske fangster før indførelse af kvoter, bestandsstørrelser, rådgivning i forhold til bæredygtig fangst,
 kvoter fastsat af Grønlands Selvstyre og canadiske fangster for de tre bestande af hvalrosser der forekommer ved  
 Grønland. 
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vandsområde i havisen) mellem Grønland og Canada i  
vinterperioden. Nordvandsbestanden inddeles i tre del. 
bestande og udnyttes af fangere i både Grønland og 
Canada.

Grønlands Selvstyre oplyser, at de følger anbefalinger, 
der skal sikre 70 % chance for bestandstilvækst. Denne 
anbefaling lyder på 35-68 dyr pr år for Nordvandsbe-

standen. Selvstyret antager, at ”struck and lost” raten er 
0 %, og at canadiske fangster er 4 dyr pr år. Selvstyret har  
derfor fastsat kvoten til 64 dyr per år.

NAMMCO anbefaler en 15 % ”struck and lost” rate, og af 
Naturinstituttets rådgivning fremgår det, at canadiske 
fangster er 9 dyr på år. Hvis man anvender disse tal, får 
man en samlet dødelig for bestanden på 85,9 dyr (Tabel 1).

Bestand Nordvandet Vestgrønland Østgrønland I alt

Kvote (pr år)*

2007 80 90 30 200

2008 65 80 30 175

2009 50 75 23* 155

2010-2013¤

(Totalt antal døde dyr: 
kvote plus ”struck and 
lost”)

64 (75,3) 60 (71,8) 18 (21,2) 143 (168,3)

¤ Først fra 2010 fratrækkes ”struck and lost” inden kvoter tildeles for de enkelte bestande. Opgivne kvotestørrelser fra før 2010 
 inkluderer derfor ikke dyr, der mistes (”struck and lost”).

* Kvote tager hensyn til ”struck and lost”

	Tabel 2. Historisk udvikling i kvotestørrelser for de tre bestande af hvalros der forekommer i Grønland.

	Hvalros. Svalbard. Foto: Martha de Jong-Latink (Flickr - Creative Commons)
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Det vil betyde, at fangsten er langt over anbefalingen på  
35-68 dyr per år, og at fangsten lige præcis overstiger 
bestandstilvæksten og dermed ikke kan anses for at være  
bæredygtig.

Bestanden tæller i dag ca. 2.100 dyr, men har tidligere 
været på ca. 10.000. Bestandsestimatet kan være et mini- 
mumsestimat, da ikke alle potentielle hvalros områder blev  
optalt ved den seneste tælling. En øgning af bestandens 
størrelse vil derfor kunne øge den bæredygtige fangst 
betydeligt og dermed give et større udbytte til fangerne. 
Men dette synes usandsynligt med de nuværende kvoter.

NORDVANDSBESTANDEN

Rødliste status (2007): Kritisk truet  
(Critically Enwdangered, CR)

Nuværende bestands- 
størrelse (2010): 2.100 dyr

Historisk bestandsstørrelse 
(bærekapacitet): 

ca. 10.000 dyr  
(senest i år ca. 1900)

Naturinstituttets bæredygtighedserklæring

Konklusion fra bæredygtighedserklæring: 

• Hvis ”struck and lost” raten for Nordvandsbestanden  
 er tæt på 0, kan udnyttelsen vurderes at være bære 
 dygtig og i tråd med NAMMCO’s anbefalinger. 

• Den samlede dødelighed for Nordvandsbestanden er  
 mindre end bestandstilvæksten.

Centralt for Naturinstituttets vurdering af bæredygtig- 
heden af hvalrosfangsten er, hvilken kvote man tager 
udgangspunkt i, vurderingen af ”struck and lost” rater  
og canadiske fangster.

Ifølge Naturinstituttets rådgivning til Grønlands Hjemme- 
styre i 2006, vurderes ”struck and lost” raten i Canada til 
at være ca. 30 %. ”Struck and lost” raten i Vestgrønland 
og Østgrønland vurderes ligeledes at være 30 % [7]. Nord- 
vandsbestanden fanges ofte fra iskanten med harpunering 
af hvalrossen, inden den skydes. En interviewundersøgelse  
blandt hvalrosfangere vurderer, at ”struck and lost” raten 
er tæt på 0, selvom videnskabelige undersøgelser har vur- 
deret den til at være mellem 15 og 25 %. ”Struck and lost”  
raten sættes af NAMMCO til at være 15 % [3], og dette tal 
anvendes af Naturinstituttet i bæredygtighedserklæringen 
fra 2011. 

Naturinstituttet vurderer bæredygtigheden af 2012 kvoten. 
Her antager Naturinstituttet en ”struck and lost” rate på 
15 % (som anvendt af NAMMCO), men de antager også 
en canadisk fangst på 4 dyr per år, selvom de angiver en  
gennemsnitsfangst på 9 dyr per år for 1998-2002. Natur- 
instituttet anfører, at den canadiske fangst for den vest-
grønlandske vinterbestand sandsynligvis er et minimums- 
estimat, da fangster ikke er rapporteret for alle årene. Om  
det samme gælder for Nordvandsbestanden, anføres ikke.

Naturinstituttets samlede dødelighed for bestanden 
angives til 78 dyr i 2012 (forudsat at kvoten fastsættes til 
64, en ”struck and lost” rate på 15 %, og at de canadiske 
fangster er fire). Anvender man imidlertid de tal, Naturin-
stituttet selv opgiver for grønlandske kvoter og canadiske 
fangster, plus 15 % ”struck and lost” rate (alle tal opgivet 
af Naturinstituttet [3]) fås en samlet dødelighed på 85,9 

”DE TO VESTGRØNLANDSKE BESTANDE DELES MED 
CANADA, OG FANGSTTAL HERFRA TAGES OGSÅ I BE-

TRAGTNING, NÅR MINISTERIET FASTSÆTTER KVOTER
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dyr per år (Grønland: 64 plus 15% = 75,3 dyr; Canada: 9 
plus 15% = 10,6 dyr).

Naturinstituttet har imidlertid, i forbindelse med udarbej- 
delsen af denne artikel, meddelt at de ikke antager en 
”struck and lost” rate på 15 % for denne bestand, da er- 
faringer med hvalrosmærkning fra iskanten i 2010-2012 
har vist, at fangerne er meget dygtige til at snige sig ind  
på sovende hvalrosser på isen og harpunere dem. 
Dermed vurderer de, at ”struck and lost” raten er meget 
lav. Tidligere observationer fra området indikerede ”struck 
and lost” rate på 15-25 % [6]. Disse tal stammer fra 34 
jagtture I 1977 og 1978 hvor 112 dyr blev nedlagt. Om 
denne forskel skyldes ændrede fangstteknikker eller af- 
spejler en forskel i ”struck and lost”  rate mellem hver- 
dagsjagt og mærkningsforsøg, hvor fangeren er ude med 
forskere, er uvist. 

Såfremt Naturinstituttets nye vurdering af ”struck and 
lost” raten er rigtig, vil den samlede dødelighed for be- 
standen være 73 dyr pr år (Grønland 64 og Canada 9). 
Det vil betyde at fangsten er lavere end bestandstil- 
væksten og dermed kan anses for bæredygtig, men den 
ligger stadig højere end anbefalingen på 35-68 dyr, der 
skulle give 70% sandsynlighed for bestandsfremgang.

Anvendes en ”struck and lost” rate på 15 % den samlede 
dødelighed for bestanden (85,9 dyr) større end bestand-
stilvæksten på 84 dyr og betydeligt større end anbefalin-
gen på 35-68 dyr. Dermed kan fangsten ikke siges at 
være bæredygtig, hvis man antager en ”struck and lost” 
rate på 15 %, om end den er tæt på bestandstilvæksten. 

Uden bedre data for ”struck and lost” rater under almin-
delige fangstbetingelser og bestandsoptællinger i hele 
bestanden udbredelsesområde, er det umuligt at vurdere 
bæredygtigheden af hvalrosfangsten for Nordvandsbe-
standen.

DEN VESTGRØNLANDSKE VINTERBESTAND 

En del af hvalrosserne fra denne bestand overvintrer i 
Vestgrønland og vandrer mod Baffin Island (Canada) om 
foråret i takt med havisens afsmeltning. Hele bestanden 
er således samlet om sommeren i Canada, men fordelt 
på de to lande om vinteren. Hvalrosser anvender adskil-
lige landgangspladser langs kysten af Baffin Island mel-
lem Iqaluit og Qikiqtarjuaq (Broughton Island) men går 
ikke længere på land i Grønland. Bestanden er genetisk 
forskellig fra de andre hvalrosbestande i Grønland og 
udnyttes af både grønlandske og canadiske fangere.

Bæredygtighed og Naturinstituttets bæredygtig-
hedserklæring

Konklusion fra bæredygtighedserklæring:

• Grønlands kvoter for bestanden i Vestgrønland  
 udnyttes bæredygtigt.

DEN VESTGRØNLANDSKE VINTERBESTAND

Rødliste status (2007): Moderat truet  
(Endangered, EN)

Nuværende bestands- 
størrelse (2010): 3.200 dyr

Historisk bestandsstørrelse 
(bærekapacitet): 

ca. 9.000 dyr  
(senest i år ca. 1900)

Grønlands Selvstyre oplyser, at de følger anbefalinger, 
der skal sikre 70 % chance for bestandstilvækst. Denne 
anbefaling lyder på 53-89 dyr pr år. Selvstyret antager  
at ”struck and lost” raten er 15 %, og at canadiske fang-
ster er 16 dyr per år. Selvstyret har derfor fastsat kvoten 
til 61 dyr per år plus 10,8 dyr der mistes (”struck and lost”),  
altså en total dødelighed på 71,8 i Grønland.

Naturinstituttet angiver den canadiske fangst til 15 dyr 
per år men understreger, at der sandsynligvis er tale om 
et minimumsestimat, da fangsttal ikke er oplyst for alle 
år. Antages det at 15 er det rigtige tal og at ”struck and 
lost” raten er 15 % (som vurderet af NAMMCO), bliver den 
samlede canadiske fangst 17,6 dyr pr år. Sammenholdt 
med de grønlandske fangsttal giver det en samlet døde-
lighed for bestanden på 89,4 dyr pr år.

Naturinstituttet angiver den totale dødelighed for bestand- 
en til ca. 89, hvilket er mindre end bestandstilvæksten 
(130 dyr per år) og i overensstemmelse med anbefalin-
gen fra NAMMCO på en fangst mellem 53-89 for at opnå 
70 % sandsynlighed for bestandstilvækst. Ved at bruge 
NAMMCO/Naturinstituttets egne tal fås en samlet døde-
lighed på 89,4 dyr per år, hvilket må sige at være i over-
ensstemmelse med Naturinstituttets vurdering og under 
alle omstændigheder tæt på anbefalingen om en fangst 
på 53-89 dyr pr år.
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DEN ØSTGRØNLANDSKE BESTAND

Rødliste status (2007): Næsten truet  
(Near Threatened, NT)

Nuværende bestands- 
størrelse (2010): 1.500 dyr

Historisk bestandsstørrelse 
(bærekapacitet): 

ca. 1.600 dyr  
(senest i år ca. 1889)

Til gengæld skal vi også huske på, at de canadiske fang-
ster ifølge Naturinstituttet sandsynligvis er vurderet for 
lavt. Dermed er det sandsynligt, at den samlede døde-
lighed ligger noget over anbefalingen, men det er nok 
usandsynligt, at det er over bestandstilvæksten på 130 
dyr pr år. Den samlede udnyttelse kan dermed godt vurd- 
eres som bæredygtig, men anbefalingen om at forvalte 
bestanden med henblik 70 % sandsynlighed for bestand-
stilvækst er måske ikke helt opfyldt.

De seneste år viser fangststatistikken, at kvoterne ikke 
opfanges i Grønland. Det vil betyde, at fangsten i praksis  
opfylder anbefalingen om 70 % sandsynlighed for be-
standstilvækst. Det bør dog være myndighederne, der 
sikrer bæredygtigheden af fangsten og ikke fangernes 
manglende opfangning af kvoten.

DEN ØSTGRØNLANDSKE BESTAND

Den østgrønlandske bestand af hvalrosser er genetisk 
forskellig fra de øvrige grønlandske bestande og fra hval-
rosbestanden ved Svalbard. Det er den eneste bestand, 
der går på land i Grønland, og den udnyttes primært af 
fangere fra Ittoqqortoormiit og i mindre grad fra Ammas-
salik området. Landgangspladser uden for Nationalpark-
en i Nord- og Østgrønland anvendes ikke længere.

Bæredygtighed og Naturinstituttets bæredyg- 
tighedserklæring

Konklusion fra bæredygtighedserklæring:

• Grønlands kvoter for bestanden i Østgrønland  
 udnyttes bæredygtigt.

Grønlands Selvstyre oplyser, at de følger anbefalinger, 
der skal sikre 70 % chance for bestandstilvækst. Denne 
anbefaling lyder på 20 dyr per år. Selvstyret antager, at 
”struck and lost” raten er 15 %. Selvstyret har fastsat 
kvoten til 18 dyr per år plus 3,2 dyr der mistes (”struck 
and lost”), altså en total beregnet dødelighed på 21,2  
for denne bestand.

	Hvalros. Richardlaguna, Svalbard.
 Foto: Tony Morris (Flickr - Creative Commons)
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Da bestandsstørrelsen ligger tæt på områdets bæreevne 
(96 % af bæreevnen, dvs. det antal dyr som maksimalt 
kan leve i området) er bestandstilvæksten også lav på  
grund af den øgede konkurrence om føde, mm (12 dyr 
per år [3]). Naturinstituttet opgiver, at en fangst på 12-26 
dyr har 50-95 % sandsynlighed for at være bæredygtig.

En samlet dødelighed på 21,2 (samlet dødelighed, hvis 
kvoten opfanges) overstiger dermed bestandstilvæksten, 
men har over 50 % sandsynlighed for at være bæredyg- 
tig. Den samlede fangst har de seneste år ligget betyde- 
ligt lavere end kvoten (2007-09 var fangsten henholdsvis 
10, 9 og 4 dyr), og set i det lys kan udnyttelsen af denne 
bestand betragtes som bæredygtig.

Forvaltningsmæssigt kunne man reducere bestanden for 
at øge bestandstilvæksten og dermed øge udbyttet af en 
bæredygtig fangst. Men da kvoten ikke opfanges i dag,  
er det usandsynligt, at øgede kvoter vil øge fangsten.   

BESTANDSGENNEMGANG SAMMENHOLDT MED  
NATURINSTITUTTETS KONKLUSION I BÆREDYG- 
TIGHEDSERKLÆRINGEN 

Naturinstituttets (i funktion af CITES videnskabsråd) konklu- 
derer i bæredygtighedserklæring for hvalros i 2011 at:

• Grønlands kvoter for bestandene i Vestgrønland og  
 Østgrønland udnyttes bæredygtigt

• Hvis ”struck and lost” raten for Nordvandsbestanden  
 er tæt på 0, kan udnyttelsen vurderes at være bære- 
 dygtig og i tråd med NAMMCO’s anbefalinger. 

• Den samlede dødelighed for Nordvandsbestanden er  
 mindre end bestandstilvæksten.

Nordvandsbestanden

Usikkerheden omkring ”struck and lost” raten betyder, at 
dødeligheden ligger mellem 73 og 85,9. Anvendes Natur- 
instituttets vurdering af en lav ”struck and lost” rate som 
set under mærkningsforsøg kan fangsten (ca. 73) anses 
for bæredygtig, mens en ”struck and lost” rate på 15 % 

	Hvalros. Alaska.Foto: US Fish and Wildlife Service, Joel Garlich Miller
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som set ved tidligere observationer af hvalrosfangst i om-
rådet vil betyde, at den samlede dødelighed (85,9) bliver 
større end bestandstilvæksten (84). I begge tilfælde er 
dødeligheden større end anbefalingen på 35-68 dyr pr år, 
der skal give 70 % sandsynlighed for bestandstilvækst. 
Konklusion: Udnyttelsen af hvalrosbestanden i Nord- 
vandet kan være bæredygtig, men der er behov for viden 
om ”struck and lost” rater under almindelige fangstbe-
tingelser og bestandsoptælling i hele udbredelsesom-
rådet for at kunne foretage en præcis vurdering. En ny 
optælling af bestanden er planlagt i 2014. Forvaltning-
sanbefalingen om 70 % sandsynlighed for bestandstil-
vækst opfyldes ikke af de gældende kvoter.

Den vestgrønlandske vinterbestand

For Vestgrønlandsbestanden ligger dødeligheden (89,4) 
lige over NAMMCO’s anbefaling (89), der skal sikre 70 % 
sandsynlighed for bestandstilvækst, og betydeligt under 
bestandstilvæksten (130). Dog skal man her huske på, at  
fangsten fra Canadisk side sandsynligvis er større, men 
nok ikke af en størrelse som vil betyde at bestandstilvæk-
sten overskrides. Hvorvidt kvoten opfanges eller ej er ikke  
anført i bæredygtighedserklæringen og kan således ikke 
argumentere for, at fangsten er i overensstemmelse med 
NAMMCO’s anbefaling.

Konklusion: Udnyttelsen af hvalrosbestanden i Vestgrøn-
land kan derfor siges at være bæredygtig, men opfylder 
ikke anbefalingen om 70 % sandsynlighed for at be-
standen vil vokse. Fangernes manglende opfangning af 
kvoten betyder dog, at forvaltningsanbefalingen opfyldes 
i praksis. 

Den østgrønlandske bestand

Hvalrosbestanden i Østgrønland har en lav bestandstil-
vækst (12) og den teoretiske fangst (21,2) ligger lige 
over NAMMCOs anbefaling (20). Da bestanden er tæt på 
sin bæreevne, vurderer Naturinstituttet at en fangst på 
mellem 12 og 26 vil være bæredygtig. 

Konklusion: Udnyttelsen af hvalrosbestanden i Østgrøn-
land vurderes at være bæredygtig, især når det tages i 
betragtning, at kvoten ikke længere opfanges.

Samlet vurdering af de tre bestande:

• udnyttelsen af Nordvandsbestanden er ikke bære 
 dygtig (om end tæt på) og lever ikke op til NAMMCO's  
 anbefalinger.

• udnyttelsen af den Vestgrønlandske bestand er bære- 
 dygtig men lever ikke op til NAMMCO's anbefalinger  
 (om end tæt på).

	Hvalros. Richardlaguna, Svalbard. Foto: Tony Morris (Flickr - Creative Commons)
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• udnyttelsen af den Østgrønlandske bestand er bære- 
 dygtig og følger NAMMCOs anbefalinger, specielt når  
 man tager hensyn til, at kvoterne ikke længere op- 
 fanges.

Grønlands Selvstyre er afhængig af rådgivning for at kunne  
forvalte hvalrossen bæredygtigt. Forvaltningen har valgt 
at følge NAMMCO’s anbefalinger om 70 % sandsynlighed 
for bestandstilvækst men har ikke noget egentligt mål om  
hvilken bestandsstørrelse, man ønsker at opnå med for-
valtningen. Men så længe det bare drejer sig om at få be-
standen til at vokse (som i Vestgrønland og Nordvandet), 
er det måske også godt nok i den nuværende situation 
med betydeligt reducerede bestande i Vestgrønland og 
en bestand i Østgrønland, hvor fangsten er en del mindre 
end den bæredygtige anbefaling.

Der er dog en del usikkerhedselementer i rådgivningen, 
om man bør arbejde på at forbedre. Dette inkluderer mere  
præcise bestandsestimater, metode- og bestandsspeci-
fikke ”struck and lost” rater, og anvendelse af præcise 
fangsttal for Grønland og Canada. Et øget forvaltningssa-
marbejde mellem Grønland og Canada med landespeci-
fikke kvoter for de delte bestande kunne også være med 
til at sikre en samlet bæredygtig udnyttelse.

Alt i alt må det dog siges, at det er lykkedes Grønlands 
Selvstyre at reducere fangsterne betydeligt for de Vest-
grønlandske bestande siden indførelse af et kvotesystem 
og gøre udnyttelsen tæt på bæredygtig for alle hvalros-
bestande i Grønland.

Om skribenten

Elmer Topp-Jørgensen har arbejdet i Ministeriet for Fiskeri,  
Fangst og Landbrug i Grønlands Selvstyre (dengang 
Hjemmestyret) indtil 2008 og har blandt andet haft hvalros- 
forvaltning som ansvarsområde.

	Hvalros. Hagenbeck Zoo, Hamburg.
 Foto: Joachim S. Müller (Flickr - Creative 
 Commons)
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AM I GOING TO 
THE ARCTIC ?

Experiences of a Caribbean girl  
in the high Arctic.

Tekst og foto: Chantal Nanette Werleman
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Ice, cold, wet, dark, those were the words that crossed my 
mind when I first got an offer to be part of a research project  

in Svalbard during the summer of 2006.  
Being from the Caribbean a long stay in the high Arctic had 

never crossed my mind, but the offer was too good to resist. 
When again should such a great opportunity cross my path?  

So I accepted.

After a little research I quickly realized the Arctic was not 
going to be what I imagined. For starters, there would be no 

darkness; I had the midnight sun to look forward to. 

THE PROJECT

Our project was a cooperation between the Vrije  
Universiteit Amsterdam (VU) and the University 
of Svalbard (UNIS), which gave us access to all 
the equipment available at UNIS e.g. weapons, 
cabins, and boats. Even though the cabins and 
the boat trips were not necessary to us, the abil- 
ity to use them provided us with some invaluable  
experiences. The weapons were necessary, as 
the threat of polar bears was forever present 
(one was spotted in Longyearbyen while we 
were there, unfortunately we were on a boat 
trip that week). 

We would be working on Cassiope tetragona.  
A strongly branched evergreen dwarf shrub with  
bell-shaped solitary white flowers found in the 
high Arctic and northern Norway. We would use 
Open Top Chambers (OCT) for temperature en-
hancement on the tundra, thereby raising the 
ambient temperature and simulating the ef-
fects of global warming on the arctic plant life.

The research area was located just outside 

Longyearbyen (LGY=78°N 15°E) at Isdammen, 
which is an area adjacent to a bird sanctuary, 
namely the Isdammen Lake. 

THE WILDLIFE

The first question I am usually asked is; ‘Did you  
see a polar bear?’ Answer: No. Even though I did  
not have the pleasure of experiencing one my- 
self, the presence of the polar bear was always 
felt. From shooting lessons two days after arrival,  
the gun security box in the local supermarket, to  
the memorial to the Dutch girl attacked two years  
before; the polar bears were definitely there.  

What I did see were reindeers (Rangifer tarandus)
and arctic foxes (Vulpes lagopus), beluga (Delphi-
napterus leucas) and minke whales (Balaenoptera 
acutorostrata), seals (Pinnipedia sp.), walruses 
(Odobenus rosmarus) and an amazing repertoire 
of both local and migrant birds. 

BEHAVIOURAL ANECDOTES

Part of what made Svalbard so great was the 
small parts of animal behaviour I got to observe. 
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”THE FIRST QUESTION I’M USUALLY ASKED IS; 
‘DID YOU SEE A POLAR BEAR?’ ANSWER: NO.”
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	Our recurring arctic friend, faithfully dropping by for his yearly marking of OTC’s day, looking not too sharp in his
 half winter/half summer coat.

	Small group of Little Auks tightly huddled together, trying not to be noticed by the murderous kittiwakes. Identified
 by Vicky Knudsen - Birdlife Denmark.
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Like the polar fox that took his time every summer to come  
and mark our OTC as part of his territory (a.k.a. urinate on 
them). Or the amazing walruses that tried to scare us out 
of their territory by spitting seawater in our direction. 

LITTLE AUKS

One of the most fascinating behaviours I observed was 
during an afternoon spend on the porch of UNIS’ students 
cabin, a few kilometres from Longyearbyen. There was  
a large population of Little Auks (Alle alle) nesting on the 
cliffs close to the cabin. While on the cliffs they were rela- 
tively safe from the black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla)
that were constantly patrolling the cliffs in small groups. 
When a Little Auk, unaware of the danger, took flight he 
would be hunted down in midflight and grabbed by a 
kittiwake. The black-legged kittiwake would then throw 
the Little Auk down to earth in the hope that it would be 
at least stunned by hitting the ground. After which the 
kittiwake would land and try to consume his price, while 
defending it from other kittiwakes. Not to mention the 
occasional Arctic Fox, who had learned that there was an 
easy meal to be had there, as it was literally raining prey. 

ARCTIC TERNS

Beautiful and incredibly aggressive were the Arctic Terns  
(Sterna paradisaea). These birds nest on the tundra ground,
between stones and grass in small depressions. In Svalbard  
they prefer to nest next to roads and buildings (I assume 
for protection against predators) and then aggressively 
attack anything or anybody that gets close to their terri-
tory. Since it is known that they always attack the highest 
point, people in Svalbard got accustomed to walk through 
these territories holding up sticks for the birds to attack.  
I have observed arctic foxes, seagulls and nosy or unaware  
humans aggressively chased away from such territories  
by flocks of angry birds picking them, even drawing blood. 

ARCTIC FOXES

The Dutch have a permanent cabin at Ny-Ålesund (78°55′N 
11°56′E), which is a scientific village situated higher up 
north at Kongsfjorden. An Arctic Fox family made their den  
under that cabin. Every year the female would give birth 
to her puppies under the cabin, to the great delight of the 
Dutch. The parents would hunt goslings and bring them 

	Arctic tern returning to the nest after the chasing away of a pesky human (me).
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back to the den. The puppies would only appear after the 
parent would give clicking signal, and they would all rush 
to devour whatever the parent had provided. I spent more 
than a few hours taking pictures of the puppies playing 
and have seldom experienced a wild animal that was less 
interested or afraid of the presence of human beings.  

OUR RESULTS

The average temperature within the OTC’s was between 
1.4 and 2.5°C higher than the temperatures in the control 
plots. Our findings showed that flowering was consistently  
advanced in their development compared to the control 
plots. Flowering started and finished 2-3 days earlier in the  
plots receiving the temperature treatment. This could be 
of significant effect on migrant species. Cassiope itself is 
not consumed by any species on Svalbard but other Arctic 
plants are. If this trend is followed by other arctic floral 
species, it could have a significant effect on migrating 
birds that depend on the flora to survive. 

CONCLUSION

My experiences in the Arctic are too many to share, and my  
love for the animals I encountered has not been diminished  
through the years. I certainly hope to go back someday. 
One thing is certain; the words I use to describe the Arctic  
have certainly changed. The Arctic is a dynamic place full 
of immense beauty and wild life changing adventures. 

References:
Annual growth of Cassiope tetragona as a proxy for Arctic climate:  
developing correlative and experimental transfer functions to  
reconstruct past summer temperature on a millennial time scale.  
Rozema et al 2009 published in Global Change Biology.

”THE BLACK-LEGGED KITTIWAKE WOULD THEN THROW THE LITTLE AUK DOWN 
TO EARTH IN THE HOPE THAT IT WOULD BE AT LEAST STUNNED BY HITTING THE 
GROUND.

NOT TO MENTION THE OCCASIONAL ARCTIC FOX, WHO HAD LEARNED THAT THERE  
WAS AN EASY MEAL TO BE HAD THERE, AS IT WAS LITERALLY RAINING PREY.

	 Arctic fox family at Ny-Ålesund.

	 Arctic fox family at Ny-Ålesund. Mom returning to the nest with 
 an unlucky barnacle gosling.
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I februar i år åbnede isbjørnenes nye anlæg  
i Københavns Zoologiske Have som en del  
af Den Arktiske Ring. Den store polarbamse 
har nu langt om længe fået mere plads og 
mere stimulerende omgivelser. 

Tekst: Julie Schoos
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	Isbjørnen Ivan ligger og slapper
 af i det gamle anlæg. Foto: Mandy Pittman
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Sneen daler ned over mig, mens 
jeg står og venter på dyrepasseren 
ude foran Zoologisk Have. Det er en 
kold formiddag. Vinteren har insist-
erende kastet endnu en omgang sne 
udover forårsglæden. Idet jeg venter, 
betragter jeg børneklasser, pædago-
ger, forældre og unger passere mig 
i flyverdragter og dunjakker, og jeg 
overvejer, hvordan jeg bør føre inter-
viewet med dyrepasseren. Endnu er 
jeg uvidende om den oplevelse, som 
venter mig. 

Det er et rigtigt isbjørnevejr den dag 
sent i marts, og jeg er overbevist, om  
at jeg vil se isbjørnene boltre sig inde 
i deres nye anlæg. Så da vi kommer 
gående, dyrepasser Lene og jeg, fra 
indgangen over til Den Arktiske Ring, 
er jeg spændt på at se bjørnene uden 
menneskemylder, helt for mig selv. 
Men jeg må konstatere, at bjørnene 
tilsyneladende ikke har lyst til, hvad 
jeg har lyst til, og tanken strejfede mig  
da indrømmet et øjeblik, hvorfor de 

ikke var der, nu jeg var kommet. 

”Vi går lige ind et andet sted”, siger 
Lene, og jeg følger efter hende i troen  
om, at vi er på vej hen et sted, hvor vi  
kan sidde i fred og ro og snakke om is- 
bjørnenes færden og trivsel. Jeg for- 
tæller hende, hvor begejstret jeg er for  
at møde en dyrepasser, og hvor fedt 
et arbejde, jeg forestiller mig, det er. 

Vi fortsætter ad en sti langs den ydre 
side af  rampen, som fører ned under 
isbjørneanlægget. Vi drejer rundt om  
hjørnet, hvor Lene åbner en port. Først 
nu går det op for mig, at jeg er på vej 
ind til bjørnene, bag om kulisserne. 
Helt tæt på. 

IVAN OG NOEL - TO LEGESYGE 
ISBJØRNE

Min puls kommer lige pludselig op i 
omdrejningerne, da jeg ser den første 
isbjørn gennem tremmerne i denne  
hemmelige del af anlægget, utilgænge- 
ligt for publikum. Kun en meters af-

stand er der mellem mig og landjord- 
ens største rovdyr. ”Hvor er jeg tæt 
på. Hvor er det vildt”, bliver jeg ved  
med at tænke. Så tæt på at jeg kan 
høre isbjørnen ånde og pruste. Jeg kan  
ikke lade være med at gentage det 
overfor Lene, som høfligt, idet hun 
holder pegefingeren op til sin spidsede 
mund, hentyder til, at vi skal dæmpe 
røsten. Ivan, den store han på 600 kg, 
og Noel, hunnen som er knap halv så 
stor, har været adskilt fra hinanden i 
et stykke tid. Først da vi ankommer 
bag om anlægget, lukker Lene Ivan 
ind til Noel. Gensynsglæden er stor 
for isbjørnene. Med hengiven snusen 
og nysgerrig undersøgen, som kun kan  
tyde på kraftigt afsavn, snor de sig 
rundt og op ad hinanden for at hilse 
på deres partner. Selvom isbjørnen 
er solitær ude i naturen, kan disse to 
bedst lide at holde sig til hinanden. 
”De har boet sammen i flere år, fra 
før de var kønsmodne”, fortæller Lene. 
Men de skal altså vænne sig til ikke at  

I februar i år åbnede isbjørnenes nye anlæg  
i Københavns Zoologiske Have som en del af Den Arktiske Ring.  
Den store polarbamse har nu langt om længe fået mere plads  

og mere stimulerende omgivelser. 

Tekst: Julie Schoos

 På billedet kan man tydeligt se et mørkt skær rundt om isbjørnens snude. Isbjørnens hud er nemlig sort inde under 
 den hvide pels, og det var længe opfattelsen inden for videnskaben, at det skulle hjælpe polarbeboeren med at op- 
 tage varme fra solens stråler. Men der består stor uenighed hos biologer om hudfarvens betydning og funktion.  
 Foto: Mandy Pittman
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være sammen hele tiden, for Ivan og  
Noel skulle gerne parre sig og forhåb- 
entligt lave en lille ny. Og ”når hun skal  
i fødehule, så må han ikke komme ind”, 
forklarer Lene. 

For et år siden var der allerede håb om  
at se Noel drægtig, da isbjørnene par- 
rede sig for første gang. Desværre blev  
det dengang ikke til noget. Men Ivan 
og Noel fylder kun henholdsvis 8 og 7 
år i år, og isbjørne kan blive op til 35 
år gamle. De har altså masser af tid.

Og de to kæmper er heldigvis meget 
legesyge, og det er et godt tegn for 
parring. ”Jeg synes, de er specielt lege- 
syge nu her i denne [forårs]sæson, 
hvor de jo lægger op til parring”, be- 
mærker Lene. Det store anlæg byder 
bjørnene således en fantastisk lege- 
plads. ”De kan rigtig godt lide at lege”,  
siger hun. ”Og det er rigtig fedt, at vi 
kan byde dem det bassin derude, så 
de også kan få svømmet, og de kan 
lide at lege med ting i vandet, som de 
kan tumle rundt med”, fortæller Lene, 
”det er god adspredelse”. Går man 
igennem Den Arktiske Ring, kan man 

da også få øje på nogle afgnavede 
hestehoveder, som ligger på bunden 
af bassinet - legetøj, som lige akkurat 
kan holde til en isbjørns kræfter.  

MILJØBERIGELSE FOR ET RIGERE 
LIV I FANGENSKAB

Der er mange nye elementer ved det  
nye anlæg, som kommer isbjørnene til  
gode, og som ikke var i det gamle an- 
læg. ”Sådan nogle helt simple tiltag 
som ”wires”, hvor vi kan hænge ting  
op på, og substratlommer, som bruges  
til for eksempel afføring fra planteæd- 
ere, som næsehorn”, opremser Lene. 
”Så lugter det som om, at der har 
været næsehorn i deres anlæg”, for 
klarer hun. ”Vi gør rigtig meget med 
duft”, fortsætter hun, ”vi bruger rigtig  
mange krydderier og parfumer og alt  
muligt for at stimulere deres natur-
lige adfærd”. Hun understreger, at det  
nye anlæg gør disse former for miljø- 
berigelse meget nemmere, idet dyre-
passerne kan fylde substratlommerne 
ud med forskellige dufte og godbidder,  
som isbjørnene så kan snuse sig frem 

til. ”Har du en hund for eksempel, er 
det meget mere udfordrende for den 
at snuse rundt i haven, end bare at gå  
en lang tur [hvor den ikke får snuset 
til ting]”, illustrerer Lene. ”Den bliver 
meget mere træt ved at bruge sin næse  
end ved at bruge sine ben. For når et  
dyr bruger næsen, så skal det også til 
at finde ud af: hvad er det her? Hvor- 
imod, hvis dyret bare løber en tur bliver  
det ikke stimuleret på samme måde,” 
forklarer hun. 

Det nye anlæg øger altså isbjørnenes 
velbefindende ved at byde på en stør- 
re, sanselig udfordring. Men et andet  
vigtigt middel, som dyrepasserne gen- 
erelt benytter sig af, er træning. 
”Træning stimulerer dyrene meget, og 
bjørnene vil rigtig gerne lege, så det  
er også at bruge dem på en god måde” 
siger Lene. ”Og det [træning] er også 
for, at vi kan komme tættere på  dyrene,  
således at vi kan få dem til at sætte 
deres poter op [på tremmerne]  eller 
få dem til at åbne munden, hvis der 
består mistanke om noget”, forklarer 
hun. ”Hvis man kan konstatere et pro- 

”TRÆNING STIMULERER DYRENE MEGET, OG BJØRNENE 
VIL RIGTIG GERNE LEGE, SÅ DET ER OGSÅ AT BRUGE DEM  
PÅ EN GOD MÅDE”

 Isbjørne elsker vand og kan svømme lange afstande i deres naturlige miljø. Selv biologer er uenige, om isbjørnen 
 er et vand-eller landdyr. Foto: Eva Egelyng Sigsgaard
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blem uden at bedøve dyret, så er man  
meget bedre stillet end, hvis man først  
skal lægge det ned. Det er meget be- 
sværligt at bedøve isbjørne, og det er  
heller ikke særlig rart for dem at blive  
pilet (bedøvet via pil, red.)”, tilføjer hun.  
At skyde en bjørn på 600 kg resulterer 
i et højt brag af et fald, og oplevelsen  
er i sig selv en prøvelse for dyret. Det 
er som regel dyrlægen, som bedøver 
de behårede patienter, mens dyrepas- 
serne træder i baggrunden. Dermed  
bevarer de dyrenes tillid og fortrolig- 
hed. ”De skal vide, at jeg aldrig kunne 
finde på at gøre dem noget”, fastslår 
hun. 

ALT TAGER TID

”Bjørnene er ikke helt vant til og tryg- 
ge ved det nye anlæg endnu”, svarer 
Lene på mit spørgsmål om, hvordan 
isbjørnene har det i det nye anlæg i 
forhold til det gamle. ”Det er stadig 
lidt specielt for dem, og de skal lige 
finde deres plads derude i forhold til 
hinanden, anlægget og fodringen”, 
siger hun. ”Vi har haft nogle proble-

ISBJØRNEN

• er verdens største landlevende rovdyr, og hannen er 3 m  
 høj, når den rejser sig op på bagbenene.

• er solitær i naturen.

• vandrer over 5.000 km om året for at finde føde, som  
 hovedsageligt består af sæler.

• kan lugte sin mad på 1 kms afstand og ligger tålmodigt  
 på lur efter sæler flere døgn i træk.

• er godt tilpasset både det barske og kolde land- og vand 
 miljø i sine naturlige omgivelser. Den er god til at holde  
 på varmen ved hjælp af sit tykke spæklag og sin kraftige 
 pels, og den yderste del af pelsen holder vandet ude, når  
 den er ude og svømme.

• har nyrer, der minder om en delfins nyrer. De er tilpasset  
 vandmiljøet og muliggør, at isbjørnen kan svømme meget 
 langt - flere hundrede kilometer i træk.

• kan svømme op til 10 km i timen. Dækhårene i den ydre  
 pels er hule og fyldt med luft og giver isbjørnen opdrift.

 Ivan og Noel elsker legetøj, men dyrepasserne skal finde på ting, som kan holde til
 isbjørnenes kræfter. Man skal derfor ikke undre sig, hvis man går igennem Den Ark- 
 tiske Ring og pludselig opdager hestehoveder på bunden af bassinet. Legetøj får da  
 en helt ny dimension. Foto: Julie Schoos
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mer med, at bjørnene har trukket sig 
tilbage, og at folk så er blevet skuffet 
over, at der ikke er nogen bjørne der- 
ude i det nye anlæg”, forklarer hun. 
Dyrepasserne har derfor lukket de fem  
eksisterende baghuler, men til gengæld 
er der adgang til det gamle anlæg, 
hvor især hunnen, Noel, godt kan lide  
at søge hen endnu. ”Vi gør det så lidt  
attraktivt for dem at opholde sig i ‘bag- 
gården’, og så kan de stille og roligt 
patruljere deres område og beslutte 
sig til, hvor de vil være uden at blive 
stresset over, at der er lukket af”, for- 
tæller Lene. Isbjørne råder jo over 
store territorier ude i naturen. ”De har 
det bedst med at kunne være på hele 
deres territorium”, forklarer Lene og 
henviser til det gamle anlæg, som 
derfor nu er del af det nye. 

Der er således adskillige ting ved det  
nye anlæg, som er fremmede for bjørn- 
ene endnu, og som de først lige skal 
vænne sig til. Og som jeg kan forstå 
på Lene, har polarkæmperne brug for 
at bestemme deres helt eget tempo 
og skal ikke tvinges til at holde af et  
sted med det samme, for de har deres  
helt egne personligheder og forskel- 
lige behov. ”[Tilvænningen] er en grad- 
vis proces, og der er lang vej”, bemær- 
ker hun. Det er som om isbjørnenes 
bestandige størrelse genspejler sig i  
deres stædige temperament. Lige så 
store de er, lige så megen tid behøver 
de for at lære nye forhold at kende. 

”Men på sigt”, smiler Lene, ”på sigt 
bliver det her rigtig godt!” 

”ISBJØRNENE VÆNNER SIG LANGSOMT TIL DERES NYE ANLÆG.

ISBJØRNENE ER VANEDYR. BJØRNENE ER RIGTIG GLADE FOR DEN  
ARKTISKE RING, MEN I PERIODER SØGER DE TRYGHED I ANLÆGGETS 
BAGGÅRD ELLER I DERES GAMLE ANLÆG.

HVIS DU DERFOR OPLEVER, AT DE IKKE ER I DEN ARKTISKE RING,  
ANBEFALER ZOO, AT DU NYDER DE MANGE ANDRE DEJLIGE DYR OG 
KOMMER TILBAGE SENERE PÅ DAGEN. SÅ ER DEREN GOD CHANCE  
FOR AT SE ISBJØRNEN.

	Informationsskilt i Københavns Zoologiske Have uden for Den Arktiske Ring.

 Dyrepasser Lene hilser på hunnen Noel i ”baggården” – den for publikum 
 utilgængelige del af anlægget. Foto: Julie Schoos

 Ivan og Noel hilser nysgerrigt på hinanden efter at have været adskilt i en 
 stykke tid. Isbjørnene holder meget af hinandens selskab, men dyrepasserne 
 skal gradvis vænne dem til ikke at være sammen hele tiden, for hvis det  
 lykkes bjørnene at parre sig i år, skal hunnen Noel i fødehule – alene. 
 Foto: Julie Schoos
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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 15. OKTOBER 2013 - og få den udgivet i næste 
nummer af Habitat, der udkommer til descember 2013.

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
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A NEW INITIATIVE  
FOR REDUCING  
HUMAN-LION CONFLICTS
Text Niels Mogensen

Human-lion conflicts are 
an age old problem but 
have become more intense  
during the last few decades  
causing the lion population  
to dramatically decrease. 
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Reasons for this increased intensity include human popu- 
lation increase, habitat loss, and decreasing prey base to 
name a few. Human-lion conflicts are an age old problem  
but have become more intense during the last few de- 
cades causing the lion population to dramatically decrease. 
Reasons for this increased intensity include human popu-
lation increase, habitat loss, and decreasing prey base to  
name a few. The conflicts often occur at night when live- 
stock, i.e. cows, sheep and goats, are injured or killed 
inside their enclosures. In the Masai Mara thorn bushes 
were traditionally used to create an enclosure to protect 
the livestock, and more recently wood has been used to 
create the enclosures. However, such structures are in- 
sufficient to protect livestock from lions and hyenas, as 
 they can easily penetrate these poorly constructed 
“fences”. Alternatively, the predators can scare the live-
stock from the outside, making them panic so that they 
stampede out of the enclosures. Consequently, lions and 
hyenas have no problem injuring or killing the livestock 
for an easy meal. 

Such attacks often lead to retaliation by the Maasai peo-
ple who kill the predators in revenge, either on site or by 
tracking them down. Often, it is not the guilty lion that is 
killed, in fact, any will suffice. 

EXPENSIVE SOLUTIONS AND TERMITE PROBLEMS

A common solution to this problem is to help secure the 
livestock enclosures with proper fences and poles, the so  
called Predator Proof Bomas (PPB) approach (boma is the  
East African term for livestock enclosures). Basically, wood  

 A dead lion as a result of retaliation. 
 Foto: MNLP project assistent Dominic Sakat

 Sheep killed after lions attacked the Maasai village.
 Lions and hyenas sometimes kill many sheep and goats  
 at a time, either directly or by the sheep crushing each  
 other, only eating or leaving with a few. 
 Foto: MNLP project assistent Dominic Sakat.

 A poorly constructed livestock enclosure.
 Foto: MNLP project assistent Dominic Sakat
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posts are placed one meter apart covered with a chain lin- 
ked fence. In most of these schemes, the costs are shared  
between the local families and the person or organisation 
who is providing the materials. This has proven quite suc- 
cessful in preventing lions and hyenas from getting access 
to the livestock, and thus preventing retaliation. However, 
these PPB’s are expensive to set up, as is the transport for  
getting the equipment to the urban areas. Another pro- 
blem is acquiring sustainable wood posts that cannot be 
degraded by termites and thereby rot. The best poles to 
use are cedar posts, as they are cheap and the wood is 
very hard and impenetrable to termites. However, this 
wood is illegally harvested from the Mau forest in Kenya, 
which is having a devastating effect on the forest. An alter- 
native is to use gum poles, but they are significantly more  
expensive and require chemical treatment in order to pro- 
tect them from being eaten by termites – however, even 
with treatment these poles do not last long. 

AN EFFECTIVE SOLUTION: FLASHING LIGHTS

An alternative solution to the PPB was invented in 2011 by  
an 11-year old Maasai boy called Richard Turere. Richard 
and his family live right on the edge of the Nairobi National  
Park in Kenya. Richard is responsible for herding his fam-
ily’s livestock but being so close the National Park puts his  
family’s cattle right in the path of lions and every month 
they were losing cows, sheep and goats. However, Richard 
observed that the lions never struck the livestock enclo- 
sures when someone was awake and walking around with 
a flashlight. He then had the idea that by attaching flash- 
ing light bulbs around their livestock enclosure, they would  
simulate people walking with flash lights patrolling around 
the enclosure. 

Richard therefore took the LED bulbs from broken flash-
lights and rigged up an automated lighting system of four  
or five light bulbs around the livestock enclosure. The  
bulbs were wired to a box with switches, and to an old car  
battery that operates the family’s television set.  

To date, there have been no attacks on the Turere’s live- 
stock at night, proving the lighting system extremely ef- 
fective. The system, now called Turere Lights, has been 
modified to using proper LED lights which are connected 
to a solar powered battery charged by a small solar panel.  
Turere lights have since been set up in different parts of 

Kenya where lions frequently attack livestock enclosures. 
The Mara-Naboisho Lion Project was asked to locate a  
frequently predator hit livestock enclosure to set up a trial  
system. Thereby, the first of its kind was set up in Decem- 
ber 2012 in the Maasai Mara, not far from Naboisho Con-
servancy. So far it has proven 100 % effective. 

The Turere light system is much cheaper than fencing with  
poles and a lot easier to transport. To build a PPB costs 
1,000 - 1,500 USD whereas one Turere light unit costs a- 
round 250 - 300 USD. The plan is to set up many more 
lighting systems in the communities in the Mara area. If we  
prevent lions and hyenas from injuring or killing livestock, 
we are one big step closer to preventing retaliations and 
thus saving these important predators.

 A LED light bulb from the Turere lights on the trial 
 enclosure in the Maasai Mara. Foto: Niels Mogensen
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 Richard Turere – the inventor of the lighting system on bomas for better protection of livestock against predators
 Foto: Paula Kuhumbu, Wildlife Direct
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The bio-based economy or bioeconomy is meant as a 
contrast to our fossil fuel economy. The last 200 years of 
growth and development is to a large extent based on oil 
or gas, in the form of e.g. gasoline, fuel oil, diesel used as  
energy sources for transportation, electricity or heating 
and derivates that goes into a wide range of chemicals 
and materials, that we use in our everyday life. Many of 
the petrochemicals find their way into wrapping of foods 
(e.g. as plastic bags, foams, vita wrap), beauty products 
(have a look on the back of your shampoo, tooth paste, or  
lotion), or other materials and structures (e.g. nylon clothes,  
plastic for computers and other hardware casings). 

The global oil reserves are shrinking and getting harder 
and harder to extract. The access to cheap energy and 
fossil based products is getting more expensive and the 
challenge of feeding and catering for a population of 9 
billion people in 2050 has been widely recognized as one 
of the grand challenges humans face, while continuing to  
sustain ecosystems that provide for all the services that  
our economy currently is not taking into account. The link  

Text and photos: Dennis Lisbjerg

� 

Especially in Europe there are talks about a future “bioeconomy”, and last year while Denmark 
had the EU Presidency, the Bioeconomy Strategy for Europe was adopted. – But what does bio- 
economy mean? – Is it just another buzzword for business-as-usual? - Or are there some real 
perspectives to it? Only time will tell, but here are some deliberations as to why it could be the 
beginning of a new era, or why it might fail. It requires a difficult change and is not a quick fix  
for solving all societal challenges in ensuring future prosperity while safeguarding rich ecosys-
tems and ample space for wild animals and plants.

between human prosperity and degradation of ecosystems  
is widely recognized though it is debated as to how closely 
they are linked, and if/how the link can be broken. 

AN OLD PHENOMENON AS A WAY FORWARD

Shifting our economy into a bioeconomy is seen as a way  
forward. The bioeconomy refers to economic activity stem- 
ming from bio-based material, being directly from harvest- 
ed natural resources (wood, plants or animals) or bioengi-
neered in a lab or from industrial-like processes that find 
their way into our living.

As such, the bioeconomy is not a new phenomenon; it is 
probably the oldest! Our ancestors developed their first 
businesses based on exploiting biological resources, such 
as agriculture and forest products. However, research and  
understanding of life sciences has made giant leaps for- 
ward since the first grasping of the fundamentals in gene- 
tics and cell biology. A great diversity of biotechnology 
industries are emerging that specialize in bio-based pro- 
cesses, e.g. biochemistry, molecular biology, microbiology,  
pharmacology, protein chemistry, cytology, immunology, 
neurobiology and synthetic biology. These new biological  
engineering disciplines attempt to modify and control bio- 
logical systems to optimize existing systems, to replace 
or sustain chemical and mechanical processes, or to build 
systems from ground up, that mimic biological systems in 

 Tourism can provide a longterm steady income for local 
 communities having intact ecosystems, instead of e.g. 
 the one-off profit made in destruction for timber or  
 housing development projects. E.g. the Nairobi National 
 Park in the outskirts of the city has more than 100.000 
  visitors per year.
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order to create new products. Based on the vast amount 
of data that are currently made available on a daily basis 
about the genomes of organisms, we sit on a huge data-
bank that we have only just started to exploit! 

We are now getting able to produce the strong spider 
threads that outperform steel wire or incorporate plant-
like chlorophyll into new systems/products that directly 
utilize the sun as an energy source. New products such 
as bioplastics and biofuels emerge and whole new indu- 
stries are developing. And it is widely believed that the po- 
tential is enormous and could solve many of the current 
and future challenges that humans face.

Thus in recent years several nations are developing bio- 
economy strategies to underpin the transformation, in- 
cluding USA, Finland, Denmark, and last year (February 
2012) the European Commission adopted a new strategy 
called “Innovation for Sustainable Growth: A Bioeconomy 
for Europe” and a large Bioeconomy conference was or- 
ganized in Copenhagen during the Danish Presidency.  

The plan has three key aspects: developing new techno- 
logies and processes for the bioeconomy; developing  
markets and competitiveness in bioeconomy sectors; 
and pushing policymakers and stakeholders to work more 
closely together. The goal is to drive more innovative  
solutions and provide for a low emissions economy that 
include sustainable agriculture and fisheries, food se-
curity, and the sustainable use of renewable biological 
resources for industrial purposes, while ensuring biodi-
versity and environmental protection. 

RISKS OF THE SHIFT

In Europe there is thus an attempt to strengthen research 
funding mechanisms and change relevant policies that are  
central in shifting the current economy mechanisms.  
However, the success of the transformation might not be  
easily achieved. 

And there is also a lot of skepticism, and concern e.g. about  

 Traditional Danish food include several recipes with eel. However, the European Eel fisheries is considered unsustainable.
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potential negative implications arising from the change in  
economic drivers and side-affects from the biotech prod-
ucts themselves. Many NGOs point to one of the key ex-
amples in the outline of the bio-based economy, the bio 
refinery concept, where - as an analogy to the existing 
oil refinery - biomass on a large scale is transformed into 
energy products and several high-value byproducts (bio 
chemicals, food for animals, biomaterials, etc). The fear 
is that a sudden, large increase in demand for biomass 
will lead to landgrapping, uncontrolled resources extrac- 
tion in natural ecosystems (e.g. forests, oceans) and enable 
corporate claims on nature. Also, if farmed crops are uti-
lized for energy, this could lead to higher food-prices and 
hunger crises in poor societies.

It has also been pointed out that many of the new techno- 
logies are risky. The outcome of genetic manipulations, 
nanotechnology and synthetic biology products may af- 
fect or mix with natural genomes and organisms. The po- 
tential detrimental ecological consequences are complete- 
ly unpredictable. Disasters might follow, if ecosystem 
balances are shifted. 

So the question is: Can we afford the risk? – Or, on the 
other hand: Can we afford the risk of not trying to utilize 
the bioeconomy potential?

OVERCOMING THE RISKS AND CHALLENGES

Though the questions are unanswered, there might be 
potential ways forward:

Decoupling energy production from the bio-based sectors 
could provide a solution. If natural grown biomass prod-
ucts were considered high value commodities requiring 
scarce ecosystem services, it should thus be prioritized 
to serve human needs, high-value products and ecosys-
tem functioning. In a bio-based economy, it is not neces-
sarily all products and services that originate from the 
biosphere. E.g. in the RIO+20 outcome it was recognized 
that mining for certain minerals is unavoidable. And in an 
ecosystem perspective, many of the minerals and heavy 
metals can accumulate and need to be neutralized. But 
energy can without any major impact on ecosystems be 
obtained from other renewable sources such as sun, wind 
and ocean currents. Many see energy production as a 

 Maize is being bred or genetically modified to have 
 specific properties that make it possible to grow it in  
 new regimes.
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cornerstone in a bioeconomy, but using existing areas  
of biomass growth for energy purpose would require 
massive areas, and break the fundamental underlying 
principles.

A bioeconomy should be based on the green economy 
principles of sustainable development and in ensuring 
the standing stock of natural capital (to stay in the words 
of economics). In a utilitarian view it means to ensure 
ecosystem goods and services are plentiful and healthy 
for future use. But what are the uses? It could be, that 
it is possible to have local people see the potential of 
greater benefit of keeping an old rainforest on fertile soil 
rather than to clear it for farmland. 

Policies need to be established that put some control on 
demand for natural resources to ensure it is balanced 
with sustainable supply side exploitation. Or implement  
a supply-side management that are easily enforceable 
and incentivized, especially if e.g. biomass is harvested 
to serve energy needs. Otherwise the incentive (short 
term) for the suppliers would always be to overexploit the 
resources – thus harvesting too much, too quick, whether 
it being wood, eel, tuna, shark fins, or orchids.

The incentive to keep existing biota would increase, if 
there is a clear vision of an alternative revenue stream 
from other uses e.g. tourism. The tourism industry is 
increasing, and new conservancies (e.g. the Naboisho 
Conservancy next to Masai Mara) and nationalparks (e.g. 
in Ethiopia) emerge not only for the sake of the wildlife, 
but also for the potential incomes they generate. Another 
example is the “useless” desert along the Rea Sea that in 
recent years has seen a substantial increase in tourism 
due to the warm waters and incredible marine life that 
has been made accessible through the building of mas-
sive hotel complexes at the coastline.  

GOALS OF EFFICIENT AND WASTE FREE SYSTEMS

In the EU bioeconomy strategy it is mentioned that to as-
sess the impact of production one of the methods could 
be the use of Life Cycle Assessments (LCAs). Taking it 
a step further, and aiming at designing cradle to cradle 
systems using a broad-looking economic, industrial and 

 Previously inaccessible desert coastline in Egypt now 
 hold numerous hotel complexes that cater for thou- 
 sands of tourists that enjoy the warm, sunny climate  
 and marvelous marine life.
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social framework would create systems that are both ef-
ficient and almost waste free. 

In this type of economy setting the development of pro- 
ducts based on the famous Monsanto business-model, 
would be unfeasible: They genetically modified a plant 
with a high tolerance to a specific pesticide that they pro-
duce. This is leading to the use of high volumes of pesti-
cides that mix into the surrounding ecosystems. Instead 
the cradle to cradle principles would favor other types of 
products, e.g. a maize that can do nitrification from the 
air as peas and beans (which is currently on the drawing 
board with researchers). A crop like that would be able  
to grow in currently un-arable land, and minimize the 
need for adding fertilizer to the soil.

The bioeconomy may hold prospects for the future, both 
in terms of our societal challenges but also for our much 
needed conservation efforts. But it will require business 
as unusual.

 Collage: A viable Bioeconomy, may need to supplement 
energy production from other renewable resources than 
the living. E.g. sun, wind or ocean currents.
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 Chimpanser
Ikke kun mennesker: 

kan også tænke over at tænke
Tekst: Kathrine Skeie

 Chimp. Axel Foley
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Det har længe været en anerkendt og etableret sandhed: Et af de træk,  
der adskiller mennesker fra dyr, er menneskets evne til at tænke og re 
flektere over egen bevidsthed og tankeprocesser. Den sandhed er inden 
for de senere år blevet udfordret flere gange med heftig debat til følge. 
Og for nylig lykkedes det et hold forskere fra Georgia State University  
og University of Buffalo at bevise, at det med al sandsynlighed ikke kun 
er Homo sapiens, der kan bryste sig af at besidde metakognitive evner  
– chimpanser har dem også.

HVORNÅR OPSTOD DET SELVREFLEKTERENDE SIND? 

Metakognition kan defineres som ”bevidsthed om bevidsthed” eller som “evnen til 
at tænke over at tænke”. Begrebet blev anvendt første gang i 1976 af den ameri-
kanske udviklingspsykolog, J. H. Flavell, der navnlig beskæftigede sig med børns 
kognitive udvikling. Flavell beskrev begrebet således: ”Metakognition refererer til 
en persons viden om egne kognitive processer eller elementer relateret hertil så-
som for eksempel de indlæringsrelevante aspekter af en given mængde informa-
tion eller data. Hvis jeg for eksempel bemærker, at det er sværere for mig at lære 
A end B, eller hvis det falder mig ind at dobbelttjekke C, førend jeg accepterer det 
som fakta, så er det metakognitive evner, jeg benytter”.

De chimpanser, der deltog i metakognitionsforsøget, bor til daglig på Georgia State 
Sprogforskningscenter, hvor de har lært at benytte et avanceret sprogsystem, der 
gør dem i stand til at kommunikere med forskerne ved hjælp af symboler. Denne 
evne til at kommunikere giver forskerne en enestående mulighed for at undersøge, 
i hvor høj grad chimpanser, der stadig har 99 % af deres DNA til fælles med men-
nesker, er bevidste om deres egen bevidsthed.

Svaret, siger forskerne, er afgørende betydning for vores forståelse af, hvornår i 
menneskets evolutionære historie det selvreflekterende sind er opstået.

FRUGT, FEJL OG FIDUSER 

I forsøget anvendte forskerne et skjul, hvor de placerede frugt, så det ikke kunne 
ses udefra. Når et stykke frugt var blevet gemt af vejen, blev chimpanserne bedt 
om at fortælle forskerne, hvad det var for en slags frugt, der lå i skjulet: Hvis det 
var en banan, der var tale om, skulle de trykke på banan-symbolet, hvorefter de 
modtog bananen som belønning.

For at kunne svare rigtigt, var det naturligvis en forudsætning, at chimpanserne 
på forhånd vidste, hvilken slags frugt, det handlede om, og det gjorde de ikke altid.  
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I nogle tilfælde lod forskerne chimpanserne få et glimt 
af frugten, før den blev gemt, men i andre tilfælde fik de 
enten ikke lov til at se noget, eller de fik lov til at se noget 
frugt, men uden at de kunne observere, hvorvidt det var den 
samme frugt, der blev lagt i skjulet. I de tilfælde, hvor chim-
panserne enten ingen information havde, eller hvor informa-
tionen var ufuldstændig, var der kun én måde at få vished 
på, nemlig at undersøge gemmestedet først.

VED, HVORNÅR DE SKAL “RINGE TIL EN VEN”

Chimpansernes reaktionsmønster viste sig at være yderst 
konsekvent. Når chimpanserne på forhånd vidste, hvilken 
frugt, der lå i skjulet, trykkede de straks på den tilsvarende 
knap. Men når de var i tvivl, det vil sige, når de var bevidste  
om, at de enten ikke kendte svaret, eller at de var i tvivl om  
svaret, så valgte de at undersøge sagen, før de vendte til- 
bage og trykkede på knappen.

I følge forskerne demonstrerer chimpansernes opførsel, at de 
er i stand til at kontrollere deres informationssøgning på en 
måde, der gør dem i stand til at udvikle intelligente reaktion-
smønstre. Det resultat indikerer på det kraftigste, at chim-
panser besidder metakognitive evner, der i høj grad ligner 
menneskers.    

DEN VISE ABE

Mennesker, der beskæftiger sig med metakognitive process-
er, har længe ment, at metakognition er begrænset til den  
sapiente race, altså Homo sapiens. Ordet sapient stammer 
fra det latinske substantiv sapientia, der betyder ”visdom”. 
Og det er nutidsformen af det nærliggende verbum sapere, 
der betyder noget i retning af ”at smage, at være klog, at 
vide”, der har givet ophav til det latinske navn, som Carl Lin-
naeus’ gav menneskeracen. I første omgang havde Linnaeus 
ellers besluttet sig for Homo diurnus, ”dagens mand”, men 
efter yderligere overvejelser kom han frem til, at menneskets 
vigtigste karaktertræk måtte være visdom, og han omdøbte 
derfor menneskeracen til Homo sapiens. Det navn, Linnaeus 
valgte, understregede en opdeling i ”mennesker og dyr”, der 
var baseret på menneskets unikke kognitive evner. I dag peger  
forskningen i stigende grad på, at denne opdeling ikke er nær  
så entydig, som alle engang gik og troede.

KILDER:

Georgia State University (2013, April 3). Chimps: Ability to ‘think about thinking’ not limited to humans. ScienceDaily.  
Retrieved April 12, 2013, from http://www.sciencedaily.com /releases/2013/04/130403141442.htm

Lewis, C.T. and Short, C. (1963). Latin Dictionary. Oxford University Press

M. J. Beran, J. D. Smith, B. M. Perdue. Language-Trained Chimpanzees (Pan troglodytes) Name What They Have Seen 
but Look First at What They Have Not Seen. Psychological Science, 2013; DOI: 10.1177/0956797612458936

http://www.sciencedaily.com<00AD>/releases/2013/04/130403141442.htm
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 Chimp looking up. Tambako the Jaguar
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SUPPE PÅ 100 MIO. HAJER OM ÅRET 

Den vedvarende efterspørgsel på hajfinne-suppe, der i Kina er en eftertragtet 
delikatesse, betyder, at der stadig forsvinder et svimlende antal hajer fra øko- 
systemerne hvert år. De bedste bud, publiseret i Journal of Marine Policy, ligger 
mellem 63 og 273 mio. for året 2010 - det runde tal 100 mio. er således en me- 
dianværdi, men alligevel det bedste bud på ekstraktion af hajer fra havet. 

Konsekvenserne af tabet af havets topprædatorer på denne skala, er endnu 
kun gætværk.

DZS foreslår, at man introducerer kineserne til forloren-hajfinne-suppe. Det har 
virket fint herhjemme med skildpadde, så hvorfor ikke hajfinner? 

FØRSTE BUD PÅ 'STJÅLNE ABER' 

Great Apes Survival Partnership (GRASP) er som de første kommet med et bud 
på, hvor mange menneskeaber der forsvinder fra naturlige habitater i Afrika 
og Sydøstasien som følge af indfangning og salg. Det forsigtige bud lyder på  
at 22.200 aber siden 2005 er gået til grunde som følge af indfangning.  

Rapporten fremhæver, at den illegale handel i stigende grad er organiseret og 
foregår på stort set samme måde som narkotika og våben. 

Habitat-tab på 2-5 % årligt betyder, at der i 2030 kun vil være 10 % af det 
nuværende habitat tilbage til de store menneskeaber.  

KAVIAR-GATE

I Missouri, USA, har en undercover aktion afsløret en international handel med 
falsk kaviar. Da efterspørgslen er stigende, og bestanden af belugastør (Huso 
huso) forsvinder, viser det sorte marked interesse for Amerikansk spadestør 
(Polyodon spathula), idet rognen fra denne fisk let lader sig forveksle med den 
ægte vare.   

Arten, der har eksisteret siden før dinosaurerne, findes nu kun i to varianter; 
én i Mississipi River og en anden i Kina. Sidstnævnte er ikke set i årevis, og be- 
standen er muligvis allerede fisket helt væk. 

Spadestøren findes i ferskvand og har langsom reproduktion, da hunnerne først 
 bliver kønsmodne efter 8-10 år. 

TANZANIA TOPEMBEDSMAND STRITTER IMOD RØDLISTING AF LØVER

Hvis løverne bliver rødlistede af den amerikanske Fish and Wildlife Service, kan 
de amerikanske jægere ikke længere indføre deres trofæer. Dermed forsvinder, 
iflg. Alexander N. Songorwa, Director of Wildlife, Ministry of Natural Ressources 
and Tourism, indtægtsgrundlaget for 26 private og community-ejede reservater 
i Tanzania.     

KORT NYT
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 Shark fins. Foto: Choo Yut Shing. (Flickr - Creative Commons)
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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 
vores fagmedlemmer tæller selskabet også støtte-med-
lemmer, 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 plan-
lagt og udført Kipini-ekspeditionen, der i 2007 kortlagde 
den biologiske mangfoldighed af pattedyr og  
fugle i Witu-skoven i Kenya. DZS udgør desuden den 
danske platform for Mara-Naboisho løveprojektet i Naboisho 
Conservancy ved Masai Mara reservatet i Kenya med DZS 
fagmedlem og biolog Niels Mogensen i spidsen. Løvepro-

jektet arbejder 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-projek-
ter.

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 
ligeledes mere end velkomne i foreningen - vi kan da 
danne et solidt grundlag for projektet, både formidlings- 
og fundraisingmæssigt, og samtidig kan vi tilbyde et 
professionelt og fagligt 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 ønsker 
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
http://www.zoologiskselskab.dk
https://www.facebook.com/groups/7720519962
http://www.zoologiskselskab.dk/Projekter
http://www.mnlp.org/
mailto:info%40zoologiskselskab.dk?subject=
http://www.zoologiskselskab.dk 
http://www.facebook.com/groups/7720519962/
mailto:info%40zoologiskselskab.dk?subject=
https://www.facebook.com/groups/7720519962
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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 medlemskab 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 overførslen.

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.

FR
A 

  M
IG

TI
L 

  D
IG

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. 

GIV ET MEDLEMSKAB
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Medlemmer af foreningen vil ved indmeldelse helt 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.

Få fingrene i vores
flotte gadgets!

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 nøgle-
ringe + 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 angivelse 
af dit fulde navn i tekst-feltet. Skriv en mail til info@zoologiskselskab.dk med din bestilling (antal, type produkt/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! 
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Vi har t-shirts med logo, forskellige postkort  
og magneter, nøgleringe og klistermærker.

POSTKORTNØGLERING

KLISTERMÆRKER

MAGNETER
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SÅDAN BLIVER DU MEDLEM
I DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

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 gadgets (se evt. s 96-97) 
Glæd dig!

HVILKET SLAGS MEDLEMSKAB?

Du kan vælge mellem 2 typer medlemsskab: fagmedlem 
eller støttemedlem. Fagmedlemmer er dig, som har en 
baggrund eller viden inden for vilde dyr, biodiversitet og/
eller naturbevarelse, hvor støttemedlemmer er dig, der 
blot ønsker at støtte op om vores arbejde. Derudover har 
du valget mellem at betale et årligt kontingent på 100 kr  
for et almindelig kontingent eller 250 kr (eller valgfrit der- 
over) 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 planlægningen 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.

Meld dig ind HER

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.

Med et medlemskab vil du være den første til at mod-
tage Habitat i din indbakke, når det udkommer (2 gange 
årligt). Desuden bliver du inviteret til vores arrangementer 
til fordelagtige priser. Vores medlemmer får derudover 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 

10% 
rabat!

DZS-medlemmer får 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.

http://www.zoologiskselskab.dk
mailto:medlem%40zoologiskselskab.dk?subject=
http://www.zoologiskselskab.dk/bliv-medlem
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