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Den nye epoke – Antropocæn, menneskets tidsalder. Det er blevet fore- 
slået at kalde denne tidsalder for antropocæn, da den menneskelige 
påvirkning på Jorden har tiltaget siden den industrielle revolution.  
Vi rydder, bygger og fylder – ofte på bekostning af naturen. I denne 
tid er især urbanisering et begreb vi har brugt meget. Byerne vokser, 
og det meste land omkring byerne, især i Danmark, er mærket af os  
mennesker. Som David Attenborough siger i den nye Planet Earth 
II – byer er den nyeste form for habitat. Flora og fauna er nødt til at 
omstille sig for at overleve i ’vores’ verden. Men vi kan også fremme 
deres kamp for liv. 

I dette nummer af Habitat kommer vi igennem en række eksempler 
på hvordan vi lige nu fremmer naturen, selv i de habitater, som virker 
sværest – byer. Læs også om hvordan du, som borger kan få glæde og 
gavn af naturen i dette nummer, hvor Peter Søgaard med eksempler 
fra Aarhus Kommune illustrerer hvordan. Du kan også få en større 
forståelse for hvordan myrer og menneskers forhold er og kan være. 
Myrer, som klarer sig ret godt i den antropocæne tidsalder, kan blandt 
andet bruges, som plantevogtere fremfor sprøjtemidler. Mange dyr 
har mange gode egenskaber, som vi kan gøre gavn af – for eksempel 
så kan du læse om hvordan ræveurin kan mindske påkørslen af hare- 
killinger og rålam. 

Her er også historier om hvad vi fortsat ikke ved så meget om såsom 
hvilken effekt har det egentlig på naturen, at vi bringer nye gæster med 
os under transport af varer? Og hvordan redder vi Danmarks eneste 
endemiske vertebrat? Derudover er der også et rejsebrev, hvor man 
kan få inspiration til nye oplevelsesrejser – rejs ud og prøv, at være en 
del af dyrenes hverdag, for eksempel som frivillig. 

I Habitat 14 får du både en idé om, hvad der bliver gjort for naturen, 
hvordan naturen kan være til glæde for dig, hvordan vi kan have gavn 
af naturen og dens væsener, samt de spor vi fortsat sætter på naturen. 

God jul og god læselyst
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VI ARBEJDER FOR EN FARVERIG FREMTID

Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk  
og fagligt funderet organisation med fast fokus på 
bevarelse af vildtlevende dyr og deres levesteder i 
områder, hvor naturen er under særligt stort pres.

Selskabets faglige fundament består af personer 
med viden om zoologi, makroøkologi, adfærdbiologi, 
geografi og naturforvaltning. Foruden vores fagmed- 
lemmer tæller selskabet også støttemedlemmer,  
der ønsker at slutte op om foreningens arbejde. 
Selskabet drives af en frivillig indsats fra vores  
engagerede medlemmer. 

Siden foreningens start i 2004 har DZS haft fokus på  
at formidle emner inden for dyreliv, biodiversitet og  
naturbevarelse gennem vores hjemmeside, Facebook 
og magasinet Habitat. Fra tid til anden afholder vi  
arrangementer. 

Dansk Zoologisk Selskab (DZS) er en demokratisk og fagligt funderet  
organisation med fast fokus på bevarelse af vildtlevende dyr og deres  

levesteder i områder, hvor naturen er under særligt stort pres.

Vi er også med i felten og bidrager selv til at øge viden  
for naturens bevarelse. I 2007 udførte DZS Kipini-
ekspeditionen med kortlægning af den biologiske 
mangfoldighed i Witu-skoven i Kenya, mens vi også 
bakker op om Mara Lion Project ved Masai Mara 
reservatet i Kenya.

Vi byder nye medlemmer meget velkomne i DZS.

Sponsorater og andre bidrag til foreningens arbejde  
vil blive modtaget med stor værdsættelse og tak. 
Kontakt os, hvis du eller dit firma ønsker at donere 
penge til foreningen.

Læs meget mere og meld dig ind på vores hjemme-
side www.dzs.dk eller kontakt os på info@dzs.dk 

...og følg os på Facebook og linkedin
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DA NATUREN  
KOM IND MED 
FIRETOGET

Tekst: Peter Søgaard, biolog i Aarhus Kommune

Naturen i Danmark er trængt på hjemmebanen 
i det åbne land, hvor intensiv dyrkning i sig selv 
lægger beslag på meget store arealer. De dyrkede 
arealer og den manglende pleje påvirker resten 
af landets natur i en forkert retning. Byer er med 

tiden blevet et ”helle” for mange af det åbne lands 
arter, der i byrummet finder habitater, som ligner 
dem, de kommer fra, men som der bliver længere 
og længere imellem. Andre arter ændrer levevis 
og tilpasser sig nye menneskeskabte habitater.

Klimabassinet i Mejlgade i Aarhus. 
Bassinet er helt nyetableret og kan 
håndtere regnvandet fra alle tagflader, 
der vender ind mod gården. Samtidig 
tilbyder bassinet levesteder til hjem-
mehørende dyr og planter. Det fad-for-
mede indløbsmodul sikrer, at bassinets 
biologi ikke forstyrres af turbulens ved 
intensive regnskyl og skybrud. Foto: 
Casper Tybjerg og Amphi Consult
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Byen er menneskedyrets primære habitat,  
men mennesket er også natur. Talrige 
undersøgelser viser, at mennesker trives 
bedst ved at leve i nærheden af natur og 
med nem adgang til den. Byens natur 
synes ved første øjekast lille, men kigger 
man nærmere efter, rummer byen over-
raskende naturoplevelser, og et anseeligt 
antal arter kan trives på selv de mest by- 
påvirkede lokaliteter. 

BYENS NATURTYPER 
Enhver kan forestille sig en smuk strandeng med 
vidtstrakte klitrækker i det fjerne og havets brusen  
i horisonten og glæde sig over det mere eller mindre 
skjulte liv, der findes her, som f.eks. den smukke 
grønbrogede tudse. Strandengen er et perfekt leve- 
sted for denne art, da her er sparsom vegetation, 
sandet og stenet jordbund og tilpas med små lav-
vandede, sommerudtørrende vandhuller uden fisk. 

Knap så naturskønne arealer kan man finde langs 
Øresund på Amager ved lufthavnen i Kastrup. Her 
finder man et restlandskab af ubrugte arealer, ned- 
lagte industrier, efterladte byggegrunde og opbrudte 
betonflader, men den grønbrogede tudse er åben-
bart ligeglad med det slidte udtryk, for her trives 
den fint i stort antal. Hvad dette landskab mangler 
i naturskønhed, har det til gengæld i udbuddet af 
fugtige, mostilgroede sprækker, sparsom bevoksning  

og små midlertidige vandpytter. Så længe der ikke 
er voldsom biltrafik, er det fint nok for den grøn-
brogede tudse.

Godsbanen i Aarhus er et andet godt eksempel. 
Hvem havde forestillet sig, at et areal, som gennem 
årtier har været travl terminal for DSB’s godstrafik, 
kunne blive et hotspot for biodiversitet? Og så i hjer- 
tet af landets næststørste by, som for tiden vokser 
med eksplosiv hastighed med adskillige tusinde til-
flyttere årligt. Ikke desto mindre har Naturhistorisk 
Museum i samarbejde med frivillige fundet langt 
over 500 arter på det lille areal. Nogle ret alminde- 
lige, men også arter, som man ellers skal lede længe  
efter i det åbne land, som eksempelvis den lille 
edderkop rubinrød seksøjespinder. Placeringen, 
samt drift og vedligehold, af godsbanearealet har 
resulteret i et åbent, soleksponeret, stenet og tørt  
landskab, som der ikke findes mange steder i landet.  
Her trives mange af de arter, som mangler levesteder  
uden for byen.

Og sådan er det med mange af det åbne lands op- 
rindelige naturtyper. De findes ikke længere eller 
er så stærkt påvirkede af intensiv anvendelse, at de 
hjemmehørende arter ikke kan overleve. Det kan 
de til gengæld i byen, hvor murværk giver husly til 
varmeelskende insekter, og vidtstrakte villakvarterer 
tilbyder gode erstatningslevesteder for de fugleart- 
er, der før holdt til i agerlandets levende hegn og  
buskads. Så hvordan kan vi gøre levestederne endnu  
bedre og samtidig selv få maksimal glæde af tilflyt-
terne fra landets oprindelige natur?

KLIMATILPASNING OG MERE NATUR
Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed,  
at det regner hyppigere og voldsommere end tid- 
ligere. Samtlige klimamodeller konkluderer, at vi 
kun har set starten af, hvad der er i vente som 
følge af den globale opvarmning. 

 Godsbanen i det centrale Aarhus. Beliggenhed i byens 
 lune indre og intensiv vedligehold af de tørre, grusede  
 arealer har medført en helt unik flora og fauna. Over  
 500 arter er blevet identificeret – flere af dem rødlistede.  
 Foto: Naturhistorisk Museum (Godsbanen)

Godsbanen i det centrale Aarhus
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Vand er en vigtig ressource, men kan være vanskelig 
at administrere. Derfor tilpasses byer og forstæder 
til at kunne håndtere mere vand i fremtiden ved at  
bremse vandet der, hvor det falder, og dernæst lede 
det ad strømningsveje, hvor det ikke gør skade. 
Når mange af byens åbne arealer skal ændres til at 
kunne rumme mere vand, er det nærliggende sam-
tidig at gøre byen grønnere og give plads til mere 
natur. Lystrup, nord for Aarhus, har været gennem 
et omfattende klimatilpasningsprojekt, Danmarks 
største til dato, fordi et lokalt skybrud oversvøm-
mede store dele af forstaden i august 2012 med 
omfattende skader til følge. I et af Lystrups største 
grønne områder – Hovmarksparken – er et tidligere 
tørt regnvandsbassin nu strategisk konverteret til 
et vådt bassin med næringsfattige naturtyper på 
brinker og skrænter, som er efterladt med en over-
flade af mineraljord i stedet for næringsrig muld og  
græsplæne, som ellers er kutyme ved anlægsprojek- 
ter. Det klare vand i den naturligt udseende regn-
vandssø er hurtigt blevet koloniseret af forskelligar-
tet undervandsvegetation, bredvegetation og flere 
paddearter. Lokale borgere, der før kun brugte 
parken til hundeluftning og til at cykle igennem på 
vej til købmanden, har opstartet et græsningslaug 

TALRIGE UNDERSØGELSER VISER,  
AT MENNESKER TRIVES BEDST VED  

AT LEVE I NÆRHEDEN AF NATUR  
OG MED NEM ADGANG TIL DEN.

 Hovmarksparken i Lystrup nord for Aarhus.  
Den manglende næring gør forskellen. Det afsluttende lag 
muld er undladt, så den nye regnvandssø er krystalklar og på  
de næringsfattige brinker får de hjemmehørende overdrevs-
arter, som er udsået og udplantet, nu et forspring i konkurren- 
cen. Store dele af arealet er indhegnet til afgræsning med 
Dexter- kvæg. Et projekt, som borgerne i Lystrup står for. 
Foto: Peter Søgaard

Hovmarksparken i Lystrup nord for Aarhus.
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vandet fra alle baggårdens tage og samtidig skabe 
levesteder, som minder meget om de naturlige for 
vandinsekter og padder. Bassinet bliver podet med  
en varieret hjemmehørende flora af vand- og sump- 
planter, og i løbet af et par år vil der med garanti 
have indfundet sig et varieret dyreliv af bl.a. gulds-
mede, vandnymfer og vandkalve og måske endda 
padder (Amphi Consult). Klimabassinet er meget 
hurtigt blevet baggårdens naturlige samlingspunkt, 
og flere af opgangenes beboere frekventerer jævn- 
ligt deres nye gadekær. Især når det regner, for lyden  
af rislende vand er både naturlig og beroligende. 

INFRASTRUKTUR  TIL NATURSTRUKTUR
Mange af byens arealer har potentiale til at huse 
et større antal arter. Tænk blot på, hvor mange 
kvadratmeter tætklippede græsrabatter, der findes 
langs veje og i boligområder i byerne. Græsrabat- 
terne i byerne er ikke for små til at blive gode 
naturtyper. Man skal bare vide, hvordan det skal 
gøres, og et godt sted at starte er at sikre, at der 
kun er få næringsstoffer til rådighed, for så kan  
de nøjsomme engplanter godt konkurrere med  
de stride plænegræsser og andre næringselskende 
plantearter, der ellers hurtigt danner ensartede 
bevoksninger. 

Mange steder uden for bygrænsen eksperimen-
teres med ændret pleje af grøftekanterne til gavn 
for naturen, men også inde i byen er der noget  
naturværdi at hente ved at konvertere de klippede 
græsrabatter til farverige blomsterenge. Ved nyan-
læg udelades det sidste dækkende lag næringsrig 
muld – ellers skrælles muldlaget med græsbevoks- 
ning af, og der udsås en blanding af hjemmehørende 

med hjælp fra kommunen og den lokale afdeling af 
Danmarks Naturfredningsforening, og nu er naturen  
for alvor begyndt at indfinde sig.

Der skal ikke meget til, før man kan finde mange arter 
af guldsmede i vandhuller og regnvandsbassiner 
selv i den tætteste del af midtbyen, for guldsmede 
kommer vidt omkring, og finder de et vandhul eller  
et regnvandsbassin, lægger de deres æg, og gulds-
medelarven vil med glubende rovdyrsappetit sørge 
for at holde bestanden af myggelarver nede, inden 
de til sidst forvandler sig til voksne guldsmede, der  
kan sprede sig til nye byvandhuller. F.eks. er der 
fundet 13 guldsmedearter i Peblingesøen i midten 
af København, og i Storkespringvandet midt på 
Strøget er fundet arter af vandinsekter, der ellers 
kun findes i rislende, kolde naturkilder (Amphi 
Consult).

De kommunale regnvandsbassiner er ofte store og 
derfor stabile og gode levesteder for mange dyr og 
planter, medmindre der er udsat fisk, men mindre 
kan også gøre det, når der skal klimatilpasses. I en 
baggård i Mejlgade i det centrale Aarhus har man 
gentænkt gadekæret i et nyt projekt under Realdanias  
Klimaspring-projekt. Klimabassinet kan modtage 

engplantearter, som det f.eks. sker ved indfalds- 
vejen til Aarhus i forbindelse med Aarhus som  
Europæisk Kulturhovedstad 2017. Tiden vil vise,  
om engvegetationen slår an, eller der skal flere 
tiltag til for at sikre variationen. Tusindvis af bilister, 
der dagligt kører til og fra Aarhus, har nu fået kon-
verteret spildtid til kvalitetstid og har derfor taget 
umådeligt godt imod tiltaget. Mon ikke alle byens 
nektarsøgende insekter gør det samme?

BORGERNE – BYNATURENS SUPERHELTE
Som borger kan man selv gøre meget, hvis man 
gerne vil have mere natur i sin have, baggård eller 
nærområde. Kvasdynger kan give ly og vinterhi til  
pindsvin og padder, og dynger af sten og grus bliver 
hurtigt koloniseret af insekter, der tiltrækkes af den 
ekstra varme, disse habitater tilbyder villahaven. 
Man kan også som borger gå et stort skridt videre.  
– hvorfor ikke engagere sig i plejen af nogle af byens 
egentlige naturarealer, som det er svært at finde pleje 
til på grund af størrelsen eller den for landmanden 
besværlige beliggenhed? Ved kolonihaveforeningen 
Åbrinken langs Aarhus Å har engagerede borgere 
netop afsluttet anden sæson af Danmarks mest by- 
nære græsningsprojekt. Byboerne har oprettet et 

græsningslaug med 32 andele i fire Galloway-køer, 
der går i indhegningen og græsser til glæde for alle 
forbipasserende. På samme tid holder kvæget til- 
groningen i ave og forbedrer naturkvaliteten på eng- 
arealet. Græsningsprojektet har medført et stort 
borgerengagement og naturglæde blandt de involv-
erede andelshavere, men også blandt andre inter-
esserede, der inddrages via åbne naturvandringer 
og lignende arrangementer.

Naturen er kommet til byen for at blive. Nu er det op 
til byens oprindelige beboere - os mennesker - at tage 
godt imod den og ikke bekæmpe naturen alle vegne 
ved at insistere på ensartede græsplæner, friserede 
vejrabatter og hårde overflader i sten og beton. Det 
kræver blot lidt anderledes planlægning og omtanke 
at indrette os, så vi giver naturen plads i byen og ud- 
nytter det potentiale, bynaturen har for at forskønne  
vores dagligdag og minde os om, at vi også er natur 
og hverken kan eller skal adskille og isolere os fra den.

SÅ HVORDAN KAN VI GØRE  
LEVESTEDERNE ENDNU BEDRE  
OG SAMTIDIG SELV FÅ MAKSIMAL  
GLÆDE AF TILFLYTTERNE FRA  
LANDETS OPRINDELIGE NATUR?

SOM BORGER KAN MAN SELV GØRE  
MEGET, HVIS MAN GERNE VIL HAVE 
MERE NATUR I SIN HAVE, BAGGÅRD 
 ELLER NÆROMRÅDE. KVASDYNGER 
KAN GIVE LY OG VINTERHI TIL PIND- 
SVIN OG PADDER...

...OG DYNGER AF STEN OG GRUS  
BLIVER HURTIGT KOLONISERET AF  

INSEKTER, DER TILTRÆKKES AF DEN  
EKSTRA VARME, DISSE HABITATER  

TILBYDER VILLAHAVEN.

 De naturlige grøftekanter. Her eksperimenterer Aarhus Kommune med eng- 
 bevoksning i en midterrabat ved Randersvej – en befærdet indfaldsvej til Aarhus.  
 Foto: Naturhistorisk Museum

 Nye metalskindende byboere. Den blå Mosaikguldsmed  
 (Aeshna cyanea) ses oftere og oftere i haver og parker.  
 Foto: Peter Søgaard

 Bynær naturpleje ved 
 Ringgaden. Området  
 bliver holdt lysåbent og 
 naturplejet, mens forbi- 
 passerende får én på  
 naturopleveren.  
 Foto: Peter Søgaard
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Her i vores såkaldte antropocæne tidsalder er rejser, handel  
og transport mellem fjerne lande blevet helt almindeligt og meget  

omfattende, men samtidig foregår der utilsigtet transport af levende 
organismer. Det gælder også de landlevende leddyr, der kaldes mejere, 
som de fleste kender som dyr med en lille rund krop og otte lange ben. 
Mejernes artsantal i Danmark er steget voldsomt i løbet af de seneste  
30 år, hvilket rejser spørgsmålene; er de nye mejere kommet til landet 
som blinde passagerer ved hjælp af menneskets transport, og hvilken  

effekt har de nytilkomne mejere på den danske natur? 

Tekst: Stine Vestbo og Peter Funch

KRAVLENDE 
ELLER 

KØRENDE? 
ER DER KOMMET NYE MEJERE TIL  

DANMARK SOM BLINDE PASSAGERER?

 Orange vægmejer i hvileposition på husmur i Aarhus. Foto: Stine Vestbo
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ÆNDRINGEN I DEN EUROPÆISKE MEJERFAUNA
I løbet af de seneste tre årtier har en række Europæ- 
iske lande, inklusive Danmark, oplevet en stigning 
i antallet af mejerarter. Fælles for de nytilkomne 
mejere er, at de har oprindelse i Middelhavsom-
rådet. I Danmark blev man for alvor opmærksom 
på ændringen i mejerfaunaen, da zoologen Henrik 
Enghoff i 1986 opdagede orange vægmejer (Opilio 
canestrinii) i sin baghave; en mejerart der ikke før 
var set i landet. Opdagelsen ledte Enghoff til at 
iværksætte Operation Opilio i 1987, hvor udbredel- 
sen af orange vægmejer i Danmark blev kortlagt. 
Resultatet af undersøgelsen var, at orange væg-
mejer allerede var til stede i stort set alle dele af 
Danmark, inklusive Bornholm (Enghoff 1988). 

Orange vægmejer stammer oprindelig fra Italien,  
men i slutningen af 60’erne dukkede den op i Østrig, 
i 70’erne i Schweiz og Tyskland, Polen og Belgien 
i begyndelsen af 80’erne, for så at blive fundet i 
Danmark. Efterfølgende er orange vægmejer fundet  
i en række andre europæiske lande; Sverige, Holland,  
Tjekkiet, Slovakiet, England, Slovenien, Ungarn, 
Frankrig, Skotland og Finland. 

Efter Enghoffs fund af orange vægmejer fik den 
danske mejerfauna øget opmærksomhed, især  
med henblik på mulige tilkommere. Søren Toft 
(2004) forudsagde at gaffelmejeren (Dicranopalpus  
ramosus), som oprindeligt er fra Marokko og Spanien, 
meget muligt kunne være næste tilføjelse til den 
danske mejerfauna, hvilket gik i opfyldelse i 2007, 
da den blev fundet på Fyn for første gang i Danmark. 
I 2010 var gaffelmejeren stort set til stede overalt  
i Danmark. Flere nye arter af mejere er fundet i 
Danmark i løbet af de sidste 10 år, men deres ud-
bredelse og antal er stadig begrænset sammen- 
lignet med orange vægmejer og gaffelmejer. 

BEN, BIL ELLER BÅD?
Opdagelsen af orange vægmejer og gaffelmejer 
rejser spørgsmålet om, hvordan de mon er kom-
met hertil, og hvordan de har formået at sprede 
sig til så mange europæiske lande på så kort tid. 
Modsat edderkopper producerer mejere ikke silke, 
og derfor kan juvenile mejere ikke sprede sig ved 
at ”balloone” ligesom edderkopper. Ved ballooning 
menes, at den juvenile edderkop spinder en lang 
silketråd, som fanges af vinden, og dermed flytter  
edderkoppen fra et område til et andet. Derfor kan  
mejerne enten have spredt sig af sig selv ved blot  
at gå, eller også kan de have fået hjælp ved at få et  

lift noget af vejen eller hele vejen. For at finde ud af,  
om mejerne er kommet hertil ved hjælp af selvspred- 
ning eller assisteret spredning, kan det være nyttigt 
at kigge på indvandringsmønsteret. Det naturlige 
indvandringsmønster for en sydeuropæisk mejer  
ville forventeligt være, at mejeren må vandre gennem 
Tyskland for at nå til Danmark, og at den derfor først  
ville være at finde i Sønderjylland. Desuden ville det 
ikke forventes at mejeren kan komme til ikke-land-
faste øer. 

De spredningsmønstre, der så er observeret for 
orange vægmejer og gaffelmejer, passer ikke med 
det man ville forvente, hvis det var selvspredning. 

Orange vægmejers spredning inden for Danmarks 
grænser kan man ikke sige meget om, eftersom den  
allerede forekom over det meste af landet, inklusive 
øer som Bornholm og Samsø, da den blev opdaget. 
Men tilstedeværelsen på øerne tyder på at orange 
vægmejer har fået hjælp til sin spredning fra fast-
land til øer. Orange vægmejers spredning i Europa 
tyder også på assisteret spredning. For eksempel 
blev orange vægmejer fundet i England i 1957, men 
var ikke at finde i Frankrig før 2008. For gaffelmejer 
er spredningsmønsteret ligeså usammenhængen-
de, eftersom den først blev fundet på Fyn, dernæst 
i Aarhus og Billund, og senere flere steder i Jylland 

Mejere tilhører klassen Arachnida  
(spindlere), som også inkluderer  
skorpioner, edderkopper og mider,  
men de har deres egen orden,  
Opiliones. 

Som alle spindlere har mejerne otte 
ben, men de producerer hverken  
spind eller gift. Mejerne har et par 
stinkkirtler, som de bruger til 
kemisk forsvar overfor f.eks. rovdyr.

 Gaffelmejerhun i hvileposition på husmur i Aarhus. Foto: Stine Vestbo
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og Københavns omegn. I 2010 var den at finde på 30 
forskellige lokaliteter rundt omkring i landet, inklusive 
Anholt. De store afstande og korte tidsrum mellem 
observationerne kan ikke udelukkende forklares med  
naturlig spredning. Alt i alt peger indvandringsmøn-
strene på at både orange vægmejer og gaffelmejer 
er blevet assisteret i deres spredning, og sandsyn-
ligvis har menneskelige aktiviteter spillet en rolle. 

MENNESKET OG MEJEREN
Det er interessant, at en art som orange vægmejer 
kan invadere et land fuldstændigt uden at det bliver 
bemærket af mennesker, selvom menneskets aktiv-
iteter højst sandsynligt er årsagen til lyninvasionen. 
Den utilsigtede transport af levende organismer 
mellem forskellige områder er en konsekvens af 
globaliseringen og den medfølgende transport på 
tværs af lande og over landegrænser. Dette åbner 
op for et utal af muligheder, hvormed mejere kan 
flyttes fra et sted til et andet, uanset om stederne 
ligger to eller tohundrede kilomenter fra hinanden.  
For eksempel kan forskellige transporter via vejnet  
og togskinner medbringe mejere utilsigtet. Forfat-
terne til denne artikel har flere gange indslæbt me-
jere fra forskellige lokaliteter i felten til universitet i 
Aarhus uden at ane det. Efter hjemkomsten dukker 
der pludselig en mejer op på en rygsæk eller noget 
indsamlingsudstyr.  

Mejerne formerer sig kønnet, så for at en art kan 
indtage en nyt geografisk område kræver det spred- 
ning af mere end et individ. Transport af voksne 
individer, som så kan formere sig et nyt sted, er én 
mulighed, mens spredning af mejerens æg er en 
anden. De fleste danske mejere lever mindre end 
et år. Parring og æglægning hos de fleste arter sker 
i løbet af efteråret og vinteren. Æggene overvinter- 

er indtil foråret, hvor de juvenile begynder at komme 
frem. Ofte lægges æggene i sprækker og revner, 
f.eks. i jord, og ud fra den viden kan man godt fore- 
stille sig, at transport af potteplanter, krydderurter 
m.v. fra eksempelvis planteskoler kan være med til 
at sprede æg fra mejere. 

Det menneskeskabte transportnetværk har altså 
med stor sandsynlighed ført til spredningen af me-
jere op gennem Europa. Den utilsigtede transport 
af arter er bare én af Antropocæns konsekvenser, 
hvor menneskets aktiviteter bestemmer, hvordan 
både levende og ikke-levende komponenter på 
Jorden kommer til at udvikle sig. Derfor er histo-
rien om mejerne interessant for projektet Aarhus 
University Research on the Anthropocene (AURA). 
AURA er et transdisciplinært projekt, der forsøger 
at forstå, hvilke typer af liv, der skabes i antropo- 
cæne landskaber, hvor mennesket er blevet en 
naturkraft, og natur i sig selv er et biprodukt af den 
kraft. For eksempel forsøger projektet at forstå, 
hvilken rolle introducerede mejere spiller i de 
danske økosystemer, og hvordan andre organismer 
bliver påvirket af en for mennesket ubemærket og 
ubetydelig skabning.  

ALT I ALT PEGER INDVANDRINGSMØNSTRENE  
PÅ AT BÅDE ORANGE VÆGMEJER OG GAFFEL- 

MEJER ER BLEVET ASSISTERET I DERES SPREDNING,  
OG SANDSYNLIGVIS HAR MENNESKELIGE  

AKTIVITETER SPILLET EN ROLLE.

 Lille murmejer (Oligolophus hanseni) hviler i fordybning i betonmur, Aarhus. Foto: Stine Vestbo

 Gaffelmejerhan i hvileposition på husmur i Aarhus. Foto: Stine Vestbo

Under Operation Opilio i 1987 fandt 
man at orange vægmejer udgjorde 
omtrent 30 % af alle mejere i danske  
byområder. I 2003 udgjorde orange 
vægmejer næsten 70 % af mejere 
fundet i danske byer. 
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GØR DET NOGET?
I takt med at orange vægmejer er blevet almindelig 
i Danmark, er der blevet bemærket en nedgang i  
nogle af vores hjemmehørende mejerarter. På trods  
af, at plettet vægmejer (Opilio parietinus) og broget 
langbensmejer (Leiobunum rupestre) var nogle af de 
mest almindelige danske mejere i 1987, er begge 
arter nu betragtet som værende sjældne. Årsagen 
til nedgangen i de to arter kendes ikke, men den 
kan meget vel hænge sammen med den samtidige 
stigning i udbredelse og antal af orange vægmejer. 
I så fald kan orange vægmejer betragtes som vær- 
ende en invasiv art i Danmark, eftersom dens til- 
stedeværelse har en negativ indflydelse på den 
hjemmehørende mejerfauna, men hvornår en art 
kan betragtes som invasiv eller ej, er ikke altid nemt 
at afgøre.

Det kunne være tilfældet, at orange vægmejer præ-
derer på vores hjemmehørende mejere. Konkurrence 
mellem arterne kan også være en forklaring. For ek- 
sempel hvis orange vægmejer er bedre til at jage 
eller opsøge føde end de oprindeligt danske, eller 
er bedre til at finde æglægningssteder. Det kan også  
være, at orange vægmejer har medbragt sygdomme 
eller parasitter, som de hjemmehørende arter er 
mere modtagelige overfor. Nedgangen i antallet 
af plettet vægmejer er ikke kun blevet observeret i 
Danmark, men også Tyskland, Holland og Polen, 
i takt med at orange vægmejer er blevet mere hyp- 
pig. Formodningen om, at orange vægmejer er skyld 
i nedgangen af flere hjemmehørende arter, har ikke 
kun betydning for de hjemmehørende mejere, men 
også for de organismer, som vores hjemmehørende 
arter interagerer med. Det vil sige mejernes byttedyr,  
rovdyr, konkurrenter og parasitter. 

DEN UTILSIGTEDE TRANSPORT AF ARTER ER  
BARE ÉN AF ANTROPOCÆNS KONSEKVENSER,  
HVOR MENNESKETS AKTIVITETER BESTEMMER, 
HVORDAN BÅDE LEVENDE OG IKKE-LEVENDE  
KOMPONENTER PÅ JORDEN KOMMER TIL  
AT UDVIKLE SIG.

Umiddelbart kan det undre, at mejere, som oprinde- 
ligt hører hjemme i Middelhavsområdet, kan trives  
i det nordeuropæiske klima. Men tilpasningen til det  
koldere klima kan være noget, der er sket for flere 
tusind år siden. Eftersom Nordeuropa var dækket af 
is og tundra under den sidste istid, fungerede den 
Iberiske halvø, Italien og Balkan som refugier for 
mange arter, og mejere blev også tvunget sydpå af 
isen. Derfor kan arter, som vi mener oprindeligt 
kommer fra Middelhavsområdet, godt være tilpas- 
sede områder længere mod nord. Spørgsmålet er 
om de nye mejerarter blot er langsomme til at vende  
tilbage til deres naturlige nordlige habitater, og der-
for ikke kan betragtes som værende invasive arter.
Om mejerne ville have fundet vej til Danmark af sig 
selv over tid er svært at sige, men det er helt sikkert, 
at orange vægmejers og gaffelmejers kolonisering 
af Nordeuropa ikke ville være foregået over så kort 
en tidsperiode, og til så utilgængelige steder som 
øer, hvis ikke det havde været for mennesket.

Referencer: 
Toft, S (2004), 'Mejerne', Natur og Museum, 3

Enghoff, H (1988), 'Operation Opilio 1987- en undersøgelse af 
mejere på mure, stakitter o.l. steder i Danmark', Entomologiske 
Meddelelser, 56 , 65-72.

Links: 
Aarhus University Research in the Anthropocene (AURA):  
www.anthropocene.au.dk

 Orange vægmejer i hvileposition på husmur i Aarhus. Foto: Stine Vestbo
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FÅ DIN ARTIKEL MED I NÆSTE NUMMER

EN “VILD” HISTORIE  
TIL HABITAT?

Kunne du tænke dig, at skrive en artikel 
til det næste nummer af Habitat?

Magasinet Habitat har eksisteret siden 2009  
og formidler verdens natur ud til danskerne.  

 

Så kunne du tænke dig at skrive et indslag  
eller har du andet på hjerte, så må du endelig  

kontakte vores redaktør på  
jt@dzs.dk.
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MYRER OG 
MENNESKET

Myrer! 
Når forårets og sommerens 
sol ruller ind i stuerne, tager 
den myrerne med. Selv den 
mindste smule sukker eller 
den mindste revne i væggen 
tager myrerne som en invita- 
tion, og invaderer huset 
med enten soldater eller 
flyvemyrer. Men hvad nu, 
hvis de små bæster ikke  
kun er til irritation? 
Tænk hvis vi mennesker  
kan bruge myrer til noget 
positivt?

Tekst: Jesper Stern Nielsen
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Når jeg fortæller folk, at jeg i mit speciale har studeret 
myrer, spørger de ret hurtigt: ”Hvordan kommer man 
af med dem?”. Selvom jeg er myreentusiast, skal jeg 
indrømme, at jeg også helst ser, at myrerne holder sig 
fra mit fredagsslik og bliver udenfor. Derude generer 
de ingen, men gør højst fluer fortræd - til glæde for 
os mennesker! Af flere grunde synes jeg, at myrer er 
fantastiske! På fascinerende vis lever myrerne i sociale 
samfund, som er sammenlignelige med vores samfund. 
Deres egenskaber gør, at vi kan bruge dem til skade- 
dyrsbekæmpelse, og myrer er nu også mulige at få  
på menuen i Danmark. 

MYRERNE OG OS
På verdensplan er der indtil nu beskrevet ca. 15.000  
myrearter. Selvom det svarer til mindre end 2 % 
af verdens insektarter, estimerer man, at vægten af  
alle myrerne tilsammen udgør ca. en tredjedel af  
verdens insektbiomasse. Dermed vejer de mere end  
alle os mennesker tilsammen. Da én myre vejer ca.  
2,5-5 milligram, går der 200.000-400.000 myrer per  
kilo, hvilket betyder, at antallet af myrer på vores 
jord er astronomisk. Når myrerne er så succesfulde, 
kan det tilskrives deres levevis, og deres tilpasninger 
til det miljø de lever i. 

Myrernes sociale liv er en af nøglerne til deres suc- 
ces. De lever tæt sammen i kolonier, hvor de sam- 
arbejder om koloniens overlevelse. En myrekoloni 
kan sammenlignes med en menneskekrop, hvor den 
enkelte myre varetager specifikke opgaver, ligesom  
menneskekroppens celler og organer gør det: Nogle  
arbejdermyrer samler føde og fordeler den (svarer 
til mund/mave/tarm), andre forsvarer kolonien 
(svarer til immunforsvar), dronningerne lægger æg 
(svarer til reproduktionsorganer), og nogle arbejdere  
står for at passe afkommet. Således virker en koloni  
som én samlet organisme, og myrerne omtales der- 
for ofte som en ‘superorganisme’.

Myretuers form og størrelse kan variere meget. Når  
man snakker om tuer, tænker de fleste nok på skov- 

myrernes imponerende grannålestakke. Tuerne er  
komplekse strukturer, som kan sammenlignes 
med menneskets byer. En stor skovmyretue har 
ca. 300.000 indbyggere, hvilket svarer til antallet  
af indbyggere i Aarhus, og de amerikanske blad-
skærermyrer kan have lige så mange indbyggere 
som større millionbyer. En del myrer bygger dog  
ikke tuer, men bor under sten, i træstubbe, i jorden  
osv..

En anden parallel mellem myrers og menneskers 
levevis er, at både de og vi holder husdyr. Myrer 
har brug for sukker, som de i mange tilfælde får 
ved at ”malke” bladlus for sukkerholdig honningdug.  
Man kan sammenligne myrernes hold af bladlus 
med menneskets hold af kvæg. Vi malker køerne 
for mælk, og får vi for mange køer, slagter vi nogle  
af dem. På samme måde leverer bladlusene hon- 
ningdug til myrerne, men bliver bestanden af blad- 
lus for stor, æder myrerne nogle af dem. Et andet 
eksempel er bladskærermyrer, der agerer landmænd 
ved at dyrke svampe. Bladskærermyrerne skærer 
blade af træer og tager dem med ned i boet, hvor 
de bruger dem som substrat for en svamp, der 
danner nogle særlige proteinsporer (gongylidier), 
som myrerne spiser. Et tredje eksempel er væver-
myrers brug af værktøj. Vævermyrer (Oecophylla spp.) 
findes i troperne, hvor de bygger kolonier i træerne.  
Kolonierne kan bestå af flere hundrede reder, som  
er lavet af sammenvævede blade, der ligner små 
fodbolde i træerne. Når myrerne skal lave en rede, 
holder arbejderne fast i hinanden med deres kæber 
og danner kæder, der bruges til at trække bladene 
sammen. Samtidig tager andre arbejdere nogle af 
koloniens myrelarver, der kan producere silke, og 
bruger dem som limpistoler til at hæfte bladene 
sammen. Der findes endnu flere spændende histo- 
rier i hæftet ”Myrer” fra serien ”Tænkepauser1”, 
hvor Joachim Offenberg med humor og knivskarp 
formidling trækker paralleller mellem menneskers 
og myrernes verden.

 To myrer undersøger æbletræets knopper.  
 Foto: Jesper Stern & Anne Aagaard

1 Offenberg, Joachim, 2013, ”Myrer”, Serien ”Tænkepauser”, Aarhus Universitetsforlag.

SELVOM JEG ER MYREENTUSIAST,  
SKAL JEG DA INDRØMME, AT JEG OGSÅ  

HELST SER, AT MYRERNE HOLDER SIG FRA 
 MIT FREDAGSSLIK OG BLIVER UDENFOR
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VAGTER I 
PLANTAGER
Flere steder i verden  
har man undersøgt mulig- 
heden for at bruge myrer til 
skadedyrsbekæmpelse. Et af de tidligste 
eksempler er fra Kina i år 324 f.v.t.. Her solgte man 
vævermyrer og flyttede dem ind i citrusplantager, 
hvor de bekæmpede sommerfuglelarver og bore-
biller2. Ideen med at bruge myrer til skadedyrsbe- 
kæmpelse var og er ret god, da deres aggressive 
adfærd kan udnyttes i bekæmpelsen af skadedyr. 
Som sociale væsner er de ofte i et højt antal, der 
deler både arbejdsopgaver og samarbejder mod 
fjender. Myrerne afskrækker i mange tilfælde andre 
insekter (og skadedyr), og hvis myrerne fanger dem,  
bliver de brugt til at dække koloniens proteinbehov. 

I Australien 
har man med 

gode resultater lavet 
forsøg  med vævermyrer 

til skadedyrsbekæmpelse i 
mango- og cashewplantager. Nogle af 

resultaterne var, at træer med myrer havde et lige 
så højt eller højere frugtudbytte end træer uden 
myrer, og at træer med myrer havde færre skadedyr  
og producerede flere førsteklassesfrugter. Desværre 
har myrerne også nogle negative effekter. Myrerne 
kan være til gene for frugtplukkerne, og kan også 
afskrække og fjerne nytteinsekter, som f.eks. andre 
rovdyr og bestøvere. Forsøg viser dog, at myrernes  
tilstedeværelse ikke nedsætter bestøvningen be- 
tydeligt. Mest uheldigt er måske myrernes mutua- 
listiske forhold med blad- og skjoldlus, som de 

2 Way, M. J. & K. C. Khoo, 1992, “Role of Ants in Pest Management”, Annual Review of Entomology 37, s. 479-503.

4 Offenberg, Joachim, 2016, ”Spiselige insekter”, Natur og Museum, nr.1 marts 2016. 
5 Andresen, Jørgen, 2008, ”Verdens fem dyreste fødevarer”, Børsen Pleasure http://pleasure.borsen.dk/gourmet/artikel/1/137657/verdens_
fem_dyreste_foedevarer.html 

3 Nielsen, Jesper Stern, 2016, “The Use of Wood Ants for Pest Control in Plantations”, Speciale.

 En myre har fanget sig en frostmålerlarve,  
 og går sin sejrsrunde i æbletræet. 
 Foto: Jesper Stern & Anne Aagaard

beskytter og får honningdug fra til gengæld. Lusene  
er uønskede i plantager, fordi de kan forårsage 
bladskade og deforme frugter. Heldigvis findes der  
løsninger på disse problemer. Man kan bryde det  
mutualistiske forhold ved at fodre myrerne med 
sukker, så de æder af bladlusebestanden, og man  
kan sprede vand under høsten for at holde myrer- 
ne væk. 

DE DANSKE PLANTAGEVAGTER 
I Danmark har man også undersøgt muligheden for 
at bruge myrer til bekæmpelse af skadedyr. Et af de 
mest oplagte valg var skovmyrer, der udover, at være 
meget territoriale, udmærker sig ved at være aktive 
fra ca. marts til oktober, og derfor kan bruges mod 
de tidligt aktive frostmålerlarver, Operophtera brumata,  
som kan lave skade på frugttræer. I mit speciale 
eksperimenterede jeg med brugen af skovmyrer 
til bekæmpelse af frostmålerlarver i en økologisk 
æbleplantage. Her lavede jeg succesfulde forsøg 
med at fragmentere og flytte tuer af arten Lille 
Skovmyre, Formica polyctena, der har flere dronninger 
i hver tue, fra en nåleskov til en æbleplantage. Her 
undersøgte jeg myrernes effekt på æbleudbyttet, 
samt på antallet af frostmålerlarver og deres skade- 
virkning. På trods af et sensationelt lavt udbytte 
i hele plantagen i 2015, var der på træer med høj 
myreaktivitet et gennemsnit på 5,1 æbler pr. træ, 
hvilket var mere end det dobbelte af de 2,2 æbler, 
der var på træer med lav eller ingen myreaktivitet3.  
Selvom jeg ikke kunne finde signifikante effekter 
af myrerne på antallet af frostmålerlarver og deres 
skadevirkning, så jeg at myrerne både afskrækkede 
og indsamlede frostmålerlarverne (se billede, mod- 

satte side). Det meget lave udbytte i 2015 var med-
virkende til at forsøget blev gentaget i 2016, og jeg 
venter i spænding på resultaterne.

EN DYR DELIKATESSE
Et andet sted myrer bruges, er i mad. I Asien er 
vævermyrelarver f.eks. en stor delikatesse, og 
insekter er pludselig også kommet på menukortet 
i Danmark, hvilket skyldes globalisering og menne- 
skets jagt på alternative proteinkilder. Interessen 
for alternative proteinkilder skyldes, at produktion- 
en af okse- og svinekød kræver meget plads, og at 
det kræver 4-12 gange så meget foder at lave 1 kg  
svine- eller oksekød som at lave 1 kg insektprotein4.  
Selvom insekter findes på menuen flere steder i 
verden, er det noget vi europæere, mig selv inklusiv, 
lige skal vænne os til. Den danske gourmetrestau-
rant NOMA skabte sig stor opmærksomhed og fik 
bragt insekter på menuen, da de, ved OL i London 
i 2012 på Claridge’s hotel, serverede retten ”ants”,  
der blandt andet bestod af levende orangemyrer, 
Lasius fuliginosus. Orangemyrer har en syrlig appelsin- 
agtig smag, som for nogle minder lidt om lime og  
for andre om orange-parfumeret sæbe. En orange- 
myre vejer ca. 0,0025g, hvilket vil sige at der går 
400.000 myrer på et kilo. Tænker man over, hvor 
meget tid det kræver at fange blot én myre, kan 
man nok sælge den for 0,5-1kr., hvilket giver en 
kilopris på 200.000-400.000kr. Til sammenligning 
koster bladguld i omegnen af 136.000kr pr. kilo, 
og hvid trøffel ca. 60.000kr pr. kilo5. Orangemyrer 
smager forresten fortrinligt som orangeknas i 
mørk chokolade.

TRÆER MED MYRER HAVDE ET  
LIGE SÅ HØJT ELLER HØJERE FRUGT- 
UDBYTTE END TRÆER UDEN MYRER



UDGAVE 14 / 201630 Habitat UDGAVE 14 / 201631 Habitat

EN SJOV HISTORIE, SOM  
MYREEKSPERTEN MOGENS GISSEL 
NIELSEN HAR FORTALT MIG, ER AT  

HAN SOM DRENG, SAMMEN MED  
NOGLE KAMMERATER, VILLE  

PRØVE AT LAVE MYREBØFFER

Andre danske myrearter er ikke lige så populære, 
nok fordi ca. 1/3 af f.eks. skovmyrers vægt er myre- 
syre. En sjov historie, som myreeksperten Mogens  
Gissel Nielsen har fortalt mig, er at han som dreng, 
sammen med nogle kammerater, ville prøve at lave  
myrebøffer. Og hvordan gør man så det? – Jo, man 
fylder en skovmyretue ned i en sæk, tager sækken  
med hjem og hælder den i badekarret. Når myrerne  
kravler op ad siden, støvsuger man dem op med en  
speciel anordning, som samler myrerne. Herefter 
maser man dem og former bøffer. Og smager de 
så godt? – Resultatet var, at de måtte forlade køk-
kenet pga. den ulidelige damp af myresyre, der 
desuden gjorde bøfferne fuldstændigt uspiselige. 
Derudover var der nogle forældre, der ikke var 
helt tilfredse med ideen. 

MYRERNES FREMTID
Myrerne bliver nok ikke en fast del af vores føde 
lige foreløbigt, da det nok tager os nogle år at væn- 
ne os til tanken. Til gengæld kan myrernes rolle i 
skadedyrsbekæmpelse forhåbentlig medvirke til at  
nedsætte brugen af sprøjtemidler i frugtproduktion,  
som vi har set det i Australien.

 En ny myretue bygges af dele fra den oprindelige tue. 
  Foto af: Jens H. Petersen

 Opgravning og flytning af en skovmyretue.  
 Opgravningen foregår med skovl og spande. 
 Foto: Jesper Stern & Anne Aagaard

...ANDRE DANSKE MYREARTER  
ER IKKE LIGE SÅ POPULÆRE  
(SOM ORANGEMYRER), NOK  

FORDI CA. 1/3 AF F.EKS.  
SKOVMYRERS VÆGT  

ER MYRESYRE...
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SNÆBLENS 
TILBAGEGANG  

I ANTHROPOCÆN
HVORDAN REDDER VI DANMARKS 
ENESTE ENDEMISKE VERTEBRAT?

Tekst:
Aage Kristian Olsen Alstrup, Adjungeret lektor, dyrlæge, ph.d.  

fra PET-centret ved Aarhus Universitetshospital,
Jon C. Svendsen, ph.d. fra DTU Aqua 

Lasse Fast Jensen, biolog, ph.d. 

 Snæblen (Coregonus oxyrinchus) er en laksefisk. Den har fået sit navn på grund af dens snude, som dog ikke er et sikkert 
 kriterium til at adskille den fra helten. Fiskens latinske artsnavn ”oxyrinchus” kan oversættes til ”pegende snude”.
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SNÆBLEN ER EN LAKSEFISK, DER HAR GENNEMGÅET EN  
HURTIG EVOLUTIONÆR UDVIKLING SIDEN SENESTE ISTID  

OG TILPASSET SIG FORHOLDENE I VADEHAVET. SOM FØLGE  
AF MENNESKELIG AKTIVITET HAR SNÆBLEN I ÅRTIER VÆRET  
I TILBAGEGANG, SÅLEDES AT DEN I DAG ER EN AF EUROPAS 

MEST TRUEDE FISK. PÅ TRODS AF FLERE TILTAG FOR AT SKABE 
BEDRE LEVEVILKÅR FOR SNÆBLEN, ER DEN FORTSAT 

 I TILBAGEGANG. 

HER FORTÆLLER VI HISTORIEN OM SNÆBLEN  
– DANMARKS ENESTE ENDEMISKE VERTEBRAT  

– OG HVORDAN MENNESKETS AKTIVITET  
NÆSTEN HAR UDRYDDET DEN.

HISTORIEN OM LAKSEFISKEN SNÆBLEN 
Snæblen (Coregonus oxyrinchus) er set i et evolu-
tionært perspektiv en ung laksefisk, som er nært 
beslægtet med helten (C. lavaretus). Snæblen op-
stod formentlig i slutningen af den seneste istid 
i takt med at Vadehavet blev skabt, da de store 
ismasser smeltede bort. De populationer af helt, 
som levede i vandløb, der havde deres udmunding 
i vadehavsområdet, blev under Vadehavets dannelse 
isoleret fra andre bestande af helt og har gennem 
de seneste ca. 8000 år udviklet sig selvstændigt til  
snæbler. Snæblen har blandt andet tilpasset sig Vade- 
havet og kan leve ved en saltholdighed (op til 35 
promille), som klart overstiger, hvad andre heltfisk 
kan klare. Den voksne snæbel lever i Vadehavet, 
men trækker op i vandløb for at gyde i november 
og december, hvorefter den søger tilbage til Vade- 
havet. Æggene klækker i februar og marts, men 
ynglen forbliver i vandløbet, indtil de er omkring 
35-55 mm lange. Ved denne størrelse har de udviklet 
evnen til at tåle den høje saltholdighed i Vadehavet  
og forlader det ferske vandløb. Overgangen fra 

ferskvand til saltvand kræver, at ynglen omstiller 
en række indre fysiologiske processer, og det er der- 
for et kritisk tidspunkt i snæbelynglens liv. Formod- 
entlig dør ynglen, hvis de skylles ud i Vadehavet, 
inden de fysiologisk set er forberedt på omstillingen.

EUROPAS MEST TRUEDE FISK
I dag findes snæblen kun naturligt i Vidåen i Syd- 
vestjylland. Der er også mindre bestande andre 
steder i Sydvestjylland og i Tyskland, men disse er 
skabt ved udsætninger af fisk fra Vidåen. Snæblen 
er rødlistet og er den ene af blot to danske priori- 
terede arter i EU-habitatdirektivet. Den anden er  
eremitten, en billeart, der er tilknyttet gamle træer. 
Vi har derfor i Danmark et særligt ansvar for snæb- 
lens bevarelse som del af verdens naturarv. Dette 
er også reflekteret i, at snæblen optræder i Dan- 
marks Naturkanon, der forvaltes af Miljø- og Føde- 
vareministeriet. Desværre er snæbelbestandene inde 
i en negativ udvikling, hvilket vi her ser nærmere på. 

I DAG FINDES SNÆBLEN  
KUN NATURLIGT I VIDÅEN  

I SYDVESTJYLLAND.

 Snæblen er en dårligere svømmer end eksempelvis laksen og ørreden, og den har derfor meget svært ved at passere 
 opstemninger som her ved St. Jyndevad i Vidåen. Foto: Lasse Fast Jensen
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Samtidigt betød opstemninger i vandløbene ved 
vandmøller, engvandingsanlæg og senere dambrug,  
at de voksne snæbler ikke længere kunne passere  
og nå gydepladserne oppe i vandløbene. Snæblen  
er sammenlignet med laks og ørred en dårlig svøm- 
mer og er tilsyneladende ikke i stand til at passere 
selv mindre opstemninger. Udledning af urenset 
spildevand fra bebyggelser, industri og dambrug 
betød yderligere, at vandkvaliteten i vandløbene 
var ringe og præget af iltsvind. Med dræningen af  
de våde enge blev der frigivet store mængder jern- 
forbindelser, der tidligere var bundet i jorden.  
Det opløste jern er enormt giftigt for både fisk og  
vandinsekter, og selv når det udfældes som det  
mindre giftige okker, risikerer det at kvæle æggene. 
Endelig kan overfiskeri også have haft en negativ 
effekt på snæbelbestandene. 

VIRKNINGSLØSE FORSØG PÅ AT REDDE SNÆBLEN
Efter undersøgelserne i slutningen af 1970´erne 
blev det klart, at noget måtte gøres, hvis snæblen 
skulle reddes fra at uddø. Man begyndte derfor at  
indfange voksne snæbler på gydevandring i vand- 
løbene og stryge dem for æg og sæd for at opdrætte 
ynglen i fangenskab og efterfølgende udsætte dem 
i vandløbene. På den måde blev der i slutningen  
af 1980´erne og begyndelsen af 1990´erne udsat 
knap 2 millioner snæbelyngel i Vidå, Ribe Å, Brede Å, 

HVAD SKABTE DENS TILBAGEGANG?
Omkring år 1900 var snæblen formodentlig ganske 
udbredt i hele vadehavsområdet, der strækker sig 
fra Skallingen i Danmark og helt ned til Den Helder 
i Holland. Snæblen var tilsyneladende også ganske 
talrig, og frem til begyndelsen af det 20. århundrede 
blev der årligt i både Holland og Tyskland landet 
adskillige tons. Fra at have været almindeligt fore-
kommende overalt i Vadehavet gik snæblen dog 
især i begyndelsen af det 20. århundrede voldsomt 
tilbage og blev i 1938 erklæret uddød i Holland.  
De tyske bestande uddøde også, og efter en under- 
søgelse i 1978-79 stod det klart, at den tidligere så 
almindelige snæbel var decimeret til blot én enkelt 
tilbageværende bestand – nemlig den i Vidåen i 
Danmark, og derfor Danmarks eneste endemiske 
vertebrat.

Tilbagegangen skyldes en række menneskeskabte 
forringelser af snæblens levevilkår. Efter industriali- 
seringen, der fandt sted i midten af 1800-tallet, fik  
man adgang til maskinkraft, der med ét gjorde det 

muligt at forme og forandre landskabet i en grad, 
der tidligere have været umuligt. Med maskinernes 
hjælp kunne vandløb udrettes, og de tidligere vidt- 
strakte våde enge og marskområder kunne drænes  
og udnyttes. Netop de oversvømmede enge og 
marsken var sandsynligvis opvækstområder for 
snæblens yngel, og den højere vandhastighed i  
vandløbene som følge af udretningerne måske betød,  
at ynglen blev ført med strømmen ud i Vadehavet, 
inden den fysiologisk set var klar til at tåle de høje 
saltholdigheder. 

Kongeå, Varde Å og Sneum Å. Udsætningerne 
hjalp utvivlsomt, men den naturlige rekruttering, 
eller gydesucces, var fortsat meget mangelfuld og  
sikrede ikke vedvarende bestande af snæbel i vand- 
løbene. Dette skyldtes, at snæblens grundlæggende 
levevilkår ikke var mærkbart forbedret. Der var be- 
hov for en mere langsigtet strategi i form af habitat- 
forbedringer frem for udsætninger, der jo kun kan 
betragtes som symptombehandling. Mange natur-
restaureringsprojekter er siden blevet gennemført 
for at give snæblen bedre livsbetingelser. Det største 
af disse, i daglig tale blot kaldet ”snæbelprojektet” 
blev indledt i 2005 efter en bevilling fra EU-LIFE-
fonden. Med et samlet budget på omkring 100 
millioner kroner var projektet det næststørste re- 
staureringsprojekt herhjemme kun overgået af 
genslyngningen af Skjern Å. Under projektet blev en  
lang række spærringer i vandløbene fjernet, mange 
kilometer vandløb blev ført tilbage til deres natur- 
lige slyngninger, og flere vådområder blev etabler-
et. De mange tiltag har givetvis gavnet snæblen og 
en række andre arter som eksempelvis laks, ørred 
og havlampret ved at give dem bedre adgang til 
vandløbene, men trods tiltagene er bestandene 
af snæbel fortsat ikke gået frem. Forklaringen på 
dette er mangelfuld viden om fiskens biologi og 
habitatkrav.

 Billedet viser skarv, der sidder på et træ i Nørre Sø midt i Vidåsystemet. Nyere forskning viser, at disse skarver ofte 
 æder de voksne snæbler, der er vandret op i Vidåen for at gyde. Det er derfor sandsynligt, at skarven påvirker snæbel- 
 bestandene negativt. Foto: Lasse Fast Jensen

TILBAGEGANGEN SKYLDES  
EN RÆKKE MENNESKABTE  

FORRINGELSER AF SNÆBLENS  
LEVEVILKÅR
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USIKKER FREMTID FOR SNÆBLEN
I dag tæller gydebestanden af snæbel i Vidåen i 
størrelsesordenen 3.000 fisk, mens bestanden i 
Ribe Å blot kan tælles i få hundreder. I de andre 
sydvestjyske vandløb lader snæblen til at være 
forsvundet igen, efter at udsætningerne stoppede. 
Snæblen stiller nogle helt andre krav til forholdene 
end laks og ørred, men generelt ved man meget 
lidt om snæblens habitatkrav. Derfor er der i de 
senere år igangsat forskningsprojekter, der skal 
kaste lys over snæblens biologi. Blandt andet har 
studierne bekræftet, at ynglen er følsom for høje 
strømningshastigheder og kan risikere at havne 
ude i det saltholdige Vadehav, førend fiskens er 
fysiologisk tilpasset til ophold i saltvand. Ligeledes 
er det dokumenteret, at skarven ofte æder de voksne 
snæbler, der er vandret op i Vidåen for at gyde. Det 
er derfor sandsynligt, at skarven påvirker snæbel-
bestandene negativt. Hvis den negative udvikling 
hos snæblen skal vendes, er der behov for at sikre 
yderligere viden om dens biologi og habitatkrav, 
der kan danne fundamentet for en forbedret for- 
valtning. De præcise områder, hvor snæblen gyder,  
er fortsat ukendte, og dens krav til gydehabitat er 
ikke blevet undersøgt videnskabeligt. Snæbelæg 
er aldrig blevet observeret i naturen, og de fysiske 
og biologiske forhold som fisken kræver for at gyde 
 succesfuldt er stadig ukendte. Det er derfor ikke 
muligt på rationel vis at beskytte eller etablere  
habitater i vandløb, der sikrer æggenes og larvernes  
overlevelse. Som det eneste tilbageværende land i 
verden med en naturlig snæbelbestand er Danmark  
forpligtet til at yde en særlig indsats.

DE MANGE TILTAG HAR GIVETVIS 
GAVNET SNÆBLEN OG EN RÆKKE  
ANDRE ARTER SOM EKSEMPELVIS  
LAKS, ØRRED OG HAVLAMPRET  
VED AT GIVE DEM BEDRE ADGANG  
TIL VANDLØBENE, MEN TRODS  
TILTAGENE ER BESTANDENE AF  
SNÆBEL FORTSAT IKKE GÅET FREM
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Tekst: Christian Axel Sendrup Aahauge

RÆVEURIN 
KAN 
FORHINDRE
PÅKØRSLER 
UNDER 
HØSTNING 
AF 
GRÆSMARKER
Kan man afværge de mange påkørsler af harekillinger  
og rålam, der hvert år sker, når landmændene skårlægger  
deres marker? Det spørgsmål stillede Julian Henriksen 
fra Syddansk Universitet i sit speciale i biologi, som han 
afleverede tilbage i april 2015. 
Specialet omhandlede Julians forsøg med urin fra ræve 
som afskrækkende middel på rådyr og harer, inden der 
skårlægges. Idéen bag specialet kom sig af et studieop-
hold i Australien, hvor de har stort fokus på vildt- og 
naturforvaltning. 
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Hvorfor mener du, at emnet er vigtigt?

”Der er i Danmark sket en intensivering af landbruget  
siden midten af det 20. århundrede, og omkring 62 % 
af Danmarks areal bliver i dag brugt i landbrugsøje- 
med. Markerne er blevet markant større, og for at 
frigøre plads nedlægger man blandt andet flere mark- 
skel. Skellene giver vildtet mulighed for at færdes 
uset, men i takt med deres forsvinden er vildtet 
blevet mere udsat – specielt når der skårlægges”

”Når landmændene skårlægger og høster græsfoder,  
ramler det sammen med ynglesæsonen for de på- 
gældende dyr. Rålam og harekillinger har det med 
at trykke sig i det høje græs, når der er fare på færde.  
Det betyder, at de ikke flytter sig fra det område, 
hvor deres mor har placeret dem. Over for rovdyr 
virker taktikken fremragende, men over for en skår-
lægger er det knapt så godt. Derfor sker der mange 
påkørsler hvert år, når der skårlægges, og man har 
fundet ud af, ud fra undersøgelser foretaget i Tysk-
land, at det kan have en stor indvirkning på eksem-
pelvis bestanden af rådyr.”

”Problemerne ved påkørslerne er blandt andet  
det dyreetiske. Der er ikke nogen, der bryder sig 
om, at små dyr bliver kørt ned – men det er også et 
problem for landmanden. Der kan bl.a. opstå pølse-
forgiftning i det græs, der bruges til foder, hvilket 
har konsekvenser for hans besætning. Ydermere 
er reduceringer i vildtpopulationer uønsket hos  
de danske jægere.”

Har der tidligere været løsningsmodeller møntet 
på dette problem?

”Der er flere løsningsforslag til problemet med på- 
kørsler af vildt under skårlægning. Bl.a. har man 
tidligere prøvet at bruge fysiske skræmmemidler 
i form af pinde med plastposer, hvilket skulle jage 
vildtet væk fra marken. Råerne vænner sig dog til 
pinden efter nogle år, hvorefter effekten mindskes. 
En anden model tager udgangspunkt i skårlæggerens 
kørselsmønster. Under skårlægning kan eventuelle 
flugtveje risikere at blive brudt af åbne områder, 
hvor der allerede er blevet skårlagt. Dette kan undgås 
ved at holde minimum én flugtvej fri og føre dyrene 
i sikkerhed via denne. Det hjælper dog ikke harekill-
inger og rålam, som stadig er immobile efter fødslen. 
I en tredje model har DCE (Nationalt Center for Miljø  
og Energi) undersøgt, hvordan man kan undgå på- 
kørsler ved hjælp af droner udstyret med termiske 
kameraer. Selv om dronen kan registrere rålam – 
og derfor har potentiale – er det en langsommelig 
og dyr proces, der kræver videre undersøgelse.

Du påbegyndte dit projekt efter indvandringen af 
ulve i den danske natur. Ulven er et større rovdyr 
end ræven; overvejede du på noget tidspunkt at 
gøre brug af urin fra ulv frem for ræv?

”Ja, det gjorde jeg. Urin fra ulv, prærieulv og los er 
blevet testet i andre projekter. I mit handler det  
imidlertid om at ramme byttedyrene, imens de yngler,  
og her er det ræven, der er den største trussel. Kig-

Under Julians ophold i Australien deltog han i et hypotetisk projekt, hvor man overvejede at bruge urin fra 
dingoer til at takle problemet med den invasive røde ræv. I Australien bliver der lagt stor vægt på at bevare 
de endemiske arter, og derfor er landets tilgang til naturforvaltning anderledes end vores. Ud fra tankeeks-
perimentet i Australien undersøgte Julian, hvordan man kan udnytte samme metode til at skræmme vildt og 
agerlandets jordrugende fugle væk fra markerne.

RÅLAM OG HAREKILLINGER HAR DET MED  
AT TRYKKE SIG I DET HØJE GRÆS, NÅR DER 

ER FARE PÅ FÆRDE. DET BETYDER, AT DE  
IKKE FLYTTER SIG FRA DET OMRÅDE,  

HVOR DERES MOR HAR PLACERET DEM.
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ger man på Sverige og Norge, er det los og ulv, der 
udgør den største trussel for eksempelvis rådyr, men 
i ynglesæsonen, hvor bestandstætheden øges pga. 
ålam, er det primære rovdyr ræven. Jeg tænkte der- 
for, at moderdyrets moderinstinkter ville være mere  
fremtrædende, hvis der blev gjort brug af ræveurin. 
Havde jeg gjort brug af urin fra større rovdyr, kunne 
overlevelsesinstinktet have overtrumfet moderin-
stinktet, hvilket jeg ikke var interesseret i.”

Du har i dit forsøg gjort brug af urin fra ræve, men 
også syntetiske stoffer. Hvorfor er disse stoffer 
specielt egnede?

”Ja, jeg ville som sagt undersøge, om urinen havde 
en indvirkning på de pågældende byttedyr. Jeg ville 
også finde ud af, om det var muligt at gøre det på et  
mere kommercielt plan, så man ikke blev nødt til at 
udvinde urin fra tusindvis af ræve. For at gøre det 
mere kommercielt ville jeg gøre brug af nogle af de 
aktive stoffer, der findes i ræveurin, og undersøge, 
om de havde den ønskede effekt.”

”Tidligere forsøg har vist, at Δ3-isopentenylmetyl- 
sulfid (IPMS) og 2,4,5-trimetylthiazolin (TMT), der er 
aktive stoffer fra hhv. ræveurin og -fæces, kan frem- 
bringe frygtrespons hos mindre pattedyr. Jeg tænkte 
derfor, at frygtresponsen givetvis ville resultere i, at 
moderen ville flytte sit lam. Dette testede jeg på då- 
dyr i indhegning, da jeg tænkte, at frygtresponsen 
måtte være nedarvet i hjortefamilien som helhed.”

Efter du havde fremskaffet stofferne, hvordan 
udformede forsøgene sig så?

”Ræveurinen blev afprøvet i perioden maj-juli, hvor 
jeg havde fremstillet duftpinde, som jeg opsatte på  
systematisk vis. Pindene blev opsat en-to dage, inden 
der skulle skårlægges – dog har der været en uforud- 
sigelig faktor i forhold til vejret, og derfor blev skår- 
lægningen måske udsat. Hypotesen var, at ræveurinen 
ville skabe et landskab af frygt, som ville afskrække 
rådyr og harer, så man undgik, at de placerede deres  
yngel i markerne.”

”Derudover afprøvede jeg som sagt de syntetiske 
stoffer på dådyr i indhegning. Her havde jeg opstil- 
let vildtkameraer, som var blevet indstillet til at tage  
billeder, når dyrene var inden for en vis rækkevidde.  
Jeg talte antallet af observationer inden for visse 
længdeintervaller, da jeg gik ud fra, at stofferne 
måtte have en effekt, hvis dyrene ikke befandt sig 
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der blev udført test. Markerne, som jeg rådede over, 
var på 240,8 hektar, hvilket er relativt stort. 189,8 
hektar var kontrolområder, hvor jeg ikke havde op- 
stillet duftpinde, og hvor der blev registreret påkørsler.  
De resterende 51 hektar var testområder, hvor der 
ikke blev fundet påkørte lam, hvorimod jeg fandt 
tre på kontrolmarkerne. Derfor har forsøget vist 
potentiale i forhold til afværgelse af påkørsler på 
rådyr. Det er dog besværligt for den almene land- 
mand at få fat på stofferne, og derudover skal for- 
søget optimeres ved at genprøve duftstofferne og 
muligvis lave en blanding af forskellige flygtige stoffer  
fra urinen.”

”Der er helt sikkert et potentiale i urin som skræm-
memiddel – om det er den bedste løsning til netop 
denne problemstilling, er stadigt lidt usikkert. Ud fra  
mit forsøg kunne der spores en tendens til, at ræve- 
urin godt kan bruges til at skræmme de pågældende  
byttedyr.”

”Som jeg nævnte tidligere, er der blevet opstillet flere 
forskellige løsningsmodeller til problematikken om- 
kring markvildtpåkørsler under skårlægning. Igennem 
mit projekt har jeg fundet en potentiel måde til at 
afskrække rådyr fra at yngle i græsmarker, men sup- 
plerende løsningsmodeller for harer og fugle er nød- 
vendigt for at mindske antallet af påkørsler mest 
muligt. Negligering af problemet kan lede til en kraf- 
tig forringelse af dyrevelfærden og reduceringer i 
de danske markvildtspopulationer.” 

Interesseorganisationer såsom Dyrenes Beskyttelse, 
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Jæger-
forbund ønsker alle en løsning på problematikken. 
Derfor er emnet højaktuelt og kræver mere fokus og 
højere prioritering i dansk vildtforvaltning.

inden for intervallerne. I alt udførte jeg tre forsøg.  
I det første forsøg viste dådyrene ingen reaktion på 
hverken ræveurin eller TMT. I andet forsøg ændrede  
jeg opstillingen af duftpindene og satte dem helt op 
til hegnet. Her brugte jeg igen ræveurin, men det 
havde stadig ingen effekt. I det sidste – og tredje – 
forsøg undersøgte jeg IPMS, som viste en tendens 
til at have en afskrækkende effekt på den første 
forsøgsdag. 

Hvilke fejlkilder kunne der forekomme under  
forsøgene?

”Vejret havde en stor indflydelse. Jeg havde ikke selv 
antaget, at det ville have en så stor betydning for 
spredningen af stofferne. Dådyrene skulle hele tiden 
 have adgang til foder, og jeg blev derfor, pr. ønske 
fra forvalterne af indhegningen, nødt til at opsætte 
duftpindene et sted, hvor der var stor risiko for, at 
spredningen af stofferne ikke ville nå ind i selve ind- 
hegningen. Jeg lavede efterfølgende nogle simuler-
inger, hvor jeg observerede, at vejret kan have været  
en afgørende faktor, i og med at stofferne kun er 
nået 10-20 meter ind i indhegningen. Derfor har 
dådyrene skullet være meget tæt på for at blive 
påvirket af duften. Måske har koncentrationen af 
stofferne været for lav – de kan være blevet fortyndet  
af regnvand, og spredningen kan have været for kort.”

På hvilken måde har dit forsøg haft potentiale? 

”Resultaterne viste, at harer og agerlandets jordru-
gende fugle ikke bliver påvirket af stofferne; hos 
sidstnævnte kan det være, fordi de ikke er i stand 
til at flytte en etableret rede. Hos rådyrene viste sig  
dog en tendens til, at de flytter deres lam. Der blev 
ikke fundet et eneste dødt rålam på de marker, hvor  

DER ER HELT SIKKERT ET POTENTIALE I URIN  
SOM SKRÆMMEMIDDEL – OM DET ER DEN BEDSTE 
LØSNING TIL NETOP DENNE PROBLEMSTILLING,  
ER STADIGT LIDT USIKKERT.
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SÅDAN BLIVER 
DU MEDLEM

I DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

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

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

arbejde for et stærkt dansk engagement i bevarelsen  
af vilde dyr og deres levesteder.

SÅDAN GØR DU

1) Gå ind på www.dzs.dk/medlem

2) Indbetal det årlige kontingent - enten med  
 kreditkort (via PayPal), med MobilePay  
 (tlf. 91 55 11 89) eller ved overførsel til vores  
 konto i Danske Bank (3123 - 3123241312)

3)  Udfyld medlemsformularen med dine  
 oplysninger (email, navn, adresse, medlems- 
 type mm.)

Du vil snarest herefter modtage en velkomst- 
pakke med nogle af vores flotte gadgets 

FAGMEDLEM ELLER STØTTEMEDLEM?

Du kan vælge mellem vores 2 typer medlemsskab: 
fagmedlem eller støttemedlem. Fagmedlemmer er 
dig, som har en baggrund eller viden inden for vilde  
dyr, biodiversitet og/eller naturbevarelse, hvor støt- 
temedlemmer 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 derover) for et 
PLUS kontingent.

Som medlem kan du være med til at forme forenin-
gens 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 info@dzs.dk, hvis du ønsker  
at deltage mere aktivt i vores arbejde. Vi hører meget  
gerne fra dig! Også hvis du har ris og ros.

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

Nye fordele for medlemmer - Outdoor udstyr  

Vi har indgået en knaldgod aftale med Fjeld & Fritid, 
så DZS medlemmer får 20% rabat på ikke  nedsatte 
varer mod forevisning af deres medlemskort hos  
Fjeld og Fritid på Frederiksborggade København K,  
og i Fjällräven specialbutikken på Kultorvet, samt på  
www.fjeldogfritid.dk. Hvis du skal handle på nettet,  
skal du lige skrive til medlem@dzs.dk og få den rabat- 
kode der hører til. I Friluftsland og North Face butik- 
ker får du 10% mod forevisning af medlemskort.

MELD DIG IND IDAG
- OG BLIV DEL AF ET NETVÆRK FOR VIDEN  

OG FORMIDLING OM VILDE DYR OG NATUR 
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REJSEBREV: 
REJS ANSVARLIGT OG MED 

OMTANKE SOM TURIST
Tekst: Tanja Andersen

Mennesker rejser og tager på ferie til  nye spændende 
destinationer i hele  verden, som de ofte ikke har be- 
søgt før. Men mange glemmer at have omtanke for  
naturen og dyrelivet med, når de booker deres ferie. 

Når rejsen skal bookes til årets næste feriedestina-
tion, er fokus oftest på hotellets beliggenhed og på  
at få gode mad- og kulturoplevelser. Det er en bonus,  
hvis der ikke er for mange andre turister, da man 
gerne vil have fred og ro og opleve befolkningen og 
kulturen, som den er. Men området skal heller ikke 
være så øde, at man ikke har mulighed for at købe 
souvenirs med hjem som minde for rejsen. 

Udsigterne til endnu et spændende møde med en 
ny kultur og et nyt land gør, at de fleste glemmer 
at undersøge, hvilket (evt. truet) dyreliv der fx er på 
den destination, man er på vej til. 

De fleste ved, at det er vigtig at bruge sin sunde for- 
nuft, når man booker sin ferie. I begejstring kan man 
nemt lade sig rive med og glemme sin fornuft, og det 
ender med at man booker et hotel, der fx er blevet 
bygget på et ynglested for en truet dyreart. Eller så 
booker man netop den tur, hvor man kan komme 
ud og kæle tigre. 

For fortsat at kunne bevare naturen og det dyreliv, der er på feriedestinationer,  
er det vigtigt som turist, at rejse med omtanke for naturen og dyrelivet.

 Rejs med omtanke som turist ved at undersøge det 
 wildlife, der er på din destination og ved at støtte lokal- 
 befolkningen i deres arbejde med dyr.

ANSVARLIG TURISME HANDLER OM AT EN 
SKABE POSITIV FORSKEL, NÅR MAN TAGER 

PÅ FERIE BÅDE HERHJEMME OG I UDLANDET. 
MAN KAN HELDIGVIS SKABE EN POSITIV  

FORSKEL, HVIS MAN TÆNKER SIG OM.
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Vores livsstil har en påvirkning på andre levende 
væsener, og vi som turister har et stort ansvar i ud-
landet, da turismeindustrien kun ser ud til at vokse  i 
fremtiden. Hvis vi sammen tager ansvar og går efter 
bæredygtig i turisme, vil det medføre  et bedre liv 
for de mennesker og dyr, der lever i de områder, vi 
besøger under vores rejse samt kan det give en bedre 
rejseoplevelse med ingen dårlig smag i munden. 

 1.  RESPEKTER DE LOKALE OG KULTUREN

God forberedelse hjemmefra er nøgleordet, da alle 
steder er unikke. Det handler om at sætte sig ind i  
landets kultur, de lokale skikke og at klæde sig res- 
pektfuldt, når det er ønsket. Respekter hellige steder, 
lokale traditioner, privatlivets fred og spørg om lov, 
inden du tager billeder og besøger religiøse steder. 
Hav for øje hvilken indflydelse din tilstedeværelse har  
og opfør dig ordentligt, da du er gæst i et andet land.

2.  PAS PÅ MILJØET

Gå efter hoteller og rejseformer, der er miljøvenlige 
og behandler deres affald med omhu. Minimer dit 
energiforbrug, vandforbrug, og brug af plastik. Vær 
opmærksom på, hvordan du skaffer dig af med dit 
affald, og genbrug det, der kan genbruges. Efterlad 
ikke noget efter dig på dine ture, og ryd op efter dig 
selv.

FEM PUNKTER
TIL AT BLIVE EN BÆREDYGTIG  

OG ANSVARLIG TURIST

 Ved at bo nær levested for vilde dyr, kan man få besøg.  
 Men det er vigtigt at holde afstand og respektere  
 dyrenes nysgerrighed.  Turister kan let tro, at dyreshows giver dyrene gode forhold bag de fire vægge. Det er ikke altid tilfældet.

MANGE MENNESKER HAR  
OVERVÆRET ET SHOW UDEN 

AT VIDE AT DYRENE HAR  
DÅRLIGE FORHOLD.
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3.  RESPEKTÉR DYRENE

Undersøg, om der før har været et habitat for en 
dyreart på dit hotel, og tænk en ekstra gang over, 
hvad dit behov under din ferie er. Overhold reglerne  
for, hvordan du bør opføre dig i naturen. Hav et ro- 
ligt, nedtonet stemmelege, hold afstand til de vilde 
dyr, som du møder, og giv ikke vilde dyr mad. Sig 
nej til lokale der kommer over til dig med vilde dyr. 
Undgå dyreshows og køb eller spis aldrig genstande,  
der er lavet af dele fra en truet dyreart. 

Besøg og oplev dyrene i deres naturlige habitat

Ferieudflugterne indebærer ofte oplevelser med dyr 
i lukkede områder og dyreshows, hvor vilde dyr op-
træder for et publikum. Dyreshows spektakulære 
tricks kan fjerne ens klarsyn, da man kan få et stort 
sus gennem kroppen. Det er en stor oplevelse, som 
både voksne og børn gerne vil opleve på deres ferie. 
Som turist kan du ikke se, hvis dyrene ikke har det 
godt. Desværre bliver turisterne meget ofte vildledt. 

De færreste kender til, at man kan opleve vilde dyr i  
deres naturlige omgivelser. Hvor de lever frit og trygt. 
Så besøg dyrene i beskyttede habitater, hvis du gerne  
vil rejse med omtanke som turist. I de beskyttede 
habitater er der mennesker, der tager sig af dyrene, 
og som ved, hvordan de skal behandles. 

BESØG DYRENE I BESKYTTEDE 
HABITATER, HVIS DU GERNE VIL 
REJSE MED OMTANKE SOM TURIST.
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4.  STØT LOKALSAMFUNDET

Ved at vælge bæredygtig, støtter man op om lokal- 
samfundet. Book lokale hoteller, og undgå de store 
all-inklusive hoteller. Køb lokalt producerede pro- 
dukter frem for importerede. Spis lokalt og giv ende- 
lig de lokale drikkepenge, da det kan være mange 
penge for den lokale. Meld dig til at opleve naturen 
hos en NGO (non-governmental organization) med 
en lokal turguide under forsvarlige forhold. 

Støt op om en organisation, der kæmper for 
bedre levevilkår for dyr. Meld dig fx som frivillig. 

5.  VÆR EN ANSVARLIG TURIST

Rejs og besøg feriedestinationer med det formål  
at værdsætte og fremme naturbevarelsen. Det kan  
man gøre ved at lære om, hvad naturen har at tilbyde  
med dens fantastiske dyrearter og ved at forhindre 
unødige forstyrrelser for naturområder og arter. 
Rejs med et åbent sind og gå på opdagelse i det det 
land, du rejser til. At være en ansvarlig turist er slet 
ikke så besværligt. I stedet får du sandsynligvis en 
mere oplevelsesrig og positiv rejseoplevelse. 

På øen Zakynthos i Grækenland lever den truede 
havskildpadde, Loggerhead Sea Turtle (eller den 
uægte karette, Caretta caretta). Den er officielt en  
truet dyreart hos IUCN (International Union for 
Conservation of Nature). Havskildpaddens største 
fjende er turister. En del af dens naturlige habitat er  
blevet fjernet med bulldozere for at bygge hoteller  
ned ad strandene på Laganas. Øen Zakynthos er som 
så mange andre feriedestinationer afhængige af 
turisme og hotellerne ligger tæt på stranden, og 
levner kun lidt plads til skildpadderne.  

Udbred kendskabet om ansvarlig turisme 

Turister har brug for viden om, hvad der er godt og 
dårligt, når de vælger feriedestination. Du kan være 
med til at bidrage til at beskytte miljøet på feriedes-
tinationer ved at åbne dine venners og din families 
øjne for, hvad det indebærer at være en ansvarlig 
turist. Fortæl dem, hvad det vil sige, og vær med til 
at gøre en forskel i turismeudviklingen. 

Ansvarlighed og omtanke kræver handling. 

Hvis du kunne tænke dig mere information om 
ansvarlig turisme, kan du gå til Global Sustainable 
Tourism Council (https://www.gstcouncil.org/en/) eller 
besøge Serve Animals på www.serveanimals.com. 

 Her er jeg frivillig hos Zeehondencentrum under min ferie i Pieterburen i Holland.

I SERVE ANIMALS MENER VI,  
AT REJSER OG LÆRING BØR  

GÅ HÅND I HÅND.

Læs også: Når ferien skal være grøn (Habitat #11) 
http://issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat-11_juli-
2015/57?e=1977688/14316651 

SERVE ANIMALS 

Serve Animals helps wild animals to a better 
life in collaboration with volunteers and the 
world’s best organizations that serve wild 
animals.

When I worked as a volunteer, I saw the need 
to show opportunities for how you can work as  
a volunteer. I have experienced the process of 
finding a good place to go to, talked to many 
people to get information and I have spent a  
lot of mental (and physical) time to think about 
a lot of details and to make the right decision.

I had another website that I was passionate 
about at the beginning in 2013, but somehow 
I lost myself in it. I decided to take a coach edu- 
cation to work on my own self-development 
and in during 2015, I found a good mentor who 
 helped me discover my purpose and mission. 
I want to help animals in a sustainable manner 
and this is a very energizing and meaningful 
path for me.  

I gather a lot of information from different 
kinds of organizations and professionals to 
build knowledge about animals and places 
around the world. 

I believe in facts and honesty and want to pre-
sent the places, people and organizations in a 
trustworthy way.

Now I have decided to dedicate my time to work 
for and with animals, and I therefore I created 
my company Serve Animals in April 15, 2015.w
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KAN DU IKKE VENTE  
TIL NÆSTE NUMMER...
Læs mere på www.dzs.dk

www.dzs.dk




