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Vild med vild på… 
 
I dette nummer går vi tæt på tidens nok mest pop-
ulære trend inden for naturbevarelse: Rewilding. 

Historier om vilde elefanter i Danmark har trukket 
overskrifter i medierne, da det er både overraskende 
og nyt på samme tid. Bag overskrifterne, der uden 
tvivl har udløst både latter og løftede øjenbryn, 
ligger en seriøs pointe; at store dyr ikke bare kan 
bidrage til at vedligeholde, men også genoprette 
naturen. I bestræbelserne på at indhente noget af 
den tabte biodiversitet, kan netop rewilding være en 
overraskende og måske den mest naturlige løsning. 

I dette nummer af habitat kommer vi omkring vilde 
heste på Langeland og deres effekt på naturen, vi 
hører om de meget omtalte danske ulve og kigger 
på hvordan den største danske planteæder, kron- 
hjorten, bidrager til opretholdelse af den danske 
biodiversitet. 

God fornøjelse med temanummeret om ‘rewilding’
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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, adfærdbiolog, 
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



http://www.dzs.dk
mailto:info%40dzs.dk?subject=
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Haverne er danskernes eget, private stykke natur, som man kan gøre med, 
hvad man vil – næsten da. 

I mange, mange år har haverne været præget af ’orden’ og struktur. Græs-
plænen skulle være kort og ukrudt skulle luges væk for enhver pris. Med det 
resultat, at både hæk og plæne blev næsten til ørkener for fugle og insekter. 
De senere år har mere viden om grundlaget for biodiversitet, fået en ny slags 
have til at spire; den vilde have. 

I den vilde have får dødt træ lov at ligge, mens svampe nedbryder træet, flytter  
også insekter ind. Larverne laver huller i træet, og nogle af dem bliver til mad for 
fugle. Noget af græsset får lov til at stå, og slås kun én eller to gange om året. 
Hvis også der er plads til et lille vandhul, bliver der endnu mere liv i haven. 

Tænk over hvad det er for redekasser du sætter op, forskellige fugle foretræk- 
ker for eksempel forskellige størrelser på indgangshullet. Der findes små tudse- 
huse, og pindsvinehuse – eller hvad med at lave et insekthotel? 

Med ganske få tiltag, kan haven gøres mere attraktiv for mere forskelligartet 
natur; insekter, fugle og pattedyr. Der er masser af inspiration at hente i bogen 
Den Vilde Have, bloggen Vildehaver.dk og hjemmesiden Vild Med Vilje.

HVOR VILD ER DIN HAVE (ELLER FÆLLES AREALET I BAGGÅRDEN)?
Aarhus universitet har udarbejdet et pointsystem (se Figur 1), hvor man kan måle 
hvor god éns have er for biodiversiteten. 

Her gives point for en række tiltag der vil gavne artsrigdommen, bl. a. ingen brug 
af plantegift og kunstgødning, engareal, store træer, gamle udgåede træer, skjul  
for fugle og flagermus, osv. En have kan maksimalt få 60 point. De fleste villa-
haver vil, på grund af størrelsen, sjældent kunne opnå en score over 10, men 
med enkelte simple tiltag vil man sandsynligvis kunne score op til 20 point. 

Skemaet kan således være en hjælp til at identificere simple tiltag der vil kunne  
“rewilde” den tæmmede natur i haven.

http://www.vildmedvilje.dk
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf

Rewilding af haven 
Tekst: Ditte Dahl Lisbjerg

 Figur	1.	Uddrag	af	scorekortet	for	biodiversitet	i	haven. Kilde: Aarhus	Universitet	-	DCE	–	NATIONALT	CENTER	FOR	MILJØ	OG	ENERGI

SKEMAET KAN SÅLEDES VÆRE EN 
HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE SIMPLE 
TILTAG DER VIL KUNNE “REWILDE”  

DEN TÆMMEDE NATUR I HAVEN



http://www.vildmedvilje.dk
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf 
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MED GANSKE FÅ TILTAG, KAN HAVEN 
GØRES MERE ATTRAKTIV FOR MERE  
FORSKELLIGARTET NATUR;  
INSEKTER, FUGLE OG PATTEDYR

Udforsk	mulighederne	i	den	
vilde	have.	Byg	f.eks.	insekthotel	med	
plads	til	vilde	bier	og	andre	insekter.

Hvis	du	sørger	for	at	der	er	passende	
muligheder,	flytter	dyrene	hurtigt	ind.		
Foto:	Ditte	Dahl	Lisbjerg
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Et hav af  
uundværlige 
specialister

Rewilding bliver som begreb ofte brugt om det at reetablere 
naturlige habitater, ved blandt andet at sikre, at der er dyr tilstede, 

som kan regulere bestande af andre arter, både dyr og planter.  
I en bredere forstand handler det om at sikre tilstedeværelsen  

af nogle økologiske nøglearter, som i høj grad præger et økosystem 
og mangfoldigheden. Det kan fx være bævere eller elefanter, som 
begge har en essentiel rolle i det habitat de lever i. Den ene ved  

at fælde træer og lave dæmninger, den anden ved at vælte træer, 
lave vandhuller og sprede frø.

I havet har man ofte fokuseret på bottom-up kontrol af  
økosystemer, det vil sige hvorledes næringsstoffer eller fysiske  
faktorer er begrænsende for arterne i systemet. Men der er en  

stigende erkendelse af, at der også i havet findes en række  
økologiske nøglearter, som har stor betydning for økosystemernes 
tilstand. Disse kan ikke genudsættes da de ofte er for store og der 
er mange faktorer som spiller ind, samt udbredelsesområdet gør 
det svært, hvis ikke umuligt, at manipulere havets økosystemer. 
Men fredning og beskyttelse kan få bestandene af nøglearter til  

at øges - og med god effekt

Tekst: Dennis Lisbjerg

 Koralrevet	indeholder	en	stor	diversitet	af	fisk.	Farverige,	og	med	hver	sine	specielle	levesteder	og	fødevalg.	Men	der	er	visse	arter,	
som	er	mere	specielle	end	andre,	og	hvis	de	forsvinder,	kan	deres	niche	ikke	umiddelbart	udfyldes	af	andre	arter.	Her	ses	Tobåndet	
klovnfisk	som	bor	i	en	søanemone.	Foto:	Dennis	Lisbjerg
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ER ARTERNE VIRKELIG SÅ VIGTIGE? KAN DERES  
FUNKTION IKKE BARE OVERTAGES AF ANDRE 
ORGANISMER?
Selv områder med høj biodiversitet efterlades ofte 
ustabile, når økosystemets nøglearter forsvinder. I et  
studie af tropiske koralrev, gennemgik en gruppe 
forskere revfiskenes funktionelle rolle, for at se, hvor  
stort overlap der var mellem arterne. Hypotesen var,  
at meget biodiverse områder ville have flere arter, 
som kunne udfylde samme rolle og derfor ikke ville 
blive påvirket, hvis en af dem forsvandt ved fx fiskeri, 
ændrede levevilkår på grund af menneskelige forstyr- 
relser eller klimaforandringer. Man undersøgte mere 
end 6.000 tropiske fiskearter fordelt på 646 forskel-
lige funktioner. Til biologernes overraskelse viste det 
sig at især i det Indiske Ocean og Stillehavet, hvor der 
er en høj artsdiversitet, er det en relativ lille gruppe 
af arter, som kan udføre de vigtigste funktioner i øko- 
systemet. I visse tilfælde kun en enkelt art. Økosys-
temerne kan derfor være særdeles sårbare overfor 
variationer i udbredelsen af økosystem nøglearter.

I nogle områder er det helt op til 38% (180 ud af 468) 
af funktionerne, hvor der kun er én fiskeart, som ud- 
fører opgaven.    

HVALER PRUTTER NÆRING TIL ALGENE
Igennem de senere år har der været fokus på forskel- 
lige aspekter af hvalers betydning for havets økosys- 
temer - især i de åbne vandmasser og i dybhavet. 
Hvalerne dykker flere hundrede meter (op til et par  
kilometer) ned i havet for at finde føde. Når de kom- 
mer op til overfladen, frigives urin og ekskrementer, 
der fungerer som næringsstoffer, der hurtigt kan 
omsættes og genbruges af alger i de næringsfattige 
øvre vandlag eller spises af zooplankton, m.m. Man 
formoder, at primærproduktionen i havet var langt 
større før hvalfangst gjorde store indhug i hvalbe-
standene, da hvalerne således bidrog i langt højere 
grad til, at næringsstofferne var tilgængelige i de 
øverste vandlag. Fx er produktionen af alger og krill 
i Sydhavet ikke kun afhængig af fosfor og kvælstof, 
men kan også være begrænset af jern. De store 
mængder biomasse, som hvalerne æder og omsæt-
ter holder systemet i gang.

©	Tony	Wu	-	www.tonywublog.com

	 Kaskelothval.	Hvalernes	ekskrementer	er	en	vigtig	
næringskilde	til	algerne	ude	på	det	åbne	ocean.	
Foto:	Tony	Wu

http://www.tonywublog.com
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På grund af denne positive effekt på hele systemet, 
mener man heller ikke, at hvaler er konkurrenter til 
det kommercielle fiskeri. Flere model-beregninger 
antyder at fiskebestandene faktisk bliver mindre, 
hvis man fjerner hvalerne fra systemet og at flere 
blåhvaler i Sydhavet endda vil gavne fiskeriet.

Når hvalerne dør og deres store kroppe falder til  
bunden af dybhavet, er det en kæmpe madpakke 
som dumper ned i en endeløs ørken. Videooptagelser  
fra undervandsrobotter har vist, at kadaveret hur- 
tigt tiltrækker en række af dyr, som lever af den store 
mængde kød. Der er endda arter som er specialise-
rede og afhængige af disse næringsinput til dyb-
havet for at kunne eksistere. 

PAPEGØJEFISK OG SØPINDSVIN  
RENGØRER KORALLERNE
I Caribien har der omkring koralrevene tidligere været 
en fin balance mellem papegøjefisk og søpindsvin,  
som begge lever af at spise makroalger. De har været  
hinandens største konkurrenter, og ved at holde 
algerne nede, gør de korallerne en tjeneste, da ko- 
rallerne konkurrerer med algerne om pladsen i solen. 
Op gennem 1900-tallet har fiskeriet efter de store 
papegøjefisk taget til, mens den øgede turisme på de 
Caribiske øer og øgede befolkning i Mellemamerika 
har medført mere næring i havet, som algerne kan 
leve af. Som konsekvens har der været en stigning i 
antallet af søpindsvin, der ligesom papegøjefiskene 
spiser makroalger, men desværre også medført et  
fald i koraller. Korallerne begyndte at gå kraftigt 
tilbage i 1980’erne, da søpindsvinene blev ramt af 
en sygdom og døde i store mængder. Det var især 
ved denne begivenhed, at man blev opmærksom 
på papegøjefiskenes og søpindsvinenes vigtige rolle 
for korallernes trivsel. Makroalgerne frigiver toxiner 
og hindrer korallernes bakterier i at gro, ligesom de  
kvæler og overskygger korallerne og har gjort det  
svært for korallerne at modstå sygdomme og reeta- 
blere revet, når det bliver ødelagt i orkan-perioderne.  

Heldigvis medfører nye Marine Protected Areas og  
håndhævelse af fiskeribegrænsninger, at papegøje- 
fiskene i visse områder er vendt tilbage og en for- 
bedring kan langsomt ses på koralrevene.

HAVODDERE BEGRÆNSER GRÆSSERE
Hvor græsserne, fx søpindsvin, er essentielle for 
koralrevenes tilstand, er de lige så meget et problem 
i de tempererede havområders tangskove. Tang-
skovene er et helt økosystem i sig selv, hvor et stort 
antal invertebrater og fisk finder beskyttelse og føde.  
Især langs den amerikanske vestkyst vokser brun-
algerne sig kæmpestore og sidder fastforankret til 
bunden. Når søpindsvinene kryber langs bunden 
for at finde føde, gnaver de let brunalgerne fri, og 
dermed kan et stort område hurtigt nedgræsses af 
søpindsvin, hvis ikke bestanden hele tiden holdes i 
ave af rovdyr. Et af de eneste rovdyr, som kan hånd- 
tere søpindsvinene langs Amerikas vestkyst, er hav- 
oddere. En stor interesse for jagt af havoddere i 
starten af 1900-tallet forårsagede et drastisk fald i 
odderbestanden, hvilket resulterede i at tangskov- 
ene næsten forsvandt på grund af mindsket pres på 
søpindsvinene. Tangskovenes forsvinden påvirkede 
fiskebestandene i området, så også fiskeriet gik til- 
bage. Havodderne blev herefter fredet, bestanden 
steg og de fik kontrol med søpindsvinene. Dette 
illustrerer tydeligt, hvor stor en effekt én enkelt arts 
tilstedeværelse, eller mangel på samme, kan have. 

I 1990’erne begyndte havodderbestanden dog igen  
at gå tilbage og tangskovene blev igen mindre. Da 
forskerne fik undersøgt grunden til dette, viste det 
sig at spækhuggerne langs Amerikas kyst havde 
skiftet bytte. Spækhuggerne havde tidligere fokuse- 
ret på Stellers søløve og spættet sæl, men da disse 
bestande blev mindre, fik spækhuggerne øjnene 
op for havodderne. Det illustrerer kompleksiteten 
i biologiske systemer - en nøgleart og top-predator 
i et system - kan blot være et led i kæden på en 
anden skala. 



MAN FORMODER, AT PRIMÆR-
PRODUKTIONEN I HAVET VAR LANGT 

STØRRE FØR HVALFANGST GJORDE 
STORE INDHUG I HVALBESTANDENE 

KILDER	OG	MERE	VIDEN:

http://rewilding.org/rewildit/what-is-rewilding

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/130220/full		
(kræver	betaling)

https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_species

http://www.pnas.org/content/111/38/13757.full.pdf

http://cmsdata.iucn.org/downloads/caribbean_coral_	
reefs___status_report_1970_2012.pdf

http://doaklab.org/pdf/Estes_2004_.pdf

	 Papegøjefisk	er	kendte	for	at	raspe	af	korallerne	og	bidrager	
i	høj	grad	til	produktionen	af	koralsand.	Men	især	i	Caribien	er	
nogle	af	papegøjefiskearternes	føde	overvejende	makroalger	
Foto:	Dennis	Lisbjerg

	 Plettet	pindsvinefisk	er	en	af	koralrevets	specielle	fisk,	og	
bidrager	til	den	store	diversitet	af	organismer	med	hver	sine		
specielle	levesteder	og	fødevalg.	Pindsvinefisk	kan	puste	sig	op	
som	en	kugle	ved	at	suge	vand.	Dermed	kan	den	undgå	de	fleste	
predatorer.	Pindsvinefisk	anses	som	en	delikatesse	i	fx	Japan.	
Men	det	kræver	en	særlig	uddannelse	at	håndtere	fiskene,	som	
udover	pigge,	har	en	gift	i	sig,	som	den	får	fra	nogle	alger	den	
spiser.	Foto:	Dennis	Lisbjerg

http://rewilding.org/rewildit/what-is-rewilding
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/130220/full
https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_species
http://www.pnas.org/content/111/38/13757.full.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/caribbean_coral_ reefs___status_report_1970_2012.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/caribbean_coral_ reefs___status_report_1970_2012.pdf
http://doaklab.org/pdf/Estes_2004_.pdf
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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 FORMIDLING OG VIDEN  

OM VILDE DYR OG NATUR 

http://www.dzs.dk/medlem
mailto:info%40dzs.dk?subject=Information%20vedr.%3A%20medlemskab%20af%20Dansk%20Zoologisk%20Selskab
http://www.fjeldogfritid.dk
mailto:medlem%40dzs.dk?subject=
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I de seneste årtier har store vilde dyr fået et comeback i Europa. Krondyr, den mest 
vidt udbredte store planteæder i regionen, er ingen undtagelse. Baseret på data fra 
2002-2010 er der omkring 2,5 millioner individer i Europa og bestandene er i frem-
gang (Deinet et al. 2013). Dermed er krondyret dét vilde hovdyr med størst samlet 
biomasse i hele Europa. Tilsvarende har der været en fremgang i krondyr i Danmark,  
og en skønnet bestandsstørrelse ligger på omkring 21.000 dyr (Flinterup 2013).  
Krondyrene er elskede jagtobjekter og samtidig hadet som skadedyr i både skovene og 
på markerne. Jægernes ønske om flere krondyr og større jagtsucces, er ofte i konflikt  
med landmandens og skovdyrkerens ønske om færre dyr og mindskning af skade 
på afgrøder. Det er derfor heller ikke så underligt, at langt de fleste målsætninger  
og motivationer i kronvildtforvaltningen relateres til jagtinteresser og skader på af- 
grøder og beplantninger og skaber konflikt på grund af modstridende interesser.

Indenfor forskning og generel naturbevaring er der en øget forståelse for og værdsættelse  
af de vigtige roller, som de store dyr, særligt planteæderne, spiller i forhold til at skabe 
forstyrrelse og mangfoldighed i økosystemerne. Mangfoldigheden af økosystemerne 
og de arter, der lever der, udgør netop biodiversiteten. Vi ved fra palæoøkologiske 
studier, at mangfoldigheden af vores natur tidligere var karakteriseret af de store 
planteædere (Sandom et al. 2013). Sammen med andre naturlige processer, som 
oversvømmelse, stormfald og brand, skabte de variation i skovdækket, levesteder  
og ressourcer. Det er dette udgangspunkt, der ligger til grund for rewilding. Rewilding 
leder ofte tankerne hen på genudsætninger, som fx bæver og senest Europæisk bison 
og elg, og sågar elefanter i den danske natur. Men måske det var mere nærliggende, 
at se på forvaltningen af vores største hjemmehørende planteæder, krondyret, som 
en nøgleart i forvaltningen af biodiversiteten i økosystemerne og ikke kun som et  
jagttrofæ eller skadeforvoldende vildt. 

Tekst: Camilla Fløjgaard og Rasmus Ejrnæs

VILDERE 
KRONVILDT

Krondyr er elsket som jagtobjekter  
og samtidig hadet som skadedyr på  

marker og i skove. 
Men krondyr er også vores største vilde 
planteædere og kan spille en vigtig rolle  

i vores økosystemer, hvor de kan  
bidrage til at opretholde biodiversiteten. 

	 Kronhjort	græsser	i	næringsfattig	mose	med	kæruld	i	Klelund	Dyrehave.	Foto:	Camilla	Fløjgaard
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KRONDYRENE OPFATTES AF MANGE  
SOM VILDE DYR. DER ER DOG EN RÆKKE  

ALMINDELIGE VILDTFORVALTNINGSTILTAG 
PÅ ”DEN FRIE VILDTBANE”, SOM KAN  

RESULTERE I EN VIS GRAD AF TILKNYTNING 
TIL OG AFHÆNGIGHED AF MENNESKER.

ER KRONDYRENE VILDE?
I ordet rewilding indgår ordet ”vild”, men det er langt  
fra trivielt at definere hvad et vildt dyr er. For mange 
forstås et vildt dyr som et dyr, der kan bevæge sig frit 
i landskabet. Krondyrene opfattes derfor af mange 
som vilde dyr. Der er dog en række almindelige vildt- 
forvaltningstiltag på ”den frie vildtbane”, som kan 
resultere i en vis grad af tilknytning til og afhængig- 
hed af mennesker (Mysterud 2010). Hvis mennesket  
har en påvirkning på dyrenes dødelighed, formering, 
habitatbrug eller fødetilgængelighed, så kan man 
tale om, at dyrene er domesticerede i et eller andet 
omfang. Ved jagt udøves der kontrol over dyrenes 
dødelighed, og der kan være en betydelig påvirkning 
på alders- og kønssammensætningen i bestanden. Der 
er også en kraftig selektion på bestanden, da jægeren  
udvælger og nedlægger dyr med fx store opsatser.  
Sådan en selektion kan resultere i ændringer i bestand- 
ens genetiske sammensætning. Jagt har også indfly- 
delse på dyrenes adfærd og habitatbrug i landskabet. 

	 Mangfoldighed	i	naturen:	Klelund	Dyrehave,	et	hegnet	naturom-
råde,	hvor	krondyrgræsning	bidrager	til	mangfoldigheden	af	mose,	
hede	og	skov. Foto:	Camilla	Fløjgaard

	 Krondyrrudel	på	dyrket	mark.	Foto:	Anne	Eskildsen
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Tilskudsfodring af kronvildt er en almindelig praksis 
både for at sikre jagtinteresser, som fx store opsatser  
og godt huld, og for at afværge skader på marker og  
skove. Omfanget varierer fra permanente foderplad- 
ser med foder året rundt til lejlighedsvis fodring i  
særligt hårde vintre. Tilskudsfodring skaber en af- 
hængighed og er også med til at kontrollere dyrenes 
bevægelser i landskabet, fx for at undgå skader på 
afgrøder eller for at koncentrere dyrene på eget jagt- 
terræn. Selv hvis der ikke direkte tilbydes foder til  
dyrene, så er der overalt i det danske landskab ad- 
gang til menneskeskabte marker med næringsrige 
afgrøder. Fodring og næringsrige afgrøder afholder 
eller mindsker krondyrenes græsning i naturområder. 

Naturlig prædation er også en del af det at være vild,  
men kronvildtets fjende nummer et, ulven, blev stort 
set udryddet fra Danmark i løbet af 1600-tallet. Udover,  
at prædation kan reducere bestandsstørrelser, så 
er tilstedeværelsen af et top-rovdyr som ulven, med 
til at ændre dyrenes adfærd og fordeling i landskabet. 
Enkelte ulve er genindvandret i Danmark i løbet af  
de seneste år, men det er stadig meget uklart hvordan 
deres effekt på krondyrene vil komme til udtryk i 
kulturlandskabet. 

REWILDING KRONDYR 
I rewilding-sammenhæng forstås vilde dyr, som dyr, 
der får lov til at udøve deres naturlige effekt på øko- 
systemet. Krondyrene udøver deres effekt på øko- 
systemerne gennem hvad de spiser, men de bidrager  
også til mangfoldigheden af ressourcer og habitater 
med deres ådsler og gødning, samt at de er med til 
at sprede plantefrø via deres pels og gødning.  
Omsætningen af deres føde til gødning skaber varia- 
tion i fordelingen af næringsstoffer i forhold til øko- 
systemer uden græsning. I modsætning til husdyrene, 
er fordelen ved de vilde dyr, at de ikke er udsat for 
ormekur og andre medikamenter, som kan være 
dræbende for truede insektarter, som er tilpasset 

	 Krondyrådslet	bidrager	til	biodiversiteten	som	en	ressource	
og	levested	for	de	mange	insekter	og	svampe,	der	er	tilpasset		
nedbrydningen,	og	ådselsædende	fugle	og	pattedyr.		
Foto:	Camilla	Fløjgaard

	 Fodring	af	vildtet	forårsager	en	afhængighed	af	og	tilvæn-
ning	til	mennesker.	Her	er	det	en	foderautomat	til	rådyr.		
Foto:	Camilla	Fløjgaard

MEN DER ER EN HELT KLAR KONFLIKT MELLEM ØNSKET OM 
AT OPRETHOLDE ET HØJT GRÆSNINGSTRYK PÅ FORHOLDSVIS 
NÆRINGSFATTIGE NATUROMRÅDER OG UNDGÅ, AT DYRENE ÆDER 
NÆRINGSRIGE AFGRØDER, SOM ER TIL RÅDIGHED STORT SET OVER 
ALT I DET DANSKE LANDSKAB. DER ER ALTSÅ BRUG FOR EN EFFEKTIV 
ADSKILLELSE AF NATURAREALER OG AREALER UNDER DRIFT.
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livet i gødning. Krondyrenes ådsler er en vigtig res-
source for utallige arter af specialiserede insekter, 
svampe, ådselsædende eller insektædende fugle og  
pattedyr. Ådslerne bidrager også til en lokal påvirkning  
af jorden med næringsstoffer og mineraler. Kron- 
dyrets bid og afbarkning gør træerne sårbare over-
for kolonisering af svampe, insekter og epifytter (i.e.  
en plante, som gror på en anden plante uden at være  
parasitisk). I længden medfører dette dannelsen af  
hulheder i stammen hvor flagermus og fugle kan flytte 
ind efterhånden som træet vokser sig til et gammelt 
kroget veterantræ. Her hjælper græsningen i skov- 
bunden veterantræets overlevelse, da det ellers ville 
være udsat for konkurrence med unge og hurtigt-
voksende træer, ligesom det lysstillede veterantræ 
er mere attraktivt for varmeelskende insekter, lys- 
elskende mosser og laver, som vokser på stammer 
og grene.

Første skridt for at opnå en naturlig effekt af krondyr 
på økosystemerne er at opretholde et naturligt højt 
og varierende græsningstryk i naturområderne. Men  
der er en helt klar konflikt mellem ønsket om at opret- 
holde et højt græsningstryk på forholdsvis nærings-

fattige naturområder og samtidig undgå, at dyrene 
æder næringsrige afgrøder, som er til rådighed i 
størstedelen af det danske landskab. Der er altså 
brug for en effektiv adskillelse af naturarealer og 
arealer under drift. Sådan en rumlig adskillelse skal  
også afspejle en adskillelse af målsætninger i for-
valtningen. På naturarealerne er målsætningen helt 
tydeligvis biodiversitet og økosystem funktion. 

PARADOKSET OM VILDE DYR BAG HEGN
Hegn kender vi allerede som et meget almindeligt 
brugt værktøj i både natur- og vildtforvaltning til at  
adskille arealer med forskellige målsætninger. I Dan- 
mark bruges hegn især til naturpleje med kvæg, får, 
heste, og i vildforvaltning til at lede dyrenes bevæg- 
else og holde dem væk fra markerne eller væk fra 
trafikken. Andre steder i verden bruges hegn ofte i 
forvaltningen af nationalparker for at kunne forhin-
dre konflikter mellem store vilde dyr og kulturland- 
skaber med beboelse, landbrug og skovbrug.

Hegn begrænser dyrenes mulighed for at migrere 
og søge føde i andre områder, og indhegning af en 
bestand af kronvildt isolerer denne, og vil have kon- 

HEGN LØSER IKKE ALLE PROBLEMER  
OG NATURLIGVIS ER INDHEGNEDE DYR IKKE  

100 % VILDE, MEN HEGN KAN HJÆLPE MED TIL  
AT DYRENES INTERAKTIONER MED DEN OMGIVENDE  
NATUR BLIVER LANGT VILDERE OG MERE NATURLIG  

END TILFÆLDET ER I KULTURLANDSKABET I DAG.

sekvenser for bestandens genetiske sammensætning.  
Krondyr under hegn leder hurtigt tankerne hen på 
dyrehaver, hvor bestanden reguleres ved afskydning  
og dyrene fodres i stort omfang 
og er meget tilvænnet omgangen 
med mennesker. Her finder vi 
måske forklaringen på, at mange 
har svært ved at opfatte krondyr 
i indhegnede områder som vilde 
dyr.

Men det er lidt ærgerligt og i  
vore øjne også uberettiget, at indhegning har fået 
så dårligt ry. Indhegning kan være med til at sikre 
en naturlig tæthed og adfærd af store nøglearter i  
vores økosystemer uden, at der opstår konflikter 
med landbrug og skovbrug. Jo større de indhegnede 
områder er, desto mindre bliver de negative effekter 
af indhegning og behovet for at afbøde disse ved at  
gribe ind med fodring, avlsprogrammer og bestands- 
regulering. Store indhegnede områder med en hel- 
hedsorienteret forvaltning af økosystemet kan rum- 
me kronvildt med en naturlig bestandsdynamik, der 
varierer over tid og indenfor området. Et rovdyr, 

som ulven vil også bidrage til denne variation i be- 
standen. Hegn løser ikke alle problemer og natur- 
ligvis er indhegnede dyr ikke 100 % vilde, men hegn 
kan være en god hjælp til, at dyrenes interaktioner 
med den omgivende natur bliver langt vildere og mere  
naturlig end tilfældet er i kulturlandskabet i dag. 

Camilla Fløjgaard og Rasmus Ejrnæs er hhv. forsker og senior-
forsker ved Institut for Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet.

	 Hegn	bruges	i	større	eller	mindre	udstrækning	i	vildtforvaltningen,	typisk	for	at	mindske	konflikterne	mellem	vildt	og	landbrug.	
Her	ved	Rold	Skov,	som	afværgehegn	omkring	marken	mod	vildtet	fra	skoven	sammen	med	en	taktisk	placeret	næringsrig	fodermark	
i	skovbrynet.	Foto:	Rasmus	Ejrnæs
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REWILDING
Tekst: Peter Lyhne Højberg

	Ulven	(Canis	lupus)	er	genindvandret	til	
Jylland	af	sig	selv.	Som	top-prædator	udfylder	
den	en	vigtig	rolle	i	et	økosystem,	ved	at	jage	
andre	større	herbivore	pattedyr,	samt	mindre	
rovdyr.	Den	bevæger	sig	over	meget	store	
områder	og	er	medvirkende	til	at	holde	bl.a.	
hjortebestande	nede,	samt	sikre	et	eksistens-
grundlag	for	ådselædere.		
Foto: Peter	Lyhne	Højberg



UDGAVE 13 / 201628 Habitat UDGAVE 13 / 201629 Habitat

Der er uenighed om hvorfor en så stor del af den 
sen-pleistocæne (130.000 – 11.700 år siden) mega-
fauna forsvandt, hvorfor tidspunktet for udryddel- 
serne og deres størrelsesorden varierede mellem 
kontinenter samt i hvilket omfang miljøændringer 
eller mennesket har været den primære årsag. Selv- 
om der har været miljømæssige udsving i forbindelse  
med den sidste istid, er der i stigende grad enighed 
om, at mennesket har spillet en afgørende rolle for 
udryddelserne. Først gennem jagt og i nyere tid 
gennem tab af levesteder.

Mennesket har ændret miljøet og økosystemerne på 
et globalt niveau. Det kan være svært at finde steder 
i verden i dag, som ikke på den ene eller anden måde 
er påvirket af menneskelige aktiviteter. Selv de største, 
beskyttede områder skal forvaltes, for at opretholde 
den biologiske mangfoldighed, og er underlagt politik 
og økonomi. Mennesket er afhængig af naturens 
ressourcer og økosystemtjenester. Alligevel ser man 
mange steder i verden en fortsat omdannelse af 
naturlige økosystemer med tab af biodiversitet til 
følge. I Danmark nåede vi f.eks. ikke målet om at 
stoppe tabet af biodiversitet inden år 2010 og det 
virker heller ikke sandsynligt at det nås inden år 
2020, som er det nye mål.

For at skabe levesteder for flere arter, er der inden-
for naturforvaltning stigende fokus på at kombinere 
en reaktiv forvaltning af biodiversiteten gennem be- 
skyttelse af arter og levesteder med proaktive tiltag, 
såsom Rewilding. 

Rewilding kan genskabe varierede økosystemer gen- 
nem genudsætning af arter (reintroduktion), som 
påvirker naturen i betydelig grad via afgræsning, 
nedtrampning, dæmningsbyggeri, mm.

Mere specifikt, søger Rewilding at genskabe mangl- 

ende eller dysfunktionelle økologiske processer, 
gennem reintroduktion af arter, således at man kan 
genskabe naturens egen evne til at vedligeholde en 
høj biodiversitet. Som det er i dag, bliver naturen for- 
valtet med det formål at fastholde bestemte natur- 
områder i bestemte tilstande gennem pleje og ved- 
ligeholdelse. Rewilding adskiller sig herfra ved at 
have til formål at genskabe de naturlige processer  
i økosystemerne frem for bestemte tilstande. 

Konceptet bygger på, at naturen ikke behøver konti- 
nuerlig pleje, hvis de økologiske processer geneta- 
bleres. Meget af den biologiske mangfoldighed, der  
findes i dag, var her også før mennesket indvandrede 
til Europa for 40-50.000 år siden. Derfor kan det også 
give mening, at genskabe økosystemer der kan forval- 
te sig selv. Den store forskel mellem sen-pleistocæn 
og nutiden er, at megafaunaen mangler.

MEGAFAUNAEN HAR MEGA INDFLYDELSE
I Danmark og mange steder i Europa er naturom-
råder ofte meget ensartede (homogeniserede), som  
en konsekvens af bl.a. tømmerproduktion, dræning 
og gødskning i landbruget. Der er en sammenhæng 
mellem variationen i naturen og antallet af arter der 
kan leve der. Jo mere varieret naturen er, des flere 
forskellige arter kan der være. Et område med åbne 
engområder og skov kan således rumme både eng- 
og skovarter, samt skovbryns-specialister. 

Processer, som naturligt skaber variation i et miljø 
inkluderer oversvømmelser, ildebrande og stormfald.  
Udover disse naturligt forekommende fænomener 
er megafaunaen også med til at skabe variation i 
økosystemer via deres tilstedeværelse og levevis.

De store rovdyr, også kaldet topprædatorer, holder 

antallet af byttedyr nede og påvirker deres adfærd 
idet byttedyrene foretrækker visse områder frem 
for andre for at undgå rovdyrene. Det kan derfor 
være med til at sikre variation i landskabet ved at 
byttedyrenes aktiviteter er begrænset til nogle om-
råder. Derudover hjælper rovdyrene til at sikre et 
eksistensgrundlag for ådselsædere ved at efterlade 
kadavere. 

I 1995/1996 blev ulve genindført i Yellowstone Natio- 
nalpark i USA efter 70 års fravær. Ved at studere  
effekten af ulvenes reintroduktion på naturen, fandt 
man betydelige effekter på både flora og fauna. De 
store hjorte spiste i mindre grad asp og mængden 
af både asp og poppel blev forøget, da bestanden af  
amerikansk krondyr gik tilbage. Populationerne af  
bison og bæver blev forøget, pga. den øgede mængde 
af vegetation, der fulgte af krondyrenes tilbagegang 
og den øgede vegetation førte også til mindre erosion 
af flodbrinkerne. 

De store planteædere har indflydelse på variationen 
i naturen gennem afgræsning og spredning af frø 
over store afstande. Megaherbivorerne (planteædere 
på mindst 1 ton) kan endda ændre hele landskaber, 
f.eks. ændre et åbent græslandskab til skov eller 
omvendt. Disse dyr er også i mindre grad udsatte 
for rovdyr og er derfor ikke begrænsede i deres be- 
vægelsesmønstre ligesom de kan bevæge sig over  
store afstande. Ligesom med rovdyrene kan de store 
planteæderes tilstedeværelse også influere levesteder 
og vilkår for andre artsgrupper. 

De processer, der ofte er manglende eller utilstræk- 
kelige i naturlige økosystemer inkluderer bl.a. netop  
prædation, opdæmning, græsning og frøspredning, 
hvorfor det også typisk er store rovdyr og planteædere 
man er interesseret i at udsætte inden for rewilding.

Adskillige elefant- og næsehornsarter spredt på alle 
kontinenter, undtagen Australien og Antarktis. Skov- 
elefanter- og næsehorn i Danmark og plettede hyæner, 
leoparder og løver udbredt i Europa og ikke kun for- 
beholdt Afrikas savanner. Inden menneskets indvand- 
ring til Europa for 40-50.000 år siden var udbredelsen  
af store vilde dyr, den såkaldte megafauna (defineret 
ved dyr med en kropsvægt på mindst 44 kg), væsentligt 
større end den er i dag. I takt med menneskets og 
civilisationens fremmarch er udbredelsen for mange 
arter svundet ind og nogle helt forsvundet.

DER ER EN SAMMENHÆNG MELLEM  
VARIATIONEN I NATUREN OG ANTALLET 

AF ARTER DER KAN LEVE DER. JO MERE  
VARIERET NATUREN ER, DES FLERE  

FORSKELLIGE ARTER KAN DER VÆRE

	 Den	brune	bjørn	(Ursus arctos)	er	en	omnivor.	Den	ernærer	sig	
ved	at	spise	alt	fra	græs,	skud,	bær	og	frugt,	til	insekter,	andre	
pattedyr	og	reptiler.	Dermed	bidrager	den	også	til	at	sprede	frø	og		
til	at	sikre	et	eksistensgrundlag	for	andre	ådselædere.	Arten	findes		
ikke	i	Danmark,	men	har	levet	her	indtil	for	ca.	4000	år	siden.	
Foto:	Peter	Lyhne	Højberg
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REWILDINGS HISTORIE
Rewilding blev udviklet i USA i 1980’erne af miljøfor- 
kæmperen Dave Foreman, biologen Michael Soulé 
og økologen Reed Noss, hvilket førte til at konceptet  
blev defineret i 1998, hvor rewildings tre kernepunkter 
blev konkretiseret. Disse er:
1) store, beskyttede kerneområder
2) sammenhæng mellem områder
3) nøglearter (arter med bestemte egenskaber).

Nøglearter ses oprindeligt som arter der har en ufor- 
holdsmæssig stor indflydelse på et økosystem, i for- 
hold til deres biomasse. I dag indbefatter det tredje 
punkt dog også såkaldte økosystemingeniører, såsom 
bæver, og andre arter som har stor indflydelse på 
økosystemer uden at tilhøre megafaunaen.

REINTRODUKTION ELLER SUBSTITUERING
For at lave rewilding er det afgørende med en grundig 
forståelse for økosystemers struktur og processer. 
Det kan i dag være svært at opnå denne forståelse 
gennem eksisterende økosystemer grundet menne- 
skets påvirkninger. Derfor indhentes viden ved at re- 
konstruere miljøer fra tidligere tider. Således tager 
rewilding udgangspunkt i sen-pleistocæn, for at have 
en ide om, hvordan økosystemer så ud og hvilke arter,  
der fandtes hvor og hvilke nicher de udfyldte.

Derfor ser man også på to ting, når man undersøger  
muligheden for at lave rewilding. For at minimere 
risici er det mest hensigtsmæssigt at se på arter, der 
tidligere forekom i området og som er udryddet for 
kortest tid siden. Men det kan også dreje sig om ud- 
sætning  af arter, som ikke fandtes i området tidligere,  
men som kan fungere som substitut for en taksono- 
misk gruppe, der globalt er udryddet, for at udfylde 
den efterladte niche i økosystemet.

Mange har dog udtrykt den bekymring, at genudsæt- 
ning af arter, der har manglet i tusinder af år, eller  
arter som substitutter, kan have konsekvenser man  
ikke kan forudse. Disse kan f.eks. få negative konse- 
kvenser, fordi økosystemet har tilpasset sig artens 
fravær. Artens tilbagekomst kan derfor påvirke 

økosystemet negativt, uden at 
genskabe tidligere tiders natur, 
hvilket dermed kan true øko-
systemernes hjemmehørende 
arter. Dette understreger derfor 
vigtigheden af at man i rewilding 
projekter forholder sig specifikt til 
forholdene i de enkelte områder, 
og ser på arter, som kan genind-
føre manglende processer og som  
udfylder en niche, som ikke alle- 
rede findes i økosystemet. 

Desuden er det vigtigt at påpege, 
at det er det nemmere at hånd-
tere konsekvenserne af at indføre 
megafauna, end det er at introdu- 
cere små dyr, planter eller mikro- 
organismer, der kan være sværere  
at kontrollere.

For at rewilding-projekter kan 
være succesfulde er der behov 
for store forbundne naturom-
råder, hvilke kan være svært at 
etablere i et allerede fragmen-
teret landskab. Det betyder, at 
rewilding mange steder vil kræve 
at de store dyr skal sameksistere 
med mennesker, hvilket kan give  
anledning til konflikter (eks. tab 
af husdyr, trafikulykker pga. på- 
kørsler, smittefare etc.).

STATUS FOR  
VERDENS MEGAFAUNA
Takket være lovgivning og god 
naturforvaltning ses en fremgang 
i bestandene hos adskillige store 
dyrearter i Europa. Således er f.eks. 
europæisk los, brun bjørn, ulv, elg, 
vildsvin på vej tilbage til dele af 
deres historiske udbredelsesom-
råder i Europa. Noget af denne 

	 Elge	(Alces alces)	er	blevet	udsat	i	Lille	Vildmose	i	Nordjylland,	hvor	de	vil	hjælpe	til	at	skabe	en	mere	varieret	
natur	i	området,	ved	at	konsumere	knopskud	og	kviste,	og	sprede	frø	over	et	større	område.	Arten	blev	udryddet	
i	Danmark	for	5.000	år	siden.	Foto: Peter	Lyhne	Højberg

DE PROCESSER, DER OFTE ER MANGLENDE  
ELLER UTILSTRÆKKELIGE I NATURLIGE ØKO- 
SYSTEMER INKLUDERER BL.A. NETOP PRÆDATION, 
OPDÆMNING, GRÆSNING OG FRØSPREDNING
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REWILDING KAN GENSKABE  
VARIEREDE ØKOSYSTEMER  
GENNEM GENUDSÆTNING  

AF ARTER (REINTRODUKTION),  
SOM PÅVIRKER NATUREN 

		Exmoor-ponyen	(Equus ferus caballus)	nedstammer	fra	Europas	oprindelige	vildheste.	Arten	er	bl.a.	
sat	ud	på	Langeland	og	i	et	særligt	område	i	Skjern	Å-deltaet,	hvor	de	græsser	og	fouragerer	på	træer	og	

buske,	hvilket	sikrer	at	området	ikke	vokser	i	rørskov.	Foto: Peter	Lyhne	Højberg
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fremgang er sket af sig selv, men noget er også sket 
takket genudsætninger. Den samme tendens gør sig  
gældende i Nordamerika.

Til gengæld ses en anden udvikling i de fattigere dele 
af verden. Her affolkes yderområderne ikke  og der 
sker en fortsat fragmentering af naturen og isolering 
af bestande. Ofte ser man konflikter mellem fattige 
mennesker og de store vilde dyr, da de konkurrerer  
om de samme naturressourcer. Det er i disse områder  
at meget af den resterende megafauna eksisterer 
og mange arter er i tilbagegang.

Selvom arterne bør sikres i deres nuværende udbred- 
elsesområder, kunne man benytte nogle af disse 
arter i rewilding-projekter i Europa eller Nordamerika, 
dels for at hjælpe til at sikre dem mod udryddelse, 
og dels for at få udfyldt en økologisk niche, som tid- 
ligere har været varetaget af arter, der i dag er ud- 
ryddede (f. eks. uldhårret næshorn og mammutter), 
og som kan tilbagebringe nogle af de processer, 
der kan bidrage til at opretholde en høj biologisk 
mangfoldighed.

REWILDING EUROPE
I Europa ses en generel tendens til at yderområder 
affolkes. Dette ses som en mulighed af Rewilding 
Europe-initiativet, hvis målsætning er at genindføre 
tabte arter og funktioner til ti 100.000 hektar store 
naturområder inden 2022. Mere specifikt er målet 
at gøre Europa til et vildere sted, med mere plads 
til vilde dyr, vildnis og naturlige processer. Udover 
at genskabe biologisk mangfoldighed, vil der også 
være fokus på mulighederne for at tjene penge på 
eksempelvis økoturisme.

Indtil videre er ni ud af de ti områder blevet udvalgt 
(figur 1) og rewilding-arbejdet er påbegyndt. Planen 
er at arbejde med områder i forskellige lande med 
forskellige økosystemer, udfordringer og muligheder.

KONKRETE REWILDINGPROJEKTER 
I tillæg til Rewilding Europe’s initiativer er der flere 
eksempler på rewilding-projekter i Europa og Danmark.  
Et af de mere berømte rewilding-projekter er det 
indhegnede Oostvaardersplassen i Holland. I dette 
næsten 6000 hektar store naturområde, udsatte man 
i 1980’erne og 1990’erne vilde bestande af konik-heste,  
Heck-kvæg og Kronhjort. Dette blev gjort med det 
formål at genetablere de økologiske processer, nemlig 
at holde græsarealer langs vådområder lysåbne, som 
meget tidligere blev udført af urokser og vilde heste.

I Danmark har man udsat bæver i Jylland og på Sjæl- 
land. Bæveren anses for en hjemmehørende art i 

Danmark, men blev udryddet for 2500 år siden. De  
skaber lysåbne, våde områder, hvilket er en natur-
type, der ikke er mange af i Danmark, men som 
andre organismer drager nytte af. Derudover har 
man udsat europæisk bison i indhegnede områder 
i Almindingen på Bornholm og ved Randers i Jylland 
og der er for nylig blevet udsat elge ved Lille Vildmose.  
Disse planteædere er også hjemmehørende i Dan-
mark og er blevet reintroduceret for at hjælpe til at 
skabe en natur, som rummer en større biologisk 
mangfoldighed, bl a insekter, planter og dyr. Kvæg- 
og hesteracer benyttes også til helårsgræsning flere 
steder, ligesom man har eksperimenteret med flere 
hjortearter. Og så er en toppredator for nyligt ind-
vandret af sig selv, nemlig ulven.  

KONKLUSION
Rewilding udfordrer den traditionelle måde at anskue 
hjemmehørende arter på, ved at udforske artsud-
bredelser fra en tid, før mennesket havde indflydelse  
på økosystemernes funktioner og processer. Det er 
en proaktiv forvaltningsmetode, der kan genoprette 
manglende funktioner og processer i naturlige øko-
ysmer, for i sidste ende at fremme den biologiske 
mangfoldighed. 

Det bliver spændende at følge effekterne af alle disse 
initiativer, og netop denne erfaringsopsamling er 
særlig vigtig for også at kunne afdække eventuelle 
negative konsekvenser, og dermed sikre den bedst 
mulige planlægning af fremtidige rewilding-initiativer.

		Indtil	videre	er	ni	ud	af	de	ti	områder	blevet	udvalgt	og	rewilding-arbejdet	er	påbegyndt.	
Planen	er	at	arbejde	med	områder	i	forskellige	lande	med	forskellige	økosystemer,	udfordringer	og	muligheder.

FORSLAG TIL VIDERE LÆSNING:
Lorimer, J., Sandom, C.J., et al. (2015). Rewilding: Science, Practice,  
and Politics. Annual Review of Environment and Resources, 40

Fløjgaard, C., Ejrnæs, R., Pedersen., P. B. M. and Svenning., J.C. 
(2014). Rewilding. In NATUR OG MUSEUM, 53. årgang nr. 4, 
2014 ISBN 87-91779-42-1. Naturhistorisk Museum, Aarhus

Sandom, C., C. J. Donlan, J. C. Svenning, and D. M. Hansen. 
(2013). Rewilding.in D. W. Macdonald and K. J. Willis, editors. 
Key topics in conservation biology 2. Blackwell Publishing.

www.rewildingeurope.com

www.verdensskove.org/rewilding

www.rewilding.dk

www.wildbusiness.org

en.wikipedia.org/wiki/Rewilding_(conservation_biology)

https://www.rewildingeurope.com/
https://www.verdensskove.org/rewilding
http://www.rewilding.dk/
http://www.wildbusiness.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rewilding_(conservation_biology)
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Tekst: Jesper Vagn Christensen

VILDTLEVENDE  
HESTE 

SKABER NATUR

På Sydlangeland lever en flok Exmoor ponyer  
vildt i en indhegning på 110 ha. Ponyernes græsning og aktiviteter  
udvikler områdets natur, og Exmoor flokken er blevet en populær  

attraktion for områdets besøgende.

	 Exmoor	ponyer	i	sommerpels	ved	Ørnehøj	på	Sydlangeland.	Ponyernes	græsning	og	færdsel	holder	landskabet	åbent,	
og	sikrer	dynamik	i	naturen.	Det	giver	bedre	livsbetingelser	for	det	vilde	plante-	og	dyreliv.	Foto: Naturstyrelsen	Fyn/JVC
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STARTEN

Projektet med De Vilde Heste på Sydlangeland be- 
gyndte i 2003. Naturstyrelsen Fyn havde svært ved 
at få sine græsningsarealer tilfredsstillende afgræsset,  
og overvejede alternativer til får og kreaturer. Sam-
tidig havde Naturturisme I/S – der er et samarbejde 
mellem de kommuner, der grænser op til Det Syd-
fynske Øhav – spurgt os om muligheden for at lave  
en naturattraktion på Langeland. Naturstyrelsen Fyn 
drøftede sagen med sit Brugerråd, der fandt en idé 
med afgræsning af større arealer med vilde heste 
interessant. Naturstyrelsen Fyn begyndte at søge 
viden fra lignende projekter i Holland, Tyskland og 
England.

PROCESSEN SPEEDES OP
En vinterdag i starten af 2003 ringede en mand fra 
Sydsjælland til daværende chef for Naturstyrelsen 
Fyn, skovrider Søren Kirk Strandgaard. Manden for-
talte, at han havde læst om interessen for, at have 
vilde heste på Sydlangeland, og at han kunne levere 
nogle egnede dyr. Han ejede en flok Exmoor ponyer 
på øen Tærø, som ligger mellem Sjælland og Møn.  
Ponyernes forfædre var kommet til Tærø i forbindelse 
med et avlsprojekt i 1960’erne, og selvom projektet 
efterfølgende var blevet opgivet, var der fortsat 
Exmoor ponyer på øen.

Naturstyrelsen Fyn søgte viden om Exmoor ponyer, 
Tærø blev besøgt og Naturstyrelsens direktion blev 
orienteret. Det lod til, at ponyerne var et godt valg, 
og der var opbakning til at gå videre med projektet.  
Samtidig udløb en aftale om forpagtning, så et strand- 
engsareal nord for Bagenkop blev ledigt. Det gav 

mulighed for at starte et pilotprojekt, som kunne 
vise, om vildtlevende heste i dansk natur var en 
god idé. 

Skovarbejderne fra Naturstyrelsen Fyn satte hegn 
om de 36 ha, og byggede et læskur. I juni 2003 
kunne de første 12 Exmoor ponyer rykke ind ved 
Klise Nor. 

PILOTPROJEKTET
Ponyerne ved Klise Nor trivedes. De bevægede sig 
hjemmevant på strandengen og overdrevet. De vad- 
ede ud i vandhullerne og åd unge tagrør, de åd kviste 
og blade fra træer og buske, og holdt plantedækket 
kort på arealet. De robuste dyr klarede vinterkulde, 
blæst og sne uden problemer, og hen over sommer- 
en fik hopperne fine føl. Publikum tog vel imod de 
vilde heste, og folk kørte langt for at komme til at 
se dem. Exmoor ponyerne kunne både forbedre 
naturarealerne og fungere som naturattraktion.

DET STORE PROJEKT
De gode erfaringer fra pilotprojektet gav Naturstyrel- 
sen Fyn blod på tanden, og da flere af vores forpagt- 
ningsaftaler på det sydligste Langeland stod til udløb  
i 2006, begyndte vi at planlægge et stort naturprojekt 
med Exmoor ponyer som omdrejningspunkt. Natur- 
turisme I/S, Fugleværnsfonden, Friluftsrådet og 
Langeland Kommune var vigtige medspillere.

Naturstyrelsen Fyn havde to store arealer, som skulle 
bruges til projektet. Det var de tidligere marker nær 
Dovns Klint på sydspidsen af Langeland, og arealerne 
mellem Vestre Gulstav og Søgårdsvej. 

EXMOOR PONYEN

Exmoor	ponyen	minder	i	både	udseende	og	genetik	
om	de	vilde	heste,	der	græssede	på	sletterne	i	Central-	
og	Nordeuropa	for	mere	end	20.000	år	siden.	De	er	
robuste	dyr	tilpasset	et	liv	i	naturen:

•	 Hovedet	er	stort	og	kraftigt	med	stærke	kæber,	som	
kan	tygge	store	mængder	tørt	plantemateriale.

•	 Fordøjelsessystemet	er	beregnet	til	næringsfattigt	
plantemateriale.

•	 Næseborene	kan	lukkes,	når	der	skrabes	efter	føde	i	
sneen.

•	 Ørene	er	små	og	afrundede.	Det	er	en	fordel	i	koldt	
vejr.	

•	 Øjnene	er	store	og	lidt	udstående,	så	ponyen	kan	
næsten	se	horisonten	rundt.	

•	 Kroppen	er	bred	og	muskuløs	med	kraftige	ben.

•	 Vinterpelsen	har	både	uldhår	og	dækhår.	Uldhårene	
virker	som	en	sweater,	mens	dækhårene	virker	som	
regn-	og	vindjakke.	Hårene	vender	sådan,	at	regn	og	
smeltevand	nemt	kan	løbe	af.

•	 Før	vinteren	dannes	et	tykt,	isolerende	fedtlag	under	
huden.	

•	 Pels	og	fedtlag	isolerer	effektivt.	Det	kan	man	se	i	
snevejr,	hvor	sneen	kan	ligge	på	ryggen	af	Exmoor	
ponyerne	uden	at	smelte.

•	 Sommerpelsen	er	glat	og	kort.

•	 Farven	er	mørkebrun	med	sorte	ben	og	lyse	aftegnin-
ger	ved	mule	og	øjne.

FUGLEVÆRNSFONDEN SIKREDE FORBINDELSEN
Mellem Naturstyrelsens to arealer ligger Fugleværns- 
fondens reservat Gulstav Mose, som ud over et rigt  
fugleliv også rummer et interessant planteliv med 
arter som fx hvas avneknippe og maj-gøgeurt. 
Heldigvis var Fugleværnsfonden åben overfor at lade 
ponyerne færdes på deres område. På den måde 
blev der skabt ét sammenhængende område.

I alt ca. 110 ha, svarende til 220 fodboldbaner, med 
bakker, lavninger, moser, vandhuller, søer, overdrev,  
løvskov og tidligere marker blev hegnet ind som ét 
stort område. Det gav mulighed for, at planter og 
dyr kunne sprede sig fra de små pletter med natur, 
og ud over de arealer, der tidligere havde været i 
dyrkning.  

FORBEREDELSE OG INDVIELSE 
Der blev opført en ny informationsbygning med 
infotavler og læ for publikum ved Østre Gulstav. 
Der blev sat 7,8 km hegn op, og ved en tidligere 
landbrugsejendom blev en maskinhal ombygget til 
læskur for Exmoor ponyerne. Endelig blev der lavet 
en ny vandretursfolder for området, og der blev 
opsat nye skilte og pictogrammer.

Den 9. oktober 2006 blev området indviet ved et  
festligt arrangement med taler og massiv presse- 
dækning. En snes hopper på arealet fik selskab af 
en ny, tysk hingst – Felix – som skulle sikre mod 
indavl (nedsat livskraft) i flokken. 

I JUNI 2003 KUNNE DE FØRSTE  
12 EXMOOR PONYER RYKKE  

IND VED KLISE NOR.

	 De	første	Vilde	Heste	på	Langeland	poserer	for	presse	og	pub-
likum	ved	Klise	Nor	den	6.	juni	2003.	Foto: Naturstyrelsen	Fyn/JVC
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FLOKKEN VOKSER
I løbet af årene blev der flere og flere ponyer i flok- 
ken, som snart nåede op på de ca. 60 dyr, der er det 
maksimale på arealet, når ponyerne skal kunne 
finde føde året rundt. Skovløber Max Staal Dinesen 
bor lige ved siden af ponyerne og har det daglige 
opsyn. Han fortæller:

“Ponyerne er i god foderstand på alle årstider. Jeg 
har dog mulighed for at fodre, hvis det bliver nød- 
vendigt – hvis der for eksempel ligger et tykt lag 
sne.” 

EN SYG HEST ER EN DØD HEST
Hvis en pony bliver syg, har Naturstyrelsen Fyn kon- 
takt med dyrlæge Steffen Knold fra Årslev Dyreklinik.  
Han er også dyrlæge for Odense Zoo. Hvis dyrlægen 
og skovløberen vurderer, at en pony er så dårlig, at 
den ikke kan komme sig, så bliver den aflivet med 
et skud fra en jagtriffel.  
Skovløber Max Staal Dinesen fortæller: 

“Vi isolerer ikke en pony for at kunne behandle den. 
Den har levet vildt, og det vil stresse den for meget 
at komme væk fra flokken, hvor den har været hele 
livet. Heldigvis er det sjældent - måske én gang om 
året - at vi må aflive en pony.”

LIVET I FLOKKEN
Området er så stort, at en hest, der har brug for ro, 
kan trække sig væk fra flokken. Det gør hopperne 
typisk, når de skal fole. Når føllet er kommet på ben- 
ene og har nogenlunde kontrol over dem, vender de 
to tilbage til flokken. Nogle gange deler ponyerne sig  
op i flere mindre flokke, som går hver for sig. På 
varme sommerdage søger ponyerne skygge i skov- 
ene, og i blæst finder de læ bag bevoksninger og 
bakker. Læskuret benyttes sjældent.

	 Exmoor	ponyer	i	sommerpels	ved	Gulstavvej	på	Sydlangeland.	
Førerhingsten	står	længst	til	højre. Foto: Naturstyrelsen	Fyn/JVC

OMRÅDET ER SÅ STORT, AT 
ÉN HEST, DER HAR BRUG FOR 
RO, KAN TRÆKKE SIG VÆK FRA 
FLOKKEN. DET GØR HOPPERNE 
TYPISK, NÅR DE SKAL FOLE.
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Agronom Kirsten Muus har det overordnede ansvar 
for Exmoor ponyerne. Hun fortæller:

“Selvom ponyerne lever vildt, så sørger vi for, at leve 
op til de regler og den lovgivning, der er på området. 
Der findes læskur med tørt leje, og der er adgang til 
frisk drikkevand. Ponyerne er chipmærkede og har 
hestepas.“

Der er meget at opleve for publikum i området. Der 
sker hele tiden noget i den store ponyflok: Førerhing- 
sten sætter de unge plage på plads. Førerhoppen  
vælger, at flokken skal et nyt sted hen. De unge ponyer  
kives, når de skal finde ud af, hvem der er stærkest. 
Den største fornøjelse er måske, at se de små føl 
tumle sig på græslandet en lun sommerdag. I tilgift 
kan man opleve den særlige og smukke natur på 
Sydlangeland.

SUNDHEDSTJEK
Èn gang om året, i november, samles De Vilde Heste 
til det årlige sundhedstjek. Ponyerne drives ind i en 
fangefold, herfra enkeltvis gennem en løbegang og 
ind i en behandlingsboks. Her holdes ponyerne fast 
en ad gangen, så dyrlægen kan se dem efter, måske 
give ormekur, og årets nye føl kan få en chip sat ind  
under huden ved manen. Desuden bliver de ponyer, 
der skal sælges, sorteret fra. Der kommer ca. 20 nye 
føl hvert år, og derfor er der brug for, at et tilsvarende 
antal ponyer kommer væk. Hidtil har vi kunnet sælge 
dem til andre naturprojekter.

LYKKEDES PROJEKTET?
Det er knap 13 år siden, at projektet med De Vilde 
Heste på Langeland blev startet. Hos Naturstyrelsen 
Fyn oplever vi, at projektet har været en succes:

Hensigten med at lave en naturattraktion er lykkedes. 
De Vilde Heste har i flere år været en fast bestanddel 
i turistkataloget for Langeland, og der er altid godt 
fyldt op på p-pladserne ved indhegningerne. De Vilde 
Heste har deres egen populære Facebookside (De 
Vilde Heste på Sydlangeland), som holdes ajour af 
skovløber Max Staal Dinesen.

Naturen breder sig også i landskabet. Ponyernes 
græsning og færdsel skaber dynamik i området, og 
de steder, hvor jorden er mindst rig på nærings- 
stoffer, kan vi se, at naturtypen græsland – eller 
overdrev - breder sig på de tidligere marker fx ved 
Dovns Klint og ved Ørnehøj. Fx vokser den sjældne 
plante smalfliget brandbæger nu lidt syd for Gulstav  
Mose.

Exmoor ponyerne er gode til at holde det vidtstrakte 
græsland åbent. De holder vegetationen kort, og træer 
og buske, der forsøger at vokse op, bliver bidt ned. 
Alt i alt mener vi, at hesteprojektet er med til at gøre 
de tidligere marker til vild natur.

SKOTSKE HØJLÆNDERE  
HJÆLPER MED AFGRÆSNINGEN
Det har vist sig, at Exmoor ponyerne ikke er så glade 
for at græsse i kanten af de vandhuller, der er i om- 
rådet. Desuden græsser ponyerne heller ikke på de  
arealer, hvor de har lagt deres gødning. Derfor har 
Naturstyrelsen Fyn i 2015 udsat 10 skotske højlands- 
kreaturer, som forhåbentlig kan holde vandhullerne 
åbne, og bevare dem som ynglesteder for bl.a. stor 
vandsalamander og klokkefrø, og sikre afgræsning 
de steder hestene forsømmer. Højlandskreaturerne 
har, ligesom ponyerne, noget oprindeligt over sig, 
og kombinationen af pony- og kreaturgræsning for-
ventes at give endnu mere dynamik, og endnu flere 
levesteder for dyr og planter. 

PIONERPROJEKT
Endelig kan det nævnes, at projektet med De Vilde 
Heste på Sydlangeland, og de gode erfaringer her-
fra, har været med til at bane vejen for andre natur-
projekter med Exmoor ponyer forskellige steder i 
Danmark. Således græsser der i dag Exmoor ponyer 
på Skjern Enge, ved Tranekær og ved Hyllekrog på 
Lolland. 



I JUNI 2003 KUNNE DE FØRSTE  
12 EXMOOR PONYER RYKKE  

IND VED KLISE NOR.

	 Exmoor	ponyerne	har	en	chip	i	huden	under	manen.	Chippen	
rummer	ponyens	”personnummer”	og	aflæses	i	forbindelse	med	
det	årlige	sundhedstjek.	Foto:	Naturstyrelsen	Fyn/KIMUU

	 Exmoor	ponyerne	er	drevet	sammen	i	fangfolden.	Ponyerne	
afventer	roligt	at	komme	gennem	det	årlige	sundhedstjek.	Hele	
operationen	er	gennemført	på	en	formiddag.		
Foto:	Naturstyrelsen	Fyn/KIMUU



UDGAVE 13 / 201644 Habitat UDGAVE 13 / 201645 Habitat

UDKIG  
TIL DEN  
EUROPÆISKE 
REWILDING 
ARENA Europas fauna er under forandring. 

Arter, der har været forsvundet i 
tusinder af år i Europa, er nu på vej 
tilbage i beskyttede naturområder  
og naturnære områder tæt på byerne.

Tekst: Pil Pedersen

EN NY CONSERVATION AGENDA FOR EUROPA
Der bliver i disse år gennemført og planlagt små og store rewilding- 
projekter i Europa. Disse projekter drives til dels af private og offentlige 
jordejere, men også i høj grad af NGO’er (Non-Governmental Organisa- 
tions). I Danmark har det resulteret i udsætning af bl.a. Exmoor ponyer, 
Europæiske bisoner, bævere og senest elge.  Organisationen Rewilding 
Europe - en af de markante NGO’er på feltet - har sat som mål at ”rewilde”  
1 million hektarer i Europa inden 2020 og har hidtil reintroduceret 
vildheste (retuerta heste og Exmoor ponyer) og Europæisk bisoner til 
flere europæiske lande. 

Samtidigt er store rovdyr som ulv og brunbjørn begyndt at rekolonisere 
europæiske lande, hvorfra de har været forsvundet i årtier eller århund- 
reder, som en naturlig del af deres overordnede populationsfremgang.  
Rewilding-initiativer og reintroduktioner er i disse år mange, men i nogle 
lande, som fx i Storbritannien, der ikke er del af wildlife comeback´et 
i fastlands-Europa, synes privatpersoner og NGO’er, at rewilding-proces- 
sen går for langsomt. De har taget sagen i egen hånd, og det har resul- 
teret i illegale reintroduktioner af bæver i Skotland og England samt 
heftige diskussioner om genindførsel af Europæisk los (Lynx lynx) og ulv 
(Canis lupus). Heldigvis er langt de fleste rewilding-projekter og reintro-
duktioner i overensstemmelse med lovgivningen og lokalsamfundets 
ønsker. 

To arter har nydt særligt godt af de mange rewilding-initiativer og er 
blevet genindført i mange Europæiske lande for at restaurere disses 
hjemmehørende økosystemer samt for bevarelse af arterne: den Eu-
rasiske bæver og den Europæiske bison, der forsvandt omtrent sam- 
tidigt fra Danmark for >2000 år siden og har været udryddelsestruede 
i Europa i det 20. århundrede på grund af jagt. 

	 Her	ved	Fruerbækken	har	bæveren	bygget	en	dæmning	for	at	øge	vandstanden,	
så	åbningen	ind	til	bæverhulen,	hvor	ungerne	befinder	sig,	er	under	vand,	hvilket	for-	
hindrer	rovdyr	i	at	komme	på	uventet	besøg.	Foto:	Dennis	Johnsen,	NST	Klosterheden

I BEGYNDELSEN AF DET 20. ÅRHUNDREDE  
VAR DEN EURASISKE BÆVER (CASTOR FIBER) 

PÅ KANTEN AF UDRYDDELSE MED BLOT 1200  
INDIVIDER FORDELT PÅ 8 POPULATIONER 

 I NOGLE FÅ LANDE I EUROPA OG I ØSTEN...
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FRA 1200 TIL 1 MILLION+ INDIVIDER PÅ ET ÅRHUNDREDE

I begyndelsen af det 20. århundrede var den Eurasiske bæver (Castor	
fiber) på kanten af udryddelse med blot 1200 individer fordelt på 8 
populationer i nogle få lande i Europa og i Østen. Århundreders pels- 
jagt og efterspørgsel efter det eftertragtede casto- 
reum -sekret fra bæveren, som anvendes i parfumer 
og som tilsætningsstof i fødevarer – havde drevet den  
ellers tidligere allesteds nærværende bæver i knæ. I dag, 
 et århundrede efter, er bæverpopulationen i Europa 
i fremgang og mønstrer over 1 million individer. Be-
skyttelsesprogrammer og reintroduktioner i mere end 23 europæiske 
lande har været effektive virkemidler til at sikre bæverpopulationen. 
Således kan bæverreintroduktionerne i dag opfattes som et af de, hvis 
ikke det største reintroduktionseksperiment i Europa.

HVORFOR BYGGER BÆVERE STADIG DÆMNINGER?
Bævere betragtes af økologer som en såkaldt nøgleart og økosystems- 
ingeniør, idet den via sin gøren og laden skaber habitater eller ressourcer 
til andre arter. Bæveren er ganske særlig, fordi den fælder træer, hoved- 
sageligt pil, poppel, og asp, ved at gnave sig gennem træets bark og ved 
med de kraftige gnavertænder. De fældede træer bliver enten spist eller 
brugt til bygning af dæmninger for at øge vandstanden i habitatet om- 
kring bæverhulen, hvor den passer på sine unger. Vandstandsstigningen 
er essentiel for bæveren, så åbningen ind til bæverhulen er under vand  
og beskyttet fra bævernes naturlige fjender såsom ørne, ulve, ræve og 
losser. I Danmark og mange andre lande i Europa er de naturlige rovdyr  
forsvundet eller kun tilstede i meget begrænset omfang, og det virker 
således besynderligt, at bæverne stadig bygger dæmninger. Dæmnings- 
byggeriet er et eksempel på en økologisk tilpasning, som har været alt- 
afgørende for bæverens overlevelse i de 25 mio. år den har eksisteret, 
men som i dag virker overflødig for bæverens overlevelse, så længe 
de naturlige rovdyr ikke er til stede. 

...I DAG, ET ÅRHUNDREDE EFTER,  
ER BÆVERPOPULATIONEN I EUROPA 

 I FREMGANG OG MØNSTRER OVER 
 1 MILLION INDIVIDER.

	 Ved	Ellebækken	på	Klosterheden	ser	man	tydelige	spor	efter	bæverens	aktivitet	
–	fældede	birketræer	og	afgnavede	pilebuske.	Foto:	Dennis	Johnsen,	NST,	Klosterheden

	 Bæverdæmningen	har	resulteret	i	en	
bæverdam	opstrøms,	som	får	pilebuskene	
til	at	gå	ud	(gullig	på	højre	side),	hvorimod	
pilebuskene	nedstrøms,	lever	i	bedste	vel-	
gående	(grønne	på	venstre	side).		
Foto:	Pil	B.M.	Pedersen.	

	 En	bæver	svømmer	afsted	efter	grene	
til	at	spise	eller	til	at	pleje	dæmningen	ved	
Fruerhøj	i	Klosterheden.		
Foto:	Dennis	Johnsen,	NST,	Klosterheden.	
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BÆVEREN ER EUROPAS MEST  
SUCCESFULDE VANDLØBSRESTAURATØR
Selvom bæverens dæmningsbyggeri ikke har den store 
funktion for dens beskyttelse mod rovdyr i mange af 
dens habitater rundt om i Europa i dag, så har denne  
økologiske funktion afgørende betydning for vand- 
løbets forløb, landskabets geomorfologiske udtryk, 
vegetationen og alle de andre dyrearter i habitatet. 
Når bæveren bygger en dæmning, sænkes gennem- 
strømningen af vand og der opstår en såkaldt bæver- 
dam. Her står vandet stille i sammenligning med det  
strømmende vandløb opstrøms og nedstrøms bæver- 
dammen. Således har bæveren med dæmningen  
skabt et habitat for arter, der foretrækker stillestående  
fremfor hurtigt strømmende vand eller som lever af  
eller på veddet i dæmningskonstruktionen. Over tid  
kan bævernes dæmningsaktivitet forårsage mæander- 
buer, afsnøring af mæanderbuer samt tilgroning af 
hængesække i gamle afsnørede mæanderbuer og på  
den måde skabe et kompleks af såkaldte bæverenge.   

Disse forandringer i vandløbets hydrologi påvirker 
ikke kun den akvatiske vegetation eller de akvatiske 
invertebrater direkte, men hele fødekæden opefter, 
idet andre dyrearter, som fisk og fugle, igen vil blive 
påvirket af de nye vegetations- og fourageringsfor- 
hold. Opbremsningen af vandet medfører også, at  
der i højere grad bliver sedimenteret finkornet ma- 
teriale samt en øgning af det organiske indhold af 
det aflejrede materiale i bæverdammen. Faktisk er  
der så stor forskel på det aflejrede materiale i en  
stillestående bæverdam sammenlignet med et hur- 
tigt strømmende vandløb, at man i de geologiske 
aflejringer langs vandløb kan spore tidligere tilstede- 
værelser af bævere og dæmningsaktiviteter mange 
hundrede år tilbage i tiden. På vandløbets bredder 
ændrer bæverens træfældningsaktivitet lysforhold- 
ene og vegetationskompositionen markant. Bæveren 
er altså ikke kun med til at skabe en større artsdiver- 
sitet og habitatheterogenitet i vandmiljøet, men 
også på land.

	 Her	ved	
Fruerbækken	har	
bæveren	bygget	en		
dæmning	for	at	øge		
vandstanden,	så	
åbningen	ind	til	
bæverhulen,	hvor	
ungerne	befinder	
sig,	er	under	vand,	
så	rovdyr	ikke	kan	
komme	på	uventet	
besøg.		
Foto:	Dennis	
Johnsen,	NST	
Klosterheden

	 En	varm	sommerdag	i	2013	kølede	bisonerne	sig	af	i	den	vand-
fyldte	grøft	på	den	40	hektar	store	areal	ved	Vorup	enge	langs	
Gudenåen	ved	Randers,	som	ejes	af	Aage	V.	Jensens	Fonde.		
Foto:	Joanna	B.	Olsen

FRA UDDØD I NATUREN  
TIL 40 VILDE POPULATIONER
I dag er der omtrent 3300 vildtlevende Europæiske 
bisoner (Bison	bonasus), heriblandt de genudsatte 
bisonerne i Vorup enge ved Randers og på Almind-
ingen på Bornholm, men havde det ikke været for de  
zoologiske haver var den Europæiske bison uddød  
globalt. Jagt, samt habitatødelæggelse og -fragmen-
tation er blandt de primære årsager til, at bisonen 
gik fra at være udbredt i store dele af Europa og 
Asien– ligesom sin forgænger steppebisonen (Bison	
priscus) - siden Sidste Istid til at uddø i naturen i be-
gyndelsen af det 20. århundrede. Efter 2. Verdens- 
krig påbegyndte man genindførslen af bisoner. Det 
er ikke kun i Danmark, at man det seneste årti har 
genudsat Europæiske bisoner, det har man også 
gjort i store områder i bl.a. Holland, Tyskland, Sver-
ige og Rumænien. Desværre er de omtrent 3300  
nulevende vilde bisoner fordelt på 40 små og tem-
meligt isolerede populationer, hvilket betyder, at der 
ikke er genetisk udveksling mellem populationerne. 
Dette er særligt problematisk, da den vilde bestand 
er fremavlet fra kun 12 af de individer, der var be- 
varet i zoologiske haver. Ingen af de 40 populationer 
 – end ikke den største i Kaukasus på omkring 500 
individer - betragtes som værende en levedygtig 
population.   

SELVOM BÆVERENS DÆMNINGSBYGGERI IKKE HAR 
DEN STORE FUNKTION FOR DENS BESKYTTELSE MOD 
ROVDYR […], SÅ HAR DENNE ØKOLOGISKE FUNKTION 
AFGØRENDE BETYDNING FOR VANDLØBETS FORLØB, 
[...] OG ALLE DE ANDRE DYREARTER I HABITATET.

SKOVART ELLER GRÆSLANDSART?
I videnskabelige kredse har det længe været disku-
teret, hvorvidt den Europæiske bison er en skovart  
eller en art, der levede i græslandet. De sidste bisoner,  
der levede vildt i naturen, inden de helt forsvandt, 
levede i skovområder i det østlige Europa, hvorfor 
man naturligt har konkluderet, at den Europæiske 
bison var en skovart og tilpasset et liv i skoven. Den  
Europæiske bison er endda - pga. sin størrelse - blevet 
betegnet som ”kongen af skoven”. Nyere studier af 
morfologiske strukturer af tænder og kæbepartier, 
samt isotopanalyser af karbon- og nitrogensammen- 
sætningen af kollagen fra den Europæiske bison indi- 
kerer dog i langt højere grad, at den var en græslands- 
art med tilpasninger til at græsse i åbne habitater. 
Således tror forskere i dag, at den Europæiske bison  
oprindeligt var en græslandsart, men at skovtilgroning  
af steppelandet i Europa efter Den Sidste Istid kombi- 
neret med befolkningstrykket, tvang den Europæiske 
bison til at leve i isolerede skovområder som refugier.  
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EUROPAS STØRSTE  
NULEVENDE LANDLEVENDE GRÆSSER
Den Europæiske bison er med sin vægt på op mod 
1 ton det største nulevende landlevende pattedyr  
i Europa. Ikke nok med, at bisonen er et stort dyr, den  
går ofte også i store flokke og kan således ændre 
vegetationen og habitatet markant gennem græs- 
ningsaktivitet, nedtrampning, gødningsklatter og 
sølehuller. Bisonens græsningsadfærd er kategori- 
seret midt i mellem ”nippere” (fx elge, der nipper til  
lyng og buske) og ”græssere” (heste, der primært 
græsser på græsarter) og kan således græsse på 
langt de fleste planter, dog lader den til at undgå 
meget tornede eller stikkende gevækster. Dens græs- 
ning kan således være med til at holde engens væk- 
ster lave til fordel for en del engfugle, samt holde 
habitatet åbent, når den spiser af nye unge træer 
og buske, der forsøger at etablere sig. Ydermere kan 
dens trampningsaktivitet og sølehuller eksponere 
mineraljord eller sand, som tilsvarende kan være 
levested for nye plantearter eller insekter, der fore-
trækker en åben solrig plet. Bisonernes gødnings- 
klatter er et udsøgt habitat for diverse gødnings-
biller. Desværre er store gødningsklatter fra store 
græssende dyr en mangelvare i langt de fleste øko- 
systemer i Europa i dag, og således er mange af de  
arter, der lever i eller af gødningsklatter i tilbagegang. 
Bisonerne skaber således også variation i habitatet 
ved at skabe mikrohabitater og levesteder for en lang 
række plantearter og insekter, som igen er levested 
eller fødegrundlag for padder, krybdyr, fugle og 
mindre pattedyr.   
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 	Midt	i	oktober	2013	kom	den	første	bisonkalv	til	verden	på	arealet	ved	Vorup	enge	langs	Gudenåen	i	Randers.	

Her	ses	den	lille	familie,	som	holdt	sammen	det	første	lange	stykke	tid	efter	fødslen.	Foto:	Joanna	B.	Olsen.			
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LIONWORK  
IN AFRICA

THE PROJECT “ WALKING FOR LIONS”
Walking	for	Lions	(WFL)	started	during	2012	with	the	aim	to	make		

a	difference.	The	name	‘Walking	for	Lions’	was	chosen		to	illustrate	how		
one	can	make	a	difference	and	to	be	an	example	by	walking	or	cycling	through	
Africa	promoting	lion	conservation.	WFL	is	a	consultant	organization	that	assists	
where	we	are	needed	but	have	been	setting	up	our	research	base	in	a	small		

village	in	Botswana	named	Pandamatenga	since	2014.

THE JOURNEY 
During 2012 we assisted the Masai Triangle (Masai Mara) with their 
annual lion/cheetah census. After our work was completed, we spon- 
sored a trip for the village elders to attend the first ever Maasai Olympics 
that was held outside Amboseli National Park. 

In 2013, several members walked through Namibia and Botswana 
where the aim was to create awareness, educate school children 
and join forces with the likes of Cheetah Conservation Botswana, the 
Botswana defense force and the Department of Wildlife and National 
Parks of Botswana in taking a stand for conservation. The journey 
received great attention locally and especially in South Africa which 
assisted us to receive a contract to help the Wildlife Department of 
Botswana in their annual lion census in 2013. 

THE JOURNEY INDICATED TO US THAT  
THE GENERAL LION POPULATION IS IN  

DIRE STRAITS AND THE LARGEST PROBLEM  
WITH THE DECLINE OF THEIR POPULATION  

IS HUMAN/WILDLIFE CONFLICT.

 Maasai	olympics	outside	Amboseli	National	Park

By: Marnus Roodbol, Founder WFL.
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The year of 2014 took a drastic turn as it was de-
cided to create even more awareness as we felt  
we could do more and so took on the massive  
challenge of cycling up to Kenya from Botswana. 
The journey was cut short in Tanzania due to  
Malaria but our campaign reached hundreds of  
local people and we managed to visit several 
schools and spread the conservation education.

HUMAN/WILDLIFE CONFLICT 
The journey indicated to us that the general lion 
population is in dire straits and the largest prob-
lem with the decline of their population is Human/
Wildlife conflict. Our current project is based in the 
North Eastern boundary of Botswana that borders 
Hwange National Park (Zimbabwe). We are current- 
ly testing the method of using light as a nocturnal 
deterrent when lions approaching cattle posts with  
LED Motion Detection Lights installed on each corner 
of a kraal (Boma). 

...BY WALKING OR CYCLING THROUGH  
AFRICA PROMOTING LION CONSERVATION  
...OUR CAMPAIGN REACHED HUNDREDS OF  
LOCAL PEOPLE AND WE MANAGED TO VISIT  
SEVERAL SCHOOLS AND SPREAD THE  
CONSERVATION EDUCATION.

 Cycling	through	Africa	promoting	lion	conservation
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The study has indicated a large decline. We joined 
forces with engineers from South Africa and deve- 
loped a new concept where the light units are sup- 
ported by a small siren that goes off simultaneously  
once the motion sensor is triggered by lions appro- 
aching livestock kraals. At this current point in time, 
our light/siren combination has a 100 % success rate  
since installation in August 2015 but we require a 
larger sample to collect efficient data.  

CHILDREN AND EDUCATION
Education and awareness builds the foundation for 
the future conservation of lions in Africa. The young 
generation will determine whether or not this spe-
cies will survive or evidently fall from grace, but it 
is our responsibilities as conservationists to share 
our knowledge and passion to them. One of our 
current initiatives is to teach local children that live 
with lions how to ‘survive lions’. It is not as dramatic 
as it sounds but we discuss general lion biology, 

lion trigger points and why lions enter villages. We 
provide them with knowledge on how to react when 
they ever encounter a lion on foot or at their cattle 
posts. You cannot ask people not to kill lions if you 
do not provide them with the correct tools required 
to survive with them. 

HELP WILD LIONS
If you would like to help wild lions in Botswana 
we urge you to contact us direct at info.walkingfor-
lions@gmail.com Donation are extremely important 
for us to continue our work and help make a differ-
ence to one lion or one child.

 Education	is	the	future	of	lion	conservation Installing	lights	and	siren	on	a	livestock	kraal	

EDUCATION AND AWARENESS  
BUILDS THE FOUNDATION FOR  

THE FUTURE CONSERVATION 
 OF LIONS IN AFRICA.
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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.




