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I dette nummer af Habitat bevæger vi os fra havlampretter og husstøvmider  
til asiatiske elefanter.

Vi har i Danmark et ret begrænset kendskab til havlampretten og dens 
fascinerende biologi. Den har hverken kommerciel eller rekreativ betydning, 
men er i stigende grad i fokus på grund af dens status som rødlisteart. Bedre  
viden om havlamprettens tilstedeværelse og økologi i de danske vandløb kan  
danne baggrund for en mere målrettet forvaltning. Derfor er udvikling af 
nye og forbedrede moniteringsmetoder central. Det kommer artiklen ind på.

Husstøvmider er uglesete skabninger. De danner allergener, som især påvirker  
åndedræt og øjne. Hos mennesker, der er overfølsomme, kan de udløse 
astmaanfald og eksem. Men hvor kommer de egentlig fra – og er deres til- 
stedeværelse i hjemmet bare et spørgsmål om rengøringsniveauet? Dette 
drøftes i artiklen, hvor du også kan se nogle meget smukke mikroskop-
billeder af miderne.

Myanmar har en mange hundrede år lang tradition for hold af elefanter,  
specielt til brug i tømmerindustrien, hvor elefanterne hjælper med at trække  
tømmeret ud af skovene. Men mange af tømmer-elefanterne er blevet arbejds- 
løse, og deres ejere er i en svær økonomisk situation. En del af Myanmars ca.  
6000 tæmmede elefanter har ikke adgang til kvalificeret dyrlægehjælp. 
Artiklen fortæller om, at Dyrenes Beskyttelse i 2020 har påbegyndt et sam- 
arbejde med statsinstitutionen Myanmar Timber Enterprise omkring driften 
af mobile elefantklinikker, som tilbyder gratis dyrlægehjælp.

Manglen på levesteder er en trussel mod den vilde asiatiske elefant, og 
det er udfordrende for de vilde flokke at sameksistere med mennesker, der 
omdanner skovene til landbrug. I Thailand eskalerer den alvorlige konflikt 
mellem vilde asiatiske elefanter og mennesker voldsomt og anses nu som 
den største årsag til nedgangen i bestandene. Du kan læse om, hvorledes 
elefanter og mennesker slås om ressourcerne, og om et nyt forskningsprojekt  
i samarbejde mellem Thailands regering og WWF, hvor man har fundet en 
mulig løsning på konflikten ved brug af kunstig intelligens i form af satellit- 
sporingsudstyr, der kan spore og forudsige de store elefantflokkes migrations-  
og fouragerings-mønstre.

God læselyst!

Lotte Endsleff, chefredaktør

HAVLAMPRETTER, 
   HUSSTØVMIDER  
 OG ASIATISKE ELEFANTER
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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.

FAGMEDLEM ELLER STØTTEMEDLEM?

Du kan vælge mellem vores to typer medlemskab: fagmedlem eller støtte-
medlem. Fagmedlem er dig, som har en baggrund eller viden inden for vilde dyr,  
biodiversitet og/eller naturbevarelse, hvor støttemedlem er dig, der blot ønsker at 
støtte op om vores arbejde. 

Derudover har du valget mellem at betale et årligt kontigent 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 foreningens arbejde. Du er altid velkom-
men 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 heraf, og skrive indlæg og artikler til hjemmesiden, 
vores Facebook-gruppe og ikke mindst Habitat. 

Send os 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 modtage Habitat i din indbakke, 
når det udkommer (to gange årligt). Desuden bliver du inviteret til vores arrange-
menter 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 dens dyr.

DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

DANSK ZOOLOGISK SELSKAB

SÅDAN GØR DU

1) Gå ind på www.dzs.dk/medlem

2) Indbetal det årlige kontingent, vælg mellem 
 Kreditkort (via PayPal), eller 
 MobilePay (19303) eller ved 
  overførsel til vores konto Danske Bank (0260 - 3123241312)

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

Du vil snarest herefter modtage en velkomst-pakke med nogle  
af vores flotte gadgets
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Vi har i Danmark et forholdsvis begrænset kendskab til havlampretten  
og dens fascinerende biologi. Dette skyldes i høj grad, at den ikke har nogen 
kommerciel eller rekreativ betydning. Ikke desto mindre er arten i stigende  

grad i fokus på grund af dens status som rødlisteart. 

Den får derfor øget betydning for forvaltningen af vandløb, noget som  
også vil komme en lang række andre arter til gode,  

ikke mindst laksefiskene.

Havlampretten 
– en underlig fisk

Havlampret fra Uggerby Å i Nordjylland med de karakteristiske tænder, som den benytter til at raspe hul i huden på byttefisken.

HAVLAMPRETTEN I DANMARK
Mens bæk- og flodlampretten er ret almindelige 
i danske vandløb, er havlampretten en sjældent 
forekommende art, og der kan gå mange år mellem  
registreringer af arten i det samme vandløb. En 
undersøgelse fra 2009 registrerede 189 observati-
oner af havlampretten fordelt på 39 vandsystemer, 
hvoraf der i 16 af vandsystemerne kun var tale om 
en enkelt registrering. Havlampretten er mest hyp-
pig i de nord- og vestjyske vandløb, hvor den i alt 
blev observeret i 26 vandsystemer. I resten af lan-
det er der primært foretaget isolerede enkelt-regi-
streringer af havlampretten. De fleste observatio-
ner stammer fra Ribe Å og dens tilløb, Hjortvad Å.

YNGLER I DANMARK
Der var tidligere tvivl om, hvorvidt havlampretterne  
yngler i Danmark, men der er nu blevet observeret 
gydeadfærd i 16 forskellige vandsystemer, hvoraf 
de 14 befinder sig i Nord- og Vestjylland. Gydead-
færd observeres hyppigst i Ribe Å-systemet, ned-
strøms Ribe bys sluser. På trods af at der ikke blev 
fundet havlampretlarver (yngel) i Ribe Å ved to un-

dersøgelser i 2009, er det sandsynligt, at havlam- 
pretten yngler med succes her. Havlampretlarver 
er kun med sikkerhed fundet i Skjern Å-systemet 
i Danmark.

TRE ARTER I DANMARK
I alt findes der 41 lampretarter, hvoraf tre er 
hjemmehørende i Danmark, nemlig havlampret 
(Petromyzon marinus), flodlampret (Lampetra 
fluviatilis) og bæklampret (Lampetra planeri). Hav-
lampretten er med en voksenlængde på 60-115 cm 
større end både flod- (25-40 cm) og bæklampretten  
(12-17 cm). Systematisk inddeles fisk i benfisk, 
bruskfisk (som hajer og rokker) og rundmunde, 
der omfatter lampretterne og slimål (se flere de-
taljer i faktaboks).

FYLOGENI

Lampretter tilhører klassen Petromyzontida 
og er de eneste nulevende repræsentanter 
for denne. Klassen opstod for 540 millioner  
år siden (tiden omkring den kambriske eks-
plosion) og er dermed en af de ældste nu-
levende grupper af hvirveldyr. Derfor er 
klassen vigtige modelorganismer i beskrivel-
sen af hvirveldyrs evolutionære oprindelse.  
Udseendet og organerne repræsenterer et 
tidligt stadie i hvirveldyrenes evolution. Til 
forskel fra hvirveldyrene mangler de kæber  
og parrede lemmer (bryst- og bugfinner), 
mens skelettet består af brusk som hos 
bruskfiskene. Kraniet minder om kranier hos 
de øvrige hvirveldyr i et tidligt fosterstadie. 
Sidelinjeorganer findes hos alle lampretter og  
ligger overfladisk i huden til forskel fra brusk- 
og benfisk, hvor de ligger i nedsunkne kanaler. 
Lampretter har desuden mange lysfølsomme 
celler fordelt over store dele af kroppen.
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Niels Madsen, Aalborg Universitet, 

Mikkel Hostrup Christensen, Aalborg Universitet,

Benjamin Carlsen, Aalborg Universitet, 

Nanna Hornum Toft Kristensen, Aalborg Universitet, 

Katrine Molbo, Aalborg Universitet, 

Thorsten Møller Olesen Riis, Limfjordssekretariatet,

Aage Kristian Olsen Alstrup, Aarhus Universitet, 

Jeppe Lund Nielsen, Aalborg Universitet.

Fotos: Thorsten Møller Olesen Riis
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LIVSCYKLUS
Havlampretten er en anadrom vandrefisk, der  
migrerer mellem fersk- og saltvand, men som det 
meste af livet opholder sig i ferskvand. Her kan 
havlamprettens larver leve mellem 3 og helt op 
til 18 år, men normalt dog kun mellem 5 og 8 år. 
Larverne lever nedgravet i sedimentet, hvor de  
filtrerer vandet for organiske partikler, såsom dødt 
organisk materiale og mikroorganismer. Ved en 
længde på cirka 12 cm bliver de parasitære og  
søger ud i havet for at finde egnede værtsdyr.  
Havopholdet varer i de fleste tilfælde kun 2-3 år, 
men angives at kunne være væsentligt længere, 
før de søger tilbage til vandløbene for at gyde. 
Vandtemperaturen påvirker i høj grad gydningen, 

hvor en gennemsnitstemperatur på omkring 15o C 
eller derover giver høj gydeaktivitet. Den tempe-
ratur kan derfor være et vigtigt signal, hvis man 
vil observere gydende havlampretter. Stigende 
temperaturer i vandløbene som følge af klimaæn-
dringer kan måske gavne havlamprettens gyde- 
aktivitet. Havlampretten foretrækker større fisk 
som værter, og i Danmark er den hovedsageligt 
fundet på torskefisk, men er også observeret på 
hornfisk, makrel, sild og laksefisk. Den sidder som 
regel enkeltvis på den forreste del af værtens krop, 
hvor der er mindst bevægelse. Her bruger den sin 
tandbesatte sugeskive (se billede) til at sætte sig 
fast på værten, hvorefter den bruger tungen til at 
“raspe” byttet. Samtidig udskiller den stoffer og 
enzymer gennem spyttet, der forhindrer værtsdy-
rets blod i at størkne.

Havlampretter udviser ikke ”homing-adfærd” (altså  
det fænomen, hvor den voksne finder tilbage til 
samme vandløb, som den kom fra) som hos lakse- 
fiskene. Imidlertid udskiller larverne kemiske 
stoffer (feromoner), således at de gydemodne  
havlampretter ved, at der er et egnet habitat for 
ynglen. Derfor kan vandføringen i vandløbet være 
af betydning for duftsporets udbredelse, hvilket 
forklarer, hvorfor havlampretten primært findes  
i større vestjyske å-systemer. Havlampretter er 

normalt inaktive om dagen, men i gydeperioden 
er de aktive i dagtimerne og foretrækker at gyde 
på solrige dage. Gydesæsonen begynder i maj og 
slutter i august herhjemme, hvor de fleste lam-
pretter gyder i juli. Havlampretter gyder på 40-
60 cm vanddybde i en bund bestående af grus 
og sten i vandløb med god strøm. Når hannen når 
gydepladsen, bygger han en voldlignende rede, 
der er ca. 1 meter i diameter. Hunnen kan lægge 
over 150.000 æg, hvoraf det kun er cirka 10-15 % 
af æggene, der bliver lagt i selve reden, hvor de 
har størst chance for at overleve. Under gydningen 
bliver æggene dækket med sten og grus for at  
beskytte dem mod prædatorer og stærk strøm. 
Efter gydningen dør hunnen, mens hannen lever 
videre i 1-3 døgn, hvor han bliver ved reden.

ØKOLOGI
Havlampretterne er ikke i stand til at forcere fysiske  
spærringer i vandløbet i lige så høj grad som lakse- 
fiskene. I større vandløb med spærringer som  
eksempelvis i Ribe Å og Uggerby Å findes der 
gydepladser på vandløbenes nedre strækninger 
nedstrøms spærringerne, som havlampretterne 
kan anvende. I Ribe Å kan man ofte observere  
havlampretten om sommeren ved spærringen 
i byens centrum. Havlampretten stiller i lighed 
med laksefiskene store krav til vandets renhed, 
bundstruktur til gydning og vandløbets passer- 
barhed. I vandløbene har lampretter - af alle tre 
arter - en funktion som øko-ingeniør ved at flytte 
store mængder sten (se faktaboks).

FA
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ØKO-INGENIØR  
(ECOSYSTEM ENGINEERING)

Lampretter er øko-ingeniører, der kan  
bidrage væsentligt til vandløbenes øko-
systemer. Specielt larverne bidrager til  
økosystemets udformning via bioturbat-
ion af sedimentet, mens de voksne lam-
pretter  bidrager med flytning af større 
sten m.v. under redebygning forud for 
gydning. Gennem bioturbationen ændres 
koncentrationerne af ilt, næringsstoffer 
og organisk stof i sedimentet, hvilket ikke 
kun bidrager til larvernes egen vækst, 
men også til andre sedimentlevende dyrs 
livsvilkår. Det kan derfor antages, at hav-
lampretten er en såkaldt paraply-art, hvor 
mange af de tiltag, der vil gavne havlam-
pretten ofte også vil gavne andre orga-
nismer i samme vandløb.

Havlampretten er med en voksenlængde på 60-115 cm større end både flod- og bæklampretten. Dette eksemplar stammer 
fra Elling Å.

Havlampret, hun, fra Uggerby Å i Nordjylland, hvor man tydeligt kan se de store gælleåbninger på siden samt lamprettens 
øje, som er begyndt at blive gråligt. Lampretten bliver i forbindelse med gydningen blind og dør efterfølgende.

” Havlampretten er en ana- 
drom vandrefisk, der migrerer 
mellem fersk- og saltvand, men 
som det meste af livet opholder  
sig i ferskvand.”
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FORVALTNING 
Bestanden af havlampretter er generelt gået til-
bage i Europa grundet forringelse af vandløbe-
nes tilstand. Havlampretten er kategoriseret som  
sårbar på den danske rødliste over truede dyre-  
og plantearter, hvor den er kategoriseret som 
”uden tilstrækkelige informationer (DD)” (se https: 
//bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/red-
listframe/om-roedlisten/roedlistekategorierne/
utilstraekkelige-data-dd/). Denne rødliste fungerer 
som et grundlag, der kan bruges til at udarbejde 
en vurdering af den biologiske mangfoldighed for 
at opfylde Danmarks internationale forpligtelser 
i henhold til Biodiversitetskonventionen. Havlam-
pretterne er sammen med de øvrige danske lam-
pret-arter derfor med i udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-områderne. 

Alligevel findes der ikke som sådan noget målrettet  
program for bevarelse af havlampretten i Dan-
mark. De forbedringer, der gennemføres i danske 
vandløb, har primært sigte på laksefiskene, men 
må antages også at gavne havlampretten. Spe-
cielt anlæggelse af gydebanker og fjernelse af 
spærringer kan have en gavnlig effekt. I flere andre 
EU-lande har man gennemført mere målrettede 
habitat-udpegninger og forbedringer. Et væsent-
ligt problem er dog, at der er en begrænset viden 
om havlamprettens biologi og økologi i de danske 
vandløb, der på længere sigt kan danne grundlag 
for strategiske forvaltningsplaner. En mulig frem-
tidig strategi kunne eksempelvis være at bruge 
feromoner fra larven til at tiltrække gydemodne 
havlampretter til vandsystemer, hvor forholdene 
er blevet forbedret.

MONITERINGSMETODER
En væsentlig problemstilling ligger i at udvikle  
bedre moniteringsmetoder til overvågning af 
havlampretter. Med de eksisterende metoder kan 
overvågning ske ved opfiskning af larverne med 

en ketsjer, bundprøvehenter, elfiskeri eller gennem  
visuelle observationer af voksne individer under 
gydesæsonen. Ingen af metoderne er dog tilstræk-
keligt effektive og bør derfor suppleres med nye 
metoder. Fremtidige metoder kan være anvendelse  
af visionteknologi (automatiseret videoovervåg-
ning) til registrering af reder eller voksne indivi-
der ved eksempelvis spærringer. Desuden ligger 
der et helt nyt potentiale i overvågning med eDNA 
(se faktaboks). Det lave antal voksne gydeindi-
vider og larvernes nedgravning i sedimentet kan 
dog betyde, at DNA-koncentrationerne er meget 
lave. Aalborg Universitet har for nylig udviklet 
en ny, meget følsom og specifik analysemetode  
baseret på forekomst af eDNA-spor i bundsedi-
ment og vandsøjlen. Metoden forventes at blive 
brugt til monitering og undersøgelse af livscyk-
lus i to nordjyske åer, hvor havlampretten jævnligt  
observeres.

Sammenfattende er det derfor essentielt, at der 
frembringes bedre viden om havlamprettens  
tilstedeværelse og økologi i de danske vandløb, 
som kan danne baggrund for en mere målrettet  
forvaltning. Derfor er udvikling af nye og forbed- 
rede moniteringsmetoder central.

eDNA

Miljø-DNA (environmental DNA eller blot 
eDNA) er DNA, der kan ekstraheres fra miljøet 
uden først at isolere den valgte organisme. Ter-
men blev første gang introduceret i 1987. Når 
der laves en undersøgelse efter eDNA, sigtes 
der efter at ramme et enkelt gen, som koder 
for en essentiel funktion - også kaldet en fylo-
genetisk markør. Markørgenerne er forskellige 
og artsspecifikke, og forekomsten af et speci-
fikt gen kan derfor bruges til påvise, at orga-
nismen, som man leder efter, findes i det på-
gældende system. Til denne påvisning bruges  
oftest 16S rRNA-genet, mens der for dyr pri-
mært anvendes mitokondrielle gener, eksem-
pelvis cytokrom oxidase I (COI) og cytochrom 
b (cyt b). eDNA fra dyr bliver naturligt udskilt 
til miljøet og kan stamme fra dyrenes urin,  
fæces eller hår og hud. Derudover udskilles 
store mængder eDNA ved nedbrydning af 
cellerne, samt når fisk gyder, og æg klækkes.

Polymerase chain reaction (PCR) og next  
generation sequencing gør det i dag muligt at 
henholdsvis amplificere og undersøge sam-
mensætningen af eDNA og dermed bruge 
molekylære metoder til at undersøge tilstede-
værelsen af liv samt uddøde arter i både terre-
striske og akvatiske miljøer. eDNA’s potentiale 
til at spore fauna præcist, standardiseret og 
non-invasivt gør metoden anvendelig inden 
for bevaringsbiologien. Hidtidige studier har 
med succes påvist tilstedeværelsen af hav-
lampretter i Mulkear River i Irland ved hjælp 
af eDNA.

FA
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S” I vandløbene har  
lampretter - af alle tre  
arter - en funktion som  
øko-ingeniør ved at flytte  
store mængder sten.”

” Havlampret, hun, fra Uggerby Å i Nordjylland, 
hvor man ser de syv karakteristiske gælleåbninger  
på siden. På ryggen ses en opsvulmet hudbræmme,  
som hunnen får i gydetiden. Efter gydningen dør 
havlampretten.”

” Havørred med  
sugemærke efter  

en lampret.”

Havlampretten parasiterer under sit ophold i saltvand på 
forskellige byttefisk. Her ses en havørred fra Villestrup Å 
med det karakteristiske runde mærke efter en lampret, som 
har siddet fastsuget.
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” 
Havlampretten foretrækker større fisk som 
værter, og i Danmark er den hovedsageligt 

fundet på torskefisk, men er også observeret  
på hornfisk, makrel, sild og laksefisk.”

Havlampret fra Sæby Å i Nordjylland, hvor man ser den smukt marmorerede side, som er karakteristisk for arten.
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Husstøvmider:
hvor og hvorfor

Husstøvmiderne danner allergener, som især påvirker  
åndedræt og øjne. Hos mennesker, der er overfølsomme,  

kan de udløse astmaanfald og eksem. Husstøvmiderne kan ses 
i støv fra madrasser. Når man ser på, hvad det egentlig er, man 

finder i madrasstøvprøver, og sammenholder det med vores 
manglende succes i at bekæmpe dem, tyder alt på, at deres  

forekomster ikke har noget med madrasser at gøre.  
Det er snarere et resultat af en livscyklus, der foregår  

et andet sted, muligvis i fuglereder.

Husstøvmider mangler enzymer til at fordøje keratin, som hudskæl jo indeholder, og de kan heller ikke dyrkes på rene hudskæl.  
Miderne kan holdes i kultur og fodres med gær. Det er det sorte, man kan se i deres maver. Fra en kultur af Dermatophagoides 
pteronyssinus. Miderne er behandlet med mælkesyre og farvestoffet Lignin Pink og indlejret i Hoyers medium, så de er 
nemme at se i fasekontrast. 
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HUSSTØVALLERGI
Før i tiden var de mider, vi i dag kender som hus- 
støvmider, et sjældent fænomen. Man så dem 
sommetider i dyreskind i museer. De fik navnet 
Dermatophagoides, som antyder, at de spiser skind.  
Dengang vidste man ikke, hvor betydningsfulde og  
farlige netop disse mider skulle vise sig at være. 

Det begyndte med, at man blev klar over, at støvet  
i mange astmapatienters hjem indeholdt et ukendt  
allergen. Husstøv kan indeholde mængder af hud- 
skæl fra mennesker, og det var også lægernes 
første tanke, at det ukendte allergen havde noget 
at gøre med hudskællene, at det simpelthen var 
patienternes reaktion på et stof i deres egne hud-
skæl.

MIDERNE VAR ÅRSAGEN
Hudskæl var ikke forklaringen, så man besluttede 
at gennemse de aktive prøver under mikroskop for  
at lokalisere sygdomsårsagen. Det viste sig (i 1964),  
at det var små mider, og da de var årsagen til syg- 
dommen husstøvallergi, kaldte man dem for hus-
støvmider.

MANGE I STØV FRA SENGE
Særligt høje koncentrationer fandt man i støv fra 
overfladen af madrasser, og det førte til spekula-
tioner over, hvad miderne dog lavede der. En ide, 
der vandt frem var, at miderne levede i senge. Her  
var der varmt og fugtigt nok til, at de kunne trives,  
og man antog, at de levede af hudskæl, og dem er  
der jo mange af i madrasstøv. Med udgangspunkt i,  
at madrasser og senge derfor var husstøvmidernes  
habitat, kunne man målrette afværgeforanstalt- 
ninger og bekæmpelse til soverummene. 

BEKÆMPELSESPROBLEMER
Overalt gik man ud med retningslinjer for, hvordan  
man kom problemet til livs. Man skulle støvsuge og 
holde meget rent, og man skulle holde luftfugtig-
heden lav, så havde miderne ikke en chance og 
kunne heller ikke producere de sygdomsfremkal-
dende allergener. Med andre ord lagde man op til, 
at det var patientens eller de pårørendes ansvar 
at foretage bekæmpelsen. Det måtte jo virke, hvis 
ellers patienterne gjorde, som der blev sagt. Snart 
kom der tilbagemeldinger om, at disse tiltag ikke 

var nok. Måske var der særlige forhold, der gjorde  
dyrene vanskelige at bekæmpe? Det blev fore-
slået, at de kunne overleve ophold i tør luft bedre 
end andre mider, eller at de gemte sig dybt inde 
i madrasserne, så de ikke kunne nås med støvsu-
geren. Heller ikke anvendelsen af gifte og særlige 
madrasbetræk kunne fjerne dem fra sengene.

SPISER IKKE HUDSKÆL
Da jeg på et tidspunkt blev spurgt til råds om, 
hvordan man dyrker husstøvmider i stor målestok 
til medicinske reagenser, opdagede jeg, at miderne  
slet ikke var interesserede i hudskæl. Derfor gik  
jeg tilbage til den tidligere litteratur om husstøv-
midernes liv på madrasoverfladerne for at se, hvad 
man egentlig havde iagttaget. Det viste sig, at  
dokumentationen for, at dyrene levede i senge, 
ikke var imponerende.

ER MIDERNE I HUSSTØVPRØVER LEVENDE?
Der findes metoder til at fange levende mider, 
Berlese-apparater og den slags. Når man bruger  
dem, ved man, at dyrene var levende, da de blev 
fanget. Metoderne virker fint på prøver, der inde- 
holder levende husstøvmider fra kulturer, eller hvor  
man har set levende mider, men de virker ikke på 
husstøvprøver. Derfor har vi ikke belæg for at tro, 
at husstøvmiderne lever på madrasoverflader. 

Til at bestemme midernes antal i støvsugerprøver 
har man udelukkende brugt andre metoder, hvor 

Thorkil E. Hallas,  
pensioneret biolog, cand.scient. 

Arbejdede i en årrække på Statens Skadedyr- 
laboratorium som leder af afdelingen for insekt-
biologi. Senere ansat som forskningslektor ved 
Rigshospitalets allergiforskning.

” 
Særligt høje koncentrationer fandt man i støv fra  

overfladen af madrasser, og det førte til spekulationer over,  
hvad miderne dog lavede der.”

” Det viste sig, at dokumen-
tationen for, at dyrene levede i 
senge, ikke var imponerende”

det, man optæller, er døde mider. Og man kon-
kluderede så bagefter, at nogle eller alle må have 
været levende, da de blev fanget, eller at de måtte  
have været levende engang netop der, hvor de 
blev fanget med støvsugeren. Dengang kunne man 
kun se forskel på artsniveau på hanner og hunner. 
Derfor gik man ikke i dybden med, hvordan popu-
lationerne var sammensat, men bestemte sig for, 
at der måtte være tale om levende populationer, 
fordi alle stadierne kunne ses i prøverne. Altså æg, 
larver, protonymfer, tritonymfer og voksne hanner 
og hunner. Det skal vi se nærmere på.

HUSSTØVMIDERNES LIVSCYKLUS
Da jeg senere fik lejlighed til selv at kigge på hus-
støvmider fra mange støvsugerprøver, har jeg 
nok kunnet se det samme som de iagttagere, der 
bestemte sig for, at husstøvmiderne måtte leve i 
sengene. Jeg var imidlertid blevet vant til at se på 
mider i kulturer, og det gik op for mig, at miderne  
fra madrasstøvprøver var anderledes end dem,  
jeg kendte fra kulturerne. 

Forskellen på kulturer og husstøv er, at det kun 
er migrerende stadier, der er repræsenteret i hus- 
støvet, altså dyr, der er på rejse, men som ikke 
gennemfører nogen part af deres livscyklus i vores 
senge. 

En af undskyldningerne kunne (jævnfør foregåen-
de afsnit) være, at miderne ikke var levende, eller 
ikke levede længe nok til at bevæge sig til næste  
trin i deres livscyklus. Dyr, der har det på den 
måde, tager ikke føde til sig og producerer heller 
ikke yderligere allergener.

HUSSTØVMIDE-HABITAT-HYPOTESEN
Hvis miderne fra sengene var døde eller næsten 
døde, da de blev indsamlet, er de formodentlig 
kommet et andet sted fra, hvor de har haft bedre  
vilkår, der har tilladt dem at gennemføre deres  
livscyklus. Et hurtigt gæt er, at husstøvmiderne ude 

STADIUM I KULTURER I HUSSTØV

ÆG • •

PRÆLARVE •

LARVE • •

HUDSKIFTE •

PROTONYMFE • •

HUDSKIFTE •

TRITONYMFE • •

HUDSKIFTE •

VOKSNE • •

D. pteronyssinus. En hun der er klækket fra tritonymfestadiet  
for timer eller dage siden. Den har endnu ikke taget føde til 
sig eller udviklet æg i æggelederen. 0,4 mm lang. Set i en 
husstøvprøve.

Hudskiftestadium hvor protonymfen bliver til en tritonymfe.  
Man kan inde i protonymfens gamle kuticula se formen af 
det næste stadiums kuticula. Det er blandt andet den slags 
overgangsformer, der mangler i husstøv, og som burde være  
der, hvis miderne levede i husstøvet.
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i naturen lever i fuglereder (hvor man også finder 
dem), og at miderne, når de skal skifte hud, bevæger  
sig opad og sætter sig fast der, for eksempel på 
fugle. Det sikrer, at der vil være høj nok temperatur 
til at gennemføre hudskiftet og en mulighed for 
at spredes til steder, hvor fugle er. På den måde 
kan de utilsigtet havne indenfor i vores huse (via 
luft eller tøj). Karakteristisk for denne model er, at 
klækningerne også finder sted udendørs og derfor 
også og især eksponerer allergikere for allergener 
fra miderne der. 

ÅRSTIDSVARIATION
I støvprøver fra vores hjem kan man se husstøv-
midernes årstidsvariation som udbrud eller højere 
koncentration svarende til de mobile stadier. De 
andre stadier og overgangsformer mangler, og det 
gør det lettere at se dem, der er. Der ser ud til at 
være fire livscykler om året og ikke nogen egentlig 
årstidsvariation. Vi ved, at det er disse udbrud  
eller toppe, der er årsagen til, at patienterne får 
det dårligt, for det er dem, der driver dem til  
lægen. Forsøg, hvor man har fulgt patienters  
lungefunktion (FEV) over tid, bekræfter, at det 
er disse toppe, der bestemmer hvordan man har  
det. Der er det særlige ved årstidsvariationen, 
at udbruddene er synkrone, sådan at de tilsyne- 
ladende sker samtidigt over større landområder,  
for eksempel Danmark. Formodentlig er det  
midernes klækning fra et nyligt hudskifte, der  
eksponerer os for dråber eller partikler fra den  
væske, hvori hudskiftet skete.

Når man ser på prøvernes stadium-sammen- 
sætning, opdager man, at der foruden disse toppe  
også er en forholdsvis stabil baggrundsforure-
ning af stadier, der tidligere er ankommet, men 
på grund af luftsortering i luftskiftet er de blevet 
sorteret indendørs, sådan at der er procentvis  
flere større individer/partikler end små, for de små 
blæser nemmere væk. Det ser ikke ud til, at denne 
stort set konstante del af mideindholdet er årsag  
til astmaanfald. Det, vi ser ved astmaanfald er, at 

det kommer som en reaktion på pludselige stig- 
ninger i midernes koncentration. Måske er mide- 
partiklerne i baggrundsforureningen efterhånden 
blevet så gamle, at de ikke længere er allergent 
aktive.

IKKE PATIENTERNES SKYLD
Det er slemt nok at lide af den ubehagelige syg-
dom, som overfølsomhed for husstøvmider er.  
Patienterne har også måttet tåle mistanken om,  
at de ikke selv gjorde nok for at komme problemet  
til livs. Nu ved vi, at renholdelse af seng og so-
verum, vask og støvsugning er uden væsentlig  
betydning for, om man finder husstøvmider i sove- 
værelset eller ej. Og finder man dem indendørs,  
er det ikke sikkert, at det lige er dem, der er den 
aktuelle årsag til symptomerne. Miderne kommer 
jo udefra, og man eksponeres for dem også der.

ET NATURFÆNOMEN
Husstøvmidernes måde at optræde på i huse, altså 
som spredningsstadier, der vandrer efter et hud-
skifte, kendes også for andre, almindelige mide-
arter. En af dem, husmiden (Glycyphagus dome-
sticus), forekommer på samme måde. Den er så 
stor, at man kan se den med det blotte øje. Fæ-
nomenet med massevis optrædende husmider  
(“levende støv”), der ikke lader sig udrydde med 
gift eller rengøring af den allerkrasseste slags,  
er kendt fra omkring år 1900 og fremefter. Fæno-
menet blev beskrevet af zoologen Adolf Severin 
Jensen, der også gav et sammendrag af de uden-
landske erfaringer. Man finder stadig husmider i 
dansk husstøv, og man kan se, at de har tre årlige 
generationer. Hos husstøvmiderne er der fire  
generationer om året. En tredje slags, der også 
kan findes i prøver af husstøv er dværgmider af 
slægten Tarsonemus, der har seks generationer 
om året.  Også disse to slags mider har hver for 
sig synkrone hudskifter og er blot repræsenteret 
ved deres aktive, mobile stadier, lige som husstøv- 
miderne i husstøvprøverne.

HURRA FOR HYPOTESER
Tanken om, at husstøvmiderne le-
ver sammen med os i vores senge,  
er langt fra virkeligheden, og vi 
mangler stadig fornuftige råd til 
dem, der bliver syge af miderne.  
Ud fra mine forestillinger om hus-
støvmidernes biologi har jeg givet 
et bud på, hvad der er op og ned 
med disse besværlige dyr. Det kan 
man forholde sig til, acceptere  
eller forkaste og lade sig inspirere  
til yderligere opklaring. Der mangler  
fortsat oplysninger, før hypotesen  
kan verificeres, for sådan er  
hypoteser. Det er derfor, at de er 
hypoteser.

Husstøvmidernes årstidsvariation. Koncentration af mider i støvprøver fra  
danske hjem. Det er disse toppe, allergikerne reagerer på (Efter Hallas &  
Korsgaard 1997). Forkortelser: L (Larver), N1 (Protonymfer), N3 (Tritonymfer),  
A (voksne hanner og hunner).

Husmiden er er en langhåret mide, som lever i fugtige omgivelser. Her en hun med æg. Det er den, man sætter i forbindelse  
med begrebet ”levende støv”, der før i tiden kunne være vanskeligt at bekæmpe. 
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” Forskellen på kulturer og husstøv er, at det  
kun er migrerende stadier, der er repræsenteret  
i husstøvet, altså dyr, der er på rejse, men som  
ikke gennemfører nogen part af deres livscyklus  
i vores senge.”
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ENGLISH SUMMARY
Traditionally, biologists have assumed that house dust mites form popula-
tions indoors, living on the surfaces of mattresses and feeding on human  
skin scales. In this paper, I re-visit the evidence for this assumption.  
Although it is correct that house dust mites are found in dust samples, a 
review of our current knowledge of the mites’ life cycle suggests that the 
mites we find indoors are not part of living populations. Indeed, most of 
the mites found in indoor dust samples are dead and important stages 
of the life cycles are missing in the dust samples. This suggests that 
the house dust mites we find indoor could possibly originate from the 
outdoor environment - perhaps from birds’ nests, which might be their 
natural habitat. This hypothesis would represent a paradigm shift in the 
study of house dust mites. In addition, it would change the – hitherto  
somewhat unsuccessful - strategies for preventing house dust mite  
related illnesses, e.g. asthma and allergy.
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til Myanmars 

Dansk hjælp

trængte elefanter

En del af Myanmars ca. 6000 tæmmede elefanter har ikke adgang til kvalificeret 
dyrlægehjælp. Derfor har Dyrenes Beskyttelse i 2020 påbegyndt et samarbejde 

med statsinstitutionen Myanmar Timber Enterprise omkring driften af mobile  
elefantklinikker, som tilbyder gratis dyrlægehjælp.

Myanmar har en mange hundrede år lang tradition  
for hold af elefanter, specielt til brug i tømmerin-
dustrien, hvor elefanterne hjælper med at trække 
tømmeret ud af skovene. Det er de effektive til, og 
de gør det med mindre skade på skovene end sto-
re maskiner.

På nuværende tidspunkt er der omkring 6000 
tæmmede elefanter i Myanmar, hvilket er verdens 
største population af elefanter i fangenskab. Ca. 
halvdelen tilhører statsinstitutionen Myanmar Tim-
ber Enterprise (MTE). De sidste 3000 er privateje-
de og blev tidligere lejet ud til arbejde i tømmerin-
dustrien.

Alting ændrede sig dog i 2016, da Myanmars re-
gering introducerede et midlertidigt forbud mod 
tømmerhugst, efter det gik op for dem, at den 
ikke var bæredygtig. Dette medførte, at de fleste 
privatejede elefanter blev arbejdsløse fra den ene 
dag til den anden, og skabte en meget svær øko-
nomisk situation for elefantejerne, som ud over at 
skulle betale for foder, pasning og dyrlægehjælp til 
elefanterne ofte også havde lånt penge til at købe 
dem. Penge, der selvfølgelig skal tilbagebetales.

Selvom regeringen nu har lettet på forbuddet 
mod tømmerhugst i de fleste egne, er omfanget af 
tømmerhugst faldet betydeligt. Elefantejerne har 
svært ved at finde arbejde og få en indkomst, da 
hugsten foregår i forskellige dele af det store land 
fra år til år, og da flere operatører er begyndt at 
skifte over til fuldt mekaniseret arbejde. 

Thailands tæmmede elefanter stod i nogenlun-
de samme situation for ca. 30 år tilbage, da den 
thailandske regering forbød tømmerhugst. På det 
tidspunkt endte mange af elefanterne på gaderne 
i storbyerne, hvor de sammen med deres ejer tig-
gede almisser og mad fra turister. Mange af dem 
overgik senere til turistindustrien, som blomstrede 
i Thailand, og de indtjener nu penge til deres eje-
re ved ridning og andre aktiviteter med turister i 
elefant-lejre over hele landet. Der er nok ikke det 
samme potentiale for turisme i Myanmar på nuvæ-
rende tidspunkt og derfor ikke samme mulighed 
for en alternativ indkomst for de arbejdsløse tøm-
mer-elefanter. 

I denne situation, hvor der er få eller ingen pen-
ge til dyrlægebehandlinger, efterlades sygdomme 
eller skader ofte ubehandlet, eller ejeren vil selv 
forsøge at behandle dem på trods af manglende 
kvalifikationer, medicin og udstyr. Mangel på be-
handling eller forkert behandling vil ofte kompro-
mittere elefanternes velfærd og helbred i stor grad.  

På nuværende tidspunkt er der en veterinær ser-
vice for statens elefanter, men denne inkluderer 
ikke de privatejede elefanter, og man forventer, at 
den stopper helt med den faldende indkomst fra 
skovindustrien, hvilket vil efterlade så godt som 
alle Myanmars elefanter uden dyrlægehjælp. 

NYT PROJEKT SKAL SIKRE  
HJÆLP TIL MYANMARS ELEFANTER
Dyrenes Beskyttelse har i begyndelsen af 2020 
underskrevet en aftale med MTE omkring finan-
siering og drift af mobile elefant-klinikker, som vil 
tilbyde fri dyrlægehjælp til både statens og de pri-
vatejede elefanter. Det gør vi, fordi vi ser et stort 
dyrevelfærdsproblem under opsejling, og hvis ikke 
der kommer hjælp til udefra, så kan det ende i en 
katastrofe i et land, der har verdens største be-
stand af tæmmede elefanter. 

Anne Sofie Conde Meilvang,  
biolog og projektleder for internationale projekter 
hos Dyrenes Beskyttelse

Fotos: Bjarne Clausen, dyrlæge

En arbejdselefant indtager dagens føde i skoven.
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De mobile klinikker, som Dyrenes Beskyttelse snart 
sætter i drift, bemandes af lokale dyrlæger, som 
oplæres af vores dyrlægefaglige rådgiver og eks-
pert i vilde dyr Bjarne Clausen. Bjarne Clausen har 
i 20 år udviklet mobile elefant-klinikker i Asien, 
hvoraf de sidste ti år var på et lignende projekt 
for Dyrenes Beskyttelse i Thailand. Han vil bruge 
ca. to måneder om året i Myanmar på at træne de 
lokale dyrlæger og rådgive omkring dyrlægearbej-
det i de mobile klinikker. I Myanmar ledes projektet 
af MTE’s chefdyrlæge Dr. Zaw Oo.

TILBYDER OGSÅ TRÆNING  
OG FØRSTEHJÆLPSKASSER
Dyrlægerne på de mobile klinikker skal ikke kun 
tilbyde behandling af skader og sygdomme, men 

også udføre helbredsundersøgelser og give un-
dervisning i pasningen af elefanterne, så mahout-
terne (elefantførerne) og deres ejere kan give ele-
fanterne en bedre pleje. Erfaring fra vores projekt 
i Thailand viser, at andelen af skader og sygdom 
forårsaget af forkert pasning bliver mindre med 
tiden, hvis mahoutterne lærer, hvordan de kan for-
bedre sundheden og velfærden hos deres elefan-
ter. På den måde er den mobile dyrlægeservice 
også forebyggende og med til at styrke den lokale 
kapacitet.

Dyrenes Beskyttelse har i Thailand også været 
med til at støtte og organisere træningskurser i 
elefant-venlig træning, hvor mahoutterne lærer at 
træne elefanterne med positiv forstærkning i ste-
det for at bruge de traditionelle og ofte ret bruta-

le metoder.  Vi vil forsøge at organisere lignende 
træningskurser i Myanmar.

Derudover vil de mobile klinikker også udlevere 
førstehjælpskasser til elefanter med udstyr og in-
struktion til at behandle mindre skader. Det giver 
ejeren mulighed for at hjælpe sin elefant, når den 
mobile klinik ikke er i hans område. 

Det er vores ambition, at de mobile klinikker skal 
kunne sundhedstjekke størstedelen af de tæmme-
de elefanter hvert år og behandle alle dem, der har 
behov for det. Vi får derfor mulighed for at for-
bedre velfærden for et stort antal elefanter, som 
måske ellers måtte gå uden behandling, ligesom vi 
kan forebygge et stort antal sundhedsproblemer. 

SELVKØRENDE MED TIDEN
Når vi i Dyrenes Beskyttelse påbegynder inter-
nationale projekter, så er det altid vores mål, at 
de på lang sigt skal blive selvkørende med loka-
le midler og arbejdskraft. Således ophørte vores 
støtte til de mobile klinikker i Thailand i 2018, da 
der var tilstrækkelig politisk og økonomisk støtte 
fra Thailands regering til at videreføre projektet 
uden eksterne midler. På samme måde er det pla-
nen, at projektet i Myanmar skal støttes af Dyrenes 
Beskyttelse i foreløbig fem år. Herefter har de lo-
kale dyrlæger formentlig tilstrækkelig erfaring til 
at være selvkørende, og forhåbentlig vil projektet 
til den tid være bæredygtigt nok til at køre videre 
uden ekstern støtte. 

”Dyrlægerne på de mobile  
klinikker skal ikke kun tilbyde 

behandling af skader og  
sygdomme, men også udføre 

helbredsundersøgelser og give 
undervisning i pasningen  

af elefanterne”

HVORDAN SER FREMTIDEN UD FOR  
DE TÆMMEDE ELEFANTER?
Man må forvente, at der i fremtiden bliver mindre 
og mindre brug for elefanter i tømmerindustrien, 
og at der derfor fortsat vil være en stor gruppe 
af de tæmmede elefanter, der bliver arbejdsløse. 
En elefant i fangenskab bliver typisk 50-60 år, så 
der er behov for at tænke i løsninger for dem. I 
Myanmar er der stadig store skovområder, og man 
kan fristes til at tænke: ”Kan man ikke bare sætte 
dem fri?”. 

Der er ingen tvivl om, at de fleste af os gerne så 
størstedelen af de tæmmede elefanter tilbage i na-
turen, så de kunne leve et naturligt liv, men det er 
desværre ikke så ligetil at sætte flere tusinde ele-
fanter tilbage i naturen.

Med en god belønning går behandlingen nemmere.

Dyrlæge-konsultationerne foretages ofte i det fri.
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Der er omkring 2000 vildtlevende elefanter i 
Myanmars skove. De er betegnet som ”truede” på 
IUCN’s rødliste. Det skyldes til dels krybskytteri – 
ikke kun for deres stødtænder, men også for deres  
hud, som smugles til Kina, hvor den blandt andet 
bruges til at lave smykker og traditionel medicin. 

Desuden svinder skovene i Myanmar ind og frag-
menteres mere og mere. Det betyder, at elefanter-
ne kommer til at leve tættere på mennesker, og at 
der oftere kommer konflikter mellem mennesker 
og elefanter, hvilket kan være farligt for begge par-
ter. Sætter man tæmmede elefanter, der er vant til 
mennesker, ud i naturen, er der endnu større risiko 
for, at de opsøger områder med mennesker. 

Det er oftest også sådan, at har man sikre områ-
der, som er gode elefant-habitater, så vil der typisk 
være vildtlevende bestande af elefanter allerede, 
og det vil ikke være muligt at sætte tæmmede ele-
fanter ud i samme område, da der formentlig vil 
opstå konflikter.

Sagt med andre ord, så vil der i årtier frem i tiden 
være behov for at tænke i løsninger, hvor menne-
sker og tæmmede elefanter kan sameksistere. For 
burmeserne er det lige så naturligt at holde elefan-
ter som husdyr, som det er naturligt for os at holde 
heste, køer og grise i fangenskab her i Danmark. 
Det er en stor del af deres kultur, og noget de har 
gjort i tusindvis af år. Denne kultur er nu under for-
andring, og resultatet bliver, at mange elefanter 
kommer i klemme. Vi forudser derfor et stort be-
hov for billig og lettilgængelig dyrlægehjælp, og vi 
håber, at vores mobile klinikker kommer til at spille 
en afgørende rolle for at sikre velfærden for Myan-
mars tæmmede elefanter.

REFERENCER:
https://www.iucnredlist.org/species/7140/12828813

I fremtiden vil der være mere om projektet her: 
www.dyrenesbeskyttelse.dk

”For burmeserne er det lige så naturligt at holde elefanter  
som husdyr, som det er naturligt for os at holde heste, køer  

og grise i fangenskab her i Danmark”

Tømmeret trækkes ud af skovene. Her trænes elefanterne til arbejdet i skovene.

En dårlig fod afhjælpes med et fodbad på elefant-hospitalet.

Denne elefant havde en gammel skade  
- formentlig et brækket ben - som var ubehandlet.
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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.  

Dansk Zoologisk Selskabs medlemmer er zoologer, makro- 
økologer, adfærdsbiologer, geografer, zoo-ansatte og natur- 
formidlere- og forvaltere. Foruden fagmedlemmer tæller  
selskabet også støttemedlemmer, der ønsker at slutte  
op om foreningens arbejde. Selskabet drives 100% af  
frivillige.  

Siden foreningens start i 2004 har DZS haft fokus på at  
formidle emner inden for dyreliv, biodiversitet og natur- 
bevarelse gennem vores hjemmeside, Facebook og magasi-
net Habitat. 

Vi er også med i felten og bidrager selv til at øge viden for 
naturens bevarelse. I 2007 udførte DZS Kipiniekspeditionen  
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 hjemmeside  
www.dzs.dk eller kontakt os på info@dzs.dk 

...og følg os på Facebook og LinkedIn
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Elefantkonflikten 
i Thailand 

Kunstig intelligens redder liv

Foto: Department of National Parks Thailand
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I Thailand eskalerer den alvorlige konflikt mellem vilde asiatiske elefanter  
og mennesker voldsomt og anses nu som den største årsag til nedgangen i bestandene.  

Et nyt forskningsprojekt i samarbejde mellem Thailands regering og WWF har fundet  
en mulig løsning på konflikten ved brug af kunstig intelligens til at spore og forudsige  

de store elefantflokkes migrations- og fouragerings-mønstre.

EN VÆBNET KONFLIKT ESKALERER

Natten er faldet på i det sydøstlige Thailand, og 
alt ånder tilsyneladende fred. Pludselig flænges 
stilheden af skarpe geværskud og rygende ka-
nonslag, der suser gennem luften. Tåregas bliver 
kastet i alle retninger, og den opildnede snak bliver 
gradvis højere og mere ophidset. En flok på 100 
vilde elefanter er endnu engang gået i de fattige 
bønders livsvigtige afgrøder og er nu godt i gang 
med at ødelægge sæsonens vigtige ananashøst. 
Elefanterne bliver mere urolige og aggressive i takt 
med bøndernes væbnede angreb og ophidsede 
råb, og inden længe er alt kaos. Dette er krig mel-
lem mennesker og elefanter med liv tabt på beg-
ge sider og med rod i, hvad synes som en uløselig 
konflikt. Urolighederne fortsætter natten igennem, 
og da dagen begynder at gry, vender elefanterne 
tilbage til skoven, og bønderne begynder at opgø-
re nattens tab. 

Thailands ikoniske dyr, et billede på styrke og 
stolthed, har ikke længere en kær plads i hjertet 
- tværtimod anses de vilde, udrydningstruede dyr 
nu som skadedyr. Denne konflikt regnes for både 
at være hovedårsagen til nedgangen i de vilde ele-
fanters bestand i Thailand og et stort problem for 
Thailands socioøkonomiske status. Det virker som 
en tragisk og uløselig konflikt for de fattigste thai-
landske samfund, der har skoven som deres vigtig-
ste levebrød – men nu er der endelig håb.

DEN ASIATISKE ELEFANT – EN SAND GENERALIST  

Den asiatiske elefant er en del mindre end den 
afrikanske elefant og har betydeligt mindre ører. 
Fænotypen er meget varierende, og hudfarven 
varierer fra helt mørkegrå til rødlig med lyse pig-
mentpletter i panden, snablen og ørerne. Her er 
det kun hannerne, der har stødtænder, og ofte er 
disse meget små. En sandsynlig årsag menes at 
være de mange årtiers elfenbensjagt i Asien. Hos 
de asiatiske elefanter er det den ældste hun, ma-
triarken, der leder flokken. Der skelnes mellem tre 
underarter, indisk elefant, sumatra elefant og Sri 

Asiatisk elefant

Indien 
Nepal 
Butan 

Laos 
Myanmar 

Bangladesh 
Kina 

Cambodia 
vietnam 
Thailand 
Malaysia 

Indonesien

55 - 70 år

3-5 ton3 meter

Status

Moderat truet

Skov og grænseområder

6,4 meter

41.000-52.000  
individer

Nina Orthmann-Brask,  
zoolog, 

Elephas maximus

Foto: Nina Orthmann-Brask
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Lanka elefant. Desuden findes der på Borneo pyg-
mæ skovelefanter, som anses for deres egen art. 
Den asiatiske elefant er generalist og kan derfor 
leve i mange forskellige naturtyper som græsland, 
tropiske skove, bjerge op til 3000 meters højde 
som i Nepal, samt på landbrugsjord, og den er på 
lige fod med andre store planteædere ekstremt 
vigtig for biodiversiteten i de områder, hvor den 
færdes.

TRUSLER
Den største trussel mod den asiatiske elefant er 
manglen på sammenhængende levesteder, og det 
er udfordrende for de vilde flokke at sameksistere 
med mennesker, der omdanner skovene til land-
brug. Som en direkte konsekvens bliver hundredvis 
af elefanter og mennesker slået ihjel hvert år i kon-
flikter om levesteder og afgrøder. Krybskytteri ud-
gør også en trussel for de asiatiske elefanter, men 
netop i Thailand er skovene statsejede og patrulje-
res dagligt af rangers, hvilket mindsker forekomst 
af krybskytteri. Mangel på levesteder og konflikter 
med mennesker udgør således den største trussel 
for arten, som er faldet drastisk i antal og nu ligger 
omkring 40.000 individer på verdensplan. 

EASTERN FOREST COMPLEX  
– EN STATSEJET SKOV
Forståelsen for konflikten mellem mennesker og 
vilde dyr er et vigtigt første skridt i bevarelsen 
af de udrydningstruede arter, som har en direk-
te skadelig eller ufordelagtig effekt på de lokale 
samfund i deres nærområde. I det østlige Thailand, 
nær grænsen til Cambodia, ligger Eastern Forest 
Complex (EFC), som er et 250.000 hektar stort, 
uberørt skov- og græsland og internationalt aner-
kendt som biologisk hotspot for udrydningstrue-
de pattedyr, fugle, padder og krybdyr. EFC er det 
eneste tilbageværende relativt ufragmenterede 
skovområde i regionen, og en stor del af det er 
primær skov med alle tropiske naturtyper til stede. 
Skoven er ejet og kontrolleret af den thailandske 
regering, afdelingen Department of Natural Parks 
(DNP). Mange lokale samfund lever her af skovens 
gavmilde produkter, og det er blandt andet her 
Thailands primære frugt- og gummiproduktion til 
eksport finder sted. Her dyrkes blandt andet man-
go, ananas, durian, Jackfrugt og gummi, som an-
ses for en væsentlig andel af Thailands BNP. 

DE SOCIOØKONOMISKE ASPEKTER  
I EASTERN FOREST COMPLEX
EFC er et økonomisk lukrativt område for Thailand 
pga. produktionen af tropisk frugt. Det er også her, 
at størstedelen af Thailands risproduktion finder 
sted, da vandstanden er høj og derfor ideel til ris. 
Her findes også Thailands primære produktion af 
gummi. Gummien tappes fra enorme plantager af 
gummitræer og har en høj eksportværdi. I det syd-
østlige Thailand er fattigdommen stor, og de men-
nesker, der bor her, arbejder alle med produktion 
af afgrøder til eksport og salg internt i Thailand. 
De fattige bønders mulighed for at forsørge deres 

familier afhænger helt af kvaliteten og kvantiteten 
af den årlige afgrødehøst, og derfor bruges al tid 
på at dyrke, passe og pleje de værdifulde afgrøder. 
Her er der ikke råd til at miste en høst, og familiens 
eksistens afhænger af en udbytterig høst.

UMÆTTELIGE NABOER
EFC er også hjem for omkring 400 vilde elefan-
ter, der fordeler sig i fem flokke. Den største sam-
menhængende flok har mere end 120 individer og 
kræver derfor enormt meget plads, føde og vand. 
Derfor migrerer flokken dagligt over store afstande 
for at dække deres fourageringsbehov. Elefanter-
nes migrationsmønstre har ændret sig drastisk i de 
senere år, og observationer har vist, at elefanterne 
nu primært opholder sig i skovbrynet tæt på be-
byggelse og afgrøder, hvor de tidligere opholdt sig 
dybt inde i skoven. De fem flokke monitoreres dag-
ligt af et hold park-rangers, der til fods følger ele-
fanternes færden i junglen. Deres observationer er, 
at flokkene nu er begyndt at skabe store problemer 
for bønder og landsbyer i området. I takt med den 
stigende skovfældning til landbrug og bebyggelse 
forsvinder elefanternes foretrukne føde også. Van-
dingssystemer opføres, og de naturlige vandhuller 
udtømmes og med dette elefanternes livsvigtige 

Gummitapning, Eastern Forest Complex. Foto: WWF Thailand.

Eastern Forest Complex er et af de sidste steder i Thailand 
med sammenhængende skov. Kort: WWF Thailand.

En flok sultne og tørstige vilde elefanter i en frugtplantage i Eastern Forest Complex.  
Foto: WWF Thailand.

” Den største trussel mod den asiatiske 
elefant er manglen på sammenhængende 
levesteder.”

Se også denne video:  
www.youtube.com/
watch?v=K-4KUniobcQ. 

Det er en kort dokumentar  
om  projektet, der fortæller 
om befolkningens proble-
mer med elefanterne, og 
hvor man følger de folk, 
der har været ude i felten 
og bedøve og montere sa-
tellithalsbåndene på de vil-
de elefanter.

FAKTABOKS
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salt- og mineralkilder. Flokkene tvinges til at søge 
andre fødekilder og drives længere ud i kanten af 
skoven i desperat søgen efter mad og vand. Her 
finder de store marker med saftige ananas, durian 
og mango, som de kaster sig grådigt over. 

MENNESKER OG ELEFANTER SLÅS  
OM RESSOURCER 

Konflikten mellem mennesker og elefanter er nu så 
alvorlig i Østthailand, at den fortsatte overlevelse 
af de fem flokke af vilde elefanter afhænger af en 
akut løsning. Alene det sidste år er konflikten eska-
leret voldsomt, og hver eneste dag og nat foregår 
en kamp på liv og død om områdets ressourcer. I 
et desperat forsøg på at skræmme de store flokke 
væk fra afgrøderne bruges meget destruktive me-
toder, fx skydning, udlægning af gift, installering af 
stærkstrømshegn samt konstruktion af dybe jord-
huller, som elefanterne falder ned i og ikke selv kan 
komme op af igen. 

FLERE LØSNINGER AFPRØVET
Tidligere har forskere forsøgt sig med de såkaldte 
”bikube-alarmsystemer”, hvor et område indheg-
nes med et tyndt reb, som er fastgjort til en ræk-
ke bikuber. Når elefanterne går ind i snoren, rystes 

” Konflikten mellem mennesker  
og elefanter er nu så alvorlig i Øst-
thailand, at den fortsatte overlevelse 
af de fem flokke af vilde elefanter  
afhænger af en akut løsning.”

Vilde elefanter på veje og nær bebyggelse er nu et eskalerende problem. Foto: WWF ThailandVilde elefanter. Grafik: WWF Thailand
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bikuberne, og de vrede bier sværmer ud og jager 
elefanterne på flugt. Denne model virker godt i fx 
afrikanske lande, hvor der findes en speciel biart, 
som kan bygge kuber i stader eller i træer. I Thai-
land findes der ikke mange arter af trælevende 
bier, de fleste er jordlevende arter, og dette udfor-
drer løsningen.

Man har også forsøgt sig med brugen af tamme 
hanelefanter til at jage de store flokke bort. Dog er 
en del af problemet at detektere flokkene i tide til, 
at en sådan løsning er optimal. Tamelefanter kan 
intet stille op mod en flok vilde elefanter, når de 
først er gået i afgrøderne i enorme antal.  

ET SAMARBEJDE MELLEM DNP OG WWF 
– EN MULIG LØSNING?
I begyndelsen af 2018 tog et nyt, stort projekt sine 
første skridt. Thailands regering havde i 2018 de-
klareret konflikten i EFC som akut krise og højeste 
prioritet. Department of Natural Parks’ ledende 
biolog og dyrlæge, ph.d., Supagit Vinitpornsa-
wan, kontaktede derfor WWF-kontoret i Bangkok 
og anmodede om samarbejde. Der var enighed 
om at prøve at bruge kunstig intelligens i form af 
satellitsporings-udstyr som redskab i bekæmpel-
sen af konflikten mellem elefanter og mennesker. 
Med udgangspunkt i det satellitsporings-udstyr, 
som man i mange afrikanske lande bruger som 
værn mod indtrængende løver og hyæner, be-
gyndte en helt speciel konstruktion af et satellit-
sporings-halsbånd til elefanter. Halsbåndene blev 
specialdesignet i samarbejde med Henrik Barner 
Rasmussen, som er zoolog, forsker og indehaver 
af Savannah Tracking. Henrik Barner Rasmussen 
er bosat i Nairobi i Kenya, hvor han producerer 

bl.a. satellitsporings-udstyr til brug som værn mod 
krybskytteri og konflikter mellem dyr og menne-
sker, samt til dataindsamling på vilde arter i hele 
verden. Han producerede således projektets seks 
første jumbo satellithalsbånd.

MONTERING AF SATELLITHALSBÅND  
PÅ ELEFANTER – EN FARLIG MISSION

Selve monteringen af satellithalsbåndet er forbun-
det med stor risiko for alle involverede. Først skal 
den ledende matriark identificeres i en flok på over 
100 individer, hvilket kun er muligt ved årelange 
feltobservationer til fods. Matriarken er den æld-
ste hunelefant, som leder flokken i alt, hvad den 
gør. Det kan ikke lade sig gøre at montere udsty-
ret på selve matriarken, da det kræver en stående 
bedøvelse. Bedøver man matriarken, går flokkens 
øvrige individer til angreb for at beskytte hende. 
Derfor skal en yngre hunelefant tæt beslægtet 
med matriarken identificeres i stedet. Bedøvelsen 
affyres fra terrængående jeeps, da det er for farligt 
at være til fods. Dette udfordrer missionen en hel 
del, da skuddet gerne skal være præcist - ofte får 
man kun én chance, da elefanten ellers flygter. Sel-
ve monteringen har været øvet i mange måneder 
inden, og den skal ske inden for ét minut, da vilde, 
bedøvede elefanter er ekstremt utilregnelige. Efter 
dette gives en opvågnings-sprøjte, og elefanten vil 
komme til sig selv i løbet af et par minutter

HVORDAN VIRKER ELEFANT 
-SATELLITHALSBÅNDET I PRAKSIS?

Når satellithalsbåndet er monteret, starter data-
indsamlingen. GPS-koordinater på elefanten bliver 
hvert 10. minut sendt til en computer eller fx en 

”Sel ve monteringen  
har været øvet i mange  
måneder inden, og den 

skal ske inden for ét minut, 
da vilde, bedøvede  

elefanter er ekstremt  
utilregnelige.”

Thailandske bønder og park-rangers prøver at få øje på de indtrængende vilde elefanter i en ananasmark. Foto: Department of 
National Parks Thailand

1: Satellithalsbånd til elefanter lavet af nylon og kevlar-materialer. Foto: Henrik Barner Rasmussen. 2: Den vilde elefants hoved 
holdes stabilt af grene under en stående bedøvelse. Foto: WWF Thailand. 3: En medarbejder fra Department of Natural Parks 
monterer satellitsporings-halsbånd på en vild elefant i Eastern Forest Complex. Foto: WWF Thailand. 4: Elefantflokkens migra- 
tionsmønstre bliver fortsat monitoreret og analyseret hver dag. Figur: WWF Thailand.
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mobiltelefon, der har fået installeret den tilhørende  
software. Softwaren er koordineret med Google 
Earth og optager på flere forskellige radiofrekven-
ser, da elefanterne opholder sig i tæt, dyb skov 
med meget svagt signal. Et halsbånd har en gen-
nemsnitlig batterilevetid på ca. 2 år og sender vig-
tig information om hele flokkens migrationsmøn-
ster, fouragerings-præferencer og interaktion med 
andre flokke i området. Eksempelvis kan man ved 
at analysere data over tid vurdere, hvilke fødepræ-
ferencer flokken har ved at kigge på den tid, de 
opholder sig i et givent område. Der hvor flokken 
opholder sig i længst tid, er givetvis det område, 
der har deres foretrukne føde. Med denne viden 
kan man udføre såkaldt ”direkte naturbeskyttelse”, 
hvor man planter en masse af netop den naturtype, 
som elefanterne foretrækker. På den måde sørger 
man for, at de har nok føde i områder, der ligger 
langt væk fra mennesker, og derfor ikke har behov 
for at opsøge afgrøder. Endvidere fungerer satellit-
sporings-udstyret som en alarm. Når flokken nær-
mer sig bebyggelse eller afgrøder, lyder en alarm 
hos DNPs medarbejdere, der er på vagt. Det er nu 
muligt at forudsige, at flokken er på vej, og det er 
derfor muligt at køre ud og ”presse” flokken tilbage 
i skoven igen ved hjælp af højttalere med fx musik 
eller anden lyd. Satellithalsbåndet alarmerer også, 
hvis det af en eller anden grund ikke har rørt sig i 
over 15 minutter. Det kan være en indikation af, at 
sporingsudstyret er faldet af og ligger på jorden, 
at elefanten er død, sidder fast, eller at krybskytter 
er i området.

EN JUMBO SUCCES
I begyndelsen af 2020 leverede projektet det første 
sæt af værdifulde oplysninger om de vilde elefan-
ters færden. Konflikten i området er faldet drastisk, 
og høsten er igen udbytterig. Elefanterne ophol-
der sig igen dybt i skoven, hvor store græsnings-
områder bliver plantet til dem. Projektet er blevet 
adopteret af det thailandske kongehus og sikret, 
så det kan fortsætte med at redde menneske- og 
elefantliv langt ud i fremtiden.

” Når flokken nær mer sig  
bebyggelse eller afgrøder, lyder  
en alarm hos DNPs medarbejdere, 
der er på vagt.”

Vild elefant med nyligt monteret satellitsporings-halsbånd. 
Foto: WWF Thailand.
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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 indlæg  
eller har du andet på hjerte, så må du endelig  

kontakte vores redaktion på  
red@dzs.dk
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IAGTTAGELSER AF ÆSKULAPSNOG I SYDTYSKLAND
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HAR PLADS TIL I  

DANMARK
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 Æskulapsnogen er en stor og kraftig slange – Mellemeuropas største. I august 2015 fik forfatteren 

 store oplevelser med dette prægtige dyr, som indtil for godt 100 år siden var en del af den danske fauna.
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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: C
amilla 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. 

	 Kron
hjort	gr

æsser	i
	næring

sfattig	m
ose	med	kæru

ld	i	Klel
und	Dy

rehave.
	Foto:	C
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Sidste udkald hvis kirkeuglens tilbagegang  

i Danmark skal vendes

Fra at være ganske udbredt er kirkeuglen i disse  

år på stærk tilbagegang i Danmark, hvor der i dag  

findes under 15 ynglepar tilbage. 

Dette skyldes primært mangel på føde  

og til dels manglende levesteder. 

Det er absolut sidste udkald, hvis kirkeuglen  

skal reddes som dansk ynglefugl.

Kirkeuglen

Af 

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

fra PET-centret ved Aarhus Universitetshospital,

Professor Cino Pertoldi, Aalborg Universitet og  

ph.d.-studerende Line Holm Andersen,  

Aalborg Universitet.
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” Ifølge IUCN (International Union for Conservation  

of Nature) er de fleste havskildpadder truede, men 

kender ikke nok til alle regionale populationer, og  

for en af arterne vedkommende, ved man ikke nok  

til at kunne afgøre, hvor truede den egentlig er.”

En ung grøn havskildpadde (Chelonia mydas), bemærk at den ene af de øverste plader kun er halv delt over.
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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

LÆS
ELLER 
GENLÆS
HAVLAMPRETTEN S. 6
Miljø-DNA kan også bruges til kortlægning af 
biodiversitet. Bliv klogere på hvad det kræver i 
Habitat #19.

DANSK HJÆLP TIL MYANMARS TRÆNGTE 
ELEFANTER S. 22
I Danmark har vi ikke længere arbejdende ele-
fanter. I Habitat #17 kan du læse om de sidste 
cirkuselefanter i Danmark. 

ELEFANTKONFLIKTEN I THAILAND S. 30
Læs om hvordan man også kan beskytte afgrøder  
imod elefanter vha. såkaldte bi-hegn i Habitat #9  
og om hvordan lyspærer og lamper med sirener 
har kunnet afhjælpe konflikten mellem løver og 
mennesker i Habitat #7 og Habitat #13.

Igennem alle de år vi har udgivet Habitat (siden 
2009), har vi skrevet om en lang række dyr og na-
turområder fra store dele af verden samt forskelli-
ge temaer. På vores hjemmeside dzs.dk finder du 
alle numrene af Habitat. Her vil vi gerne fremhæve 
nogle numre, som indeholder artikler, der er be-
slægtede med artiklerne i dette nummer. Fortsat 
god læselyst!
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