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Vi indleder med en artikel, som giver et indblik  
i væsentlige elementer i naturbevarelsesindsatsen 
i Afrika. Artiklen er skrevet af lektor Stig Jensen, 
som også var foredragsholderen til Dansk Zoologisk  
Selskabs online event d. 19. november 2020. Det 
omhandlede centrale problemstillinger i forbindelse  
med turisme i naturområder og mulige effekter såvel 
i bevarelsen af biodiversitet som for lokale udviklings- 
muligheder. Dette kommer artiklen også ind på, og 
der trækkes nogle store linjer fra år 1900, hvor den 
internationale konvention til bevarelse af vilde dyr,  
fugle og fisk i Afrika blev underskrevet af de davæ- 
rende europæiske kolonimagter, til nutidens kom- 
plekse billede med udvikling i retning af samtænkning 
af naturbevarelse og samfundsudvikling. 

En mere personlig og meget spændende beretning 
om oplevelser med naturbevarelse kan du læse i  
artiklen ’Et liv i naturens tjeneste’. En drøm om at få 
fingrene helt ned i naturbevarelse blev realiseret, da 
artiklens forfatter Lene Topp og hendes mand solgte 
deres hus og flyttede til Borneo. Det blev til næsten 
et årti med masser af kultur- og naturmøder og erfa-
ringer med naturbevarelsesprojekter. Efterfølgende 
skrev Lene en bog, der er baggrund for nærværende 
artikel. Lene er foredragsholder til vores næste  
online event d. 21. januar 2021, med titlen ”Erfaringer 
med naturbevarelse i SØ-Asien – hvad virkede og 
hvad virkede ikke”.

En anden vinkel på naturbevarelse finder du i artiklen 
om Nature-based Solutions. Der er kommet stort 
fokus på Nature-based Solutions som et redskab til 
at sikre en bæredygtig brug af naturressourcer og 
samtidig sikre bevarelse af naturen, med bidrag til 
biodiversitet og robuste økosystemer. Opmærksom-
heden på Nature-based Solutions er bredt forankret  
i både de politiske systemer, blandt forskere og 
NGO’er. Artiklen giver eksempler på Nature-based 
Solutions og deres effekt.

Fra dette store udblik bevæger vi os til Danmark 
med en oversigt over zoologiske haver, akvarier,  
terrarier, safariparker, sommerfugle- og fugleparker – 
vores mulighed for at se de ”eksotiske” dyr her under 
coronavirus-krisen, hvor vi ikke kan rejse ud i verden. 
I artiklen ’Optur for de vilde haver’ beskrives for-
skellige tiltag i bevægelsen for at ”forvilde” haverne  
og på den måde få lidt bedre plads til biodiversitet.

For nylig kom nyheden om en natur- og biodiver-
sitetspakke, der sikrer 888 mio. kroner i 2021-2024 
til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Danskerne 
kan blandt andet se frem til etablering af flere nye 
naturnationalparker og endnu mere urørt skov. Der 
afsættes 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet, bl.a.  
genetablering af stenrev. 

Stenrev er emnet i artiklen ’En oase i Limfjorden – 
et stenrevs evolution’, hvor du kan blive klogere på 
stenrevs opbygning og betydning i havmiljøet. Sten-
rev har typisk en højere biodiversitet end den flade 
sandbund, da de tiltrækker mange forskellige arter 
fra både dyre- og planteriget.

I den følgende artikel (på engelsk) får vi et indblik  
i ørredens liv. DTU Aqua udfører i samarbejde med 
lokale organisationer og fiskere forskning, hvor 
ørreder mærkes med sendere og udsættes i Ros- 
kilde Fjord. Senderne gør det muligt for forskerne  
at spore fiskenes bevægelser og giver detaljeret 
information om placeringen, temperaturen, dybden 
og aktiviteten for den enkelte fisk.

Vi runder af med en artikel om blæksprutters evne 
til at skifte farve. Blæksprutter er mestre i cam-
ouflage, og i artiklen skildres detaljerne i denne  
bemærkelsesværdige evne.

naturbevarelse 

God læselyst!

Lotte Endsleff, chefredaktør

I DETTE NUMMER  
AF HABITAT 

temahar vi et om

http://www.dzs.dk
mailto:red%40dzs.dk?subject=
http://www.dzs.dk/medlem
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FÅ DIN ARTIKEL MED I NÆSTE NUMMER

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

En 

til 

http://red@dzs.dk
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Håb i biodiversitetskrisen
 – EU’s sikkerhedspolitik 

nyorienteres i Afrika 

EU inspireres af African Parks’ succes med  
forvaltningen af Tchads enestående natur

Biodiversitetskrisen er værre end nogensinde, det viser WWF’s  
nyeste Living Planet-rapport. IPBES (The Intergovernmental  
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem  
Services), der svarer til det internationale klimapanel for  
biodiversitet, forudsiger, at den kritiske udvikling fortsætter, 
medmindre der iværksættes drastiske initiativer. Særligt be-
kymrende er biodiversitetskrisen i Afrika, som huser ca. en 
femtedel af verdens dyre- og plantearter. Samtidig er øko- 
systemer af vital betydning for flertallet af afrikanere, der  
lever på landet, hvis overlevelse er tæt forbundet med  
udnyttelse af naturen.  

Af 
Stig Jensen, lektor, Center for Afrikastudier, Københavns Universitet

 Krokodillevogter – almindelig fugleart i Zakouma National Park, Tchad.
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120 ÅR I KAMP FOR AFRIKAS NATUR

Den internationale interesse for Afrikas natur er 
langtfra ny. Det er 120 år siden, i år 1900, at den 
internationale konvention til bevarelse af vilde dyr, 
fugle og fisk i Afrika blev underskrevet af de davæ-
rende europæiske kolonimagter. Faktisk var den 
såkaldte Londonkonvention verdens første, inter-
nationale miljøaftale og samtidig startskuddet til 
det internationale, mellemstatslige miljøsamarbej-
de.

KOLONITIDEN OG EKSTERNE INTERVENTIONER  
FOR NATUREN MOD MENNESKER

Koloniadministrationerne i de engelske territorier 
gik forrest i kampen for naturbeskyttelse, særligt i 
det østlige og sydlige Afrika. Natursynet var duali-
stisk, hvilket konkret udmøntede sig i, at områder 
med udnyttelsespotentiale skulle anvendes inten-
sivt, hvorimod områder med ringe udnyttelses-
værdi kunne udlægges som naturområder. Konse-
kvenserne af kolonitidens forvaltningsregime var, 
at store områder blev udlagt til naturreservater 
med forbud mod at dræbe vilde dyr som elefanter, 
løver m.m. 

PAPIRPARKER OG LOKAL  
RESURSEFORBANDELSE

De nye, selvstændige, afrikanske stater videreførte 
i vid udstrækning kolonitidens praksis, og i mange 
tilfælde udbyggede de med flere og større arealer 
til naturbeskyttelse. Derfor lever flere afrikanske 
lande mere end op til den kontinentale målsætning 

om, at 17 % af land og 10 % af marine arealer ud-
lægges som beskyttede områder. Alligevel er der i 
naturbevarelseskredse bekymring for mange afri-
kanske landes forvaltning af biodiversiteten. Op-
mærksomhedspunkterne er for det første mangel 
på reguleringsinitiativer i forbindelse med de ud-
lagte naturreservater, der går under betegnelsen 
papirparker – altså naturreservater, der kun findes 
som streger på et kort. Det andet handler om de 
konflikter i naturområder, der relaterer til håndhæ-
velse af naturforvaltningen, hvor der stadig ofte 
forekommer lokale konfrontationer. Et voksende 
antal afrikanere, der bebor områder i og omkring 
naturreservater, oplever en form for lokaliseret 
resurseforbandelsessituation. De lever i biodiver-
sitetsrige områder, men bliver fattigere, fordi de 
vilde dyr forringer deres livsbetingelser. 

GENNEMBRUD MED LOKALT  
BÆREDYGTIG NATURFORVALTNING

Forklaringerne på de voksende modsætninger, 
mellem hvad der kan koges ned til udviklings- og 
naturfredningsinteresser i Afrika, er mange, men 
ofte er centraliseret og samfundsmæssigt utilpas-
set naturforvaltning en gennemgående faktor. 

Lokale naturforvaltningsrelaterede konflikter fik i 
slutningen af 1970’erne det daværende Rhodesia 
(efter 1980 Zimbabwe) til i første omgang at eks-
perimentere med, at private jordejere kunne over-
tage naturforvaltningsforpligtelserne. Initiativet 
blevet senere udvidet til udvalgte lokalsamfund og 
blev udråbt som et paradigmeskift i det globale 

”Forklaringerne på de voksende modsætninger, mellem hvad  
der kan koges ned til udviklings- og naturfredningsinteresser  

i Afrika, er mange, men ofte er centraliseret og samfundsmæssigt 
utilpasset naturforvaltning en gennemgående faktor.”

syds naturforvaltning. Primært to faktorer blev lagt 
til grund for at hylde Zimbabwes nye forvaltnings-
praksis som banebrydende. For det første fordi 
lokalsamfund blev set som en del af løsningen og 
ikke længere som problemet. For det andet for-
di omdrejningspunktet i naturforvaltningsregimet 
var sammentænkningen af udviklings- og natur-
beskyttelse. Disse initiativer blev iværksat næsten 
10 år før der internationalt blev skabt konsensus 
om bæredygtighed med Brundtland-rapporten. 
Opmærksomheden og ikke mindst forventninger-
ne til Zimbabwes nye initiativer var enorme; for-
ventningerne blev i vid udstrækning indfriet i de 
privatejede områder, hvorimod situationen var 
fundamentalt anderledes i områder, hvor lokalsam-
fundet blev inddraget i naturforvaltningen. Disse 
initiativer var organiseret i det såkaldte CAMPFI-
RE-program, hvor utilfredshed var udbredt, især 
i de lokale samfund som ikke følte, at de lovede 
forbedringer blev indfriet. Tværtimod følte man-
ge af deltagerne, at deres livsvilkår blev forringet. 
Forklaringerne på CAMPFIREs manglende, udvik-
lingsmæssige succes er mange, men statens sub- 
optimale rolle er den vigtigste forklaring. Fremhæ-
ves skal det, at undersøgelser har dokumenteret, 
at livsbetingelserne for dyrelivet blev forbedret i 
CAMPFIRE-områder, især elefantbestandene steg. 

 Afrikansk vildhund (hyænehund) – en truet, meget  
sjælden art, som bl.a. findes i Zakouma National Park, Tchad.

 Gabon-viper, Uganda. Arten er forfulgt mange steder  
i tropisk Afrika.



H
ab

it
at

    

10

H
ab

it
at

    

11

 Sameksistens mellem lokale samfund og vilde dyr - fiskere med elefanter i Queen Elizabeth  
 National Park, Uganda. 

 Naturturisme i Queen Elizabeth National Park, Uganda.

 Golden Monkey – en truet, endemisk art i Albertine Rift (grænseområdet mellem Uganda, 
 Rwanda og D. R. Congo).

”Sammentænkningen af samfundsudvikling 
og naturbevarelse virker oplagt, fordi Afrikas 
fattige, der lever med den biodiversitetsrige 
natur, er en del af løsningen.”
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UNDERFINANSIERING, MEN TURISTER  
SKABER NYE MULIGHEDER 

I de seneste år har den markedsorienterede til-
gang til Afrikas naturforvaltning vundet frem. Ny-
orienteringen skyldes primært tre faktorer: For 
det første ønsker afrikanske stater at fremskaffe 
finansiering til naturforvaltningen. Der er udbredt, 
international konsensus om, at naturforvaltningen 
i Afrika er stærkt underfinansieret, samtidig med 
at omkostningerne for naturbeskyttelse primært 
bæres af fattige, afrikanske samfund, der er hjem-
sted for bevaringsværdige naturområder. For det 
andet et grundlæggende retningsskifte i opfattel-
se af naturen, fra frisættelse af naturområder uden 
markedsværdi, til at naturbeskyttelsen skal bidra-
ge til finansiering og skabe økonomiske mulighe-
der, især for lokalsamfundene. Udviklingen skal 
ses i lyset af bæredygtighedsprincipper, der også 
i Afrika blev forsøgt indarbejdet i naturforvaltnin-
gen. For det tredje er der et pres fra den private 
sektor, fordi private virksomheder ser muligheder 
inden for oplevelsesindustrien, især udnyttelse af 

naturreservaternes rekreative potentiale, særligt 
for internationale turister. Indlysende, eftersom 
den internationale turisme gennem de seneste år-
tier er steget eksplosivt og har udviklet sig til ver-
dens største industri. Selvom Afrika befinder sig i 
periferien, da kun 5% af den globale turisme ram-
mer kontinentet. 

Den markedsorienterede tilgang er slået igennem, 
og mange afrikanske lande har oplevet forøget 
tilstrømning af turister med særlig fokus på ople-
velser i naturen. Naturbaseret turisme er attraktiv, 
fordi den, ud over at bidrage med fremmed valuta 
til statskasserne, også er særdeles arbejdskrafts-
intensiv. Forskningen i lokale effekter af den afri-
kanske naturbaserede turisme nær naturområder 
er langtfra entydig. De jobskabende effekter af tu-
rismen er indlysende, men oftest er nedsivningsef-
fekten lokalt begrænset, fordi der i de lokale sam-
fund ofte mangler kvalifikationer til at varetage 
mange af disse jobs. 

I 2020 har coronavirus-krisen fuldstændigt lukket 
for turismen og dermed for vitale jobs, og finansie-

ringen er forsvundet nærmest overnight. Derved 
er fundamentet for markedsmodellen eroderet 
væk. Hvornår, eller om, naturbaseret turisme i Afri-
ka kommer op i omdrejninger igen, er vanskeligt 
at forudsige. For klimaaftrykket ved international 
turisme er også problematisk og sætter den inter-
nationale turisme under yderligere pres.    

NGO OVERTAGER FORVALTNINGEN

Et af tidens klareste lyspunkter i kampen for 
biodiversiteten i Afrika er skabt i regi af et 
stat-NGO-samarbejde om naturforvaltning. Disse 
initiativer er nærmest gået under radaren i interna-
tionale debatter om forvaltningen af Afrikas bio-
diversitet. Lidt overraskende, fordi disse initiativer 
kan fremvise nogle af de mest banebrydende og 
opmuntrende resultater i kampen mod biodiver-
sitetskrisen. Nye initiativer i Afrikas naturforvalt-
ning har traditionelt haft svært ved at leve op til 
forhåndsforventningerne, dette er måske bag-
grunden for den begrænsede mediedækning af 
African Parks og deres bemærkelsesværdige re-

 Løve i Zakouma National Park, Tchad.

 Kordofan-giraffer i Zakouma National Park, Tchad.

”Et af tidens klareste lyspunkter i kampen for 
biodiversiteten i Afrika er skabt i regi af et 

stat-NGO-samarbejde om naturforvaltning.”
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sultater. African Parks kan kategoriseres som en 
ikke-statslig organisation og kalder sig for en NGO. 
Den blev etableret i år 2000. African Parks har for 
tiden aftaler med 11 afrikanske lande og har over-
taget forvaltningen af 19 naturområder. Finansie-
ringen bliver hentet hos forskellige kilder; fra EU til 
store private fonde til interesseorganisationer som 
WWF. Men mere om det senere. 

Jeg har fulgt African Parks’ aktiviteter gennem 
længere tid, med særlig interesse for deres forvalt-
ning i de såkaldte svage eller fejlslagne afrikanske 
stater. Forventningen er, at betingelsen for forvalt-
ningen af biodiversiteten i denne type af nationer 
er vanskelige, men African Parks fremhæver selv, 
at de også er succesfulde der.    

ZAKOUMA – ET FLAGSKIBSPROJEKT  
MED SUCCES

African Parks fremhæver Zakouma-nationalpar-
ken, der ligger i det sydlige Tchad, som en af deres 
succeshistorier. Deres fortælling er, at de på mindre 
end 10 år har været i stand til at vende udviklingen 
fra et område hærget af lovløshed og krybskytteri 
til et effektivt beskyttet naturområde med enestå-
ende biodiversitet. Tchad er ca. 30 gange større 

end Danmark, beliggende i den konfliktramte Sa-
hel-region og går under betegnelsen ‘svag stat’. 

Tchads regering og African Parks sælger aftalen 
som en win-win. Regeringen i Tchad var interes-
seret i udlicitering af forvaltningen af Zakouma til 
African Parks, fordi de hverken kunne leve op til 
landets ønsker eller til de internationale forplig-
telser om sikring af biodiversiteten. African Parks 
anså Zakouma som et enestående, men truet na-
turområde, som de kunne redde, og som passede 
perfekt ind i deres Noahs Ark-tilgang med beskyt-
telse af Afrikas vigtigste naturtyper. 

TRUSLEN FRA JANJAWEED ER VÆK,  
OG DYRELIVET TRIVES 

Da African Parks overtog forvaltningen af Zakou-
ma, var området præget af konflikter, og biodiver-
siteten var alvorligt truet. For eksempel menes det, 
at elefantbestanden var blevet reduceret fra 5000 
til 500 dyr. Hovedansvaret for problemerne blev 
tilskrevet den sudanske milits Janjaweeds raids og 
krybskytteri. I Zakouma går Janjaweed’erne under 
navnet ’Slagterne fra Darfur’. Ud over at dræbe 
elefanter for elfenben til finansiering af deres akti-
viteter, angriber de også lokale samfund i området.

I februar 2020 fik jeg mulighed for at besøge Zak-
ouma. Lad det være sagt med det samme: African 
Parks’ indsats er imponerende. Rammerne for na-
turen og faciliteterne for naturoplevelser var i afri-
kansk topklasse. Det myldrer med fugle og patte-
dyr, bl.a. store flokke af elefanter. Bestanden skulle 
ifølge African Parks være vokset med mere end 
10% siden overtagelsen. Dyrelivet kunne opleves i 
tryghed takket være et lokalt vagtværn, trænet og 
bevæbnet af internationale specialstyrker. 

Det omkringliggende lokalsamfund var tydeligvis 
involveret i forvaltningen, herunder servicering af 
turister med mere. Jeg fik oplyst, at der er skabt 
over 300 lokale jobs. De lokale, som jeg var i kon-
takt med, udtrykte tilfredshed og frem for alt tak-
nemmelighed over for African Parks, der, ud over 

”African Parks’ forvaltning af Zakouma har,  
på mange måder imod alle odds, opnået  

imponerende resultater på kort tid.”

 Camp Nomade – en eksklusiv luksus-camp, der ligger ud til et fantastisk vådområde i Zakouma National Park, Tchad.

jobs, har skabt stabilitet og tryghed i området. 

AFRICAN PARKS’ NOAHS ARK SMAGER  
AF NEOKOLONIALISME OG ER NÆPPE  
BÆREDYGTIG PÅ LÆNGERE SIGT

African Parks’ forvaltning af Zakouma har, på man-
ge måder imod alle odds, opnået imponerende re-
sultater på kort tid. De har skabt en firedobbelt 
win-win situation: Forbedret levevilkår for lokal-
samfundene, sikret enestående biodiversitet, hjul-
pet Tchads regering med naturforvaltning og ikke 
mindst styrket deres brand. 

Trods African Parks’ indlysende succes i Zakouma 
kan der sættes spørgsmålstegn ved forvaltnings-
modellens bæredygtighed på længere sigt, med 
nedslag på fire centrale problemstillinger:

Kritikere vil kalde African Parks’ forvaltningsmodel 
for neokolonialistisk, fordi totalentreprisen varetages 

af en international NGO med økonomisk støtte  
og bygger på værdisæt, der udspringer i det  

globale nord.

Derved undermineres både den lokale og nationale 
kontrol og selvbestemmelse. Selvom fundamentet 
er en aftale med Tchads regering, er den politiske 

bæredygtighed på længere sigt tvivlsom.

Det økonomiske fundament 
er ikke bæredygtigt, fordi 

det forudsætter permanent, 
international økonomisk  

støtte – derved er der ingen 
udsigt til en selvbærende, 

økonomisk model. 

$

Militarisering af naturforvaltningen 
er næppe langtidsholdbar. Den  
nuværende succes er baseret  

på militær oprustning og deraf  
følgende afskrækkelse. 

Udfordringen for Zakouma er, 
 at den kan blive så attraktiv,  

at andre aktører ruster op  
og angriber. 

Den biocentriske tilgang, at dyreliv er mere værdi-
fulde end menneskeliv, er problematisk og næppe 

bæredygtig på længere sigt. 

African Parks har endnu ikke været ramt af den  
kritik, som andre internationale naturbeskyttelses-

organisationer kritiseres for: At de eller deres lokale 
samarbejdspartnere, såsom myndighederne,  

dræber mennesker for at beskytte dyr.

African Parks’ fire centrale problemstillinger:
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”Den markedsorienterede tilgang er slået  
igennem, og mange afrikanske lande har oplevet  

forøget tilstrømning af turister med særlig  
fokus på oplevelser i naturen.”

 Naturturisme i Nyungwe Forest National Park, Rwanda. Nyungwe Forest  
er det blevet det nyeste/seneste African Parks reservat (nummer 19)
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AFRICAN PARKS HØSTER ANERKENDELSE  
OG ER TILTRÆKKENDE

Selvom der lurer en række farer for African Parks’ 
forvaltningsmodel fremadrettet, fremhæves i det 
følgende et par af de vigtigste grunde til African 
Parks’ succes. For det første har organisationen 
den fulde kontrol: totalentreprise med forvaltning 
af naturområderne. Det er helt fundamentalt for 
African Parks’ indgåelse af aftaler, og hvis ikke det-
te bliver opfyldt, så trækker de sig, som det var 
tilfældet i Etiopien. African Parks’ målsætning er 
klar: sikring af karismatiske dyrearter og vigtige 
naturtyper. Organisationen er centralt styret med 
folk, der har massive, praktiske erfaringer med 
naturforvaltning i Afrika samtidig med opmærk-
somhed på betydningen af tilpasningen til lokale 
forhold, i tæt samarbejde med relevante, lokale, 
nationale og internationale aktører. 

For det andet er African Parks meget bevidst om 
deres brand. Derfor kontrollerer de informations-
strømmene i forbindelse med deres aktiviteter. De 
anvender informationerne målrettet i markedsfø-
ringen og har gennem de seneste år oplevet en 
massiv efterspørgsel, som kan koges ned til tre 
faktorer: 

Anerkendelse i miljøet. Naturbeskyttelseskredse, 
der arbejder med Afrika, er euforiske over African 
Parks’ resultater. Baseret på egne interviews med 
fremtrædende branchefolk kan der udtrækkes en 
udbredt og nærmest entydig beundring. Selvom 
CAMPFIRE også skabte eufori, er situationen med 
African Parks grundlæggende anderledes, fordi 
der kan fremvises evidens for succesen. 

Efterspørgsel fra regeringer. Afrikanske nationer 
efterspørger African Parks som partner i forvalt-
ningen af biodiversitet. Baggrunden er primært, 
som i tilfældet med Tchad, en erkendelse af mang-
lende evne til at løfte opgaven selv. Derfor ønsker 
staterne at udlicitere naturforvaltningen til organi-
sationen, med forventningen om at de løfter op-
gaven.

Efterspørgsel fra donorerne. Fonde og civilsam-
fundsgrupper ønsker at støtte kampen for Afrikas 
dyreliv økonomisk. Disse livspolitiske initiativer er 
langt fra nye. Allerede i 1961 tiltrak etableringen af 
WWF pengestærke folk. Dengang blev mobilise-
ringen skabt på baggrund af en bekymring for de 
nye, selvstændige, afrikanske staters utilstrække-
lige naturforvaltning. Folk og fonde, der økono-
misk støtter naturkampen i Afrika, har traditionelt 
befundet sig i det globale nord, men i de senere 
år er Kina og andre lande i det globale syd også 
kommet med. 

EU INSPIRERET AF AFRICAN PARKS  
TIL NYORIENTERING   

Den største og mest vidtrækkende succes for Afri-
can Parks er spredningseffekten; altså at andre 
aktører kopierer eller trækker på elementer af Afri-
can Parks’ forvaltningsmodel. Her skal EU og kon-
kret deres Green Deal for Africa fremhæves, hvor 
erfaringer fra African Parks er indarbejdet og ble-
vet til politik. I samtale med EU-repræsentationen i 
Tchads hovedstad, N’Djamena, fik jeg oplyst, at EU 
bidrager økonomisk til African Parks. Derudover, 
at EU er inspireret af African Parks’ evne, specifikt i 
Zakouma, til sideløbende at forbedre vilkårene for 
såvel biodiversiteten som lokalsamfundene, samt 
ikke mindst at skabe lokal stabilitet i den ellers 
ustabile Sahel-region.  

Set i et lidt større perspektiv er EU med the Green 
Deal for Africa gået ind i kampen for biodiversite-
ten som en del af deres sikkerhedspolitiske indsats 
i Afrika, da effektiv naturbeskyttelse med lokal job-
skabelse anses som en stabiliserende faktor. Der-
udover kan det konstateres, at EU’s Green Deal vi-
ser et retningsskifte mod mere helhedsorienterede 
løsninger og væk fra traditionelle silo-orienterede 
tilgange. Sammentænkningen af samfundsudvik-
ling og naturbevarelse virker oplagt, fordi Afrikas 
fattige, der lever med den biodiversitetsrige natur, 
er en del af løsningen. Dette lyder meget mere 
langtidsholdbart, og det kunne måske endda være 
et skridt i retning af bæredygtighed?

”I 2020 har coronavirus-krisen fuldstændigt 
lukket for turismen og dermed for vitale 

jobs, og finansieringen er forsvundet  
nærmest overnight.”

”Den største og mest vidtrækkende succes for  
African Parks er spredningseffekten; altså at andre  
aktører kopierer eller trækker på elementer  
af African Parks’ forvaltningsmodel.”

 Lokal turisme i Nyungwe Forest National Park, Rwanda. 
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” Hvalhajens pletter er som et  
fingeraftryk. Man kan med andre  
ord genkende hver enkelt haj på 
pletterne."

naturens 
Et liv i
tjeneste

Af Lene Topp
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En drøm om at få fingrene helt ned i naturbevarelse  
blev realiseret, da min mand og jeg solgte huset på Amager 

og flyttede til Borneo på den anden side af Jorden. 

Det blev til næsten et årti med masser af kultur- og  
naturmøder – først med fokus på skov og så på hav  

– og det har jeg skrevet en bog om. 

ET ARBEJDE MED DET GRØNNE 
De første år fokuserede vi på bevarelse af skovom-
råder i det indre Borneo. Lokalt består befolknin-
gen af en række forskellige stammegrupper med 
fællesbetegnelsen 'dayak'. En del nedstammer fra 
de tidligere så frygtede hovedjægere, og jeg har 
da også tilbragt nætter i lokale huse i selskab med 
afhuggede og afsvedne kranier. Men det farligste 
ved arbejdet i det indre Borneo var nok turene 
med langbåde på brusende og særdeles vilde flo-
der - og så de flåter og myg, der hele tiden vil-
le smage ens blod, og som af og til bar rundt på 
farlige sygdomme. Et par gange har jeg ligget på 
langs efter møder med de små bæster.

Vi arrangerede ekspeditioner til et grænseområde 
mellem Malaysia og Indonesien med deltagelse af 
forskere fra begge lande. Her var herpetologen, 
mykologen, iktyologen, malakologen, entomo-
logen og andre 'loger' i færd med at kortlægge 
biologisk mangfoldighed. Men det skete også, at 
nogen kom med foruroligende nyheder, såsom da 
projektets biolog vendte tilbage fra en tur dybere 
inde i skoven.

"I et område mod grænsen til Malaysia finder de 
træer med bånd bundet om stammerne. På bån-
dene har afsenderen været så dum at sætte sit af-
tryk. Store agathis-træer er afmærket med maling, 
der er så frisk, at der stadig hænger dråber på bla-
dene. Det er tydeligt en rute, der løber i bølger fra 
det ene kostbare træ til det andet. Det er planer 
om at skære en vej gennem parken på tværs af 
grænsen til Sabah i Malaysia."

Denne opdagelse medførte naturligvis en periode 
med intenst arbejde for at få denne vej stoppet. 
Og det lykkedes til sidst. 

VI SPRINGER I HAVET
Skovprojekterne fadede ud, og vi sprang ud i det 
tropiske hav. De næste år opbyggedes et stort ma-
rint program, der strakte sig fra Borneo mod vest 
til Papua i øst. Det der med at beskytte hav var 
ikke noget, man havde gjort sig så meget i – og 
behovet var enormt. 

Ofte holdt vi aftenmøder med lokale folk, for det 
var når dagens arbejde var endt, at de havde tid. 
De fortalte om deres hverdag, hvad de beskæfti-
gede sig med – og hvad de eventuelt havde af be-
kymringer for fremtiden. Det skete, at nogle sad 
og halvsov - men lige pludselig skete der noget 
uventet, og folk vågnede op igen. 

"Kvindernes fortælling bliver brat afbrudt, da to 
store grise kommer farende gennem en åben dør 
og med store grynt og skingre hvin vælter rundt 
i lokalet. Folk springer til øst og vest og råber og 
skriger lige så højt som de skræmte dyr. Til sidst 
lykkes det at få grisene gennet ud ad en dør - ud i 
den kulsorte nat – og snakken kan langsomt gen-
optages."

Det var helt fantastisk at arbejde med tropisk hav, 
men der var også skyggesider. Kystsamfundene 
var afhængige af et intakt og produktivt hav, men 
de var alligevel ofte i gang med at ødelægge deres 
eget livsgrundlag – lod sig lokke af hurtige pen-
ge og løfter fra smarte pengemænd. Vi mødte alle 
former for ubæredygtigt fiskeri – dynamitfiskeri, 
hajfinning og fiskeri med cyanid. Og vi fik virkelig 
syn for sagen, da vi under et dyk i det fantastiske 
og smukke havområde ved Tubbataha i Filippiner-
ne hørte et øredøvende brag. De lokale rangere 
drog straks ud for at finde årsagen, og lidt senere 
sluttede vi os til dem.

   Når man færdes i landsbyerne i det indre Borneo, kan man godt regne med, at man vil blive klædt i lokale klæder og 
bedt om at danse lokal dayakdans. Til grin er heldigvis ikke det værste, man kan blive.

 Det var altid en fornøjelse at flyve ind til det indre Borneo med små propelfly og bare sidde der og betragte den grønne 
“broccoli” feje afsted neden under vingerne. 

Lene Topp, kulturgeograf, forfatter, fotograf,  
dokumentarist og rejseleder

Fotos: Toppx2 ©
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"De har tilbageholdt en fiskerbåd med 42 mand 
ombord – mange af dem blot drenge. Claus og jeg 
hopper i vandet, og med vore kameraer fanger vi 
scenariet på fotos og film og gør dermed vort til at 
indsamle beviser til en eventuel kommende rets-
sag.

Synet, der møder os, er næsten ubærligt. På bun-
den finder vi nogle jernstænger, der har sørget for, 
at bomberne har gjort mest mulig skade, der hvor 
fiskene er. Det er lykkedes til fulde. Vi vurderer, at 
der er kastet mindst 10 bomber. Overalt er revet 
sprunget ned til 'grundfjeldet', og der ligger fisk 
spredt ud over et enormt område. Fiskene gisper 
eller svømmer omkring i krampende cirkler eller 
er stendøde. Den slags triste episoder er der hel-
digvis blevet færre og færre af hen over årene, og 
kun få uindbudte gæster vover sig nu ind i Tubba-
taha-området. Man ved, at hvis Mama Angeliques 
hammer falder, så falder den meget tungt. Her gør 
man noget ved det, og Mama's rangere står ikke til 
at bestikke." 

Angelique er leder af Tubbataha og er en af de 
mest effektive forvaltere af natur, som jeg har 
mødt. Tubbataha er i dag en no-take zone, hvor 
kun turisme må foregå, og kun i en begrænset pe-
riode hvert år – og stedet kan i dag præsentere et 
næsten intakt koralrev, hvor fiskemassen vokser år 
for år – og tillige fodrer det de omkringliggende 
områder med fisk. Mama Angelique har lært mig, 
at der skal bruges ressourcer til effektiv beskyttel-
se af unikke naturområder, for ellers taber vi spillet. 

”Her var herpetologen,  
mykologen, iktyologen,  
malakologen, entomologen  
og andre 'loger' i arbejde  
med at kortlægge biologisk 
mangfoldighed."

1 Bpk Anye viser mig et sodet kranie, som han opbevarer i 
sit hus. Det er fra krigens tid, og ifølge den ældre landsby-
leder så har det siddet på en japaner.

2 Alt er ikke lysegrønt. Her har en bulldozer lige pløjet sig  
igennem et sårbart hvidsands-område, og orkideer og 
kandebærere flyder overalt. 

3 Der er utroligt flotte landskaber – grønne og uberørte – i 
det indre Borneo. Her er det ved Maga Fall på den malaysiske 
side af grænsen.

4 Vi var med til at arrangere flere ekspeditioner til det 
indre Borneo. Her er jeg sammen med en biolog, der forsø-
ger at filtre en flagermus ud af et net. 

1

2 4

3
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  På feltarbejde i Papua, hvor vi planlagde et projekt for Børnenes Ulandskalender. Altid glade og skønne smil. 
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Men hun har også sat mange initiativer i gang i 
lokalområdet, og ude lokalt udlægger man nu min-
dre, beskyttede områder. Man har for længst ind-
set, at får et område ro, så giver det tifold tilbage. 

ET SMUT TIL 'MØRKETS HJERTE'
På et tidspunkt tager Claus og jeg til det centrale 
Afrika. Målet er at besøge forskellige gorilla-områ-
der samt tage et kig på, hvad krige og konflikter 
har betydet for natur og vilde dyr. Vel ankommet 
til DR Congo går det op for os, at det at lave na-
turbevarelses-arbejde i dette uroplagede land ofte 
er med livet som indsats. Som det første kører vi 
til hospitalet for at besøge en WWF-medarbejder, 
der lige har overlevet et flystyrt. Alle fly, der anven-
des her, er gamle og misligholdte og overtaget fra 
andre steder. På vej ud møder vi en anden kollega. 
Hans gruppe blev tidligere på måneden beskudt af 
militser, mens de var på arbejde i parken. Og ICCN 
(Institut Congolais pour la Conservation de la Na-
ture), som er den congolesiske nationalparks-myn-
dighed, mister hvert år gode medarbejdere. ICCN's 
rangere er kendt for at være dybt loyale, og ofte 
er det sådan, at bedstefar, far og søn har været/
er rangere. 

Vi var på en hektisk tur til Lulimbi i den nordlige 
del af Virunga-nationalparken. Her forsøgte rebel-
ler at berige sig på naturen – og flodheste-tænder 
er som elfenben.

"Her på en strækning langs floden holder seks 
mindre flokke med flodheste til. Flodhestene gryn-
ter, som kun flodheste kan grynte. De åbner deres 
store munde og simulerer kampe. De er uvidende 
om, at denne dag kan blive deres sidste. Rangerne 
fortæller os nemlig, at der tidligere var 180 flodhe-
ste her, men nu er antallet nede på 90. Ikke langt 
herfra holder Mai Mai til, og de tager godt for sig 
af de store dyr - og det har hårde konsekvenser 
for miljøet." 

Mai-Mai er rebel-grupper, der opererer i DRCongo, 
og som er specielt aktive i Kivu-området, som vi 
besøgte.

Flodhestene spreder deres gødning i vandet og 
indtager en unik rolle i økosystemet i søer og flo-
der, og den intense jagt på dem kunne allerede ses 
på bestandene af fisk i den nærliggende Lake Ed-
ward. DR Congo var grønt og frodigt, intenst – og 
trist. 

  Jeg holdt meget af projektet, der havde fokus på de store, migrerende havdyr. Her i nærkontakt med en havskildpadde 
i Tubbataha.

  Et næsten intakt koralrev i Tubbataha. Det kræver, at man passer godt på det og sørger for, at restriktioner og regler 
overholdes. 
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'I NATURENS TJENESTE' 
Bogen 'I naturens tjeneste' er en stor hardcover-bog på 21 x 25 cm. Den er på 384 sider og rigt 
illustreret med over 350 smukke fotos – både over og under vand – hovedsageligt taget af Lene 
og Claus Topp. 

25 kr. fra hver solgt bog går ubeskåret til den indonesiske organisation IAM Flying Vet, der er 
startet af en gruppe dyrlæger. Deres fokus er på store havdyr, og de rykker ud, hvis hvaler er 
strandet, eller havskildpadder eller søkøer er kommet til skade. Lene har arbejdet sammen med 
flere af dyrlægerne og garanterer for deres seriøsitet. 

Bogen koster 329 kr. og kan købes direkte gennem portalen www.toppoftheworld.dk

DE STORE HAVDYR
Vi satte også gang i et længerevarende re-
search-projekt med fokus på store, migrerende 
havdyr, såsom havskildpadder og hvalhajer. Vi øn-
skede mere viden om disse karismatiske dyrs fær-
den. 

I Donsol i Filippinerne satte vi satellit-tags på hval-
hajer og lavede foto-ID. Hvalhajens pletter er som 
et fingeraftryk. Man kan med andre ord genkende 
hver enkelt haj på pletterne. Man bearbejder sit 

foto en smule og uploader det til en database. Men 
hvordan laver man den form for teknisk arbejde, 
når faciliteterne ikke er til stede?

"Vi lejede derfor en lille minibus og tog til byen Pil-
ar, hvor der var en internet-cafe. Da vi ankom, var 
cafeen fyldt med teenagere, der brugte en søndag 
eftermiddag på at kigge på henholdsvis unge pi-
ger og unge mænd på nettet, popstjerner og des-
lige – og så spille høj musik. Vi fik en aftale med 
de unge om, at de lige tog en pause, og så gik vi i 
gang med at uploade fotos på et par computere. 
Det tog tid, men det lykkedes.

Året efter var der blevet installeret en computer 
på Donsols nye burgerbar, og så sad vi der og spi-
ste brugere med masser af mayo og elendigt kød 
- men det væsentlige var, at vi fik lov til at uploade 
fotos på computeren. Teknologien løber hurtigt, så 
derfra blev det kun nemmere."

Jeg håber, at min bog vil vise, at der stadigt er 
smuk og unik natur derude, som vi skal gøre alt 
for at passe på. Men også at den vil få andre til at 
tage springet og bruge en periode af deres liv i 
naturens tjeneste. God fornøjelse.

 At filme og dokumentere hvalhajer er noget af det største, man kan opleve som dykker og undervandsfotograf. Her i 
Cenderawasih-bugten i Papua.

kr. 329,-
www.toppoftheworld.dk

I naturens tjeneste”Rangerne fortæller os  
nemlig, at der tidligere var  
180 flodheste her, men nu  
er antallet nede på 90."
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HVAD KAN 
NATURE- 

BASED 
SOLUTIONS  
GØRE FOR GØRE FOR 

NATUR-NATUR-
BEVARELSE?BEVARELSE?

Der er kommet stort fokus på Nature-based Solutions  
som et redskab til at sikre en bæredygtig brug af  

naturressourcer og samtidig sikre bevarelse af naturen,  
med bidrag til biodiversitet og robuste økosystemer.

Tekst og fotos af Dennis Lisbjerg, biolog

 Flere træplantnings-programmer har ikke haft hjemmehørende arter i fokus og har derfor givet tilskud til plantning af 
træer, som måske vokser hurtigt og dermed giver et godt økonomisk afkast, men som ikke bidrager til biodiversiteten. Der 
er derfor nogle, som mener, at man skal lade en naturlig regenerering råde (se link til CIFOR). Baobab-træet tilhører nogle 
af de arter, som vokser langsomt, og som er under pres fra klimaforandringerne og mennesker, men som kan gavne både 
den øvrige natur og give indtægter. Her et billede fra Tarangire National Park i Tanzania.
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35Jeg har gennem noget tid hørt, at vi skal benytte  
Nature-based Solutions, når vi fremover skal finde 
bæredygtige grønne løsninger, fx til at udvikle vores 
byområder. Det lyder helt umiddelbart og intuitivt 
som en god ide at lade sig inspirere af naturen, når 
vi udvikler vores samfund. Men det er ikke længe  
siden, at jeg blev opmærksom på, at der ikke bare 
var tale om et nyt modeord, som måske var op-
fundet af byggebranchen. Man oplever efterhån-
den tit, at ord fra biologien “overtages” af andre, fx 
har et ‘innovationsøkosystem’ ikke meget med et 
rigtigt økosystem at gøre (Altinget, 20.03.2020). 
Med Nature-based Solutions (NbS) er der faktisk 
tale om et koncept, som inden for de sidste par år 
har fået stadig mere opmærksomhed. 

Opmærksomheden på Nature-based Solutions er 
bredt forankret både i de politiske systemer, blandt 
forskere og NGO’er. Her har International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), gjort et stort ar-
bejde. IUCN er en paraplyorganisation for en ræk-
ke naturbevarelsesorganisationer og står blandt 
andet bag udgivelsen af listen over udrydningstru-
ede arter, den såkaldte Rødliste. I sommeren 2020 
publicerede IUCN et nyt værktøj, som skal funge-
re som en standard for, hvordan man skal verifi-
cere, designe og skalere Nature-based Solutions. 
Og umiddelbart lyder det rigtig spændende. Men 
hvad er Nature-based Solutions egentlig?

”Det lyder helt umiddelbart og 
intuitivt som en god ide at lade 
sig inspirere af naturen, når vi 
udvikler vores samfund.”

IUCN definerer Nature-based Solutions som:
“(...) actions to protect, sustainably manage, and 
restore natural or modified ecosystems, that ad-
dress societal challenges effectively and adaptive-
ly, simultaneously providing human well-being and 
biodiversity benefits.”

EKSEMPLER PÅ NATURE-BASED SOLUTIONS
En gruppe på University of Oxford har forsøgt at 
skabe et overblik over eksempler fra hele verden, 
hvor NbS har bidraget til at imødekomme klima-
forandringer. De har lavet en oversigt over forsk-
ningsartikler, der beskriver løsninger, og set på ef-
fekterne for miljøet, samfundet og økonomien. Se 
https://www.naturebasedsolutionsevidence.info/
evidence-tool/

Her kan man blandt andet finde eksempler på, at 
man tillader havvandet at oversvømme kystnære 
områder med bevoksning i stedet for at bygge 
dæmninger, som et hårdt og solidt forsvar mod 
vandets kræfter eller stigning. Så vil det ikke blot 
tage energien ud af bølgerne, men også gavne 
hele det kystnære økosystem, som kan eksistere 

halvt i saltvand. Det kan fx være 
marskområder eller mangrove-
skove. Begge dele er naturtyper, 
som efterhånden dækker min-
dre og mindre områder i takt 
med det øgede behov for at 
lægge jord under plov eller dyr-
ke rejer i akvakultur. Vi menne-
sker har gennem tiden mindsket 
de økosystemtjenester, som dis-
se kystområder bidrager med, 
og ved at genskabe de naturlige 
habitater til gavn for naturen får 
vi også genskabt økosystem-
tjenesterne. I databasen er der 
også et eksempel på, at man i 
Etiopien har lavet et projekt for 
at få optaget kulstof i skove ved 
at lære de lokale befolkninger at 
genplante skovområder, som var 
blevet til landbrug, og lære dem, 
hvordan de kan få en indtægt fra 
skovområderne ved “agrofore-
stry”-tankegangen. Her dyrkes 

 Havgræsområder fungerer blandt andet som en natur-
lig kulstoflagringsmekanisme i kystområderne og opvækst-
områder for fiskeyngel. Her et foto af havgræs fra Middel-
havet ved Siciliens kyst. 
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 Mangrove-bevoksning er vigtige habitater i kystområderne, der fungerer som  
tilholdssted eller opvækstområde for en række organismer. Samtidig kan de give  
beskyttelse mod bølger og strøm til de bagvedliggende landområder. Flere steder  
ryddes mangroveområder for at gøre plads til byggeri eller rejeopdræt.  
Fotoet er fra Egyptens kyst ved Rødehavet.

noget af jorden mellem træerne, og vilde bær og 
træer kan høstes til mad, brænde osv., samtidig 
med at skovområdet delvist retableres og optager 
kulstof.

HVORNÅR ER DET EN NATURE-BASED SOLUTION 
Det er ikke altid, at noget, der ser grønt og fint ud, 
kan kaldes en NbS. I en forskningsartikel (Egger-
mont et al., 2015) nævner forskerne et eksempel, 
der handler om grønne overflader i byområder. Fx 
grønne tage, som på mange måder kan være en 
fin løsning til at mindske klimaeffekterne i byggeri-
et og byområderne. Men hvis de grønne tage eller 
vægge er tilplantet med meget få arter, som ikke 
hører til i området, så vil det være begrænset, hvor 
meget de bidrager til biodiversiteten, og fx er til 
gavn for insekterne, der ikke kan få nektar fra de 
fremmede blomster eller spise deres blade. Intro-
ducerede planter vil kunne udvikle sig til en pest, 

hvis de pludselig spreder sig fra tage og vægge 
til byens parker eller nærliggende naturområder. 
Hvis planterne på tage i et større område samti-
dig består af ens kloner, vil der ikke være meget 
genetisk variation til at modstå sygdomme, tørke 
eller andre udfordringer, og de vil alle kunne gå 
til grunde. Man kan derfor ikke sige, at en by med 
mange grønne tage nødvendigvis er gavnlig for 
biodiversiteten eller andre økosystemtjenester, og 
derfor vil løsningen ikke automatisk være en Natu-
re-based Solution. Men med lidt omtanke og hen-
syn for naturen i området, så kan grønne tage og 
vægge være en fin løsning til gavn for mennesker 
og byens natur.

EFFEKTEN AF NATURE-BASED SOLUTIONS
The Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) an-
giver i seneste vurderingsrapport, at Nature-based 

Solutions kan bidrage med op til 37% af de nød-
vendige afværgeforanstaltninger, der skal til for 
at nå målet om maks. 2 graders stigning (global 
temperaturstigning), men advarer samtidig om, at 
fældning af skove og etablering af store plantager 
til bioenergi-formål kan have negative effekter på 
biodiversiteten og andre økosystemtjenester.

På europæisk plan har man også set Nature-based  
Solutions (som EU Kommissionen konsekvent for-
korter til NBS og ikke NbS) som en del af løsningen 
på vores samfundsudfordringer. EU's biodiversi-
tetsstrategi, som udkom i foråret 2020, foreslår,  
at NbS skal danne basis for løsninger, som kan  
reducere emissioner og sikre klimatilpasninger, fx 
i våd- og kystområder og tørvemoser, og sikre en 
bæredygtig forvaltning af hav, skove og græsom-
råder.

EU-Kommissionen har i løbet af vinteren 2019 og 
foråret 2020 udgivet en række rapporter, som 

sætter fokus på forskellige aspekter af potentialet 
til at udnytte NbS som en tilgang til løsninger, der 
er til gavn både for mennesker, de økosystemtje-
nester, som vi er afhængige af, og naturen.

Da det er et relativt nyt koncept, kræver det stadig 
udvikling af nye løsninger, og det er heller ikke alle 
metoder til måling og forvaltning, som er på plads. 
Så der er stadig brug for forskning og udvikling, 
før Nature-based Solutions for alvor kan tage fart. 
Det anerkender EU, og de har gennem det nye-
ste forskningsrammeprogram afsat en del midler 
til undersøgelse, forsøg og større demonstrations-
projekter. Spørgsmålet om, hvor meget NbS kan 
bidrage til løsningen af de grundlæggende udfor-
dringer, står dog stadig tilbage. En af de største 
udfordringer er plads – og plads til naturen kræver:

 … plads ...  

”Det er ikke altid, at noget, der er ser grønt  
og fint ud, kan kaldes en Nature-based Solution”
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”Da det er et relativt nyt koncept, kræver det stadig 
udvikling af nye løsninger, og det er heller ikke alle 

metoder til måling og forvaltning, som er på plads.”

 Det er efterhånden anerkendt, at det at bruge træ-biomasse til energi ikke nødvendigvis er den 
bedste brug af træer. Specielt ikke hvis man hugger naturskov ned, eller hvis plantagerne ikke genplantes.  
Mange steder i verden bidrager skove på flere måder, fx til at holde på vand og sikre mod jordskred. 
Der er brug for at tænke i bedre skovforvaltning, så det både kan gavne biodiversiteten i skovene og  
give værdifulde produkter og økosystemtjenester til vores samfund. Her et foto af fældet træ i en 
bornholmsk skov.

KILDER OG MERE INFORMATION
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solu-
tions (tilgået september 2020).

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/iucn-global-standard-nbs  (tilgået september 2020).

University of Oxford, Eksempler på nature-based solutions: 
https://www.naturebasedsolutionsevidence.info/evidence-tool/ 

Gruppen står også bag https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/ 

Eksempel fra Etiopien i databasen: Brown, D.R., Dettmann, P., Rinaudo, T. et al. Poverty Alleviation and 
Environmental Restoration Using the Clean Development Mechanism: A Case Study from Humbo, Ethiopia.  
Environmental Management 48, 322–333 (2011). https://doi.org/10.1007/s00267-010-9590-3

ICDK: Kunsten at bygge et innovationsøkosystem (Altinget 25.03.2020)  
https://www.altinget.dk/digital/artikel/icdk-kunsten-at-bygge-et-innovationsoekosystem (tilgået sep. 2020).
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services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, 
J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. 
M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, 
Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. 
J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56pages.  
https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policy-
makers.pdf

EU kommissionens rapporter om nature-based solutions:  
https://ec.europa.eu/info/news/new-publication-what-nature-based-solutions-can-do-us-2020-jul-16_en

Om vigtigheden af at plante hjemmehørende arter i træplantningsprojekter:  
https://forestsnews.cifor.org/67447/tree-planting-critical-for-sustainable-future-but-cant-fix-climate-
change-on-its-own?fnl=en (tilgået oktober 2020).
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Mød 
Vi er mange, som har fået øget interessen for  
naturbevarelse ved at have oplevet dyrene i deres  
rette omgivelser. Men på grund af alle de mange  
restriktioner og nedlukninger for rejser er det  
desværre ikke nemt.

Så hvis du trænger til lidt input og vil mindes om, 
hvor fantastisk et dyreliv vi har i verden, så må du 
tage hen, hvor det er muligt. Vi har derfor samlet en 
oversigt over zoologiske haver, akvarier, terrarier,  
safariparker, sommerfugle- og fugleparker. 

Vi håber det kan inspirere ...

Skulle du kende til et sted, som ikke er med i over-
sigten, så giv os et praj, og vi vil opdatere kortet  
på vores hjemmeside.

Af 

Dennis Lisbjerg, Henrik Steno  
og Nina Orthmann-Brask, 
Dansk Zoologisk Selskab

 Der er mange spændende muligheder for at opleve naturens  
mangfoldighed I Danmark. Her et besøg i Randers Regnskov. Foto: D. Lisbjerg.
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dyreneMød 
OVERSIGT OVER ZOOS, AKVARIER OG PARKER:

Oversigt over zoologiske haver, terrarier, akvarier, sommerfugle- og fugleparker i Danmark.  
Hvis du opdager fejl, eller har kommentarer så kontakt Dansk Zoologisk selskab, www.dzs.dk

LINK TIL KORTET PÅ NETTET

ZOOLOGISKE HAVER:

• AALBORG ZOO

• JESPERHUS JUNGLE ZOO

• HOBRO MINI ZOO

• RANDERS REGNSKOV

• SKANDINAVISK DYREPARK

• MUNKHOLM ZOO

• REE PARK SAFARI

• JYLLANDS PARK ZOO

• BLÅVAND ZOO

• SKÆRUP ZOO

• ODENSE ZOO

• ODSHERRED ZOO

• KØBENHAVNS ZOOLOGISKE HAVE

• KROKODILLE ZOO

• GULDBORGSUND ZOO  
OG BOTANISKE HAVE

AKVARIUM:

• NORDSØEN OCEANARIUM

• NORDSØ AKVARIET

• KATTEGATCENTRET

• FERSKVANDSCENTRET

• FISKERI & SØFARTSMUSEET

• FJORD & BÆLT

• ØRESUNDSAKVARIET

• DEN BLÅ PLANET

FUGLEPARK:

• ØRNE RESERVATET

• DANMARKS FUGLE ZOO

SAFARIPARK:

• GIVSKUD ZOO

• KNUTHENBORG

SOMMERFUGLEPARK:

• SOMMERFUGLELAND

• BORNHOLM SOMMERFUGLEPARK  
OG TROPELAND

NATURCENTER

• GEOCENTER MØNS KLINT

TERRARIE

• TERRARIET I VISSENBJERG
OVERSIGT OVER DANMARKS ZOOS,  
AKVARIER OG PARKER OG NATURCENTRE

http://www.dzs.dk
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1EtU01QwD2_wliaPqT1o3u6Zq3c2AszJF
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DEN VILDE NATUR FÅR NU PLADS 
I DE DANSKE HAVER.

Tilbage i 2008 fik Dansk Zoologisk Selskab (DZS) 
penge til at udgive en bog med titlen Vilde Ha-
ver – for haveejere og dyrelivet. Dengang støttede 
Friluftsrådet kun med 50% af budgettet, og DZS 
fik aldrig rejst de sidste penge, og projektet blev 
derfor aldrig realiseret. 

Fire år senere, i 2012, begyndte biolog og medstif-
ter af DZS, Ditte Dahl Lisbjerg, i stedet at blogge 
fra haven og på den måde dele de oplevelser, man 
som haveejer kan få, hvis man gør plads til mere liv 
i haven. Det blev også på bloggen, at de 7 bud for 
den vilde have blev til, som en liste af enkle tiltag 
alle kan gøre for at invitere naturen ind i haven. 

Der er siden kommet mange forskellige kilder til 
inspiration og oplysning. Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN) iværksatte fx Sommerfugleef-
fekten, hvor danskerne får viden om, hvordan man 
bliver vært for flere sommerfugle i haven. Andre 
tiltag er Giftfri haver (DN og Praktisk Økologi) og 
Danmarks Vilde Haver (WWF og Haveselskabet).  

I efteråret 2020 kørte DR serien “Giv os naturen 
tilbage”, hvor Hjørring Kommune med hjælp fra 
borgerne skulle forsøge at få vendt nedgangen i 
biodiversitet. Dermed kom biodiversitet på sende-
fladen i den bedste sendetid, og mange flere dan-
skere ved nu, at haven er et sted at begynde, hvis 
der skal være mere natur i Danmark. 

7 TILTAG DER GIVER MERE LIV I HAVEN

1. Ingen gift og begrænset gødning  
(køkkenhaven kan fx gødes)

2. Danske, hjemmehørende plantearter 
i haven – de danske dyr er gladest for 
danske arter

3. Krat, hegn, kvas og gærde – varierede 
habitater og gemmesteder

4. Store, gamle træer og dødt ved – gamle  
træer, store stubbe, væltede stammer 

5. Insektbestøvede planter/træer – urter/
buske/træer der bestøves af insekter

6. Langt græs – lysåbent, langt græs slås 
kun 1 eller 2 gange om året (høslæt)

7. Ly og levesteder – vådområde, insekt-
hotel, redekasser og gemmesteder

Af Ditte Dahl Lisbjerg, biolog

 Brændenælde er værtsplante for flere  
 forskellige sommerfuglelarver

 Stenhumle

 Jordhumle på brombær

 Foranderlig humlesvirreflue udviser mimicy og ligner 
 bl.a. jordhumle

 Flere billeder på Instagram @vildehaver
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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

http://www.dzs.dk
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EN OASE I
LIMFJORDEN– ET STENREVS 

EVOLUTION
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STENREV SKAL MODVIRKE ILTSVIND
I 2017 finansierede den danske stat etableringen af 
et nyt stenrev ved Løgstør Bredning i Limfjorden, 
hvor Limfjordsrådet fungerer som projektleder. 
Lige fra begyndelsen var intentionen, at et sådant 
stenrev skulle få en positiv indflydelse på blandt 
andet iltproduktionen og bufferkapaciteten i 
bundsedimentet, således at det kunne reducere de 
årlige iltsvind, som rammer Limfjorden. Stenrevet 
skulle altså fungere som et supplerende virkemid-
del, der reducerer effekterne af kvælstoftilførslerne 
fra oplandet, og dermed bidrage til opnåelsen af 
målsætningen om god økologisk tilstand define-
ret ud fra EU’s Vandrammedirektiv. Stenrev øger 
havbundens vegetationsdække, som både binder 
næringsstoffer (specielt kvælstof) og forhøjer ilt-
produktionen samt skaber omrøring i vandet, hvil-
ket fremmer ilttransporten ned til bunden. Der var 
også forventninger om, at en højere iltkoncentra-
tion i bundvandet ville reducere frigivelsen af næ-
ringsstoffer fra sedimentet til vandet i Limfjorden. 
En reduceret frigivelse af kvælstof vil samtidig 
mindske risikoen for opblomstring af planteplank-

ton (fytoplankton), som er med til at skabe iltsvin-
det, når det dør og nedbrydes i sedimentet.

NATURA 2000-BESKYTTELSE
En anden væsentlig årsag til etableringen af sten-
revet i Limfjorden var, at en stor andel af Limfjor-
den er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, hvor 
der stilles krav om gunstig bevaringsstatus. En for-
bedring af iltforholdene vil potentielt have positiv 
effekt på faunaens biomasse og dens artsrigdom, 
idet naturtypen ofte har et rigt plante- og dyreliv 
på grund af fasthæftningsmuligheder, skjuleste-
der og et varierende miljø. Genoprettelsen af na-
turtypen stenrev vil dermed bidrage til forbedring 
af områdets bevaringsstatus i forhold til Natura 
2000’s Habitatdirektiv. Ydermere vil der potentielt 
skabes rekreative værdier som dykning og lyst- og 
fritidsfiskeri til gavn for lokalsamfundet.

PLACERING AF STENREVET
Stenrevet blev placeret i Løgstør Bredning, fordi 
modelscenarier indikerede, at en genetablering af 
rev i den centrale del af Limfjorden vil have bety-
delige effekter på blandt andet iltproduktionen og 
iltforholdene ved bunden efter en koloniserings-
periode på 2-5 år for makroalgerne. Den præcise 
placering nordvest for Livø skyldes blandt andet, 
at der i dette område allerede er større forekom-
ster af makroalger, som øger sandsynligheden 
for succesfuld kolonisering af makroalger på det 
nye stenrev. Derudover viste geologiske undersø-
gelser, at bundforholdene i dette område er vel-
egnede til etableringen af et sådant stenrev, fordi 
bunddybden her er mellem 3 og 7 meter, og fordi 
bunden indeholder den rette type sediment, som i 
dette tilfælde er sand, grus, småsten samt spredte 
sten med varierende dækning og størrelse. Under-
søgelserne viste desuden, at der i forvejen eksi-

Niels Madsen (AAU),

Rasmus Ern (AAU),

Niels Iversen (AAU),

Mette Pouline Ottosen (AAU),

Amalie Slot Sørensen (AAU),

Sara Sofie Bertelsen (AAU),

Zita Bak-Jensen (AAU),

Aage Kristian Olsen Alstrup (AU).

AAU: Aalborg Universitet. AU: Aarhus Universitet.

Foto: Zita Bak-Jensen (AAU) og Niels Madsen (AAU)

 Nærbillede søpung.

STENREV
Et stenrev er defineret som et område, 
hvor havbunden rager op fra den om-
kringliggende havbund og består af fast 
materiale, der har et areal på mindst 10 
m2 samt en dækningsgrad på mindst 
5% af havbundens overflade - desuden 
er stenenes diameter som regel over 64 
mm i størrelse. Geologiske rev i Dan-
mark er altovervejende dannet under 
Weichsel-istiden (sluttede for 9.600 
år siden), hvor gletsjernes bevægelse 
og afsmeltning bragte materiale fra de 
skandinaviske fjeldområder til havbun-
den. Større sten og klippestykker blev 
liggende ved isranden, mens finere ma-
teriale blev skyllet længere væk med 
strømmen fra smeltevandet. Man kun-
ne måske tro, at stenrevene var godt 
beskyttede i fjorden, men omkring år 
1900 begyndte stenfiskeriet, hvor ste-
nene blev brugt til anlægsarbejde. Indtil 
1996 kunne stenfiskeri stort set foregå 
i hele det danske søterritorium, men 
blev herefter begrænset for helt at bli-
ve forbudt i år 2009. Stenfiskeriet har 
reduceret meget store områder med 
stenrevsbund i de danske farvande. I de 
indre danske farvande er huledannende 
stenrev reduceret fra 32 km2 til 2 km2. 
De senere år har der været flere danske 
stenrevsprojekter, hvor man gen- eller 
nyetablerer stenrevsområder. Dette er 
sket, fordi stenrevene typisk har en hø-
jere biodiversitet end den flade sand-
bund, da de tiltrækker mange forskellige 
arter fra både dyre- og planteriget. Det 
hårde substrat danner nemlig hæfte-
sted for både makroalger og fasthæfte-
de bunddyr, hvilket giver et stort bund-
dække. Desuden er et stenrevs fysiske 
kompleksitet høj, og der skabes mange 
habitater, der fungerer som skjulested 
og fourageringsområde for flere ar-
ter af eksempelvis fisk og havpattedyr. 
Artssammensætningen ved de enkelte 
stenrev varierer typisk mellem hinanden 
på grund af forskelle i vandets salthol-
dighed, næringstilgængelighed, strøm-
forhold, samt på hvor dybt vand revet 
befinder sig.

FAKTABOKS

”Stenrevet giver et værdifuldt habitat, der afviger 
væsentligt fra den omgivende havbund, og der 
opstår derfor en anden artssammensætning.”

sterede stenrev i dette område, som dog gennem 
årene er blevet reduceret i størrelse. Tre parallelle 
stenrevsområder blev etableret i foråret 2017 på 
3,5-5,7 meters dybde og er hver omkring 200 me-
ter lange, med revkamme på omkring 70 meter og 
en bredde på 20-25 meter.

UNDERSØGELSER AF STENREVETS EVOLUTION
Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med 
biologi- og miljøvidenskabsstuderende samme 
steds fra løbende fulgt udviklingen af stenrevet, 
siden dets anlæggelse i 2017. Der er gennemført 
analyser af undervands-videooptagelser, forsøgs-
garns-fiskeri og målinger af sigtedybde, plankto-
nalge-koncentration, næringssalte, iltforhold med 
mere. Specielt har anvendelse af forsøgsgarn og 
videooptagelser givet et godt indblik i stenrevets 
evolution siden anlæggelsen. I perioden 2017-2019 
er der således gennemført 32 garnsætninger, som 
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i alt har fisket i omkring 400 timer. Garnsætnin-
gerne er fordelt mellem stenrevet og et reference-
område (kontrolområde), som ligger i nærheden 
af stenrevet, men som har sandet mudderbund, 
enkelte spredte sten og kun meget få makroalger. 
Dermed er referenceområdet repræsentativt for 
områderne rundt omkring stenrevet. Undervands-
videoerne har frembragt over 100 optagelser fra 
forskellige steder på stenrevet. Videooptagelser-
ne har været anvendt til automatiserede kontrast- 
analyser, som gør det muligt at lave kvantitative 
estimater af begroningsgraden af makroalger. Mo-
nitoreringen er gennemført i april og maj måneder, 
hvor der er bedre muligheder for at anvende for-
søgsgarn samt videoovervågning, fordi det end-
nu kun er i begyndelsen af makroalgernes vækst- 
sæson.

INTERESSANTE TENDENSER I DATA  
FOR DE TRE FØRSTE ÅR
Fangsterne i forsøgsgarnene er præsenteret i  
tabel 1 (se side 13). Der tegner sig nogle tydelige og 
interessante tendenser for udviklingen, som også i 
høj grad er præget af Limfjordens almindelige miljø- 
tilstand. Strandkrabben (Carcinus maenas) er så-
ledes en yderst opportunistisk art, som har været 
i betydelig fremgang i takt med Limfjordens grad-
vise ringere miljøtilstand. Strandkrabben kan tåle 
lave iltkoncentrationer, er mobil, altædende og 
nyder godt af, at bundfiskene er forsvundet som 
prædatorer og fødekonkurrenter til den. Det er 
tydeligt, at strandkrabben er dominerende i refe-
renceområdet, men også bemærkelsesværdigt, 
at den observeres i væsentligt mindre omfang  
på stenrevet, hvilket videooptagelserne også har 
kunnet bekræfte. En sandsynlig forklaring er, at 
det tredimensionelle miljø med lodrette og ujævne  
flader på grund af fastsiddende organismer gør 
stenrevet til et mindre egnet habitat for strand-
krabben. Derfor bliver stenrevet også et frirum  
for de øvrige arter med mindre prædation og  
konkurrence fra strandkrabbens side.

FÆRRE SØPINDSVIN, MEN FLERE REVFISK
Tabellen viser yderligere, hvordan antallet af sø-
pindsvin er mindre på revet og gradvist reduceres 
med årene - formentligt fordi stenfladerne bliver 
begroet og derfor mindre fremkommelige for sø-
pindsvin. Til gengæld indfinder ulke og kutlinger 

LIMFJORDEN
Limfjorden er et vandsystem på 1.500 km2, 
som strækker sig tværs gennem Jylland fra 
Kattegat til Nordsøen. Den vestlige del af 
Limfjorden består af større, lavvandede om-
råder, hvorimod den østlige del udgøres af 
en smal passage. Limfjordens opland ud-
gør omkring 1/6 af Danmarks samlede areal.  
Oplandet er domineret af landbrugspro-
duktion, hvilket bidrager til en øget udled-
ning af næringsstoffer (primært kvælstof og 
fosfor), hvor den totale udledte mængde er 
seksdoblet siden begyndelsen af 1900-tallet.  
Det høje næringsindhold i vandet danner 
vækstgrundlag for planktonalger, som både 
gør vandet uklart og bundfældes – et fæno-
men kaldet eutrofiering. Dermed øges den 
mikrobielle nedbrydning i sedimentet, hvilket  
forbruger den sparsomme ilt, og dermed for-
ringes iltforholdene i bundvandet, og sand-
synligheden for iltsvind øges. På trods af en 
svagt forbedret udvikling i perioden 2009-
2018, forekommer iltsvind stadig årligt i Lim-

fjorden. Om sommeren, hvor temperaturen 
er højere og vinden mere sparsom, opstår 
der lagdeling i Limfjorden, fordi det tunge, 
salte bundvand og det lettere, ferske over-
fladevand ikke blandes, hvilket yderligere  
bidrager til manglende ilt i bundvandet. 
Selvom udledning af næringsstoffer redu-
ceres, er der allerede lagret store mængder  
i Limfjordens sediment, som stadigt frigives  
til vandmasserne, og det vil derfor tage  
årtier, før miljøtilstanden forbedres, selvom 
udledningen af næringsstoffer reduceres.

 Måling af højde på tangplanter.

 Feltmålinger på stenrev.

 Nærbillede søpunge.

 Kalkrørsorm og video opsætning.

FAKTABOKS

”Stenrevet giver et værdifuldt 
habitat, der afviger væsentligt 
fra den omgivende havbund, 
og der opstår derfor en anden 
artssammensætning.”
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sig og nyder godt af revet som biotop. Det er  
karakteristisk, at de pelagiske fiskearter sild  
(Clupea harengus) og brisling (Sprattus sprattus) 
findes i meget mindre omfang på stenrevet end  
i referenceområdet. Formentlig fordi der er en 
langt større risiko for prædation fra bundfiskene 
på revet. Selvom stenrevet begynder at tiltrække  
bundfisk, så er antallet endnu lavt i forhold til  
stenrev på andre danske lokaliteter. Dette skyldes  
formentlig bundfiskenes store tilbagegang i  
Limfjorden, som reducerer mulighederne for  
rekruttering til revet fra andre områder i Limfjor-
den. Bemærkelsesværdigt er det også, at der 
stort set ikke ses blåmuslinger på stenrevet, men 
til gengæld et stort antal søpunge (Ascidiacea) 
og kalkrørsorme (Serpulidae). En mulig forklaring 
er, at de hurtigere etablerer sig end muslingerne  
og derfor kan udkonkurrere muslingen. Disse er 
begge filtratorer og bidrager dermed aktivt til 
at fjerne planteplankton fra vandet, så det bliver  
klarere til gavn for makroalgerne. Søpungene  
vokser primært på stenenes sider, hvor der er  
bedre plads og mere vandcirkulation, fordi der  
her er mindre tilgroning med makroalger. De  
hyppigst observerede arter af søpunge er almin-

STENREV

STENREV

STENREV

2017

2019

2018

delig søpung (Ciona intestinalis), vortet søpung 
(Ascidiella aspersa) og den ikke-hjemmehørende 
østasiatisk søpung (Styela clava). Video-obser-
vationer fra forskellige steder på stenrevet viser, 
hvordan kalkrørsormene dækker hele stenflader 
i afgrænsede områder, hvor pladsen begræn-
ses, således at der kun vokser få makroalger. Den  
almindelige søstjerne (Asterias rubens) er også en 
opportunistisk art, der findes i så store mængder  
i Limfjorden, at man er ved at undersøge mulig- 
hederne for at udvikle et målrettet fiskeri efter  
den. Søstjerner fortærer et stort udvalg af levende  
organismer, men kan specielt gøre indhug i be-
standene af muslinger og østers. Observationerne 
tyder på, at stenrevet ikke er et mere attraktivt  
habitat for dem end referenceområdet, hvilket  
kan skyldes, at der findes få muslinger på stenrevet,  
samt at begroning reducerer deres mobilitet.

MAKROALGER INDFANDT SIG HURTIGT
Kontrastanalyser af undervandsoptagelser har vist, 
at makroalger allerede efter det første år dækkede 
over 60 % af stenene på de horisontale flader, og 
at udbredelsen er øget siden. Kontrastanalyserne 
viste, at grønalger var de mest udbredte det første 

”Forskere fra Aalborg  
Universitet har sammen med 
biologi- og miljøvidenskabs-
studerende samme steds fra 
løbende fulgt udviklingen  
af stenrevet, siden dets  
anlæggelse i 2017.”

  Tabel 1: Udvalgte arter fanget i forsøgsgarn over stenrev og referenceområde (kontrolområde) fra 2017-2019 og angivet i  
antal. Referenceområdet er korrigeret for mindre forskelle i fisketid. Ulk dækker over almindelig og langtornet ulk (Myoxocephalus 
scorpius og Taurulus bubalis), mens kutlinger dækker over sort-, sand- og toplettet kutling (Gobius niger; Pomatoschistus 
minutus; Gobiusculus flavescens). For søpindsvin (Camarodonta) og ulk er udviklingen yderligere angivet for hver af de tre år  
(2017-2019) for at vise den tidsmæssige udvikling.

ANTAL STENREV REFERENCEOMRÅDE

ANTAL ARTER 21 18

ALMINDELIG STRANDKRABBE 182 1185

ALMINDELIG SØSTJERNE 41 35

SØPINDSVIN 35 142

- 2017 25 28

- 2018 9 40

- 2019 1 74

ULK 32 1

- 2017 1 0

- 2018 1 0

- 2019 30 1

KUTLINGER 9 0

SILD OG BRISLING 10 61

 Tang og kalkrørsorm

 Tang og kalkrørsorm
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DYR OG PLANTER I LIMFJORDEN
Limfjorden har i århundreder været et af 
Danmarks vigtigste fiskefarvande, men siden  
1960’erne har landingerne af bundfisk så-
som rødspætte (Pleuronectes platessa), ål 
(Anguilla anguilla) og skrubbe (Platichthys 
flesus) været i stor tilbagegang. I 1970 blev 
der i Limfjorden fanget ca. 750 tons af bund-
fiskearter, hvorimod fangsten i 2009 lå på 
blot ca. 20 tons. Nedgangen skyldes over-
vejende den øgede næringsstoftilførsel fra 
1960’erne, der både har haft direkte dødelige 
konsekvenser for fiskepopulationer og indi-
rekte konsekvenser ved at påvirke den ben-
tiske fauna, som især er fødekilde for bund-
fiskene. De pelagiske fiskearter sild (Clupea 
harengus) og brisling (Sprattus sprattus) har 
til gengæld været i fremgang, og der findes 
stadig et givende erhvervsfiskeri efter netop 
disse arter. Der er således sket et regimeskift, 
hvor strukturen af økosystemet er gået fra at 
være domineret af større, bundlevende fiske-
arter til at være domineret af opportunistiske 
arter, pelagiske fiskearter, små bundlevende 
fisk, muslinger, krebsdyr og gopler. 

Eutrofiering (overgødskning) har desuden 
gavnet bestanden af filtrerende muslinger, 
som nu udgør op til 90 % af den totale bio-
masse i Limfjorden – i dag domineret af blå-
musling – som grundlag for et betydeligt 
erhvervsfiskeri. Bundvegetationen påvirkes 
ligeledes af næringsstoftilførslen, som har 
medført en tilbagegang i udbredelsen af åle-
græs – en vandplante med stor betydning 
for både vandkvalitet og dyreliv. Selvom der 
de seneste ti år er set en positiv udvikling  
i nogle områder af Limfjorden, er udbredel-
sen betydeligt lavere sammenlignet med 
udbredelsen i begyndelsen af 1900-tallet.  
Således blev dybdeudbredelsen reduceret  
fra 5,5 meter i begyndelsen af 1900-tallet til 
omkring 1,6 meter i slutningen af århundredet. 
Hertil kommer, at en lang række ikke-hjem-
mehørende arter (ofte betegnet som invasi-
ve) har bredt sig i Limfjorden i løbet af de 
seneste årtier og i dag har stor indflydelse på  
Limfjordens økosystem. Det drejer sig specielt 
om den amerikanske ribbegople (Mnemiopsis 
leidyi), som også kaldes for dræbergoplen, 
fordi den har gjort stor skade på fiskebestan-
de i Sortehavet. Men også butblæret sargas-
sotang (Sargassum muticum) har bredt sig  
til store dele af Limfjorden, hvor den udkon-
kurrerer andre tangarter og ålegræs, og en-
delig har Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) 
bredt sig omfattende de senere år og kan  
påvirke faunaen i kystnære områder og  
konkurrerer med den hjemmehørende  
europæiske østers (Ostrea edilus).

FAKTABOKS

TAKSIGELSER: 
Tak til studerende fra biologi og miljøvidenskab på  
Aalborg Universitet, som har været med til at indsamle data.
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år, efterfulgt af rødalger og brunalger. Grønalgerne  
er i højere grad opportunistiske og har oftest  
kortere levetid end både rød- og brunalgen. Video- 
optagelserne har også vist, at den ikke-hjemmehø-
rende sargassotang (Sargassum muticum) havde  
bredt sig på stenrevet allerede efter det første år, 
hvilket kan have uønskede konsekvenser, hvis den 
udkonkurrerer de øvrige arter på stenrevet (se fak-
taboks for detaljer). Målinger af sigtdybden, plank-
tonalge-koncentration og næringssalte har ikke 
kunnet vise nogle klare tendenser.

STENREVET SOM OASE I LIMFJORDEN
Sammenfattende har det nye stenrev i Limfjorden 
udviklet sig til en lille oase på havbunden, hvor den 
økologiske tilstand ellers har været i stor tilbage-
gang over de sidste halvtreds år. Flora og fauna har 
hurtigt etableret sig på stenrevet, hvor begroning 
med makroalger og fasthæftede filtratorer allerede  
nu dækker de fleste stenflader. Derved fjernes næ-
ringssalte og planteplankton fra vandmasserne 
og bidrager til en bedre miljøtilstand. Stenrevet 
giver et værdifuldt habitat, der afviger væsentligt 
fra den omgivende havbund, og der opstår der-
for en anden artssammensætning. Som forventet 
har typiske revfisk som ulken indtaget stenrevet.  
Generelt er mængden af fisk dog mindre, end hvad 
der observeres ved etableringen af stenrev i andre 
områder, hvilket antages at skyldes, at rekrutte- 
ringen fra de omgivende områder er lav, fordi  
bestandene af bundfisk er meget pressede i  
Limfjorden.

”Sammenfattende har det nye 
stenrev i Limfjorden udviklet 
sig til en lille oase på hav- 
bunden, hvor den økologiske 
tilstand ellers har været i stor 
tilbagegang over de sidste 
halvtreds år.”

 Videomålinger af tangudbredelse.
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The Unique  
History of Two 

Recaptured 
Brown Trout 
in Roskilde 

Fjord Many local Danish organisations, including Roskilde  
og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) and Foreningen 
til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, sup-
port natural fish populations by restoring habitats 
used for reproduction (Figure 1). In addition, these 
organisations release thousands of juvenile brown 
trout (Salmo trutta) into Langvad Stream which 
drains into Roskilde Fjord, just 40 km from Copen-
hagen. 

DTU Aqua carries out research in which trout are 
tagged with electronic transmitters and returned 
to the aquatic environment. The electronic trans-
mitters allow scientists at DTU Aqua to track the 
fish as they are moving and foraging in Roskilde 
Fjord, providing detailed information about the lo-
cation, temperature, depth, and activity of the in-
dividual fish. Occasionally, tagged trout are caught 
by fishers who return the transmitter to DTU Aqua, 

thus allowing DTU Aqua to identify which fish was 
captured. Here, we uncover the unique migration 
patterns, water temperatures, depths and activi-
ties of two tagged trout that were recaptured by 
fishers in spring 2020. The research reveals that, 
while temperature was similar for the two fish, 
their migration route, depth and acceleration of-
ten varied. 

THE LIFECYCLE OF A BROWN TROUT 

Brown trout is a species of salmonid fish that is 
native to Europe, North Africa and Western Asia. 
Within the brown trout species, there are types 
with varying life histories, including freshwater 
trout who spend their entire lives in rivers or lakes 
and anadromous trout who migrate to the sea and 
are termed sea trout. 

Sea trout migrate to the sea to forage and return 
to freshwater to spawn. Spawning occurs between 
October-February (Figure 2). After the eggs are 
fertilised, the adult sea trout return to saltwater. 
The eggs hatch in March-May and the alevins (small 
trout) reside in the gravel banks. Some weeks la-
ter, the small trout leave the interstitial spaces bet-
ween the gravel. After spending 1-8 years in the 
stream, the anadromous trout undergo a physio-
logical adaptation to more saline water (Thorstad 
et al., 2016). During this smoltification process, the 
trout change color from a brown towards a silvery 
appearance. The small trout, now called smolts, ty-
pically migrate to the sea in spring. After foraging 
for 0.5-4 years in the sea, the sea trout return to 
freshwater rivers to spawn (Thorstad et al., 2016). 

”To supplement the existing brown trout population  
in Roskilde Fjord, fishing organisations such as ROLK  
and Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde 

Fjord stock thousands of brown trout.”
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61LOCAL ORGANISATIONS ARE SUPPORTING 
FISH POPULATIONS

To supplement the existing brown trout populati-
on in Roskilde Fjord, fishing organisations such as 
ROLK and Foreningen til ophjælpning af fiskeriet 
i Roskilde Fjord stock thousands of brown trout. 
Fish stocking involves hatching and raising fish in 
a hatchery. After half a year or a full year, the trout 
are released to the natural environment to support 
the existing fish population. 

Trout are caught in a trap in Langvad Stream 
around November-December (Figure 3). Female 
and male trout are stripped of their gonads to pro-
duce juveniles for stocking (Figure 4). After extrac- 
ting the gonads, the adult trout are returned to 
the stream. The local organisations are producing 
about 80,000 small trout per year (Clemmensen, 
2019). 

FISH TELEMETRY IS USED TO MAP T 
HE MIGRATION OF ADULT TROUT

DTU Aqua uses fish telemetry to track adult brown 
trout in Roskilde Fjord. Fish telemetry enables re-
searchers to track individual fish using electronic 
tags. After being captured in Langvad Stream, 
adult trout are tagged with acoustic transmitters 
(Figure 5). The signals from the transmitters are 
received by stationary receivers, called hydropho-
nes (Figure 6), that are placed around the fjord 
(Figure 7). Each hydrophone can pick up signals 
transmitted within a radius of 500-600 m. These 
transmitters allow researchers to remotely track 
the trout in the wild. The Thelma ADT transmitters 
measure fish temperature, depth and acceleration 
in addition to the position of the fish. 

EGGS
Sea trout spawn in freshwater between 
October-February. Females choose a 
stream with a fast-moving current and  
use their tail to dig a hole in the gravel 
bottom. 

She lays the eggs into the hole as the 
male fertilizes them. The adult sea trout 
return to the marine environment after 
spawning.

ALEVINS
The eggs hatch between March-May. The 
alevins (small trout) remain in the gravel 
bed, living of the yolk sac for a few weeks.

SMOLTS
The young trout undergo a physiological  

adaption to more saline water, called  
smoltification. The trout change to a  
silvery color to help them hide in the 

mid-water marine environment. The smolts  
typically migrate to the sea in the spring.

ADULT
After living in the marine  
environment for 0.5-4 years,  
the adult sea trout may return 
to the freshwater to spawn.

PARR
They grow into  

parr and live in the 
freshwater for 

1-2 years.

OCTOBER-FEBRUARY

MARCH-MAY

SEA TROUT  
LIFE CYCLE

FRESHWATER SEA WATER

1 - 2 YEARS

0,5 - 4 YEARS

SEA TROUT  

LIFE CYCLE

 Figure 1: These volunteers are adding gravel to a stream.  
Gravel bed streams are the ideal place for brown trout to 
spawn. The projects are carried out by local organisations, 
including Fishing Zealand. Photo: Kim Jørgensen.

 Figure 3: This sea trout was captured in the trap in Lang-
vad Stream. Measurements of length and weight are taken 
before the fish are stripped of their gonads. The fish was 46 
cm long and weighed 1080 g. Photo: Uffe Clemmensen.

 Figure 4: This is a small portion of the 80,000 small trout  
that ROLK produces every year. Photo: Uffe Clemmensen.

 Figure 2: The lifecycle of the sea trout including each major step in their life. 

 Figure 5: A Thelma ADT transmitter has a diameter of 
13 mm and a length of 33 mm. The transmitter is inserted 
into the body cavity of the fish. Diagram credit: Mircea 
Herastrau
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DTU AQUA IS TRACKING TROUT TO IMPROVE 
MANAGEMENT AND FISHING OPPORTUNITIES

The trout tracking project was started by local 
organisations (e.g. ROLK) and has several objec-
tives. One objective is to reveal how much time 
the trout are spending inside the marine protec-
ted area (MPA) located in Kattinge Bay (Figure 7). 
When the trout are within Kattinge Bay, they are 
protected from gill netting and trolling with fishing 
lures all year round. Another objective is to track 
trout migration over multiple years to examine 
how the fish are responding to exceptionally warm 
summers (e.g. 2018). The project findings are used 
for improved fish management and to further sup-
port the vulnerable trout population in Roskilde 
Fjord. The overarching goal is to improve fishing 
opportunities in Roskilde Fjord.

LOCAL FISHERS ARE RETURNING  
TRANSMITTERS FROM RECAPTURED FISH

In winter 2019-2020, 36 trout were captured by 
the trap in Langvad Stream. Together with the 
local organisations, DTU Aqua equipped the fish 
with acoustic transmitters (Figure 3, 5). In spring 
2020, two of the tagged trout, fish A and fish B, 
were caught by local fishers. 

Both fish were tagged on December 15, 2019. Fish 
A measured 60 cm and weighed 2.9 kg when it 
was tagged. Fish B measured 52 cm and weighed 
2.1 kg when it was tagged. Both fish were male. 
Additionally, judging from the curled shape of their 
pectoral fins, both trout originated from a hat-
chery. These fish could have been from a previous 
stocking event carried out by ROLK and Forenin-
gen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord.

UNIQUE MIGRATION PATTERNS  
OF RECAPTURED FISH

Fish migration is mapped using the hydrophones 
in Roskilde Fjord. For example, if detections stop 
being received in Kattinge Bay and the fish is next 

”The Thelma ADT transmitters measure  
fish temperature, depth and acceleration  
in addition to the position of the fish.”

 Figure 6: A Vemco hydrophone has a length of 31 cm 
and a diameter of 7 cm. They are positioned across Roskil-
de Fjord (Figure 7). Diagram credit: Mircea Herastrau.

 Figure 7: A map of hydrophone positions (red dots) in 
Roskilde Fjord. Diagram A shows four hydrophones positio-
ned near Dyrnæs. Diagram B shows four near Frederikssund 
and diagram C shows hydrophones on the west side and 
east side of the island Eskilsø in Roskilde Fjord. Diagram D 
shows the hydrophones in Kattinge Bay which is considered 
a marine protected area (MPA). Diagram credit: Hugo M. 
Flávio.

 Figure 8: The map shows the paths 
that the two recaptured fish followed. 
The circles represent the groups of hy-
drophones and the numbered arrows 
represent where the fish moved. Fish A 
is represented in blue and fish B in red.  

detected near Eskilsø, we can infer that the fish 
migrated from Kattinge Bay to Eskilsø (Figure 7).

Fish A was detected every week in Kattinge Bay 
from the day it was tagged until the middle of Fe-
bruary 2020 (Figure 8, blue no. 1). The following de-
tections, after leaving the bay (blue no. 2), occur-
red on the eastern side of Eskilsø at the end of 
March (blue no. 3). The fish stayed there for some 
days. Afterwards, fish A swam to the western side 
of Eskilsø and stayed there for a few days in the 
middle of April (blue no. 4) before returning to the 
eastern side of Eskilsø (blue no. 5). The fish stayed 
on the eastern side until the end of April. Fish A 
presumably swam southward after April 29th as it 

was recaptured by a local fisher 
on May 2nd on the eastern side 
of Roskilde Fjord, south of Eskil-
sø (blue no. 6). 

Fish B revealed a different mi-
gration pattern. After release 
into Langvad Stream in De-
cember, fish B was detected in 
Kattinge Bay almost every day 
until March 27th, 2020 (Figure 
8, red no. 1). There are no other 
detections of fish B afterwards. 
This shows that fish B did not 
migrate north towards Eskilsø,  
as it would have been detected 
by those hydrophones. Instead, 
fish B remained south of Eskil-
sø and outside of Kattinge Bay  
throughout April and May and 
was eventually recaptured by a 
local fisher on May 8th (red no. 2).
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TRANSMITTERS REPORTING FISH  
TEMPERATURE, DEPTH AND ACCELERATION

The Thelma transmitters provide unique data on 
temperature, depth and acceleration. The trans-
mitters reveal how the fish are reacting to environ-
mental changes and indicate whether the fish is 
still alive. However, the tagged fish are only pro-
viding data when they are near hydrophones. The 
dashed lines on figures 9, 10, 11 show where the 
measurements were approximated (extrapolated) 
because data were not available. 

The data set is limited, but some trends are reve-
aled. The average temperature over time for the 
two fish was similar for the overlapping days (Fi-
gure 9). However, fish A revealed a rapid increase 
in temperature over the last month it was dete-
cted near Eskilsø. Increases in yearly temperatu-
res could suggest higher growth rates for trout 
(Malmskov et al., 2019). Both the average depths 
and average accelerations for fish A and fish B va-
ried substantially (Figures 10, 11). Both fish rarely 
went deeper than 2 m, showing that trout in Ros-
kilde Fjord often are located near the water surfa-
ce. Generally, fish A revealed higher accelerations 
than fish B, which might be related to the larger 
size of fish A. Furthermore, the variations in fish 
depth and activity may be explained by nearby 
predators or prey availability. 

This study has been greatly aided by the return 
of the transmitters from local fishers. The study 
will continue to track trout and analyse the tem-
perature, depth and acceleration data of the fish in 
Roskilde Fjord to provide useful information about 
trout populations for local organisations, improved 
management and better fishing opportunities in 
Roskilde Fjord.

 Figure 12: This is the logo of the fishing license system 
from the Danish Fisheries Agency.

 Figure 11: The graph shows the average accelera-
tion for fish A and fish B.

 Figure 10: The graph shows the average depth 
for fish A and fish B.

 Figure 9: The graph shows the average tempera-
ture for fish A and fish B.

”Both fish rarely went deeper than 2 m, 
showing that trout in Roskilde Fjord  

often are located near the water surface.”
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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

mailto:info%40dzs.dk?subject=
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- og hjælp dermed en ven med at hjælpe os i vores arbejde 
for bevarelsen af vilde dyr og deres levesteder. Køb gave-
beviset på vores hjemmeside www.dzs.dk/gavebevis. Det 
koster 100 kr, og medlemskabet gælder et år. 

Når det nye medlem registrerer sig som medlem på vores 
hjemmeside, vil vedkommende få en velkomstpakke inkl.  
det store, flotte HABITAT jubilæumsnummer.

Vil du gerne give en helt personlig gave, som gør en forskel?  
Så giv et medlemskab til Dansk Zoologisk Selskab

Giv et  
medlemskab
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CAMOUFLAGENS CAMOUFLAGENS 
MESTERMESTER CAMOUFLAGENS 

MESTER
Farveskift forekommer hos mange arter i naturen, ofte i forbindelse med  

skift i livsstadie (f. eks. sommerfugle), alder (f. eks. fugle),  
sæsonbetonet farveskift/fjerskift/hårskift (f. eks. salamandre, brushane,  
snehare), m.m. Sjældnere er det, at dyr kan skifte farve, når de har lyst. 

Det er dog tilfældet for en række arter, bl.a. fisk, kamæleoner og blæksprutter  
– og blandt disse er blæksprutten den sande mester, der kan skifte farve  
og udseende, (næsten) som den lyster og på ingen tid – og skulle den  

blive afsløret, kan den forsvinde i en sky af blæk. 

Af Elmer Topp-Jørgensen, biolog

†
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”“Det gør det muligt for blæksprutten hurtigt at skifte  
farve til omgivelserne, lave mønstre på kroppen, og 

nogle kan have pulserende farver eller ligefrem striber, 
der bølger ned over kroppen. “

BLÆKSPRUTTERS FARVESKIFT
Blæksprutter er mestre i camouflage. Særligt de 
bundlevende arter – ottearmede blæksprutter 
(Octopoda) og sepia-arter (Sepiida) – kan skifte 
farve efter omgivelser og humør. De mere pela-
giske arter (Loligo) har et noget mere begrænset 
farveudvalg. Farveskiftet fungerer dermed både 
som camouflage for at undgå at blive spist af rov-
dyr eller opdaget af et potentielt byttedyr og som 
kommunikationsredskab i forbindelse med forskel-
lige adfærdselementer som bl.a. parring, frygt og 
aggression.  

Ud over at skifte farve kan de også ændre tekstu-
ren i deres hud, så den ligner omgivelserne – fra 
glat eller ru til nubret hud. Blæksprutters (især ot-

tearmedes) formelige krop og muligheder for at 
ændre farve og struktur gør dem til verdensmestre 
i camouflage.

Blæksprutter har flere celletyper, der styrer far-
ven. Nogle der blot tilbagekaster det omgivende 
lys (leukoforer), andre der tillbagekaster lys af be-
stemte bølgelængder (iridoforer), og så noget der 
er helt unikt: kromatoforer (pigmentceller), der 
kontrolleres af muskler og dermed kan styres og 
ændres på millisekunder (se figur 1, nedenfor).

Herunder følger en kort beskrivelse af de forskel-
lige celletyper, der er involveret i blæksprutters 
farveskift, og til sidst et par links til film, der viser, 
hvordan dette farveskift kan se ud.

 Figur 3. Iridofor – a) iridocyt og 
b) reflektorcelle. Proteinplader  
samlet i lag eller stabler reflekterer  
lys af bestemte bølgelængder, der  
afgøres af pladernes tykkelse. Disse 
farver kan fremstå metalliske og  
endda nærmest selvlysende. 

https://www.semanticsholar.org/ 
paper/Reflector-cells-in-the-skin- 
of-Octopus-dofleini-Brocco-Clo-
ney/7608c17e7339b862f14c26d-
22f2c5587436f4049/figure/2 

 Figur 1. Skematisk opbygning af 
huden hos blæksprutter med farve- 
skiftende celler. Fra venstre mod 
højre: Kromatoforer, Iridocytter og 
Leukoforer.

https://answersingenesis.org/aqua-
tic-animals/masters-disguise/ 



H
ab

it
at

    

74

H
ab

it
at

    

75

  Figur 2. Leukofor. Reflekterer den bølgelængde lys, der rammer den. Leukosomerne på overfladens runde form betyder, 
at lyset spredes i alle retninger. http://tolweb.org/notes/?note_id=2646 

CELLER INVOLVERET I FARVESKIFT
Leukoforer (figur 2) fungerer lidt forsimplet som 
et spejl. Det reflekterer de bølgelængder lys, der 
rammer dem, altså samme overordnede nuancer 
som omgivelserne. Leukoforer reflekterer altså 
passivt lyset fra omgivelserne og er således ikke 
noget, blæksprutten selv kan styre.

Iridoforer (figur 3) reflekterer en bestemt bølge-
længde lys, og den kan styres af blæksprutten. 
Iridoforer inddeles i to typer: iridocytter og reflek-
torceller. Den reflekterende del af iridocytcellen er 
proteinholdige plader, der sidder samlet i grupper 
på 2-7 kaldet iridosomer (der kan være flere iri-
dosomer i hver celle). Iridocytter udnytter forskel-
len i forskellige bølgelængders brydning i faste og 
flydende stoffer til at udsende lys af en bestemt 
bølgelængde - og det kaldes et (hold nu fast)  
multilagstyndfilmsreflektorsystem.

Reflektorceller udnytter også lysets brydning til at 
reflektere en bestemt bølgelængde lys. Reflektor-
celler indeholder stabler af cirkulære plader kaldet 
reflektosomer (kan sammenlignes med en stabel 
mønter, blot meget, meget mindre), hvis tykkelse 
kan reguleres ved hjælp af kemiske signalstoffer. 
Det er derfor en proces, der kan tage lidt tid (flere 
til mange sekunder), inden tykkelsen af de enkelte  

plader er ændret, så den rette bølgelængde lys  
reflekteres.

Blæksprutten kan således selv regulere tykkelsen 
af pladerne i både iridocytter og reflektorceller 
(alle får samme tykkelse) og kan altså selv bestem-
me, hvilken bølgelængde lys der skal reflekteres. 

Kromatoforer (figur 4) er farvet pigment i celler,  
der hos blæksprutter kan reguleres ved muskelak-
tivitet. Kromatoforen kan altså udspændes af 
muskler, så dens diameter øges op til 50 gange, 
hvorved pigmentet i cellen bliver mere synligt. 
Blæksprutter kan have pigment i flere forskel-
lige farver, oftest rød, orange, gul, brun og sort.  
Muskelkontrollen over disse celler betyder, at far-
veskifte med kromatoforer kan ske over ultra kort 
tid (millisekunder). Det gør det muligt for blæk-
sprutten hurtigt at skifte farve til omgivelserne,  
lave mønstre på kroppen, og nogle kan have  
pulserende farver eller ligefrem striber, der bølger 
ned over kroppen. 

Særligt bundlevende arter (ottearmede blæk-  
sprutter og sepia-blæksprutter) er eksperter i  
farveskift, mens de mere pelagiske tiarmede  
blæksprutter (loligo-blæksprutter) har mere  
begrænset farveudbud.

”Blæksprutters (især ottearmedes) formelige krop  
og muligheder for at ændre farve og struktur gør  

dem til verdensmestre i camouflage.”

 Figur 7. Tiarmet blæksprutte  
(Loligo). Foto: huahintown snap

 Figur 4. Kromatofor. Den røde farve  
er pigmentsækken, der omgives af 
den foldede sæk, der kan udvides ved 
sammentrækning af de vedhæftede 
muskler, der radierer fra sækken. 

http://tolweb.org/accessory/Cephalo-
pod_Chromatophore?acc_id=2038 
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HVOR KAN MAN OPLEVE BLÆKSPRUTTER?
Blæksprutter findes over det meste af verden – fra 
polare områder til troperne. Vil man opleve blæk-
sprutter i det fri, skal man drage mod varmere 
himmelstrøg, hvor man kan støde på dem under 
snorkle- og dykkerture, selv på relativt lavt vand. 
Men husk, at de er mestre i camouflage, så de er 
ikke helt nemme at få øje på.

Vil man opleve dem herhjemme, kan de ses i nogle  
af de store akvarier – men tjek lige akvariernes 
hjemmesider først, hvis du vil være sikker på, 
at de har dem. Se DZS’s oversigt over akvarier i  
Danmark i dette nummer af Habitat. 

De kan endvidere opleves på restauranter og i  
fiskebutikker i mange egne af verden – også her-
hjemme. Her er det ofte muligt at se kromatoforer, 
medmindre blæksprutterne er skåret i ringe og  
friturestegt i dej. 

Der finde også talrige optagelser af blæksprutter, 
som man nemt kan finde på diverse internetsi-
der. Her har vi valgt et par stykker, der viser, hvor  
imponerende deres farveskifte er:

Nærbilleder af farveskift i laboratorier og i havet 
fra Deep Look.

https://www.youtube.com/watch?v=0wtLrlIKvJE 
Ottearmet farveskift filmet ved Eilat (– sæt evt noget  
andet musik på selv).

https://www.youtube.com/watch?v=ydrc489USbM 

 Figur 5. Sepia blæksprutte (Sepiida). Foto: John Boyer

Ud over blæksprutters unikke  
farveskift er blæksprutter også  
de eneste i dyreverdenen, der 
bevæger sig ved hjælp af en 
’jet-motor’. Blæksprutter suger 
vand ind i krophulen og presser 
det ud gennem en smallere tragt. 

Tragtens retning kan styres, så 
blæksprutten kan sende vand-
strålen i en hvilken som helst ret-
ning – og dermed sig selv i den 
modsatte. Nogle arter har dog 
også en slags finne langs krop-
pen, som kan bruges til mindre 
bevægelser, men skal der fart på, 
er det ’jet-motoren’, der slås til.

FAKTABOKS

”Blæksprutter kan have pigment  
i flere forskellige farver, oftest rød,  
orange, gul, brun og sort. “
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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
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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
Igennem alle de år vi har udgivet Habitat  
(siden 2009), har vi skrevet om en lang række 
dyr og naturområder fra store dele af verden 
samt forskellige temaer. På vores hjemmeside 
dzs.dk finder du alle numrene af Habitat. 

Husk at vores jubilæumsnumre #10 og #20 også 
er udgivet i trykt format. Kontakt DZS for mere 
information.

Fortsat god læselyst!

†
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