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04  DANSK ZOOLOGISK SELSKAB  
 - vi arbejder for en farverig fremtid

I dette nummer af Habitat lægger vi ud med en artikel om næbhvaler. Næb-
hvalerne er omgærdet med stor mystik, fordi vi ved så lidt om deres biologi,  
og fordi der til stadighed dukker nye arter op. Næbhvalerne foretager  
langvarige og dybe dyk i oceanerne, hvor de færreste mennesker ser dem. I  
Danmark oplever vi sjældent næbhvaler, men der er dog med mellemrum 
strandet enkelte eksemplarer af Nordlig døgling og Almindelig næbhval og 
sidste år tillige et enkelt eksemplar af Cuviers næbhval. I artiklen kan du læse 
om disse fund og næbhvalernes spændende biologi.

I den næste artikel debatteres naturens værdi og et fremherskende syn på 
naturen som en luksusting – noget, man tager for givet og først tager sig af, 
når alle andre behov er opfyldt. Der skrives og tales meget om naturen og om 
nødvendigheden af at bevare biodiversiteten både lokalt og globalt. En EU- 
biodiversitetsstrategi er vedtaget og en ny biodiversitetskonvention er på  
vej, og det er skridt i den rigtige retning. Men hvad skal der til, for at de  
skrevne ord i strategier og konventioner omsættes til handling i en tid, hvor 
man holder naturen op imod økonomi, og naturen her bliver taber?

I sommeren 2021 vedtog Grønlands regering landets første biodiversitets- 
strategi, som er udviklet over fem overordnede målsætninger med relevans 
for den grønlandske samfundsudvikling. Strategien tager udgangspunkt  
i et grønlandsk natursyn, men inddrager også mål og anbefalinger fra inter- 
nationale konventioner og aftaler som FN’s Verdensmål, Biodiversitets- 
konventionen, Arktisk Råd m.fl. Strategien skal være med til at sikre balance 
mellem udnyttelse og beskyttelse af naturens ressourcer.

I den følgende artikel skitseres de gavnlige effekter, som kan opnås ved at 
genoprette levesteder i havet. For længe siden beskrev H.C. Andersen et rigt 
liv i havet. Siden da har marine økosystemer været udsat for alvorlige stress-
faktorer, herunder overfiskning, bundtrawl, eutrofiering og stenfiskeri. Stenrev 
er vigtige habitater for fisk. For at fastslå effekterne af at genoprette disse 
levesteder har forskere fra DTU Aqua genoprettet stenrev i Sønderborg Bugt 
og efterfølgende undersøgt, hvordan revene påvirker fiskenes forekomst. 

Konferencen 'Engaging Citizen Science' finder sted på Aarhus Universitet 
den 25.-26. april 2022. Formålet med konferencen er at skabe muligheder 
for vidensdeling blandt citizen science interessenter, bl.a. forskere, praktikere, 
beslutningstagere og befolkningen, omkring  
praktiske erfaringer, forskningsresultater,  
idéer og nytænkning. Du kan læse mere 
om citizen science og konferencen  
i dette indlæg.

Vi runder af med at fortælle om den 
globale infrastruktur for biodiversitets- 
data GBIF – Global Biodiversity  
Information Facility, som er blevet 20 år.

God læselyst!

Lotte Endsleff, chefredaktør

I DETTE NUMMER  
AF HABITAT 

http://www.dzs.dk
mailto:red%40dzs.dk?subject=
http://www.dzs.dk/medlem
http://www.dzs.dk
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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 mawngfoldighed 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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arter af  
næbhvaler 
strandet i 
Danmark
Af  
Aage Kristian Olsen Alstrup, specialdyrlæge,  
ph.d., dr. med. vet. Nuklearmedicinsk & PET,  
Aarhus Universitetshospital og Institut for 
Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Næbhvalerne er omgærdet med stor 
mystik, fordi vi ved så lidt om deres 
biologi, og fordi der til stadighed 
dukker nye arter op. Næbhvalerne 
foretager langvarige og dybe dyk 
i oceanerne, hvor ikke mange men-
nesker ser dem. I Danmark oplever 
vi sjældent næbhvaler, men der er 
dog strandet enkelte eksemplarer 
af Nordlig døgling og Almindelig 
næbhval og sidste år tillige et enkelt  
eksemplar af Cuviers næbhval.

NÆBHVALER ER TANDHVALER

Familien af næbhvaler (Ziphiidae) er med 
en alder på mindst tyve millioner år en af de 
ældste underordner af tandhvalerne, skønt 
mange af nutidens næbhvaler kun har gan-
ske få tænder i form af blot et enkelt eller to 
par tænder i munden. Næbhvalerne har fået 
deres navn, fordi kæbepartiet har facon som 
et næb. Næbhvaler er alle mellemstore hvaler 
med længder på 4-13 meter (vægt 1-14 tons) 
hos voksne individer. Et ejendommeligt ken-
detegn ved næbhvaler er, at særligt hannerne 
som oftest er fyldt med aflange ar afsat af 
tænderne fra rivaliserende hanner, mens beg-
ge køn kan have afrundede ar efter angreb 
fra cookie-cutter-hajer, der snupper sig en 
bid af spækket, mens de er neddykket i dyb-
den. Næbhvaler er blandt de pattedyr, der 
kan dykke dybest og i længst tid – og indtil 
videre har Cuviers næbhval rekorden i begge 
dele blandt alle pattedyr. En mulig tilpasning 
til de langvarige dyk er, at mange næbhvaler 
har relativt små hjerner, som reducerer iltfor-
bruget under dykkene.

”
Næbhvaler er blandt de  
pattedyr, der kan dykke  
dybest og i længst tid”

 
Almindelig næbhval (Mesoplodon bidens), fotograferet  
i Wohlenberger Wiek, Tyskland. Foto: Hans Verdaat, Observation.org.
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NYE ARTER DUKKER REGELMÆSSIGT OP

Næbhval-familien er artsrig, da der kendes 
mindst 23 forskellige arter fordelt på seks 
slægter, men det reelle antal arter kan sag-
tens være højere. Nogle arter kendes kun fra 
enkelt-strandinger eller som kranier/skeletter 
indsamlet til museer. Der er sågar de sene-
ste årtier beskrevet helt nye arter, og hver 
gang vækker det stor fascination, at så sto-
re pattedyr kan leve i naturen uden endnu at 
være blevet opdaget og beskrevet af viden-
skabsfolk. I 2019 dukkede der en ny næbhval 
(Berardius minimus) op i Det Okhotske Hav 
mellem Rusland og Japan. De lokale fiskere 
havde godt nok længe kendt denne seks me-
ter lange næbhval, men blot troet, at det var 
en mørkfarvet variant tilhørende en velkendt 
ti meter lang art af næbhvaler (Berardius 
bairdii). Blot fem år forinden var en næbhval 
blevet fundet i Alaska, da et aldrende individ 
af en besynderligt udseende næbhval stran-
dede ved Bering Sea Island. Dens størrelse, 
farve og rygfinne viste, at denne heller ikke 
tilhørte Berardius bairdii, men måtte være sin 
egen art. Moderne DNA-teknikker kan tages i 
brug, når det skal undersøges, om der reelt er 
tale om nye arter.

TRE ARTER AF NÆBHVALER  
REGISTRERET I DANMARK

Selvom familien af næbhvaler er artsrig, og 
mange af næbhvalerne er udbredte på klo-
den, ser vi dem relativt sjældent i de danske 
farvande. Det skyldes utvivlsomt, at der ikke 
er dybt nok hav her hos os. Nordsøen er med 
en gennemsnitlig havdybde på under hund-
rede meter ganske lavvandet for en næbhval, 
som ofte dykker til dybder ned til en km eller 
mere. Dog er der siden 1700-tallet beskrevet 
tre arter af næbhvaler i de danske farvande, 
nemlig Nordlig døgling (Hyperoodon am-
pullatus), Almindelig næbhval (Mesoplodon 
bidens) og senest Cuviers næbhval (Ziphi-
us cavirostris), der alle er enten fanget eller 
strandet (død eller levende) langs de danske 
kyster. De tre arter tilhører hver sin slægt, 
som det fremgår af figur 1.

NORDLIG DØGLING

Døgling-slægten (Hyperoodon) består af 
kun to kendte arter, nemlig Sydlig døgling og 
Nordlig døgling, hvis geografiske adskillel-
se fremgår af navnene. Nordlig døgling kan 
umiddelbart minde meget om vågehvalen, 
men døglingen har dog det karakteristiske 

 
Figur 1: Næbhval-familien (Ziphiidae) består af mindst 23 forskellige nulevende  arter fordelt på seks slægter. Antal-
let af arter inden for hver slægt er angivet med tal i parentes. De tre kendte arter af næbhvaler strandet i Danmark 
fremgår af figuren, nemlig Almindelig næbhval (Mesoplodon bidens), Nordlig døgling (Hyperoodon ampullatus) og 
Cuviers næbhval (Ziphius cavirostris). Sidstnævnte næbhval er også kendt som Småhovedet hval. Bemærk, at i de 
latinske navne indgår slægtsnavnet som første led, og et artsspecifikt navn som andet led.

 
Figur 2: Næbhval-familien er en artsrig gruppe af tandhvaler, der opstod for mindst tyve millioner år siden. Her er 
det artiklens forfatter, som er i gang med at CT-skanne et seksten millioner år gammelt hoved fra en fossil næbhval.
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næbhval-hoved. Hannen har en enkelt tand 
i munden, mens hunnen slet ikke har nogen. 
Nordlig døgling er en af de allerstørste arter 
af næbhvaler og kan blive op til 9-10 meter 
lang og veje op til 8 tons. Nordlig døgling 
forekommer udelukkende i Nordatlanten, 
særligt på dybt vand og langt fra land. Den 
kan dykke over 1 km ned, hvor den primært 
jager blæksprutter og hvirvelløse dyr, omend  
der også er fundet fisk i dens mavesække. 
Nordlig døgling er med toogtyve kendte dan-
ske fund (fordelt på fjorten strandinger) den 
næbhval, som flest gange er blevet registreret 
i Danmark. Nordlig døgling blev således før-
ste gang registreret i Odense Fjord i 1785, og 
sidenhen er der gjort adskillige fund i de indre 
danske farvande (blandt andet ved Stib, Hov, 
Endelave, Tåsinge, Tuborg Havn og Bellevue 
Strand). I Skagerrak og Nordsøen (Tversted, 
Kollerup, Jordsand og Rømø) er der ligele-
des gjort enkelte fund, ligesom der i de til-
stødende tyske og svenske farvande er gjort 
flere strandingsfund. Ved Strib blev der på 
én gang fanget fire individer i 1838. Nordlig 
døgling hører ikke naturligt hjemme i Nord-
søen og Østersøen, men regnes for at være 
en oceanisk strejfer, der indimellem dukker 
op her. Et individ, der i år 2000 blev hjulpet 
fri efter at være kommet ind på for lavt vand i 
Isefjorden, blev aldrig senere registreret som 
strandet, og den må derfor have overlevet. 
Der er også flere andre indicier på, at Nordlig 
døgling har kunnet passere danske farvande 
på vej ind i Østersøen.

ALMINDELIG NÆBHVAL

Almindelig næbhval tilhører næbhval-slægten 
(Mesoplodon), der med femten kendte arter 
er den absolut artsrigeste slægt i næbhval-fa-
milien. Almindelig næbhval lever ligesom 
Nordlig døgling i Nordatlanten, men bevæger 
sig en gang imellem ind i de danske farvan-
de. Almindelig næbhval er mørk i farven og 
minder i facon meget om en stor delfin, men 
har dog det for næbhvaler så karakteristiske 
næb. Den bliver op til 5 meter i længden og 

kan veje 1.300 kg. Vi kender forholdsvis lidt 
til dens levevis, blandt andet fordi den er ret 
sky, men vi ved dog, at dens føde primært 
består af blæksprutter. Almindelig næbhval 
blev første gang beskrevet ved Hevringholm 
i Danmark i 1880, og siden da er den yderli-
gere elleve gange blevet registreret i form af 
enkeltfund langs de danske kyster. De fleste 
gange er den fundet i de indre danske far-
vande (Hevringholm, Stavns Fjord, Gamborg 
Fjord, Agersø, Marstal og Lundeborg), men 
enkelte gange dog også langs Skagerrak og 
Nordsøkysten (Blåvandshuk, Klitmøller, Vejby 
og Ferring). Ligesom der også i tilstødende 
tyske, polske og svenske farvande er gjort en-
kelte strandingsfund.

CUVIERS NÆBHVAL

Cuviers næbhval kaldes også for Småhove-
det hval, og den forekommer på dybe ocea-
ner. Det er den eneste nulevende art i slæg-
ten Ziphius. Den lever som så mange andre 
næbhvaler primært af blæksprutter. Cuviers 
næbhval kan blive op til 7 meter og veje 3 
tons, så det er en mellemstor hval. I vinter-
ferien 2020 strandede for første og indtil vi-
dere eneste gang en Cuviers næbhval i Dan-
mark. Det skete på Lakolk Strand på Rømø, 
og det er dermed hvalart nummer 24, som er 
blevet registreret i Danmark, når man regner 
både tandhvaler og bardehvaler med. Cuviers 
næbhval er en velkendt og særdeles udbredt 

”
Selvom familien af  

næbhvaler er artsrig,  
og mange af næbhvalerne  

er udbredte på kloden,  
ser vi dem relativt sjældent 

i de danske farvande."

”
Der er sågar de seneste årtier beskrevet helt nye arter,  
og hver gang vækker det stor fascination, at så store  

pattedyr kan leve i naturen uden endnu at være  
blevet opdaget og beskrevet af videnskabsfolk.“

 

Figur 3: Den strandede Cuviers næbhval (Småhovedet hval) fra Rømø i 2020, efter at den var blevet flyttet til Fiskeri-  
og Søfartsmuseet i Esbjerg for at blive obduceret. Det var første gang at denne art strandede i Danmark. Bemærk 
de karakteristiske ar, som hannerne får under kampe med rivaliserende hanner. Hvalen (han) var 5,81 meter i længden,  
og den led af lungebetændelse og blodforgiftning.



H
a
b

it
a
t    

12

H
a
b

it
a
t    

13næbhval i tropiske, subtropiske og varmere 
tempererede havområder. Den har officielt 
verdensrekorden i længste og dybeste dyk for 
alle hvalarter, idet den kan dykke i mindst 222 
minutter og til en dybde på mere end 3.300 
meter. Selvom det vakte lokal sensation med 
en Cuviers næbhval i Danmark i 2020, var 
strandingen måske i virkeligheden ikke helt 
så overraskende. I hvert fald har vi i de senere 
år set et øget antal strandinger i flere af vore 
nabolande omkring Nordsøen. Således er 
der siden år 2000 registreret lige så mange 
strandinger af Cuviers næbhval, som der blev 
i hele perioden 1867-2000. Det er derfor en 
oplagt mulighed, at Cuviers næbhval er ved 
at få en mere nordlig udbredelse, end den 
havde tidligere. Årsagen hertil kender vi ikke, 
men klimaændringer er vel et oplagt bud. 
Øgede havtemperaturer kan have betydet, 
at byttedyrene (blæksprutter) er rykket læn-
gere nordpå, og så er Cuviers næbhval fulgt 
med. En anden mulig forklaring kan være, at 
næbhvalerne rykker nordpå som følge af lyd-
forurening i de store oceaner. Det strandede 
individ fra Rømø var en voksen han på 5,81 m. 
Ryggen var fyldt med lange parallelle ar af-
sat af rivaliserende hanners tænder samt af-
rundede ar efter cookie-cutter-hajer (Isistius 
brasiliensis). Næbhvalen var allerede død, da 
den blev fundet, og obduktionen viste, at den 
både led af lungebetændelse og blodforgift-

 
Figur 4: Nordlig døgling (Hyperoodon ampullatus), han, fotograferet i Gully Marine Protected Area ved Nova Scotia 
(foto: Cephas, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons).

ning. I dens mange maver blev fundet to små 
stykker plastik, dog uden betydning for dens 
død. Der blev også gjort fund af parasitter.

 DANSKE NÆBHVALER I PERSPEKTIV

Næbhvaler hører altså til lejlighedsfund ved 
strandinger og observationer i Danmark. Me-
get tyder dog på, at der i tidligere tider har 
befundet sig faste bestande af næbhvaler i 
Danmark. Det er Gram Lergrav i det sønder-
jyske et stærkt indicium på. Her har man i 
de ti millioner år gamle fossilrige lerlag, som 
engang udgjorde havbunden i Gramhavet, 
fundet to forskellige arter af næbhvaler: En 
4-4 1/2 meter lang Mojn-næbhval (Dagono-
dum mojnum) og en anden art af næbhval, 
der formentlig målte 5 1/2 -7 1/2 meter. Sidst-
nævnte fund var dog så sparsom i antallet af 
knogler, at der ikke var materiale nok til en 
egentlig artsbestemmelse. Dengang for ti 
millioner år siden var havdybden kun 50-100 
meter i Gramhavet, og klimaet lidt varmere 
end i dag. Så man kan spekulere i, om dati-
dens næbhvaler dengang måske levede på 
lavere vand, end hvad nutidens næbhvaler 
gør i dag, og at Danmark måske derfor var 
et mere ideelt levested for dem dengang. Det 
er i hvert fald bemærkelsesværdigt at finde 
hele to forskellige arter af fossile næbhvaler 
på samme sted.

”
“Cuviers næbhval... har officielt verdensrekorden  

i længste og dybeste dyk for alle hvalarter,  
idet den kan dykke i mindst 222 minutter og  

til en dybde på mere end 3.300 meter.”

LITTERATUR

Baagøe H.J. & T.S. Jensen (red.):  
Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. 2007.

Alstrup A.K.O. et al.: First Stranding of Cuvier's Beaked 
Whale (Ziphius cavirostris) on the Danish North Sea Coast.

Aquatic Mammals 2021, 47, 3, 303-310.
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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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Er naturen et  
luksusfænomen?
Af Bengt Holst, biolog

 Figur 1: Skov ryddes for at give plads til dyrkning af sojabønner. En rapport fra 2020 fra Institut for Fødevare- og 
 Ressourceøkonomi på Københavns Universitet viste, at 71 % af den soja, som Danmark importerer, er fra konventionel 
 sojaproduktion. Langt størstedelen af den danske sojaimport stammer fra produktioner i Sydamerika, hvor producenterne  
 i årtier har ryddet skovområder for at udvide landbrugsarealet, hvilket har store konsekvenser for både biodiversitet  
 og CO2-udledningen. Foto: Meredith Petrick, Unsplash.
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Der skrives for tiden meget om naturen og om  
nødvendigheden af at bevare biodiversiteten både  
lokalt og globalt. Og det er rigtig godt og på tide.  
Dyre- og plantearter forsvinder med skræmmende  

hast, og for at gøre ondt værre står vi midt i en  
klimakrise, der truer med at gøre problemerne  

endnu større og forandre naturen for altid.

BIODIVERSITETSKONVENTION  
OG -STRATEGI – FRA ORD TIL HANDLING

Her i 2021 skulle vi have vedtaget en ny biodi-
versitetskonvention, der sætter rammerne for 
den fremtidige globale indsats for bevarelse 
og genopretning af biodiversiteten. På grund 
af den globale covid-pandemi blev topmø-
det dog udsat til 2022, og de forberedende 
møder har måttet holdes virtuelt. Heldigvis er 
det dog lykkedes at få en EU-biodiversitets-
strategi vedtaget, og det er jo et skridt i den 
rigtige retning. Faktisk er den nye EU-biodi-
versitetsstrategi ret stærk og kan, hvis den 
gennemføres i samme ånd, som den er ved-
taget, få stor effekt for den europæiske bio-
diversitet. Problemet er bare, at alle strategi-
er og konventioner er åbne for tolkninger, når 
det kommer til implementering, og det er dér, 
jeg godt kan blive bekymret.

De vedtagne biodiversitetsmål fra den tidli-
gere udgave af FN’s biodiversitetskonventi-
on, de såkaldte Aichi targets, var gode og no-
get nær eviggyldige. Men ingen af dem blev 
nået, end ikke tæt på. Der er mange årsager 
til, at det gik så galt, og man kan håbe, at det 
dårlige resultat har åbnet alles øjne for, hvor 
vigtigt det er at følge op på de vedtagne mål, 

så de ikke blot bliver til fin snak, men også 
til reelle handlinger. Biodiversitet bevares 
ikke gennem intentioner og fine konventio-
ner, men af handlinger, der udspringer af de 
skrevne ord.

NATUR VERSUS ØKONOMI

Hvad skal der så til, for at den kommende 
biodiversitetskonvention ikke lander i samme 
syltekrukke, men bliver omsat til handling? 
Jeg skal her ikke komme med en gennem-
gribende politisk analyse af problematikken, 
men nøjes med at pege på et enkelt punkt, 
som jeg tror gennemsyrer hele den globale 
tilgang til biodiversiteten og lægger niveauet 
for politiske prioriteringer. Vi har en tendens 
til at tage naturen for givet og betragter den 
langt hen ad vejen som en luksusting – noget, 
man først tager sig af, når alle andre behov er 
opfyldt. Det gælder ikke mindst, når man skal 
prioritere mellem vækst og hensyn til naturen. 
Skal vi henlægge skov til produktionsskov el-
ler biodiversitetsskov? Skal anlæggelse af in-
frastruktur automatisk have fortrinsret frem 
for bevarelse eller genetablering af natur? Og 
skal hensyn til visse produktionsformer ret-
færdiggøre udryddelse af utallige dyrearter?

”
Problemet er bare, at alle strategier  
og konventioner er åbne for tolkninger,  
når det kommer til implementering,  
og det er dér, jeg godt kan blive bekymret.”

 Ara-papegøjer er ligesom utallige andre dyr tæt knyttet til den uberørte regnskov med store, gamle træer, og ødelæggelse  
 af regnskoven er en væsentlig årsag til mange arters tilbagegang i naturen. Foto: Roberto Nickson on Unsplash.



H
a
b

it
a
t    

20

H
a
b

it
a
t    

21

Ofte må man konstatere, at svaret på oven-
stående spørgsmål bliver ”ja”, fordi man hol-
der naturen op imod økonomi. Og i den sam-
menhæng bliver naturen altid den store taber. 
Kun i meget få tilfælde vil hensyn til naturen 
på kort sigt kunne matche den økonomi, der 
skabes af forskellige former for produktion 
og etablering af den infrastruktur, vi omgiver 
os med. Resultatet bliver, at den økonomisk 
mest givende løsning på kort sigt vælges, og 
at man så – måske – efterfølgende tilfører lidt 
naturhensyn til projektet for at vise, at man 
da ikke har glemt naturen. Naturen bliver et 
”add on” fremfor en ligeværdig faktor i be-
slutningsprocessen.

NATURENS VÆRDI

Men er det virkelig den prioritering, vi ønsker? 
Og er den langtidsholdbar? Jeg tror det ikke. 
Vi glemmer at medtage i beregningerne, at 
naturen også har en værdi i sig selv – en vær-
di, som ikke direkte kan gøres op i kroner og 
ører, men som ikke desto mindre er vigtig for 
os selv og kommende generationer. 

Der er efterhånden utallige undersøgelser, der 
viser, at vi har brug for natur omkring os for 
at blive hele mennesker. Vi har brug for den 
for at have det godt. Senest har en svensk 
undersøgelse vist, at det at færdes i skoven 
både fysisk og psykisk er godt for vores hel-
bred. En gruppe mennesker, der var udvalgt, 
fordi de var stærkt udmattede og dermed 
både fysisk og psykisk sårbare, blev jævnligt 
sendt i skoven og fik lov at gå rundt på egen 
hånd. Man målte derefter puls og blodtryk 
hvert tiende minut, og begge faldt betyde-
ligt. Samtidig viste det sig, at de blev bedre 

”
Naturen bliver et ”add on”  
fremfor en ligeværdig faktor  
i beslutningsprocessen.”

 Naturnationalpark Almindingen.  Med udlægning til  
urørt skov og helårsgræsning er det forventningen, at 
området, hvor der i dag er plantage, gradvist vil vige 
pladsen til fordel for en mosaik af varierede naturtyper,  
der giver mange forskellige levesteder for dyr og planter.  
Foto: ©Naturstyrelsen.
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til at koncentrere sig, og efter nogle måne-
der var alle faldet hen i en indre ro med tid 
til fordybelse. Intet af dette kan umiddelbart 
måles økonomisk, men har ikke desto mindre 
stor værdi for os som mennesker og for sam-
fundet som helhed. Og dette projekt er blot 
et enkelt blandt mange, der kommer frem til 
samme konklusion: Naturen har en gavnlig 
effekt på vores helbred og hjælper os med 
at finde ro i dagligdagen og dermed også at 
blive endnu mere effektive i alt, hvad vi gør. 
Hvis man er interesseret i at læse mere om 
det, kan man med fordel læse Peter Qvortrup 
Geislings bog ”Naturen på recept” (Gylden-
dal, 2017), som giver en ganske udmærket 
oversigt over, hvad naturen betyder for os. 
Naturen skaber velfærd!

Naturen og alle dens muligheder betrag-
tes dog som bløde værdier, der alt for ofte 
kommer til kort over for de hårde økonomi-
ske værdier, der hersker i vores samfund. Og 
det her er ikke et frontalangreb på de økono-
miske samfundsmodeller, der bruges i vores 
del af verden, eller globalt for den sags skyld, 
men en opfordring til at acceptere, at vi i vo-
res politiske prioriteringer også skal tage høj-
de for de såkaldt ”bløde værdier”, som i sid-
ste ende former vores dagligdag, og betragte 
dem som ligeværdige med de økonomiske.

DYREVELFÆRD HAR LIDT  
SAMME SKÆBNE SOM NATUREN

Vi kender også problemstillingen mange an-
dre steder fra, når der skal tages beslutninger 
og eventuelt lovgives om vigtige emner. Hen-
synet til dyrevelfærd i produktionssystemer 
har i årenes løb lidt samme skæbne som na-
turen – dyrevelfærden har ofte været henvist 
til en add on, som man kunne tilføje, når man 
havde besluttet de store træk under hensyn-
tagen til produktion og økonomi. Men ved 
at gøre dét har man indført en lappeløsning, 
hvor hensynet til dyrevelfærd ikke bliver in-
tegreret i den færdige løsning, men kommer 
som et plaster på såret for at afbøde nogle 
af de velfærdsmæssige problemer, de nye 
produktionsformer medfører. Og det er selv-
følgelig ikke godt nok. Den rigtige måde at 
udvikle nye produktionsformer på er selvføl-
gelig at tage alle tre hovedhensyn, produkti-
onshensyn, økonomihensyn og velfærdshen-
syn med fra start, så man kan finde den rette 
balance mellem de tre.

Ovenstående er ikke en bebrejdelse af for-
tiden, men en opfordring til at ændre kurs i 
fremtiden. Jeg arbejdede selv i lidt over 37 år i 
Zoologisk Have, København, og har set, hvor-
dan tilsvarende mekanismer har været i spil. 
Da jeg startede som videnskabelig assistent i 

”
De vedtagne biodiversitetsmål fra den tidligere  

udgave af FN’s biodiversitetskonvention, de såkaldte  
Aichi targets, var gode og noget nær eviggyldige.  

Men ingen af dem blev nået, end ikke tæt på.”

1983, var adfærdsberigelse for dyrene et stort 
set ukendt begreb. Indretning til dyrene skete 
ud fra to andre vigtige hensyn, nemlig dyre-
nes fysiske sundhed (så sterilt som muligt for 
at undgå sygdomme) og deres ernæring. Det 
gav også god mening, da man indtil da havde 
haft svært ved at holde adskillige arter i live 
og derfor fokuserede på de mest nærliggen-
de faktorer for overlevelsen, nemlig hygiejne 
og ernæring. Men med den øgede viden, man 
efterhånden havde, om dyrs psykiske velbe-
findende og dettes indvirkning på resten af 
deres helbred, var man nødt til at tage den-
ne vigtige faktor med i betragtning, når man 
indrettede til dem og lagde pasningsplaner 
for dem. Altså begyndte man at indføre ”add 
ons” i form af at give dyrene et underlag, de 
kunne grave og rode i, skjule deres foder, så 
de skulle bruge tid på at finde det, fodre med 
hele kadavere fremfor udskåret kød osv., til-
tag, som med ét går under betegnelsen ”ad-
færdsberigelse”. Men det var stadig noget, 
der kun blev gjort, når der var tid og kræfter 
til det, når alt andet var på plads. Og initi-
ativet mødte dengang stor modstand. I dag 
er adfærdsberigelsen dog en helt integreret 
del af pasningen på linje med god hygiejne 
og sundt foder, og adfærdsberigelsen stikker 
lige så dybt i dyrepassernes sjæl som hygiej-
ne og foder. Det er altså lykkedes at få den 
lidt blødere del af pasningen prioriteret lige 
så højt som den mere hårdtslående del, den 
del, der giver en umiddelbar effekt, hvis den 
ikke er i orden. Og på den måde har man op-
nået en langt sundere dyrebestand, end man 
havde tidligere – en dyrebestand, der både 
fysisk og psykisk er i balance og kan indgå 
i naturbevarelsesprojekter, hvor det er nød-
vendigt. 

VI SKAL ÆNDRE VORES VÆRDISÆT

Eksemplet fra Zoologisk Have kan selvfølge-
lig ikke måle sig med naturen som helhed. 
Men det indeholder de samme ingredienser, 
og det er et eksempel på, hvordan man, hvis 
viljen og erkendelsen er der, godt kan lave 
radikale ændringer i de benyttede værdisæt, 
og at man derigennem kan opnå langt bedre 
resultater, end hvis man bare lader stå til og 
gør, som man altid har gjort. I den stående 
naturdebat kunne jeg godt tænke mig noget 
lignende, at man gik op i helikopterperspek-
tiv og så på naturens rolle uden bindinger til 
etablerede mekanismer og vaner. Naturen 
skal tages langt mere alvorligt, end det er til-
fældet i dag. Selv om vi her i landet løbende 
ser gode tiltag, såsom etablering af et antal 
natur-nationalparker, hvor naturen er i fokus, 
fredninger til lands og til vands osv., må vi 
ikke lade det blive ved det. Det bør kun være 
en begyndelse, og først når naturen tillæg-
ges lige så stor værdi som værdien af økono-
misk vækst i dagligdagens beslutninger, kan 
vi komme i mål med, hvad de fleste af os nok 
ønsker – nemlig at naturen får bedre forhold, 
og at vi kan give en endnu bedre natur videre 
til vores efterkommere, end vi har i dag.

 Naturnationalpark Stråsø. Stråsø er beliggende på Danmarks største bakkeø – Skovbjerg Bakkeø. Den store 
geologiske variation skaber en helt særlig og meget varieret landskabsmosaik af heder, vådområder, skov og tør 
græsland. To ådale og Danmarks største koncentration af dynamiske indlandsklitter bidrager også til områdets 
store heterogenitet, som bl.a. rummer særlige naturtyper som sure overdrev og skovbevokset tørvemose. Foto: 
©Naturstyrelsen.

De danske naturnationalparker omfatter nogle  
af Danmarks mest enestående og værdifulde  
naturområder og indbyder til spændende 
naturoplevelser. Det er meningen, at natur- 
nationalparkerne samlet set skal rumme alle 
de vigtigste danske naturtyper, og de er på 
den måde med til at bevare dansk biodiversi-
tet og sikre vild natur langt ud i fremtiden. Der 
er indtil nu udpeget fem naturnationalparker, 
og to af dem er konfirmeret gennem en folke-
tingsbeslutning.
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Af Elmer Topp-Jørgensen, biolog

Grønlands regering (Naalakkersuisut) har i sommeren 2021  
vedtaget landets første biodiversitetsstrategi.  En strategi, der  
ifølge Naalakkersuisut skal sætte rammerne for en bæredygtig  
forvaltning af Grønlands biodiversitet og naturens ressourcer  
frem mod 2030. 

Strategien tager udgangspunkt i et grønlandsk natursyn, men  
inddrager også mål og anbefalinger fra internationale konventioner 
og aftaler som FN’s Verdensmål, Biodiversitetskonventionen,  
Arktisk Råd m.fl.

Grønlands første 
biodiversitetsstrategi

frem mod 2030
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Strategien er udviklet over fem overordnede målsætninger  
med relevans for den grønlandske samfundsudvikling. Mål som  
går på tværs af forvaltningssektorer (natur, fiskeri, fangst,  
miljø, sundhed, forskning m.m.).

Fem målsætninger skal sikre en robust og mangfoldig  
biodiversitet

1. Biodiversiteten skal beskyttes gennem relevant  
lovgivning og bæredygtig forvaltning.

2. De levende ressourcer skal udnyttes bæredygtigt.

3. Miljøtilstanden skal forbedres til gavn for  
naturen og menneskers sundhed.

4. Forskning, overvågning og brugerviden skal sikre  
et robust vidensgrundlag om arter og økosystemer.

5. Vores aktive deltagelse i internationalt samarbejde  
skal medvirke til sikring af Grønlands interesser og  
bidrage til den globale beskyttelse af biodiversiteten. 

Strategien præsenterer en række delmål, som er formuleret  
i generelle termer. Hvis Naalakkersuisut vil opfylde disse mål,  
kræver det derfor, at de enkelte forvaltninger iværksætter  
konkrete tiltag, der skal sikre en bæredygtig forvaltning af  
naturen til gavn for det grønlandske samfund og for  
biodiversiteten. 

”
Strategien er udviklet over fem  
overordnede målsætninger med  
relevans for den grønlandske  
samfundsudvikling”

 Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030 - fotocollage.
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Du kan læse Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030 her:

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20 
Files/Forskning/2021/Biodiversitetsstrategi%20Enkeltsider.pdf 

 
I regi af Biodiversitetskonventionen sigter man på at vedtage 
nye 2030-målsætninger i løbet af 2022. Grønlands biodiversi- 
tetsstrategi har forsøgt at inddrage nogle af de mål, der er og  
forventes at være på tegnebrættet i denne proces. Men om  
den nye grønlandske strategi adresserer alle nye 2030-mål, 
må tiden vise.

”
“Strategien tager udgangspunkt  
i et grønlandsk natursyn”

 Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030 - fotocollage.
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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. 
For studerende er kontingentet kun 50 kr.

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. Jo flere vi er, jo stærkere står vi også, når vi søger fonde 
om midler til vores projekter.

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

SÅDAN BLIVER  
DU MEDLIEM

mailto:info%40dzs.dk?subject=
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Many fish species are dependent on a healthy  
seabed. Here, we outline benefits that you 

may get from restoring habitats at sea.

Af  
Elisenda Casabona, University of Barcelona • Johan Mølgard  
Sørensen, DTU Aqua • Carl Baden, DTU Aqua • Océane Pirou,  
Universite de Brest • Florence Ghestem, Agrocampus Ouest 

Tim Wilms, DTU Aqua • Jeannet L. Bertelsen, DTU Aqua 
Bo Mammen Kruse, Foreningen Als Stenrev • Diarmuid O’Farrell,  

University of Manchester • Jon C. Svendsen, DTU Aqua

”
Now, don't suppose that there  
are only bare white sands at the  
bottom of the sea. No indeed!”

 Figure 1: Underwater marine forest. Most seaweed requires hard substrata to grow.  
 This forest is supported by a stone composed substrata. Picture taken by Martin Kielland.
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN KNEW THE 
FORESTS AND THE INHABITANTS AT SEA

Back in 1837, the well-known Danish poet, 
Hans Christian Andersen, published his  
famous tale “The little mermaid”. In the be-
ginning of the tale, H.C. Andersen introduces 
us to the underwater marine world and the 
biodiversity that dwells there by saying:

“Now, don't suppose that there are only bare 
white sands at the bottom of the sea. No in-
deed! The most marvelous trees and flowers 
grow down there, with such pliant stalks and 
leaves that the least stir in the water makes 
them move about as though they were alive. 
All sorts of fish, large and small, dart among 

the branches, just as birds’ flit through the 
trees up here. From the deepest spot in the 
ocean rises the palace of the sea king.”

We have not found the sea king’s palace yet, 
but Andersen’s marine life is still thriving 
down there. At least in some locations.

Unfortunately, in the Baltic Sea, for more than 
a century, extraction of rocks has been car-
ried out. The activities removed the forests 
at sea that Andersen referred to, because 
most seaweed does not make roots as bus-
hes and trees do on land. Instead, seaweed is 
dependent on attaching to hard substrates, 
like rocks, and grows from there. If you think 
about a big rock on land, you probably do not 

think about a thriving  forest on top of the 
rock. At sea, rocks create amazing forests - if 
enough sunlight reaches the rocks.

ROCKS AT SEA ARE IMPORTANT FOR 
MANY SPECIES
A stone (or rocky) reef is a structurally com-
plex habitat that rises from the seafloor. A 
stone reef involves hard substrata, going from 
cobble to boulder rocks. Structurally com-
plex habitats provide shelter for many fish 
species, especially in their juvenile phases.  
Boulder and cobble provide a favorable sur-
face for seaweed to attach and grow, creating 
an even more 3D structurally complex habi-
tat. The seaweed creates a marine forest that 
increases food availability for many species 
and provides a larger surface area to shelter 
or lay eggs on. Seaweed is also producing 
oxygen for other organisms to breathe.

Stone reefs are considered an essential fish 
habitat, because stone reefs are areas that 

support key life stages during the life histo-
ry of many species. For example, Atlantic  
cod (Gadus morhua) use stone reefs in 
their juvenile and adult stages to hide from 
predators, whereas Atlantic herring (Clupea  
harengus) may use stone reefs as spawning 
sites where fish eggs are attached to the  
vegetation. So stone reefs can act as shelter 
and spawning site simultaneously.

RESTORING COBBLE REEFS  
TO SUPPORT FISH

To determine the effects of restoring these  
habitats, a project from DTU Aqua has  
restored cobble reefs in Sønderborg Bay. 
These reefs consist of two rows of 11 mounts 
of cobble (each rock is up to about 30 cm in  
diameter) located in two different spots 
in the Sønderborg Bay: Dybbøl Mølle and  
Sønderskov. The restoration of the reefs was 
completed in January 2018. In total, three 
sampling campaigns have been carried out 

 
Figure 2: Atlantic cod (Gadus morhua) and Atlantic herring (Clupea harengus) may use reefs during different stages 
of their life cycle. Cod inhabit stone reefs as juveniles and adults, while herring may use the hard substrata and sea-
weed for their eggs. Photo: Bo Mammen Kruse from the organization Als Stenrev.

 Figure 3: Map of our sampling area. Each sampling site is color coded to indicate the nature of the seabed.

”
If you think about a big rock on land,  

you probably do not think about a thriving forest. 
At sea, rocks often create forests.”
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to assess how the reefs affect fish abun- 
dance and biodiversity; one sampling cam-
paign in Spring 2017 before the restoration, 
another campaign in Spring 2018 about four 
months after restoring the reefs, and lastly 
the most recent campaign in Spring 2021.

SUBMERGIBLE CAMERAS  
– OUR EYES IN THE SEA

We used a special kind of underwater came-
ras known as Baited Remote Underwater Vi-
deo Systems (BRUVS). BRUVS consist of a 
structure that supports both a camera and a 
bait bag. In our case, GoPro HERO® 3, 3+ and 
4 cameras were used. A mesh net containing 
500 g of Atlantic herring was used as a bait. 
The use of bait increases the number of fish 
seen in one recording as it attracts fish to the 
field of view, decreasing the needed samp-
ling effort (Figure 4). Lastly, BRUVS have a 
very limited impact on the surveyed habitat, 

 Figure 4: Baited Underwater Video Systems (BRUVS) used in our sampling campaigns. The camera (A) is attached 
  to the vertical pole and the bait bag (B) is attached at the end of the horizontal pole.

 Figure 5: Camera setup used for sampling in Sønderborg Bay in Spring 2021. Fieldwork activities include changing 
 camera SD cards and the batteries every day at sea.

because BRUVS only record fishes rather 
than capture them to count them later.

We surveyed three different types of habitats: 
restored reefs, natural reefs and sand bottom 
sites (Figure 5).

HOW DID ATLANTIC COD AND HERRING 
REACT TO THE RESTORATION?

We compared recorded data from 2017, be-
fore the reef restoration, and from 2018, after 
the reef restoration. The abundance of both 
Atlantic cod (G. morhua) and herring (C. ha-
rengus) was analyzed to document the reef 
restoration effects. We expected increased 
fish abundance after the restoration, because 
both species may rely on the reef habitats to 
complete their life cycle (Figure 2 + 6).

Our results showed increases in abundance, 
however, the changes were not statistically 
significant. The abundance of herring increa-
sed in all three investigated habitats (i.e. re-

”
Nowadays, stone reefs are listed as a protected habitat  
for many marine species in the Natura 2000 network  

and rock extraction is not allowed anymore.”

stored reefs, natural reefs and sand bottom 
sites). The abundance of Atlantic cod in-
creased in restored reef sites and decreased 
in sand bottom sites. However, none of the 
changes were statistically significant.

As both Atlantic cod and herring may use 
cobble reefs during their life cycle, we expec- 
ted significant increases in the abundances. 
The lacking effects of the restored cobble 
reefs are probably explained by the absent 
seaweed communities on the reefs when 
we investigated the reefs in 2018. During the  

data collecting, the reefs were just four 
months old and there was no diverse  
seaweed community growing on the reefs 
(Figure 7).

WE COLLECTED NEW DATA IN 2021 TO 
FURTHER TEST THE EFFECTS OF THE 
COBBLE REEFS

This year 2021, we carried out a new sampling 
campaign. From the 2021 underwater vide-
os, it is clear that the seaweed community is 
more developed now, as even large sugar kelp  
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”
Marine life is threatened, and we need to act now.  

We cannot let another 180 years go by.”

 Figure 6: Atlantic Cod (Gadus morhua) being recorded on a reef. Atlantic cod is a schooling species. 
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(Saccharina latissima) was observed. With 
this encouraging evidence of the reef status,  
we expect to see greater effects of the  
restored cobble reefs in terms of fish abun-
dance and biodiversity. We are now analyzing 
hundreds of underwater video recordings 
from Spring 2021. 

A long time ago, H.C. Andersen noticed life at  
sea and he described abundant life in marine 
forests. Since then, marine ecosystems have 
been exposed to serious stressors including 
overfishing, bottom trawling, eutrophication 
and rock extraction. Unfortunately, it took  
decades until we realized the importance of  
stone reefs. Nowadays, stone reefs are listed  

as a protected habitat for many marine spe-
cies in the Natura 2000 network and rock 
extraction is not allowed anymore.

We know that many human activities are 
detrimental to life at sea, and we are in-
creasingly realizing that we can reverse the  
negative impacts. By protecting marine areas, 
eliminating serious stressors, and restoring 
marine habitats, we can recover the thriving 
and diverse marine wildlife. Marine life is thre-
atened, and we need to act now. We cannot 
let another 180 years go by. If we take action 
and reverse recent changes, the marine life 
that H.C. Andersen observed may recover 
and continue to thrive.

”
If we take action and reverse recent changes,  
the marine life that H.C. Andersen observed  

  may recover and continue to thrive.”

 Figure 7: Habitat restoration. Pictures of how the seabed changed across four years. In 2017, the seabed mainly  
 consisted of sand and no rocks or stones. In January 2018, the cobble reef restoration was carried out. In Spring 
 2018, seaweed colonization slowly started. In Spring 2021, a marine forest was developing.
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LINKS

https://www.youtube.com/watch?v=BZMyaPbXzDM&ab_ 
channel=DTUAquaBroadcast

https://www.youtube.com/watch?v=CizuF4fN1C0&ab_ 
channel=CoastalEcology

https://www.youtube.com/watch?v=7Tj2zVboQyA&ab_ 
channel=DTUAquaBroadcast

Spring 2017

Spring 2018

Winter 2017

Spring 2021
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Formålet med konferencen er at skabe mulig-
heder for vidensdeling blandt citizen science 
interessenter, bl.a. forskere, praktikere, beslut-
ningstagere og befolkningen, omkring prakti-
ske erfaringer, forskningsresultater, idéer og 
nytænkning. Citizen science er ofte tværfag-
lig og i mange tilfælde international, hvilket 
konferencen også vil være. 

Citizen science som et tværfagligt område 
viser stort potentiale som et redskab til at 
fremme videnskabelig forskning, øge offent-
lighedens deltagelse i forskning og styrke 
borgernes indflydelse i deres hverdag. Citi-
zen science inkluderer mange forskellige ini-
tiativer og aktiviteter lige fra crowdsourcing, 
hvor borgerne indsamler og analyserer sto-
re mængder data, til diskussioner og beslut-
ningsprocesser, hvor borgerne deltager aktivt 
i den videnskabsrelaterede politikudformning. 
Denne konference inviterer alle interessenter 

International 
Citizen Science

Af Gitte Kragh, biolog

konference 
i Danmark

inden for citizen science til at mødes for at 
vise, hvor forskellige, nytænkende og enga-
gerende citizen science projekter kan være.

Som optakt til konferencen afholder Aarhus 
Universitet, i samarbejde med Forskningens 
Døgn og Science Museerne - Steno Museet, 
en Borgerdag søndag den 24. april 2022 på 
Steno Museet i Aarhus. På Borgerdagen kan 
alle dukke op, ganske gratis, afprøve forskel-
lige citizen science projekter og få en snak 
med forskerne bag projekterne. Der vil være 
forskellige aktiviteter i løbet af dagen, som 
alle kan deltage i. 

Læs mere om konferencen, eller tilmeld dig 
her: https://conferences.au.dk/citsci2022. 
Konferencen er finansieret af Novo Nordisk 
Fonden. 

Læs mere om Borgerdagen, og hvis du står 
for et citizen science projekt, kan du tilmelde 
dit projekt til dagen, her: https://conferences.
au.dk/citsci2022/open-citizens-day. Borger-
dagen er finansieret af Forskningens Døgn.

”
Denne konference inviterer alle interessenter 

inden for citizen science til at mødes for  
at vise, hvor forskellige, nytænkende og  
engagerende citizen science projekter  

kan være."

KONFERENCEN 'ENGAGING CITIZEN SCIENCE' FINDER 
STED PÅ AARHUS UNIVERSITET DEN 25.-26. APRIL 2022.

 Folk og netværk samarbejder og erfaringsudveksler 
internationalt. Tegning: Fritz Ahlefeldt.
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GBIF 20 år
For 20 år siden, i 2001, blev GBIF – Global Biodiversity  
Information Facility officielt etableret via et Memorandum of 
Understanding mellem de deltagende lande, heriblandt Danmark. 

GBIF er et internationalt netværk og en datainfrastruktur fi-
nansieret af lande og organisationer verden over og har til 
formål at give enhver, hvor som helst, åben adgang til data 
om alle typer liv på Jorden. I dag er GBIF nået op på at dele 
næsten 2 mia. biodiversitetsdata på sin portal www.gbif.org.

GBIF-netværket af deltagende lande og organisationer  
arbejder via deltager-knudepunkter, de såkaldte nodes, som 
er koordineret gennem GBIF-sekretariatet i København. GBIF 
giver de dataholdende institutioner rundt om i verden fælles 
standarder og open source-værktøjer, der gør dem i stand til 
at dele information om, hvor og hvornår arter er blevet fundet.  
Denne viden stammer fra mange kilder, inklusive alt fra mu-
seumseksemplarer indsamlet i det 18. og 19. århundrede til  
geotaggede smartphone-billeder delt af amatør-naturforskere  
i de seneste dage og uger.

GBIF-netværket samler alle disse kilder gennem brug af data- 
standarder, såsom Darwin Core, som danner grundlaget for 
hovedparten af GBIF.orgs indeks over hundreder af millioner 
af artsforekomst-registreringer. Dataholderne giver åben ad-
gang til deres datasæt ved hjælp af maskinlæsbare Creative 
Commons-licens-betegnelser, hvilket giver videnskabsmænd, 
forskere og andre mulighed for at anvende disse data i hund-
redvis af peer-reviewede publikationer om året. Mange af  
disse analyser – som dækker emner fra virkningerne af klima- 
ændringer og spredning af invasive arter og fremmede  
skadedyr til prioriteter for bevarelse og beskyttede områder, 
fødevaresikkerhed og menneskers sundhed – ville ikke være 
mulige uden dette.

GBIF’s danske knudepunkt er DanBIF – Danish Biodiversity  
Information Facility (https://danbif.dk/), som har sekretariat  
på Statens Naturhistoriske Museum, dør om dør med GBIF- 
sekretariatet. DanBIF har indtil nu formidlet over 47 mio. biodi-
versitetsdata til GBIF. (Alle tal i dette indlæg er fra nov. 2021).

Af Lotte Endsleff, biolog

 Figur 1: På GBIF-portalen deles næsten 2 mia. biodiversitetsdata i over 
 63.000 datasæt fra over 1.700 institutioner i mange lande. 

 Figur 2: Biodiversitetsdata formidlet fra Danmark omfatter arter fundet  
 i det meste af verden.

”
Denne viden stammer fra mange kilder, 

inklusive alt fra museumseksemplarer til  
geotaggede smartphone-billeder"
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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 (https://dzs.dk/category/habitat/). Her vil vi gerne frem-
hæve nogle numre, som indeholder artikler, der er beslægtede med 
artiklerne i dette nummer. Fortsat god læselyst!

HABITAT #23 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-23/):

Et årti med strandede hvaler 2010-2020 (side 6)

Citizen Science Nyt (side 46)

HABITAT #22 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-22/)

Håb i biodiversitetskrisen (side 6)

Et liv i naturens tjeneste (side 20)

Hvad kan nature-based solutions gøre for naturbevarelse? (side 32)

Stenrev (side 48)

HABITAT #19 (HTTPS://DZS.DK/HABITAT-19/)

Økonomi og biodiversitet (side 6)

IPBES – En science-policy platform under FN om biodiversitet og 
økosystemtjenester (side 12)

Økosystemtjenester – et populært men omdiskuteret koncept (side 19)

Bør et økosystem kun bevares, hvis det har økonomisk værdi? (side 29)

Økosystemtjenestebegrebet set fra et økonomisk perspektiv (side 32)

Økosystemtjenester skal omsættes til merværdi (side 38)

Miljøfremmede stoffer truer tandhvalernes overlevelse (side 40)




