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Nye dyr i Danmark
Fremtiden er svær at spå om, men der er mange forskere der har teorier omkring 
hvad vi har i vente. I fremtiden skal vi f.eks. vende os til, at vejret ændre sig, der 
kommer flere kraftige regnskyl og flere dage med temperaturer over 25 grader. I 
Danmark er vi steget med mere end en halv grad over gennemsnittet for de seneste 
100 år. 

Et ændret klima vil føre flere nye insektarter og dyr til landet og siden år 2000 er 
da også mere end 500 nye dyrearter kommet til Danmark, - en stigningen der ser 
ud til at fortsætte. 

Det er svært at vide om man skal være begejstret over denne berigelse af sjakaler, 
mårhunde, gribbe og ulve, når ca. en tredjedel af alle Danmarks ca. 32.000 arter af 
planter, dyr og svampe er på den danske rødliste. Mennesket har gennem de seneste 
århundrede medført, at arters risiko for at uddø er blevet væsentlig større.

Mere end nogen sinde er begrebet “survival of the fittest“ kommet på banen. Når 
livsbetingelserne forandret sig, er evnen til at tilpasse sig, den eneste mulighed for at 
artens overlevelse får bedre odds. Vil alle niche-dyr så uddø og vil de virkelig tilpas-
ningsdygtige dyr blive udbredt på hele jorden ?

God læselyst og stof til eftertanke :)

 Sabine Jensen
    Temaredaktør
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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk 
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 

foreningens mål og virke samt links til  
naturvejledere og naturskoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt over  
kurser, der udbydes af naturvejledere.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt. 

Bladet indeholder artikler og  temastof om 
naturformidling, debat, nyheder og »Tips og 
Tricks«, der er relevante for naturvejledere i 
hverdagen. 

Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der 
foregår på naturformidlings-området rundt 
om i landet og give det videre til medlem-
merne via bladet. 

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejledere i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid. 

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup 

  Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand) formand@natur-vejleder.dk  ..............30624542
Bjarke Birkeland  bb@visitaqua.dk  ...............................20904618
Rikke Skriver Vesterlund  vesterlundnatur@gmail.com  .............23472709
Sabine Jensen  sj@levendehistorie.dk  .......................2168 1362
Michael Boon Pedersen  michaelboonpedesrsen@outlook.dk  .2047 7155
Mette Millner Raun 34390@ishoj.dk .................................2135 4368
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................20571004
Frank Olesen froles@buf.kk.dk  ...............................2777 0294
Sam Bøgesgaard Sørensen naturvejleder@sonderskov.dk  ...........7538 3866

Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155

Medlemsskab og adresseændring:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 

Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 

Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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19.-21. april  -  Amager
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Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Det   er endnu koldt, vådt og ru-
skende udenfor…ikke nogen ”rigtig vin-
ter”, men blot et laaaaangt efterår der 
startede i oktober og sjældent byder på 
hverken frostgrader og smukke sneland-
skaber, og dermed måske mest appelle-
rer til indendørs sysler, med gode bøger, 
snittekniv eller andet meditativt værk-
tøj…

I skrivende stund, som er en sen af-
tentime, har jeg anbragt mig foran hu-
sets brændeovn med en god kop kaffe 
og en velstoppet pibe. Hunden har lagt 
sig tungt ovenpå mine fødder, og situa-
tionen giver god plads til at lade tanker-
ne flyve i takt med fingrenes tasten…

Årets første leder er altid sjov at skri-
ve, for dels er der et interessant år at se 
tilbage på – et år hvor vi som forening 
har udviklet os, og hvor vi som bestyrel-
se har arbejdet intenst med såvel mulig-
heder som med udfordringer, og dels er 
der et helt nyt og spændende år at se 
frem mod… Spændende fordi der nu 
ligger en evalueringsrapport på natur-
vejlederordningen i Danmark. Evalue-
ringen blev færdig i efteråret, og er med 
sine konklusioner og bemærkninger in-
teressant læsning. Rapporten viser at 
store dele af befolkningen kender deres 
lokale naturvejledere godt, og derigen-
nem får gode oplevelser – men den af-
slører også at vi som ordning har en 
masse spændende og uudnyttet poten-
tiale i forhold til ny og allerede eksiste-
rende målgrupper. Det er noget jeg per-
sonligt ser frem til at dykke længere ned 
i, og sammen med vores samarbejds-
partnere i Friluftsrådet og SVANA, ud-
folde så det får den fornødne opmærk-
somhed og støtte blandt 
beslutningstagere og arbejdsgivere. Har 
du ikke læst rapporten endnu, så find 
den på foreningens hjemmeside.

Alle netværk – såvel de regionale som 
de tematiske – er foreningens ansigt og 
synlighed eksternt. Derfor er det vigtigt 
at netværkene får den nødvendige støtte 
og support, som er nødvendig for den 
fortsatte udvikling. Naturvejledere har – 
som alle andre mennesker – behov for 
løbende inspiration og efteruddannelse 
for at bevare professionalisme og mom-
entum. Derfor er efteruddannelsestil-
bud et tema vi vil forsøge at sætte øget 
fokus på de kommende år.

For nyligt afholdt bestyrelsen møde 
med Internationalt udvalg og har også 
afholdt et visionsseminar for deltagere i 
de regionale netværk. Formålet er at 
sikre en tættere dialog mellem bestyrel-
se og netværk, men også at få konkrete 
bud på hvilke indsatsområder og sam-
fundstendenser vi som forening skal 
udfordre og prioritere. Resultatet af dis-
se møder glæder vi os til at præsentere 
på årets generalforsamling.

Planlægning og program for årskonfe-
rencen kan du læse om andet steds i 
bladet, men jeg vil gerne benytte lejlig-
heden til at gøre opmærksom på at der 
– også i år – er mulighed for at interes-
serede kandidater kan komme med om 
bord i foreningens bestyrelse. Vil du 
vide mere om arbejdet, eller har du lyst 
at være med, så kontakt bestyrelsen for 
yderligere informationer.

I Maj måned deltager en del naturvej-
ledere i Naturmødet i Hirtshals i dagene 
18.-20.maj. En gruppe naturvejledere i 
det nordjyske er allerede i gang med at 
koordinere vores synlighed, og vi har af-
talt med Friluftsrådet at vi sammen med 
dem vil præsentere naturvejledningens 
mangfoldighed for de fremmødte. Har 
du planer om at deltage, eller har du lyst 
til at bidrage, så hold øje med vores ny-
hedsbreve hvor der jævnligt blive orien-
teret om planer og muligheder. 

Maj måned er også højsæson for Krib-
le Krable, som i år starter helt nye tiltag, 
og bl.a. indleder samarbejde med folke-
skole og studerende for at få naturvej-
ledningen endnu mere på banen. Det er 
mit håb, at I alle vil holde jer orientere-
de om projektets mange faser og mulig-
heder, og naturligvis byde jer til når der 
opfordres til det. 

Det er ligeledes mit håb, at rigtig man-
ge naturvejledere – også i år – vil være 
med til at profilere Naturens Dag. Vi har 
intensiveret samarbejdet med DN og 
Friluftsrådet for at synliggøre de mange 
lokale aktiviteter der enten bæres eller 
understøttes af naturvejledere – så bak 
op, og byd jer til – også her J

På gensyn derude

                            Peter Baloo Laurents
                                                                 Formand
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Der sker meget i den danske 
natur i disse år. Det vildeste er 
vel at ulven er genindvandret, 
199 år efter at vi fik gjort kål 
på den sidste vilde ulv i Dan-
mark. 

Det er også vildt at vi har fået bæveren 
tilbage. At den er udsat af mennesker 
gør ingen forskel for pilekrat, vandløb 
og bævere. Dådyr og krondyr er i stadig 
fremgang, og de store fugle er kommet 
tilbage: Havørn, kongeørn, fiskeørn, rød 
glente, vandrefalk – arter som vi tidlige-
re knapt turde drømme om, ses nu igen 
yngle i dansk natur. Men der er slanger i 
paradiset. Mærkelige arter, som vi ikke 
rigtig ved hvad vi skal stille op med: 
Guldsjakal, sumpbæver, muntjak, mår-
hund, vandremusling, signalkrebs, ame-
rikansk mink, gåsegrib og dræbersnegl. 
Det er dyr som vi ser på med skepsis, 
fordi vi opfatter dem som fremmede. 
Men hvem er egentlig fremmed? I mit 
boligkvarter blev vi forrige år invaderet 
af et knopsvanepar med 5 store ællinger, 
som åd æblerne i haverne og oversked 
kvarterets grusstier. Der var delte me-

ninger om hvorvidt knopsvaner har 
indfødsret i en tæt-lav forstadsbebyggel-
se.

Når vi taler om menneskeskabte skel, 
så giver det ingen mening at tage Dan-
marks grænser bogstaveligt. Danmark 
er en del af en større biogeografisk regi-
on med tilhørende geologi, klima og hi-
storie. Det betyder at færre arter kan de-
fineres som fremmede. Selvom vi har 
bidraget til dådyrets og dræbersneglens 
spredning til Danmark, så hører de fak-
tisk til i vores del af verden. Det samme 
gælder naturligvis vildsvin, ulv og guld-
sjakal, selvom vi var mange som lige 
måtte knibe os i armen og google sjaka-
len, da den dukkede op i Danmark som 
trafikdrab. Det fortæller også en historie 
om den fremmedgjorthed man kan ud-
vikle overfor sin natur, når man vokser 
op i et kulturlandskab, hvor vi menne-
sker har gjort kål på mange af de store 
dyr for længe siden. Hvis man virkelig 
vil have en på opleveren, kan jeg anbe-
fale at google ”Chauvet cave” som ligger 
i det sydlige Frankrig og rummer 35.000 
år gamle hulemalerier fra isfri landska-
ber under den seneste istid. Hvor mange 
danskere er mon klar over at huleløver, 

Nye dyr i den 
danske natur

Af Rasmus Ejrnæs
Seniorforsker i biodiversitet
Institut for Bioscience
Aarhus Universitet
Rasmus@bios.au.dk
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elefanter og næsehorn egentlig bør be-
tragtes som hjemmehørende i vores del 
af verden? Set i det perspektiv er dræ-
bersneglen en beskeden udfordring, og 
man kunne nogle gange ønske at dan-
skerne havde større ting at bekymre sig 
om.

Men hvad så med ægte fremmede dyr 
som muntjak, mårhund og sumpbæver? 
Før man udruller det store artilleri, er 
der nogle ting man burde overveje. For 
det første findes der allerede mange ind-
slæbte arter i Danmarks natur, og fler-
tallet af disse udgør ikke noget væsent-
ligt problem for nogen, så hvilke af 
arterne er mon reelle trusler mod andre 
arter? Erfaringerne fra nabolande er at 
mårhunden ikke er noget synderligt 
problem. For det andet, så er invasioner 
af sådanne nye arter ofte symptom på 
nogle andre og vigtigere udfordringer. 
Måske har vi skabt eller efterladt en tom 
niche, som denne art kan udnytte, eller 
måske mangler de naturlige processer 
som måske kunne inddæmme arten og 
modvirke dens dominans?

Måske kunne sunde bestande af ulve 
og los være med til at regulere nogle af 
de fremmede pattedyr? Måske er 

muntjak i virkeligheden en genial lille 
planteæder til et tæt befolket kultur-
landskab som det danske? Store dyr som 
elge, bison, vildhest og vildokser funge-
rer næppe uden et hegn som kan holde 
dem ude af dyrkede marker og veje. 
Men måske muntjak, bæver, kanin og 
vildsvin? I England medvirker kaniner 
bl.a. til at opretholde store strækninger 
med artsrigt kalkgræsland. Det er svært 
at udelukke at nogle af de nye fremmede 
dyr vil kunne udvikle sig invasivt, men 
selv hjemmehørende arter kan skabe 
konflikter.  Landbruget er helst fri for 
vildsvin og har også en smertetærskel 
for krondyr og bramgæs. Fiskerne er 
kede af skarven. Midt i vores selvretfær-
dige kamp mod de onde fremmede arter 
er det let at glemme, at det klogeste vi 
kan gøre for at få en rig natur i Dan-
mark ikke er at styre og pleje og be-
kæmpe naturen, men snarere at overla-
de noget mere plads til naturens egne 
processer.

 o
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I 2012 blev der fundet en ulv i 
Thy. Her er beretningen om 
optakten til fundet samt øjen-
vidne-fortællingen om fundet.

Der var i løbet af efteråret 2011 og hen 
over sommeren 2012 kommet en del 
meldinger til Naturstyrelsen om et stort 
hunde-lignende dyr, som folk havde set 
rundt om i Thy - især mellem Klitmøller 
og Hanstholm. 

Den 6. oktober fotograferer Karl Emil 
Andersen dyret i Hanstholm reservatet. 
Han går dog stille med dørene og bille-
det kommer først frem i offentligheden, 
da en gruppe ornitologer fotograferer et 
hundelignende dyr fra Fugletårnet i 
Vilsbøl det er kim frost der er den heldi-
ge dom får dyret i søgeren d. 14 oktober. 
Dyret er meget langt væk og derfor er 
billedkvaliteten ikke god. Kim frost of-
fentliggør billedet og hurtigt reagerer 
forsker Mogens Trolle fra Århus Univer-
sitet.

Han var ret sikker på, at det kunne 
være en ulv og ville derfor gerne opsæt-

te en række vildtkameraer i Hanstholm 
Vildtreservat. Det fik han lov til i samar-
bejde med medarbejdere fra Natursty-
relsen.

Kameraerne, der blev opsat, var af æl-
dre dato, af den slags med filmruller i, så 
de skulle tjekkes jævnligt for udskift-
ning af film. For at lokke det pågælden-
de dyr inden for kameraets rækkevidde 
skulle der lægges lokkemad i nærheden 
af kameraet i form af sardiner i olie.

Det er her, jeg som skovløber og na-
turvejleder kommer ind i sagen om ul-
ven.

Efter at kameraerne var sat op, skulle 
de tjekkes en gang om ugen. Dette ar-
bejde forestod vildtkonsulent Tommy 
Hansen og jeg. Især i starten, kom der 
mange billeder ind på kameraet, da ka-
meraerne var stillet op i det åbne land-
skab med lokkemad foran, så krager, 
musvåger og ravne havde en fest foran 
kameraet. To kameraer var stillet ved 
krondyr-veksler, så de gav mange fine 
billeder af slanke krondyr-ben. 

Efter en lille justering, hvor lokkema-
den blev flyttet ind under nogle buske 

Af Henrik Bak
skovløber/naturvejleder ved 
naturstyrelsen Thy.

Thy ulven
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og kameraerne flyttet en smule, kunne 
en film holde en hel uge. Det var dog 
stadig alt andet end ”dyret”, der blev fo-
tograferet. 

Vi bestemte, at udvide undersøgelsen 
til også at kigge efter ådsler og måske 
forsøge at indsamle noget dna.

Fredag den 16. november skulle jeg 
kigge til kameraerne. Jeg havde tjekket 
de første stykker og jeg var nu kommet 
ud til det kamera, som var placeret, hvor 
ornitologerne havde fotograferet ”dyret” 
i oktober. Kameraet stod ude i klitten, 
og jeg skulle uden om en lille skov, for 
at komme derud. Da jeg runder hjørnet 
af skoven, letter der en ørn 100 m. nede 
langs kanten af træerne. Jeg bestemmer 
mig til at kigge, om der skulle ligge et 
ådsel. Det gjorde der ikke. Den direkte 
vej videre mod kameraet var over en sø. 
Derfor valgte jeg, trods en mindre om-
vej, at gå langs skoven.

Efter at have gået små 100 meter så jeg 
en pæn stor ”hund” under en bjergfyr. 
Umiddelbart lå den og sov. Jeg stod helt 
stille og tænkte mange tanker på meget 
kort tid. Jeg overvejede et splitsekund, 
om dyret skulle have et dask af kameraet 
eller kikkerten, hvis den skulle vise sig 
at vise sig at være af den gnavne slags.   

Jeg kneb øjnene sammen og kunne nu 
se, at ”dyret” vist sov meget tungt, for jeg 
så maddiker kravle ud af næsen på den. 
Jeg åndede lettet op, farlig var ”dyret” 
vist ikke.

Jeg fik dyret trukket ud og ringet til 
vildtkonsulenten. Han var nu i starten 
lidt skeptisk, troede vist, at det var end-
nu en af mine røverhistorier. Men da jeg 
sendte ham billedet, var han ikke sen til 
at komme og hjælpe med at få dyret 
kørt til dyrlæge. Her blev det scannet 
for chips uden resultat. Dyrlægen var 
noget betænkelig ved at udtale sig om, 
hvad det var vi havde fundet. Men sik-
kert var det en den havde et velvoksent 
tandsæt.

Dyret blev frosset ned og vi måtte 
vente til mandag morgen, før vi kunne 
gøre mere. 

Dyret blev obduceret på DTU Veteri-
nærinstituttet af Tim Kåre Jensen.

Nu var historien ude i offentligheden 
og der var naturligvis stor interesse for 
sagen.  Det blev derfor bestemt, at ob-
duktionen skulle vises på tv.

Det viste sig, at ”dyret” var død af en 
tumor i halsen, formodentlig forårsaget 
af et sår, som var betændt og dermed 
ikke havde kunnet trække vejret ordent-
ligt og ikke kunne jage. Den vejede 35 
kg og var meget afmagret.

Efterfølgende blev dyrets dna tjekket 
og det viste sig at det var en ulv. V.h.a. 
det tyske dna register, kunne det be-
stemmes, at ulven var fra ”Milkel-ko-
plet” fra Sachsen. I Tyskland havde man 
flere dna-spor af ulven, som havde begi-
vet sig den lange vej til Thy. Der var så-
gar billeder af ulven som hvalp. 

Det skulle altså vise sig, at trods min 
store skepsis, så var der altså kommet 
ulv til Thy. Hvem skulle have troet at en 
fredelig skovløber en dag skulle stå an-
sigt til ansigt med en ulv her i det stor-
slåede Thy? Jeg havde i hvert fald ikke.

 o
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Af Mogens Trolle
Cand.scient., zoolog med  
speciale i pattedyr,  
forskningsformidler på  
Statens Naturhistoriske  
Museum,  
hovedforfatter til hjemme
siden ulveidanmark.dk 

Statens Naturhistoriske  
Museum, Københavns Univer-
sitet har været engageret i  
ulveforskning i over ti år. Nu 
har museet netop lanceret en 
ulvehjemmeside, www.ulve-
idanmark.dk, der indeholder 
en omfattende gennemgang 
af, hvad videnskaben ved om 
ulven, både overordnet og i 
Danmark. Her en FAQ om  
ulvene i Danmark af  
hjemmesidens hovedforfatter. 

Hvad ved vi om de danske ulve i dag? 
De nyeste DNA-undersøgelser foretaget 
af DCE - National Center for Miljø og 
Energi, Aarhus Universitet i samarbejde 
med Senckenberg-instituttet i Tyskland 

(der huser det tyske ulve-DNA-register) 
og Statens Naturhistoriske Museum 
bringer det samlede antal ulve registre-
ret med DNA i Jylland siden 2012 op på 
fire. Alle fire har været hanulve. Den 
første ulv, Thy-ulven, der blev fundet 
død i Thy Nationalpark i november 
2012, stammede fra Milkel-koblet i del-
staten Sachsen i Østtyskland og var om-
kring 3,5 år gammel, da den døde. En 
anden af ulvene, hvis DNA er blevet 
fundet flere gange i Midtjylland, viste 
sig at være en halvbroder til Thy-ulven 
med samme moder, men en anden fa-
der. De resterende to hanner såvel som 
Thy-ulven var tidligere blevet DNA-re-
gistreret i Slesvig-Holsten. Den 22. fe-
bruar 2017 publicerede Naturhistorisk 
Museum i Århus og Aarhus Universitet 
overbevisende indicier for et ulvepar i 
Vestjylland. Hvis det er tilfældet, så er 
det realistisk, at parret får unger til 
april/maj i år. 

FAQ om ulve  
i Danmark
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Hvorfor kommer ulvene til Jylland?
I 1970’erne var ulvens udbredelse i 
Europa begrænset til områder i Syd- og 
Nordøsteuropa, men i de seneste årtier 
har arten virkeligt gjort comeback. Ul-
vebestanden er voksende mange steder 
på kontinentet, og ulven er genindvan-
dret til Sverige, Norge, Frankrig, 
Schweiz, Østrig, Tyskland, Belgien og 
Holland. I år 2000 ynglede ulven for 
første gang i Tyskland i ca. 150 år. Siden 
da er det gået stærkt. Bestandsopgørel-
sen fra 2015/16 talte 46 ulvekobler, 15 
ulvepar og 4 enlige territoriehævdende 
ulve i landet. I Slesvig-Holsten har man 
fra og med 2007 DNA-registreret 12 ul-
veindivider (hvoraf de 11 var hanner). 
Så at der også kom ulve til Jylland, var 
kun et spørgsmål om tid.  

Hvorfor ser vi kun enlige ulve i Jylland? 
Det er sjældent, at ulve i Europa migre-
rer i par eller flokke. Så de ulve, der 
kommer til Jylland i disse år, er enlige 
yngre individer, som foretager det, man 
kalder en langdistancespredning fra 
Tyskland. Stort set alle unge ulve af beg-
ge køn forlader deres forældres territo-
rium, typisk i en alder af 10-24 måne-
der, og søger efter et sted selv at kunne 
få territorium og finde sig en mage. 
Nogle af disse unge ulve begiver sig ud 
på en langdistancespredning på mange 
hundrede kilometer, nogle gange endda 
over 1.000 km, og kan bevæge sig langt 
ind i og slå sig ned i ulvetomme områ-
der såsom Jylland. Så første skridt i ret-
ning af at få en egentlig ulvebestand i 
Jylland er, at par møder hinanden i Jyl-
land og begynder at yngle. 

Kan ulven leve i det danske kulturlandskab?
Ulven bliver ofte forbundet med store, 
ubeboede vildnisområder, men den er 
et af verdens mest tilpasningsdygtige 
pattedyr og klarer sig fint i menneskepå-
virkede landskaber. Således lever der i 
Europa i dag omkring 10.000 ulve i kul-
turlandskaber. Flere udenlandske ulve-

eksperter har vurderet, at det  
jyske mosaiklandskab med 

dets rige hjortebestande er  
et glimrende sted for 

ulve at leve. 

Fotos:

Modsat side: Europæisk ulv 
med hjort. Hjorte vil udgøre 
langt størstedelen af ulvens 
kost i Jylland, formodentlig 
over 90%. Foto: Shutterstock. 

Denne side øverst: Ulv ved 
hjortekadaver fotograferet 
med fotofælde i Ulfborg, Vest
jylland den 9. oktober 2016. 
Foto: Ulvetracking.

Denne side nederst: Europæisk 
ulvepar. Ulve spreder sig sjæl
dent i par eller kobler, så det 
vil være enlige, unge strejfere, 
der kommer til Jylland fra 
Tyskland. Foto: Shutterstock. 

Hvad vil ulven leve af i Danmark?
Ulven er højt specialiseret i at jage hov-
dyr såsom hjorte og vildsvin. Den kan 
også tage mange andre pattedyr som 
hare, bæver, ræv, grævling og smågna-
vere, men hovdyr udgør typisk langt 
størstedelen af kosten. Eksempelvis ud-
gør vilde hovdyr i Tyskland 96% af ulve-
nes fødemængde, i Polen 87% og i Sve-
rige/Norge 97%. I Jylland må vi 
forvente, at hjorte vil udgøre langt stør-
stedelen af ulvenes kost; formodentlig 
over 90%. Rådyret vil givetvis være det 
byttedyr, der udgør den største procent-
del af ulvenes kost, efterfulgt af kron-
hjort og derefter dådyr. Og der er mas-
ser af føde til ulvene i Jylland med dets 
store og voksende hjortebestande. For-
årsbestanden af rådyr på landsplan esti-
meres til at være 300-400.000, og ifølge 
en opgørelse fra 2015 huser Jylland hhv. 
22.620 kronhjorte og 9.505 dådyr.

 o 
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I 2010 startede den daværen-
de Skov- og Naturstyrelse i en 
fælles skandinavisk indsats 
mod mårhunde, med EU lan-
dene Sverige og Finland. 

Formålet med indsatsen er at hindre 
yderligere spredning og indvandring af 
den invasive art, over landegrænserne 
nord om den Botniske bugt og sydfra 
via Tyskland. Norge kom også med i 
indsatsen, dog på egen finansiering, idet 
EU- landene havde søgt om midler gen-
nem et LIFE projekt. Projektet var søgt 
og startet, med svenskerne ved roret, da 
Danmark kom med. Tyskland er pt. 
ikke med i projektet.

Hvad er det så for et dyr vi stadig slås 
med?- Og hvorfor vil vi ikke have den i 
danske natur? Disse spørgsmål er blandt 
de typiske blandt mange vi får, når vi er 
ude for at fange mårhunde og i den for-
bindelse er oppe og banke på døren for, 
at få lov til at gå ind på anden mands 
areal, med fangst for øje.

Historik
Rusland manglede pelsdyr, og i 1928 og 
frem til 1954 blev der udsat 9200 mår-
hunde i den Europæiske del af Rusland. 
Disse dyr trivedes og spredtes hurtigt 
begge veje rundt om den botniske bugt 
til Polen og Finland. I dag er der en pro-
duktion på en million mårhunde om 
året i Finland! Mårhunde trives ved 180 
graddage og kommer ikke nord for po-
larcirklen.

Fra Polen så den først mårhund, til 
hele landet var mættet med mårhunde, 
gik der kun 15 år!

Mårhunde kaldes af Svenskerne for 
den asiatiske vandræv, og det er egentlig 
en rimelig god beskrivelse. Der er altid 
ferskvand, og der er altid noget ”langhå-
ret” uspoleret våd natur i forbindelse 
med dens ”home range”. Den har intet 
territorium og accepterer derfor andre 
mårhunde i dens nærområde. Mængden 
af mårhunde i et geografisk område af-
hænger af føde og skjul. Det værste 
kendte scenarie er Finland, hvor der er 
talt op til 300 mårhunde på 1000 ha. Til 
sammenligning er der ca. 10-14 rævepar 
pr. 1000 ha i Danmark.

Af Brian Kjølhede Jensen 
Skovløber / naturvejleder
Vestjylland Arealforvaltning 

Mårhund 

12
NATUR vejleder  •  26. årg.  •  nr. 1  •  2017 



Niels Peter Jensen, Skjern med to mårhunde fanget i 
den østlige del af Skjern Enge, november 2015.

Foto: Brian Kjølhede Jensen.
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Mårhundens opholdssteder
Der er stor forskel på opholdssteder for 
mårhunden, om det er forår, sommer, 
efterår eller vinter. Forår er i nærheden 
af vintergraven indtil frøerne kommer 
frem, og vegetationen vokser dem over 
ørerne. Derefter går de i moserne eller 
rørskovene. Efter at have opholdt sig i 
rørskovene og moserne går de i rapsen 
og majsen indtil høsten, hvor de så igen 
går i mosen eller tagrør igen og efterføl-
gende gravene. Det vil groft sagt sige, at 
de opholder sig på næsten alle tænkelige 
arealer i landet set over et år.

Fangst af mårhunde
Mårhunden lever som sagt i parforhold 
livet igennem, men skulle en mage fald 
bort, venter de ca. en uge og begynder så 
at lede efter den. Findes den ikke, van-
drer den ca. 20 km pr. nat i deres søgen 
efter kærlighed. Det er dette vi udnytter 
ved mårhunden, når vi skal fange dem.

Judasdyr
Metoden vi bruger er ikke en dansk op-
findelse. Metoden har man bl.a. brugt 
på Galapagos. I gamle dage satte de sø-
farende satte geder ud på de forskellige 
øer, som de havde på deres ruter. På 
denne måde kunne de høste frisk kød, 
når de kom forbi igen. I nyere tid blev 
problemerne med gederne så store, idet 
vegetationen var blevet ødelagt og græs-
set så hårdt ned, at de hjemmehørende 
arter blev truet på deres eksistens på de-
res eneste levested og noget måtte gøres. 
Professionelle skytter blev lejet og skød 
alle geder, ø for ø. Da man igen besøgte 
de ubeboede øer var der geder igen. 
GPS halsbånd blev sat på vædderne og 
man gav den lidt arbejdsro. Kort tid ef-
ter pejlede man vædderne op med VHF 
og skød alle gederne. Vædderne fik lidt 
ro igen og blev på denne måde jævnligt 
besøg indtil at alle vædderne gik sam-
men i ”drengebander”, for så var der jo 
ikke flere hunner tilbage. Herefter blev 
vædderne skudt.

Hverdagen i mårhundeprojektet
Mit arbejde i dag foregår udelukkende 
med min hund, som er et uundværligt 
værktøj i projektet. Vi er tre fra Natur-
styrelsen, som arbejder med hunde i 
hverdagen omkring mårhundeprojektet.    
Egentlig er min hund en schweisshund 

FAKTA: 

Mårhunden tilhører hundefamilien. Dens na-
turlige udbredelse er Kina, Japan, Korea og 
Vietnam.  Der er 6 forskellige geografiske ra-
cer af dem, og de lever i parforhold livet 
igennem.                                                                       
De får i snit 12 unger en gang om året, har 
brunst omkring 1. marts, går 63 dage (Som 
en hund) og føder ca. 1. maj i en hule/grav. 
Hannen passer hvalpene mens tæven er fø-
desøgende. Hannen er kun ude og fouragere 
i korte perioder i hvalpesæsonen, dette be-
virker at hannen taber sig meget hen over 
sommer. Den svømmer godt og langt, op til 
13 km fra land er den registreret!

Udseende: Mårhunde er meget mørkgyldne i 
pelsen med sorte hårspidser. De har en ma-
ske der deles af den lyse næseryg. Til sam-
menligning har vaskebjørne maske hele ve-
jen på tværs af ansigtet, og grævling har 
længdestriber der går bagud og hvide hår-
spidser. Benene er sorte og virker korte. 

Vægt: Unger fra indeværende år, før høst, ve-
jer under 5,5 kg. Voksne mårhunde vejer over 
7 kg Efter høst, inden de går i vintergrav, ve-
jer ungerne max 7 kg og de voksne 9-12 kg. 
Mårhunde kan fordoble deres vægt i fedt op 
til gravperioden. 

Mårhundens føde afspejles af dens opholds-
steder over året, den spiser alt og jeg mener 
alt. Forår er der de jordrugende fugles reder i 
vådområderne, amfibier og padder. Sommer 
er alt form for yngel i den lille skala (ikke rå-
lam), mus, ådsler og vom fra bukkejagten. 
Sensommer og efterår er det alle former for 
markafgrøder. Opportunist er dens mellem-
navn, jeg plejer at sige den ikke spiser pig-
tråd J Den er ikke hurtig, men bruger næ-
sen forbløffende godt, og går stille til værks i 
dens føde søgen.
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Sygdomme og parasitter: 

Her kan nævnes mange også nogen der dan-
ner zoonoser mellem menneske og dyr. Den 
mest frygtede er nok Rævens dværgbændel-
orm (Echinococcus multilocularis). Denne er 
frygtet af især svenskerne, idet deres bærin-
dustri er i fare, hvis ormen spredes til Sverige, 
med den hurtigt vandrende mårhund. Pro-
blemet med bændelormen er, at den kan 
overføres til mennesker ufrivilligt via indån-
ding/indtagelse i forbindelse med håndte-
ring af mårhunde eller spisning af bær fra 
områder, hvor der er mårhunde med bæn-
delormen. Æggene er meget små. Den kan 
sætte sig i hoved, øjne eller lever, hvor den 
danner cyster og senere metastaser. Dødelig-
heden er høj, hvis ikke den diagnosticeres og 
inkubationstiden er 5-15 år!  Dværgbændel-
ormen findes i Danmark! Mårhund har gene-
relt de samme parasitter som både ræve, 
katte og grævlinge og flere andre dyr kan 
have.

og trænet til at gå lange besværlige spor. 
Dette er en kæmpe fordel i projektet, 
idet hunden konstant bliver brugt, træ-
net og holdt i form. Den ved nøjagtigt 
hvad der skal ske, afhængigt om det er 
den lange sporerem der er på, så går den 
forrest, men hvis der er pejling efter 
mårhund, så går den hinter (bagved) 
uden rem, men klar til at gå frem når 
den får kommandoen. 

Hunden må ikke bide i mårhundene, 
men kun stoppe (stille) dem ved at gø 
efter dem, det får mårhunden til at ven-
de rundt og starte nogle kraftig knur-
rende og snerrende lyde op som kan hø-
res langt væk. Herefter kan jeg gå frem 
og fange mårhunden. Er det en med 
halsbånd kommer den i rygsækken, så 
den ikke distraherer hunden og hunden 
slippes igen. Hunden ved et spor ikke 
kan forsvinde, så den begynder at spore 
den anden mårhund op og gentager det 
samme igen.

Formidlingen af mårhunden
Jeg bruger enhver lejlighed i mit arbejde 
som naturvejleder til, at bruge dyr i min 
formidling.  Det er lige meget om det er 
et trafikdræbt rådyr, en ræv eller en død 

mårhund der skal fryses ned til veteri-
nære undersøgelser, - det fænger publi-
kum at benytte dyr - døde som levende. 
F.eks. har jeg også brugt min hund, en 
14 m schweissrem og haft 25 børn gen-
nem tæt krat efter min hund. Jeg har 
formidle hvad børnene finder og hvad 
hunden gør. Uafhængig af alder på bør-
nene, er oplevelsen super og fyldt med 
engagement og gåpåmod fra børnenes 
side. 

Denne autentiske indgang til, hvorfor 
vi gør, som vi gør og hele problematik-
ken med liv og død, er ofte en del af min 
naturvejledning og giver de mest enga-
gerede, mindeværdige og lærerige ture.

 o
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Dræbersneglen kom til  
Danmark omkring 1991,  
hvor den blev rapporteret fra 
Lemvig; men da havde den  
allerede været ventet længe, 
for den havde i årene forinden 
bredt sig til det meste af  
Europa. 

Ventet og uvelkommen 
Den kom til Tyskland allerede i 1965 og 
til Sverige i 1975. Sneglen blev omtalt 
som Iberisk eller Spansk skovsnegl, da 
man antog, at den kom fra den Iberiske 
halvø, men pressen døbte den hurtigt 
dræbersnegl, da dette navn nok formo-
dedes at sælge bedre. Og navnet slog an 
blandt haveejere og andet godtfolk.

Da man så endelig i 2014, efter en stor 
undersøgelse af genetikken hos Europas 
snegle, kunne slå fast, at sneglen over-
hovedet ikke findes i  Portugal og kun 
helt mod øst i Spanien, kan vi vel lige så 
godt bevare dræbersneglenavnet, selv 
om kræet næppe dræber andet end 
uskyldige småplanter. Iberisk er den i 
hvert fald ikke.

Hvad er det egentlig for en snegl?
I dag ved man, at sneglen nok stammer 
fra Frankrig, og at den bør bære det vi-
denskabelige navn Arion vulgaris. Ar-
tens indiskutable succes skyldes nok 

mest, at den trives så godt i selskab med 
mennesker. Den har det fint i kultur-
landskaber som haver, gartnerier, plan-
teskoler og visse landbrug, hvor der er 
masser af friske unge planter, og hvor 
den kan blive transporteret videre ud i 
verden med jord og kompost. Muligvis 
kan den også blande sig med lokale 
snegle og danne nye, veltilpassede lokale 
bestande. Men det er nu temmelig uaf-
klaret, da man slet ikke har styr på arts-
grænserne mellem de Europæiske Ari-
on-arter. Nogle arter har det vist sig at 
være umuligt sikkert at adskille på ydre 
karakterer eller udformningen af køns-
organerne. Der skal genetiske undersø-
gelser til.

Vore andre Arion-arter: Sort skov-
snegl og Rød skovsnegl, lever helst af 
svampe og henrådnende plantemateria-
le i skovens skygge, så de generer os ikke 
som dræbersneglen gør. Men de er me-
get nært beslægtede med den, og sneg-
lene parrer sig gerne indbyrdes på kryds 
og tværs. Hvor ofte det giver frugtbart 
afkom er dog uafklaret.

Kendt og hadet.  
Hvordan skal den præsenteres?
Da jeg engang sidst i 90’erne skulle lave 
en snegleudstilling på biblioteket i Alle-
rød, var dræbersneglen endnu så sjæl-
den og eksotisk, at jeg måtte importere 
nogle eksemplarer fra Silkeborg. I dag er 
den overalt og så almindelig, at de fleste 

Dræbersnegle

Af Bjørli Lehrmann.  
Biolog og naturvejleder på  
Vestre Hus Børnenaturcenter  
i Allerød. 
www.vestrehus.dk. 
bjorli@vestrehus.dk

Fotos: Bjørli Lehrmann
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børn kender den. Den er bedre kendt 
end nogle af de andre husløse snegle, og 
mange børn har fået besked på, at det er 
klamme dyr, og at man ikke må røre ved 
dem. 

man så hellere må blive indendørs eller 
tage handsker på, før man rører ved na-
turen. Personligt opfatter jeg i hvert fald 
fremmedgørelse overfor den natur, som 
vi er en del af, som langt farligere end 
tarmbakterier.

Gør dræbersneglen skade i naturen?
At dræbersneglen er en plage i haver 
kan der næppe være to meninger om, 
men hvor stor dens betydning er for 
biodiversiteten er et andet spørgsmål. 
Dræbersneglene klarer sig også i sko-
ven, hvor de konkurrerer med andre 
Arion-arter, men her bliver de aldrig så 
talrige som på dyrket land. Hvis de 
imidlertid blander gener med lokale 
snegle, kan det jo betyde noget for dis-
ses genom, og den spredning af snegle-
gift i naturen, som dræbersneglen er år-
sag til, har betydning for både de lokale 
arter og for disses predatorer.

For nuværende er det dog umuligt at 
sige, hvor stort problemet bliver. Men at 
dræbersneglen under alle omstændig-
heder er kommet for at blive, det er der 
ingen tvivl om.

 o

1.  I modsætning til de andre skovsnegle spiser  
dræbersneglen gerne levende planter.

2. To dræbersnegle i parring. Under parringen  
udveksles en savtakket spermatofor.   

3. Dræbersnegl i parring med sort skovsnegl.
4. Æglæggende dræbersnegl. Kønsåbningen  

sidder bag højre øje, da hele sneglens kropshule  
drejes under fosterudviklingen.

5. Nyklækkede unger.
6. Vilde skumgummidræbersnegle med farlige  

tænder. Det er altid godt at nå børn gennem leg.

2 3

4

5 

6 

"Jeg bliver ikke sjældent bedt  
om råd angående bekæmpelse  

af diverse dyr og planter;  
men jeg plejer altid at svare,  

at jeg ikke synes,  
at det er min opgave  
som naturvejleder.  

Jeg skal skabe undren  
og begejstring."

Som naturvejleder opfatter jeg det 
som min opgave at modarbejde sådanne 
holdninger. Snegle er jo fantastiske væ-
sener. Igennem evolutionen har de fun-
det helt deres egne måder at klare livets 
udfordringer på. Det er da fascinerende, 
at de er så anderledes. Derfor tager jeg 
altid fundne snegle, uanset art, op i hån-
den, når jeg er på tur med børn. Jeg vi-
ser, hvordan sneglen kan rulle øjnene 
ind; hvordan den går uden ben, og 
hvordan den trækker vejret gennem et 
hul i siden - men holder vejret, når man 
forskrækker den. Det mærkelige væsen 
skal beundres, og vi selv skal forundres. 
Så giver vi den et navn. Peter-Amalie for 
eksempel, for den er jo både dreng og 
pige. Og så finder vi noget godt til den 
at spise. Til sidst kan slimen nulres til en 
fin sneglebussemand, som kan sættes 
fast på et træ eller knipses ind i skov-
bunden. 

Afdæmonisering udført.

Men er den da ikke giftig?
Når pressen skal dæmonisere hadede 
dyr, så de bliver hadet endnu mere, så er 
det fint at vise billeder, hvor dyrene ka-
ster sig over døde artsfæller eller hunde-
lorte; og selvfølgelig bliver det slået stort 
op, at man har fundet colibakterier på 
dræbersneglene. Og måske endda det, 
der er værre! 

Men naturen er fuld af bakterier, og 
har man trådt på en hundelort, så har 
man tarmbakterier på sig. Det gælder, 
hvad enten man er en snegl, en hund el-
ler et menneske. Det 
betyder bare ikke, at 
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Siden vandremuslingen  
gjorde sit indtog i Danmarks 
længste vandløb Gudenåen, 
for 10 år siden, har den haft 
store og nogle gange uvente-
de konsekvenser for livet i og 
omkring det store vandløb:
Borgeres haver bliver over-
svømmet pga. øget forekomst 
af grøde, arter forsvinder, og 
vandet ser renere ud, selv om 
der stadig sker en enorm  
udledning af næringsstoffer 
fra omkringliggende arealer  
til Gudenåen.

Lille, mangfoldig og effektiv!
Ud over at den invasive musling udkon-
kurrerer de hjemhørende muslingearter, 
dam- og malermusling ved at optage 
den tilgængelige føde, kan vandremus-

lingen let finde egnede steder at bosætte 
sig. Vandremuslingen kan nemlig lige-
som den marine blåmusling fæstne sig 
på hårde flader ved hjælp af byssustråde. 
Ofte sætter vandremuslingen sig på de 
større hjemmehørende muslingearter i 
store kolonier, og gør det til sidst umu-
ligt for dem at filtrere vand og herved 
optage føde. Muslingen spreder sig ved 
larver, som efter et par uger sætter sig 
fast og bliver til en musling. Muslingen 
kan spredes på et utal af måder. Dette 
kan både være i ballastvand, på båds-
krog og selv i vådt badetøj. Dette har re-
sulteret i en hurtigvoksende bestand af 
den lille musling. Ved optælling af mus-
lingen, hvor bestanden er størst, har 
man kunnet konstatere, at der på en en-
kelt kvadratmeter kan være op til 50.000 
individer. Idet én enkelt musling kan fil-
trere op til 30 liter vand i døgnet, kan 
man hurtigt regne ud, at der er tale om 
enorme vandmasser, som bliver filtreret. 
Dette gør, at det ikke kun er de hjemme-
hørende muslinger, der er truet, men at 

Vandremuslinger
Små syndere med store konsekvenser

Af Kristoffer Preuthun Møller, 
Aqua Naturfagscenter.
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der sker en stor forskydning i hele det 
danske vandløbs fødekæde. Man har 
bl.a. set en stor tilbagegang i bestanden 
af sandart og toppet lappedykker, som 
en direkte følgevirkning af vandremus-
lingens indtog i Gudenåens løb. I takt 
med at vandet er blevet klarerere, har 
undervandsplanterne fået bedre vilkår, 
da vandet stadig har et stort nærrings-
indhold, og lyset nu trænger længere 
ned i vandet end tidligere. Det har re-
sulteret i stor opblomstring af grøde, der 
giver periodevise oversvømmelser af 
oplandet til Gudenåen. 

Fremtidige følgevirkninger
Til trods for at vandet er blevet mere 
klart, er der stadig en stor pulje af næ-
ringsstoffer, som bliver bundet til sedi-
mentet i takt med, at vandremuslinger-
ne dør. Dette vil i værste fald give 
anaerobt miljø på bunden, som kan re-
sultere i iltsvind i søerne langs Gudenå-
en såvel som i Randers fjord. Derudover 
er den lille musling kræsen og vil ikke 
optage de giftige blågrønalger, så selvom 
vandet ser ganske klart og ser indbyden-
de ud, kan der stadig være en bestand af 
den giftige alge. Derfor er der vigtigt at 
holde øje med rapporterne for bade-
vandskvalitet.

Udryd dem!!!
Man har forsket i om det er muligt at 
udrydde den invasive art, men det er så 
godt som umuligt, da muslingelarver 
hurtigt vil overtage pladsen fra fjernede 
muslinger. Derudover er muslingen og 
dens larver uhyre hårdføre og kan over-
leve over vand i op til fem døgn.

Er det godt eller skidt?
Idet vandremuslingen efterhånden har 
været i Gudenåen i 10 år, kan man kon-
statere, at der er sket en markant æn-
dring af hele fødekæden, og at der er 
der opstået en ny balance imellem be-
standen af muslinger og den mængde 
føde, der er til rådighed. Godt for sigt-
barheden i vandet. Dårlig for biodiversi-
teten.

 o
Dissektionsvejledning
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Undergravede brinker og øde-
lagte gydepladser er blot nog-
le af de stigende problemer, 
man har oplevet efter signal-
krebsen er begyndt at sprede 
sig i de danske vandløb og 
søer. Kan man udrydde den, 
eller er signalkrebsen kommet 
for at blive? 

Signalkrebsen er efterhånden blevet 
fundet i mange af vores danske vandløb. 
Krebsen stammer fra Nordamerika og 
blev i 1960’erne indført til Danmark af 
krebseavlere, da den hjemmehørende 
art var i tilbagegang pga. krebsepest. Si-
den hen har man kunnet konkludere, at 
signalkrebsen kan være bærer af selv-
samme sygdom. Arten er mere aggres-

siv end den hjemmehørende og er i dag 
angivet som en invasiv art.

Hvad er det for en størrelse.?
Signalkrebsen kan for det ukendte øje 
let forveksles med den hjemmehørende 
flodkrebs. Dog kan signalkrebsen ken-
des på den hvide plet på kløerne, og 
skjoldet, som er bemærkelsesværdigt 
glattere end den hjemmehørende flod-
krebs. Ud over at kunne være bærer af 
krebsepest undergraver krebsen vandlø-
benes brinker og forplumrer vandet. 
Det fine sediment lægger sig på bunden 
af vandløbene og ødelægger herved  

Signalkrebs
Et signal om natur forandring

Af Kristoffer Preuthun Møller, 
Aqua Naturfagscenter

gydepladser for laksefisk, 
som er afhængige af stryg 
med gydegrus. Signal-
krebsen har i Dan-
mark ingen naturlige 
fjender og yngler des-

Signalkrebs
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uden væsentlig hurtigere end den dan-
ske flodkrebs. Den tilpasser sig hurtigt, 
spiser det meste og kan ved forurening, 
vandre over land i søgen på bedre habi-
tater.

Alling Å-systemet
I Alling å-systemet har man forsøgt at 
komme signalkrebsen til livs ved at lade 
frivillige sætte krebseruser. Dette har re-
sulteret i høst af mange tusinde krebs. 
Dog er der ingen tegn på, at man kan 
komme krebsen helt til livs, da dette 
kræver en næsten umulig og grundig 
opfiskning af krebs i hele å-systemet. 
Det kan dog være med til at sinke en vi-
dere spredning. 

Intet er så skidt at… eller
Krebsen smager fantastisk kogt i spilko-
gende vand med salt og lidt dild. Den er 
en yndet spise i Sverige, hvor der afhol-
des store krebsegilder ved sensommer. 
Her blev den også indført, da den var let 
at avle. I dag har den næsten udryddet 
den oprindelige bestand af flodkrebs i 
Sverige.

Bliv frivillig 
Man har flere steder åbnet op for tilmel-
ding af frivillige til opfiskning af signal-
krebs. Det kunne være en oplagt mulig-
hed, som naturvejleder, at søge tilladelse 
til at opfiske signalkrebs i undervisnin-
gen. At fiske krebs er et simpelt, men 
spændende fiskeri. Man kan sætte kreb-
seruser med børnene i skumringen og 
hente dem ind igen næste morgen. 
Krebsen er en fantastisk skabning, som 

Inspiration til opskrifter

skaber begejstring hos børn såvel som 
voksne. Man kan studere krebsen både 
inden og efter kogning. Dette er især 
spændende, da krebsens exoskelet bliver 
rødt ved kogning. Det skyldes, at det 
røde pigment i exoskellettet tåler væ-
sentlig højere varme end de øvrige pig-
menter.   

 o

Krebs med dild

Ingredienser:
10-15 Krebs pr pers. 
Dildkrone 
Salt 
Sukker 
Vand

Rigeligt vand bringes I kog med dildkroner 
samt salt og lidt sukker. Når vandet koger 
lægges de friske krebs i og koger med 6-7 
minutter. Koger du mange krebs og vandet 
er længe om at komme i kog igen skal kreb-
sene have længere tid. 

Servering:  
De friskkogte krebs serveres hele med brød, 
dilddressing og snaps.

Flodkrebs
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Med sine godt 3800 arter hø-
rer billerne til en af de mest 
artsrige insektgrupper i Dan-
mark. Inden for de mange ar-
ter er der en stor mangfoldig-
hed i udseende og størrelse. 

Vores allermindste art, der måske er 
verdens mindste bille, er dværgpunk-
tumbillen. Den er kun 0,4 mm lang og 
lever i porerne på svampen, pile-ildpo-
resvamp. Som stor kontrast har vi også 
Europas ikoniske og største bille, eg-
hjorten. Her bliver hannerne op til 10 
cm lange, så det er nogle voldsomme 
basser.

Eghjorten var egentlig erklæret uddød 
efter at den ikke var set siden 1970-erne, 
men som et rigtigt rewilding-projekt 
blev den genudsat i Jægersborg Dyreha-
ve i 2013. Der lå naturligvis mange 
overvejelser bag denne omdiskuterede 
genudsætning. Det var og er altid et 
godt debatemne som blusser op ved 
hvert eneste rewilding-projekt. Er det 
enkelte dyr uddød naturligt, eller har 
der været særlige forhold, som har spil-
let ind. Er naturen ”stærk” nok til at det 
er forsvarligt at genudsætte. Der er me-
get, der taler for og imod. Som naturvej-
ledere har vi ofte en holdning til dette, 
men særligt spændende er det, hvis vi 
kan indarbejde de forskellige synsvink-
ler, natursyn og naturkvalitet i vores for-
midling.

Nye arter 
Ud over den planlagte og beviste rewil-
ding, så sker der også løbende genfund 
af arter, der var erklæret uddøde og nye 
arter som kommer til Danmark på for-
skellige måder. I forbindelse med nye 
arter, så er der ofte noget skepsis. Er de 
farlige eller invasive? Som regel går det 
fint. Dyret finder sin niche i den danske 
natur, men andre arter kan give proble-
mer i eksempelvis skovbrug. Et eksem-
pel er harlekinmariehønen. Den er er-
klæret for invasiv, men den er nok ikke 
så farlig endda.

Bidt af biller
Mit personlige forhold til biller tog sin 
begyndelse tilbage i 2007. En af mine 
venner tog nogle fine billeder af biller, 
som jeg blev meget fascineret af. Det 
måtte jeg da også kunne. Udrustet med 
kamera, kone og børn, så drog jeg i sko-
ven. Familien fandt dyrene, og jeg foto-
graferede dem. Huhej det gik over al 
forventning. På næste tur fandt vi to 
store billearter, der også viste sig at være 
sjældne. Så var jeg faktisk solgt, og det 
er blevet ved siden. I dag er der ofte 
gang i ”billelaboratoriet” midt i huset, så 
vi kan snakke sammen. Famlien er også 
vant til at der kravler biller rundt i hele 
huset efter en givtig indsamlingstur.

Der er hjælp at hente
Ingen naturvejledere kan jo være eks-
perter i alt, men når man kaster sig over 

Biller i Danmark

Af Klaus Bek Nielsen, 
naturvejleder i  
Lolland Kommune 
og billenørd i fritiden.

Foto: Ole Martin
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et nyt emne, så kan jeg varmt anbefale 
hjemmesiden, Fugleognatur.dk. Uanset 
om det er biller, svampe, planter, fugle, 
fluer eller andet, der fanger interessen, 
så sidder der ofte eksperter parat til at 
svare på spørgsmål. Som regel kræves 
dog et eller flere gode fotos, for der er 
ofte forveklingsmuligheder. De senere 
år har vi også oplevet, at der kommer 
flere unge naturinteresserede gennem 
dette medie.

På udkig efter nye dyr
Når man for alvor samler biller, så er det 
vigtigt at bemærke, at der er mange me-
toder. Det er kun begrænset, hvad man 
kan finde siddende fremme. Morten DD 
er jo landskendt for at rode i kolorte. Af 
andre metoder kan nævnes fangst med 
slagnet, bankenet, faldfælder og sigtning 
af forskelligt materiale. Her om vinteren 
er vi flere som sidder og holder øje med 
vejrudsigten, storme og eventuelt høj-
vande. Når dyrene drives frem på over-
svømmede enge, så kan der sigtes over-
vældende mængder af dyr fra opskyllet. 
Vel og mærke dyr der til dagligt lever 
skjult nede i jorden eller overvintrer 
nedgravet ved rødder.

Som et eksempel på et dyr drevet frem 
af højvande er den fine røde skjoldbille 
pilemostoma fastuosum, der for nylig 
har fået det danske navn lille alant-
skjoldbille. Det er en lidt sjov historie. 
Den var gammel tid kendt fra stranden-
ge ved Guldborgsund, men trods ihær-
dig eftersøgning, så var den ikke blevet 
set i Danmark i cirka 150 år. Jeg var der-
for blevet kontaktet af billeeksperten, 
Palle Jørum om mulige levesteder for at 
lave endnu en planlagt eftersøgning af 
arten ved hjælp af nye teknikker. Det 
gik jeg og tænkte lidt over, så blev det 
storm og højvande ved Guldborgsund. 
Som så mange gange før rykkede jeg ud 
tidligt næste morgen efter højvandet. 
Jeg havde naturligvis skjoldbillen i ny 
erindring, så jeg opsøgte oversvømmede 
steder, hvor værtsplanten soløje-alant 
voksede. Det var med stor glæde, at jeg i 
første forsøg fandt 8 dyr,  
så eftersøgningen er  
nu aflyst. Vi ved,  
hvor den lever.

10 nye billearter i 2016
Der findes nye danske billearter hvert 
eneste år. Der er eksempelvis fundet 
knapt 10 nye danske arter i 2016. Spred-
ningen af  arterne kan være meget usik-
ker. En del bliver naturligvis spredt af 
mennesker i en stadigt mere globaliseret 
verden, men de fleste arter flyver hertil 
sydfra. De er hjulpet godt på vej af kli-
maændringerne, så deres nordgrænse 
rykker sig konstant. Min første nye dan-
ske art blev fundet i en kæmpestor flis-
bunke ved Nakskov Fjernvarmeværk. 
Det var en lille rovbille, hypomedon de-
bilicornis. En fin lille sag med skinnen-
de dækvinger, som fandtes i hundredvis. 
Den er efter al sandsynlighed fløjet til 
Danmark fra Tyskland, hvor den lever 
naturligt, men i virkeligheden kan den 
også være kommet hertil med træ eller 
andet gods.

Biller og formidling
Billerne er primært min fritidsbeskæfti-
gelse, men den kan også nemt kombine-
res med et job som naturvejleder. Jeg 
går sjældent i detaljer, for det skal ikke 
blive for nørdet. Men de kan godt bru-
ges i formidlingen alligevel. Der er man-
ge arter, som er indikatorarter for for-
skellige værdifulde naturtyrper, så det 
kan inddrages. Fund af nye arter kan 
også bruges til at underbygge formidlin-
gen om klimaændringer.  

Kriblekrable passer også fint til biller-
ne. Her har vi i Lolland Kommune haft 
fornøjelse af en stor hjemmelavet sigte. 
Den kan bruges året rundt og er en kær-
kommen vinteraktivitet. Sigten er i to 
dele. En overdel, en kasse, med et 8 mm 
net, og en underdel i form af en stor 
bakke, hvor alle de mange spændende 
dyr drysser ned. Med en luplampe kan 
man efterfølgende se et sandt mylder af 
dyr. Som regel går vi en tur og børnene 
samler hver deres pose med blade. Inde 
undersøges det hele. Da det er en flygtig 
oplevelse, så har vi jævnligt suppleret 
med at lave en plakat i A3 med nogle af 
de dyr, som eleverne har fundet. Her 
hjælper det at have et stort fotoarkiv.

Hvis der nogle af jer rundt omkring i 
Danmark, der synes at det er spænden-
de med biller, så står jeg naturligvis til 
rådighed med hjælp og vejledning. 

 o

23
NATUR vejleder  •  26. årg.  •  nr. 1  •  2017



At stadig nye arter kommer  
til Danmark, godt hjulpet på 
vej af menneskets øgede  
samhandel, klimaændringer 
eller bare alm. dumhed, er for 
de fleste en kendt sag.  
Hvert år findes der til stadig-
hed nye arter i den danske 
natur, og især inden for  
insekterne og svampenes  
verden går det rigtig stærkt. 

Alene i forbindelse med det store Bio-
wide projekt, hvor der i 3 år er under-
søgt 130 kvadrater af 40*40 meter, eller 
hvad der svarer til knapt 50 fodboldba-
ner, er der fundet mere end 100 nye 

svampearter for Danmark!  Javel, ikke 
alle er store iøjnefaldende arter, mange 
af de nye arter er på godt dansk noget 
fnuller, men alligevel…

Som naturvejleder, med et vis nørd-
gen i blodet, sker det også jeg løber ind i 
og opdager spændende ting. Oftest lidt 
ved en tilfældighed. Et par historier føl-
ger, med hvor jeg vil vise, hvordan jeg 
har brugt en række konkrete fund i min 
naturvejledning. Og samtidig vil histori-
erne forhåbentlig også vise lidt om, 
hvordan man kan få sat navn på de for-
skellige kræ. Det sidste er ikke altid let.

Galle-jagten
Lad os starte med en galle.  Tilbage i 
2006, i forbindelse med kommunalre-
formen, overtog Trente Mølle driften af 
lejrskolen Lærkedal, fra den daværende 

Find nye dyr
- brug tilfældighedernes opdagelser  
i naturvejlederens arbejde

Af Leif H. Sørensen
naturvejleder og daglig leder 
på Naturskolen Trente Mølle.

Foto: Klaus Bek Nielsen

Randtægen Gonocerus  
acuteangulatus.
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Broby Kommune.  Sommeren før blev 
området selvfølgelig travet igennem, og 
på en af turene opdager jeg en masse 
runde, grønne/rødlig galler på bladene 
af ahorn.  Det så mærkeligt ud, og selv-
følgelig blev de fotograferet og nogle 
stykker kom med hjem i lommen. I min 
dengang beskedne samling af litteratur 
om galler, der bestod af en svensk bog, 
og ikke mindst hæftet Galler på Planter, 
fra Naturhistorisk Museum af Thomas 
Secher Jensen og Boy Overgaard Niel-
sen. Thomas havde i øvrigt ikke så læn-
ge forinden, holdt et nørdemøde for os i  
det regionale netværket omkring emnet 
galler. Så fokus var blevet rettet lidt den 
vej.  Da jeg ikke kunne finde gallen i 
nogle af de 2 nævnte bøger, gik jagten 
ind på et par tyske hjemmeside, hvor 
det var relativt nemt at finde og bestem-
me den.  Det vidst sig hurtigt, at der var 
tale om en helt ny art for landet, gal-
hvepsen Pediaspis aceris, der senere, 
ikke overraskende, fik det danske navn 
Ahorn-galhveps. Det spændende var nu 
om det var et enligt tilfælde, eller om 
den var overset, alene af den grund at 
ingen havde set efter den. 

Når man finde nye arter for landet 
(mindre kan også gøre det), er i hvert 
fald den lokale presse mere end villig til 
at skrive om det. I samarbejde med den 
lokale ugeavis, blev der skrevet en lille 
artikel omkring fundet.  Læserne blev 
samtidig opfordret til på deres næste 
travetur, at kigge godt efter gallen på 
bladene af ahorn.

Og det virkede, vi fik aktiveret folk, og 
hurtigt fik vi en række tilbagemeldinger 
af fund andre steder på Sydfyn. Dertil 
en masse spændende og sjove beretnin-
ger om hvordan læserne havde fundet 
den, begejstring over at have noget at gå 

på jagt efter, og det at kunne bidrage 
med ny viden om en art, vi ikke kendte 
noget til. 

Så samtidig med at vi fik aktiveret af 
nogle borgere, fik vi ret hurtig ny viden 
om en indtil da, ukendt dansk art. I dag 
er den i øvrigt yderst almindelig på helt 
Sydfyn, men ikke fundet i resten af lan-
det.

Hedevandkalven - en mediestar
I skoleåret 2014 – 2015 havde jeg den 
store fornøjelse, at jeg ca. hver anden 
fredag hele året, mødtes med de samme 
2 klasser fra en lokal skole (en 3. og en 
4. kl.). Vi skulle i forbindelse med et 
større projekt, støttet af Friluftsrådet, af-
prøve ny måder at arbejde med biodi-
versitet og bioblitz på.  Kort fortalt un-
dersøgte vi et udvalgt område jævnligt, 
året rundt for masser af arter. Insekter, 
fugle, svampe, planter etc.. Også vand-
kalvene skulle undersøges, og hertil blev 

Foto: Leif H. Sørensen

Foto: Leif H. Sørensen

Fælder til vandkalve klargøres 
med lever som lokkemad.

Galler af Ahorngalhveps,  
Pediaspis aceris.
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der på nogle af de mere våde og kolde 
februar dage fremstillet vandkalvefælder 
i sløjdlokalet. Fælderne blev ladet med 
rå lever og sat ud.  Eleverne var selvføl-
gelig spændt på at se, hvad de havde 
fanget.  Fangsten kunne have været bed-
re, men heldigvis var der da en af de 
helt store vandkalve i, og det gør altid 
lykke. Nu har jeg set rigtig mange Stor 
Vandkalv i mit liv, men her var et eller 
andet der ikke var, som det skulle være. 
Den røg selvfølgelig ned i et glas, og 
blev tjekket hjemme ved skrivebordet.  
Og her snakker vi om en gruppe, der er 
til at have med at gøre når de skal be-
stemmes J. 

Arten var ikke Stor Vandkalv, men det 
viste sig at være Hedevandkalv (Dyti-
scus lapponicus), der ikke tidligere er 
fundet på Fyn. Den kendes primært fra 
et par områder ved Silkeborg og et fra et 
par søer i  Nordsjælland. Selvfølgelig er 
det fedt, at fortæller eleverne at de har 
fundet en stor og sjælden billeart, der 
ikke tidligere er fundet på Fyn. Pludse-
lig er vandkalve noget af det mest spæn-
dende i hele verden, og diskussionen 
om vandkalven og hvor berømte de nu 
ville blive, ville ingen ende tage.  Igen 
blev der lavet pressemeddelelser og 
skrevet ud til de lokale aviser.  Og selv-
følgelig er det en ekstra god historie, når 
der er børn med. Denne gang røg den 

langt omkring også på de landsdækken-
de kanaler. Men den bedste oplevelse 
var, at jeg havde taget en elev med ind 
til den lokale radio og fortælle om at 
lave fælder, om at fange vandkalve og 
ikke mindst om den vi havde fundet.  
Det var en super oplevelse. Han var 
selvfølgelig pavestolt og vi fik rigtig 
mange positive reaktioner på historien 
bagefter. Mon ikke han og resten af klas-
sen husker hvad en vandkalv er for en 
størrelse resten af livet? Og hjemme i en 
del fynske hjem, er der de dage blev 
snakket noget mere om vandkalve end 
vanligt! Og ja, det resulterede også i nye 
fund af arten i et andet Sydfynsk vand-
hul. Så måske er det en overset del af 
den fynske fauna.

Hjælp - hvad har jeg fundet ?
Tægerne har også fyldt en del i mit liv, 
og jeg har kigget pænt seriøst på dem i 
efterhånden nogle år.  Også her dukker 
til tider sjove og spændende fund frem 
på overraskende måder. Ved afslutnin-
gen af en svampetur, hvor jeg stod med 
folk i rundkreds, og var ved at sige far-
vel, lander der pludselig en tæge på min 
sidemands frakke. ”Hvad er det for en” 
bliver jeg selvfølgelig spurgt, og som re-
fleks hører jeg mig selv svarer, at det er 
den helt almindelig skræppetæge. Og 
dog, et hurtig øjekast fortæller at det 
måske var en sandhed med modifikatio-
ner. Og nej, det var ikke den almindeli-
ge skræppetæge. Men hvad var det så?  

En anden gang sidder tægen og venter 
på mig på gardinet, indenfor i sommer-
huset, da vi lukker det op første gang ef-
ter en lang vinter. Også her er noget 
galt.

For 20 år siden havde jeg slået op i di-
verse ”Hvad finder jeg i XXX” bøger” og 
måtte give op. I dag er der heldigvis an-
dre veje, og det er næppe en overraskel-
se for nogen, at man kan finde mange 

Foto: Klaus Bek Nielsen

Randtægen Gonocerus  
acuteangulatus.
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Naturvejleder 
foreningens 
Årskonference
”Formidling og biodiversitet” 
19.-21. april 2017

Danhostel Copenhagen Amager

Det Københavnske naturvejledernetværk  
inviterer til Naturvejlederforeningens  
Årskonference 2017. 

Temaet er: ”Formidling og biodiversitet”. 

Centralt i programmet er en række faglige workshops,  
hvor du som naturvejleder kan hente ny inspiration med hjem  
og via faglige diskussioner med kollegaer blive klogere, inspireret  
og endnu mere stolt af din ugle og dit fag. 

Torsdagens faglige del kombineres med Danmarks største naturvejleder-event,  
hvor vi skal møde nye målgrupper og ikke mindst øge kendskabet til naturvejledning og  
naturvejlederne. 

Undervejs på konferencen vil du opleve konferencens keynotespeaker Pelle Guldborg Hansen  
motiverer os til at kombinere formidling og biodiversitet med begrebet ”nudging”, du vil også se 
forskellige dele af den storkøbenhavnske natur og ikke mindst få pulsen op gennem morgentur 
eller festligheder onsdag og torsdag aften.

Benyt dig af årets mest unikke mulighed for at netværke med andre ugler  
– vi glæder os til at se Jer i København til 3 spændende dage. 

Kontaktpersoner vedr. årskonferencen 2017:  
Jaris Bigler (jaris.bigler@buf.kk.dk) eller  
Mads Ellegaard (melle@ishoj.dk)
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Workshop 1: 

På jagt med kamera og mobiltelefon
Hvordan kan man anvende egne fotos/video af flora, fauna og  
proces i sin formidling? Zoom ind på detaljerne og arbejd med 
din egen fotoformidling
Naturen rummer et utal af gode billeder, historier og forundring-
er. På denne workshop får deltagerne inspiration til at arbejde 
med brugen af både fotos og små film som led i formidlingen 
af biodiversitet. Det handler ikke om kamerateknik, dog lidt 
fototeknik om lys, skygger, vinkler, og om at præsentere motivet 
tro mod dets natur.  Og så handler det om hvordan vi som natur-
vejledere kan bruge et foto af sommerfuglen, en film af levende 
dyr eller måske om en læringsproces, som led i forundringen 
over naturens skønhed og sammenhæng.
Efter en fotosafari rundt i Dyrehaven, skal der deles billeder 
med hinanden, ses på film og drøfte hvordan disse billeder kan 
anvendes direkte, men også som en del af efterbehandlingen 
hjemme hos modtagerne og på forskellige digitale platforme.

Workshopledere: Naturvejleder Michael Winther, Naturskolen i 
Viborg Kommune. Ivrig makrofotograf med stor interesse i insek-
ter og andre smådyr  samt formidling af biodiversitet, Naturve-
jleder Jes Aagaard, Miljøministeriet, Naturstyrelsen og fornuftig 
bruger af video i sin formidling.
Sted: Klampenborg Station, Dyrehaven og Boveskovgård.

Workshop 2:
 
Ferskvandsworkshop
Det er 100 år siden Carl Wesenberg-Lund udgav sit store værk 
”Furesøstudier”, om livet i Mølleåens søer. Furesøen er en vigtig 
del af ferskvandsbiologien vugge, og var for 100 år siden den 
nordeuropæiske sø med flest forskellige vandplanter. Siden er 
det desværre gået noget ned ad bakke – men udviklingen går 
forhåbentlig i den rigtige retning igen??  
På workshoppen tager vi udgangspunkt i et ferskvandsforløb vi 
laver med 5.-7. klassetrin. Forløbet er midterste del af en streng 
på tre forløb, hvor vi også har et forløb målrettet 2.-4. klassetrin 
og et efterfølgende forløb målrettet til 8.-9. klassetrin hvor vi har 
flyttet undersøgelserne ud på Furesøen. 
I løbet af workshoppen bliver der mulighed for at arbejde med 
praktisk prøveindsamling og mulighed for lidt nørderi - ligesom 
vi gerne vi sætte fokus på de didaktiske valg vi har truffet i 
udarbejdelsen af forløbet, samt tanker omkring den nye fælles 
naturfaglige afgangsprøve. Er den nye prøveform et sted for vi 
oplagt kunne byde ind og understøtte.  
Vi satser på gensidig dialog og gode muligheder for at trække på 
alle deltageres egne erfaringer med bl.a. forløbsstruktur og konk-
rete undersøgelsesmetoder. Tanken er at alle forhåbentlig får nye 
ideer/inspiration og ser uudnyttede potentialer i egen formidling. 
Så forskellige øjne og erfaringer på et velafprøvet og eksister-
ende forløb, og måske en spæd start på et egentligt ferskvand-
snetværk i foreningen. 
Workshopleder: Naturvejleder og Naturskoleleder Søren Tange 
Madsen, Fiskebæk Naturskole.
Sted: Farum Station og Fiskebæk Naturskole.

Workshop 6: 

Under overfladen  
- formidling af marine økosystemer
Havet er en lukket og skjult verden for de fleste – selvom vi dan-
skere er tæt forbundet til havet og kysten - er det de færreste, 
som rent faktisk kender til de naturværdier og potentiale som 
vores nær-natur indeholder. Workshoppen vil formidlingsmæs-
sigt have fokus på anderledes teknikker end vi normalt bruger på 
land.  
Ved dette arrangement bliver der videregivet forskellig inspira-
tion til at formidle og åbne op for livet under overfladen – med 
fokus på biodiversitet i havet. Det bliver spændende, inspir-
erende og måske lidt vådt

Workshopleder: Søren Larsen. Havbiolog, naturvejleder,  
erhvervsdykker, UV-fotograf og hvad man ellers kan forestille sig 
af relationer til marin formidling...
Sted: Ishøj Station samt Havhytten på Ishøj Tange.

Workshop 5: 

Vild, vildere, biodiversitet  
– i den private og offentlige have
Tænk hvis villavejene kunne blive smukke mangfoldige naturkorri-
dorer, hvis flere ville fjerne næringsstoffer og sikre lys til urterne 
så det kunne gavne mangfoldigheden af planter. Sammen kan vi 
gøre meget mere.
På workshoppen stilles der skarpt på, hvordan vi som naturve-
jledere kan være med til at påvirke den enkelte borger til at gøre 
en forskel, hvordan man kan arbejde med at øge og omfavne 
biodiversiteten i byen. Det handler om hvordan man kan skabe  
levesteder for planter og dyr og samtidig øge vores fælles kend-
skab til naturen. Skal vi gøre op med den trimmede græsplæne, 
skal vi smide frøbomber, skal vi hjælpe naturen på vej eller lade 
den klare det selv?
Det bliver en spændende workshop som både vil inspirere til 
handling og lægge op til debat om mål og midler i forhold til at 
øge biodiversiteten og ikke mindst arbejde med at skabe synlige 
resultater i naturen og i mindsettet.

Workshopledere: 
Philip Hahn-Petersen stifter af www.vildmedvilje.dk og biodi-
versitetsformidler på TV2-Lorry, biolog og naturvejleder Thor 
Hjarsen, naturvejleder og pædagogisk konsulent for naturlæring, 
Thomas Gyalokay.
Sted: En have på Amager.



Workshop 3: 

Tænk vildt!
Rewilding (introduktion af større vilde dyr til naturområder for 
at genoprette den naturlige dynamik) er i dag et hedt debatteret 
emne i den danske og internationale naturforvaltningsdebat. Men 
hvad er fordele og ulemper ved dette forvaltningsredskab for 
naturen og biodiversiteten? Hvilke nye muligheder vil rewilding 
give os naturvejledere og hvordan vil det påvirke vores rolle – i 
både debatten inden og i vores daglige arbejde efterfølgende? 
Tænk vildt, bliv klogere, debatter og prøv kræfter med disse og 
andre spørgsmål, med udgangspunkt i en højaktuel og splinterny 
naturpark midt i hovedstaden.

Workshopledere: Naturvejledere Giuliano Matessi og Jaris Bigler, 
Københavns Naturskole.
Sted: Danhostel, Amager Fælled.

Workshop 4: 

By-Biodiversitet på det lave vand i 
strandkanten - med de mindste børn
På workshoppen sætter vi fokus på biodiversitet for de yngste; 
børnehave og indskoling 3 -10 år.
Udgangspunktet vil være ”Smådyr på lavt vand” i den bynære 
natur ved Amager Strand.
Workshoppen sætter fokus på læringsmål og læringsplaner, 
metoder til at fastholde de yngste børn og elevers fokus på 
artsrigdommen i den bynære natur.
Hvis du vælger at deltage i denne workshop vil du:
•  Arbejde med forskellige redskaber til at fange små dyr på lavt 

vand og opdage biodiversiteten
•  Høre om metoder til at huske og forstå biodiversitet; hvordan 

samler vi op med mikroskop, vandborde og sorterings øvel-
ser? Hvordan ser vi på dyrenes tilpasninger og levesteder?

•  Få ideer til opdage biodiversitet derhjemme og dermed ideer 
til at arbejde videre hjemme.

•  Få flere ideer til at få pædagoger og lærere til at komme igen 
og arbejde videre på egen hånd (f.eks. grejkasse, kurser og 
forberedelse og efterbearbejdning).

•  Deltage i diskussion om pædagogisk og didaktisk at ramme 
sin målgruppe i undervisning / formidling til børnehave- og 
skolebørn i forhold til biodiversitet.

Workshopledere: Naturcenter Amager Strand og Naturvejlederne 
på Frederiksberg.
Sted: Metrostation Øresund og Naturcenter Amager Strand.

Workshop 8: 

Ukrudt!
Denne workshop er for dig der ønsker at prøve noget nyt. 
Være med til at skubbe til grænserne for naturvejledningen, og 
danskernes forståelse af hvad natur er. Byen er en smeltedigel 
af interesser, der uundgåeligt kommer i konflikt. Det der i den 
enes øjne er en grøn oase, er UKRUDT i øjnende på den anden. 
Vi skal sammen undersøge, hvad der opstår af biodiversitet fra 
asken og murbrokkerne fra en uønsket og nu fjernet kulturbas-
tion? Workshoppen tager udgangspunkt i hjertet af København, 
nemlig Nørrebro. Steder der muligvis byder på det mest diverse 
kulturliv, men er der også plads til den diverse natur, eller er det 
hele bare UKRUDT? Hvordan formår Nørreboerne at benytte og 
beskytte deres grønne oaser, og hvordan kan vi som naturve-
jledere formidle de grønne pletter i byen til folk, der måske ikke 
får naturoplevelser til dagligt? 

Workshopledere: Rasmus Dylov – naturvejleder i Red Barnet & 
Simon Hansen – socialarbejder og aktivist.
Sted: Nørrebro station og omegn.

Workshop 7: 

Sex, eventyr og edderkopper så 
store som en håndflade
På workshoppen forenes hardcore evolutionsbiologi legende let 
med fri fantasi, skaberglæde og uforfalsket naturbegejstring.  
Ved workshoppen vil vi lave simple - men vellignende - slanger, 
edderkopper, myrer, guldsmede, fugle og mus af træperler, 
læder, piberensere og skumgummi. Og så naturligvis sammen-
ligne de fremstillede dyr med levende eksemplarer af tilsvarende 
arter.
Er du til Krible Krable og en god omgang nørderi, så kom med til 
Vestre Hus, et naturcenter, der er anbragt midt i den mest even-
tyrlige del af den nordsjællandske skovnatur. Turen fra Allerød 
station til Vestrehus vil indgå som en del af workshoppen

Workshopleder: Naturvejleder Bjørli Lehrmann, kåret i 2016 til 
Danmarks bedste naturformidler for børn.
Sted: Allerød Station og Vestre Hus.



Program:

Onsdag d. 19. april 
10.00 – 11.00 Ankomst og indkvartering.
11.00 – 11.15 Velkomst og start på konferencen.
11.15 – 12.15 Hvordan kan vi puffe / ”nudge” danskerne ud i naturen?  
  Konferencens keynotespeaker Pelle Guldborg Hansen tager 
  os gennem en verden, hvor nudging, formidling og biodiver  
  sitet mødes i naturen og hjemme ved spisebordet. 
  Pelle Guldborg Hansen er, Ph.d. CE i iNudgeyou og  
  adfærdsforsker på RUC.
12.15 – 13.00 Frokost.
13.00 – 14.00 Cykeltur til Christiansborg samt indgang til Landstingssalen.
14.00 – 15.00 Paneldebat om biodiversitet og naturvejledning,  
  Landstingssalen på Christiansborg.
15.00 – 16.00 Naturvejlederforeningens generalforsamling,  
  Landstingssalen på Christiansborg.
16.00 – 16.20   Kaffepause.
16.20 – 18.00 Naturvejlederforeningens generalforsamling fortsat.
18.00 – 19.00 Cykeltur tilbage til vandrehjemmet.
19.00 – 20.30 Aftensmad med internationalt snit.
20.30 – 21.00 Vi mødes på tværs af teltet,  
  Velkomst til Nye ugler og 1. gangsdeltagere.
21.00 – 22.00 Aftenunderholdning så det dundrer.
22.00 – ?? Aftenhygge, kollegial snak og sparring.
 

Torsdag d. 20. april 
06.30  Morgenaktivitet på Amager Fælled.
08.00 – 09.00 Morgenmad på Danhostel.
09.00 – 10.00 Transport til faglige workshops via S-tog og Metro.
10.00 – 12.00 8 Faglige workshop, gennemgående tema:  
  Formidling og biodiversitet.
12.00 – 13.00 Frokost on the spot.
13.00 – 15.00 Forberedelse af fælles event, i workshopgrupperne.  
  (se info i boks til højre >>>)
15.00 – 16.00 Transport til Hovedbanegården  
  – en anderledes måde at møde ny målgruppe på.
16.00 – 17.00 Den blå ugle og naturvejledning på Københavns Rådhusplads.
17.00 – 17.15 Frugt/kage.
17.15 – 18.30  Sammenpakning og hjemtransport til vandrehjemmet.
19.00 –  ?? Festmiddag med underholdning og overrækkelse af  
  uglen til næste års arrangører.
 

Fredag d. 21. april 
08.00 – 9.00 Morgenmad på Danhostel.
09.00 – 11.00 Bioblitz i Naturpark Amager. 
  Kendskab til Bioblitz giver venskab til naturen. 
  Introduktion til begrebet Bioblitz samt gode og nyttige  
  erfaringer fra naturvejledere. 
  Vi skal ud på fælleden og samle flora og fauna ind, og tilbage 
  i teltet skal vi nøgle og snakke med vores ”eksperter”, og se 
  hvor mange forskellige arter vi tilsammen har fundet.
11.00 – 11.45 Friluftsrådets time.
11.45 – 12.00 Farvel og på gensyn.
12.00 – 13.00 Frokost "Grab’n Go".
 13.00 Slut.

Konferencens keynotespeaker  

Pelle Guldborg Hansen: 
”Alle elsker naturen. Det betyder dog ikke, at 
man nødvendigvis springer ud i flor og fauna. 
For menneskers handlinger hænger ofte ikke 
særligt godt sammen med deres holdninger - 
slet ikke når naturen ikke synes at løbe nogen 
steder. Men, hvordan skal vi så få folk ud i 
naturen, hvis fornuft og gode intentioner ikke 
får dem af sted? Gennem de sidste 40 år har 
adfærdsvidenskaberne i stigende grad fokuseret 
på, at forstå ikke blot hvorfor mennesker ofte 
agerer irrationelt, men også hvordan man 
”nugde” dem til at leve bedre op til deres egne 
ønsker og værdier. I foredraget fortæller jeg 
om, hvordan de samme små tricks fra adfærds-
forskningen som benyttes i sundhed, marketing 
og Pokemon Go, måske kan være det rette 
middel til at få danskerne ud i naturen, høre 
fuglene, mærke træerne og efterspørge efter 
mere viden om, hvorfor et vandhul i Vestjylland 
også kan være vigtigt for dem.” 

Torsdagens fælles event
I 2017 vil vi gerne udnytte at så mange natur-
vejledere samlet kan gøre en markant forskel, 
når det handler om at synliggøre befolkningens 
muligheder for at møde en naturvejleder på 
dagen, men så sandelig også resten af året. 

Den blå ugle skal være endnu mere kendt!
Forestil jer 140 naturvejledere bemandet 
med små vogne fyldt med små stykker natur, 
rejser på kryds og tværs af S-togs og Metro-
netværket og udøver 1:1 naturvejledning direkte 
sammen med passagererne.
Med udgangspunkt i den faglige workshop skal 
der ”indrettes” 16 små vogne, der hver især 
vækker opmærksomhed, nysgerrighed og ikke 
mindst med et indhold, der indbyder til samtale. 
Mellem klokken 15 og 16 torsdag eftermid-
dag, bevæger vi os fra stationerne ude i det 
storkøbenhavnske og ind mod Hovedbanen, 
hvorfra vi i samlet flok går til Rådhuspladsen og 
derfra formidler budskabet om og kendskabet til 
naturvejledning og naturvejlederne. Eventen er 
en udløber af det store forarbejde vi gjorde på 
årskonferencen i 2015, og vi håber at få stor 
opmærksomhed og fin pressedækning. 
Som tak for opmærksomheden i S-tog og 
Metro, udleveres der et lupglas og en flyer, der 
tilsammen skal inspirere til at gå ud på egen 
hånd og opleve diversiteten i den danske natur, 
og samtidig skabe opmærksomhed om netvær-
ket af naturvejledere og vores kompetencer.

Flere detaljer:

http://natur-vejleder.dk



oplysninger på Internettet. Specielt en 
side er helt uundværlig, og vel noget at 
det bedste der i årtier er sket, for vores 
mulighed for at få hjælp til bestemmelse 
af, og registrering af, arter i Danmark.  
Det er selvfølgelig hjemmesiden ”Fugle 
og Natur” jeg tænker på. Et par hurtige 
uploads af et billede eller to, og lidt be-
skrivelse af findestedet etc, så er der som 
regel meget hurtigt et svar.  Når jeg laver 
kurser for pædagoger og lærer, og præ-
sentere siden, er der som regel en, der 
har et billede at et eller andet på telefo-
nen. Vi prøver at lægge den op, og rigtig 
tit så har vi et svar inden for ½ time. Det 
imponerer. Mine varmeste anbefalinger 
hermed givet. Brug den!

Og nå ja, de to arter: Den der kom fly-
vende og satte sig på jakken, var rand-
tægen Gonocerus acuteangelus, på det 
tidspunkt det andet fund i Danmark.  
En art der indtil videre er fundet relativt 
sjældent i den sydlige del af landet, og 
som givet er kommet op pga. af klima-
ændringer. Den historie blev selvfølgelig 
til en mail til alle deltagerne. Den an-
den, den i gardinet, det viste sig at være 
Amerikansk fyrretæge (Leptoglossus 
occidentalis), hvis første fund blev gjort 
på Gedser et par måneder tidligere. En 
invasiv art der formentlig er kommet 
ind med tømmer fra USA og nu spreder 
sig stille og roligt over hele Europa.

Drageyngel i kirken
Lige før jul i 2016, dukkede et billeder af 
et meget underligt dyr, op på mail. Hvad 
er det, vi har fundet i kirken, under 
nedbrydning af en balkon? Umiddelbart 
lignede det noget drageyngel, men stør-
relse og fornuft sagde, at det nok var no-
get andet. En intensiv jagt i bagkataloget 
og på Internet gav resultatet: Larven af 
Polyura delphis. De havde af gode grun-
de ikke noget dansk navn, da det viste 
sig, at det var larven af en østasiatisk 

sommerfugl, der bl.a. lever i dele af In-
dien og i Thailand. En i øvrigt særdeles 
smuk sommerfugl, med de flotteste sar-
te gule og blå farver på undersiden.  
Men hvordan dukker den så pludselig 
op på gulvet i Svanninge Kirke og bliver 
fundet i forbindelse med at man bræk-
ker en balkon ned?  Den eneste og mest 
nærliggende tanke er, at den har været 
med som gæst til et bryllup eller en be-
gravelse. Måske har den siddet og kigger 
med nede i brudebuketten, eller den har 
overværet det sidste farvel på låget at en 
kiste. Overvejende sandsynligt er det, at 
den er kommet med via blomster im-
porteret fra Asien. En god historie der 
igen fortæller historien om nye arters 
indtog i den danske natur. At den her 
næppe havde overlevet det danske kli-
ma, og at der næppe havde været to 
samtidige artsfæller, er en anden histo-
rie. Men en sød historie, som den lokale 
presse selvfølgelig også tog, og som rig-
tig mange har kommenteret. Nu venter 
vi spændt på indberetninger fra diverse 
blomsterhandlere.

Så god jagt derud. Og finder du noget 
sjovt og spændende, brug dit netværk 
og Fugle og Natur til at få navn på. Og 
huske så at videreformidle den sjove hi-
storie. Vi er mange der glæder os til at 
hører den.

 o

Foto: Mogens Green

Larven af den asiatiske som
merfugl Polyura delphis, der 
blev fundet i Svanninge Kirke.
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Efter mere end 1000 år uden 
bævere i Danmark, blev det i 
1999 atter muligt, at træffe 
bævere i den danske natur,  
da 18 bævere blev udsat i  
Klosterheden i Vestjylland. 
Denne udsætning er senere 
fulgt op i Nordsjælland i 2009, 
2010 og 2011 med i alt 23  
bævere. 
Alle de udsatte bævere er hentet i Tysk-
land fra Elben, da det formodes, at være 
den stamme, der kommer tættest på de 
bævere der oprindelig var i Danmark og 
som ville indvandre af naturlig vej over 
tid. At bæveren forsvandt fra Danmark, 
kan der sikkert spekuleres i mange årsa-
ger til, men menneskets gøren og laden 
er nok den væsentligste faktor i forbin-
delse med deres forsvinden. Både deres 
pels, kød og bævergejl, samt deres dæm-
ningsbyggeri med deraf følgende over-
svømmelser, har gjort dem efterstræbte 
af mennesket. Det er de stadig i dag vis-
se steder i verden.

Udbredelse i Danmark
Siden deres udsættelse har bæverne 
spredt sig vidt omkring. De jyske bæve-
res 10 års forspring i Klosterheden, i 
forhold til de Nordsjællandske har gjort, 

at de i dag har spredt sig så langt sydpå, 
som til dele af Varde Å-systemet. De er i 
nord nået til Fjerritslev og i øst er de 
konstateret nær Hobro. Bæverne i 
Nordsjælland er ikke kommet helt så 
vidt omkring på Sjælland endnu, men 
mon ikke de også med tiden vil sprede 
sig til det meste af Sjælland. 

Bæveren er en ”deler”
Både i overført betydning og rent bog-
staveligt kan man sige, at bæveren deler 
vandende. Bæveren er en utrolig ingeni-
ør i forhold til, at tilpasse naturen til 
dens eget behov. Dens ændringer af åer, 
vandløb, grøfter, moser og søer m.m. 
har også stor betydning for levevilkåre-
ne for en masse andre sjældne dyre-, 
plante-, insekt- og svampearter. Det er 
også blandt de væsentligste årsager til, 
at netop bæveren blev udvalgt til udsæt-
telse i Danmark. På den ene side har vi 
altså bæveren som en økologisk nøgle-
art, og på den anden side har vi så, at 
bæverens ændringer af førnævnte åer 
og vandløb m.m. kan have uheldige føl-
ger for de omkring liggende lodsejere 
og jorde, i det ændrede vandstande kan 
påvirke dyrkningsmuligheder, bygnin-
ger og tekniske anlæg. Som vi kender 
det fra mange andre steder når natur og 
mennesker mødes, spiller økonomi også 
her, en ikke uvæsentlig rolle for bæve-
rens popularitet.

Bæverens  
tilbagekomst  

til Danmark

Af Peter Gammelmark Thing
Naturskoleleder/ 
Naturvejleder | Vestjylland
email: pegth@nst.dk

Foto: Dennis Johnsen
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Formidling og krammefaktor
Bæveren er et nataktivt dyr, hvilket selv-
følgeligt medfører en del udfordringer, 
når mange gerne vil se en bæver i dens 
naturlige omgivelser. De bedste tids-
punkter at få et glimt af en bæver, er tid-
ligt på aftenen inden solnedgang eller 
tidligt om morgenen. Årstiden har også 
en betydning i forhold til chancerne. 
Selvom bæveren ikke går i vinterhi, så 
giver foråret, sommeren og efteråret 
med de flere lyse timer bedre mulighe-
der. Heldigvis for mange, efterlader bæ-
verne meget tydelige spor fra deres nat-
lige aktiviteter. Det kan være fældede 
træer, dæmninger, spisepladser mm. Så 
selvom man er mageligt anlagt og ikke 
ynder at ødelægge sin nattesøvn, kan 
det lade sig gøre at se noget. En bæver-
tur kan selvfølgelig ligge på alle tids-
punkter af døgnet, men de fleste ligger 
om formiddagen, simpelthen fordi de 
fleste ønsker det, og her hjælper det 
selvfølgelig på formidlingen, at have et 
udstoppet eksemplar af en bæver under 
armen. Så er der en hvis garanti for også 
at se en bæver - ” show it, don´t tell it”. 

Når jeg har folk med på en bævertur i 
det Vestjyske ynder jeg at sige, at bæve-
ren har en vis krammefaktor pga. dens 
fredsommelige, og for de mindre bæve-
res vedkomne, også lidt nuttede udseen-
de. Hvad angår udseendet deler bæve-
ren dog også folk, og helt så fredelige 
som de ser ud, er de nu heller ikke. De 
kan slås indbyrdes og ”slå fra sig”, hvis 
de føler sig truede. Er man blevet nys-
gerrig, eller er man i tvivl, om de nu 
også kan slås eller skabe ufred, kan man 
jo lægge vejen forbi Vestjylland og få hi-
storien om en vild vildtkonsulent, en 
dagplejemor, en fritidslandmand, samt 
5 grise og en sur bæver i en grisesti. Alt 
sammen tilsat en smule bævergejl, så er 
den formiddag snildt gået J
	 o

FAKTA om bæveren
• Kropslængde 95-135 cm (voksen bæver)
• Halen 25-37 cm flad, bred og uden hår
• En voksen bæver vejer mellem 15 og 35 

kilo
• Relativt lille hoved, små ører, små øjne 

placeret højt på hovedet, bred næse uden 
hår

• Store rodåbne fortænder, dækket af gul-
ligt/orangefarvet emalje

• Svømmehud mellem tæerne på bagfød-
derne, men ikke mellem tæerne for på

• Pelsens farve kan variere i alt fra gråbrun 
til sortbrun. Oftest ses den dog i farverne 
lys brun eller rødbrun

• Bæverens pels er ekstrem tæt og består 
af mellem 12.000-23.000 hår pr. cm2

• En bæver kan opholde sig i op til 15 mi-
nutter under vand og lever udelukkende 
af vandplanter, urter, træer og buske

• Bæverslægten består af 2 arter: Castor fi-
ber, europæiske bæver og Castor cana-
densis, nordamerikansk bæver. Arterne 
kan ikke yngle indbyrdes

• Levealder 7-8 år. De kan dog blive ældre
• Bævere er monogame og lever oftest i 

små familiegrupper. Typisk mellem 2 og 
8 dyr

• De bliver kønsmodne i 2 års alderen. Der 
fødes 1 kuld om året. Normalt 1-3 unger

• Bævere er territoriehævdende. Arealet 
varierer afhængig af sted, fødemængde, 
antallet af bævernaboer og årstid. Størst 
om foråret og sommeren. Mindst om vin-
teren

• Der er ikke mange rovdyr der udgør en 
trussel for bestanden her hjemme. De 
største trusler mod bæveren er nok fiske-
net, trafik, løse hunde og infektionssyg-
domme. 
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I juni måned blev Lille  
Vildmose endnu vildere,  
da fem svenske elgkalve og  
22 krondyr blev sat ud i det 
indhegnede, men offentligt 
tilgængelige Mellemområde, 
beliggende mellem Tofte Skov 
og Høstemark Skov. 

Siden da har dyrene fået undersøgt det 
meste af det 21 km2 store område og de 
har taget godt for sig af både birk og pil. 
De er dermed kommet godt i gang med 
at udføre deres rolle som naturplejere i 
mosen og samtidig giver en re-wilding 
med elge og krondyr et dynamiske øko-
system med en øget biodiversitet.

Mosens vilde skovhuggere
De fem unge elge har med deres 2 me-
ters skulderhøjde og en stor appetit på 
smågrene, friske skud og blade overta-
get den meget vigtige rolle som Lille 
Vildmoses vilde skovhuggere. I stedet 
for de sidste mange års brug af maskiner 
og motorsave, bliver elgen nu den na-
turlige løsning på at holde væksten af pil 
og birk nede i Nordvesteuropas største 
højmoseområde. Højmosen har været 
under hårdt pres efter mange års afvan-
ding, tørvegravning og sphagnumpro-

duktion, hvilket har givet træerne mu-
lighed for at indvandre på mosefladen, 
og forstærket dræningen yderligere. 
Højmoser skal nemlig gerne være våde 
– meget våde, for at trives og som en del 
af et større naturgenopretningsprojekt 
er elgene nu kommet til Lille Vildmose 
for at holde højmosen fri for træer og 
sikre en høj vandstand, der er optimale 
vækstbetingelser for sphagnummosser. 

Flere skal der til
Fem elge og 22 krondyr er en god start, 
men der skal flere til, hvis de skal have 
en chance for at være effektive i deres 
roller som skovhuggere i mosen. Derfor 
bliver der hentet yderligere fem svenske 
elgkalve til Lille Vildmose i januar må-
ned 2017 og måske to voksne elge fra 
Nordtyskland senere på året. De skal 
alle igennem en karantæneperiode i et 
aflukket område og bliver først lukket 
ud i Mellemområdet til sommer. Fra 
mosens naturskove – Tofte Skov og Hø-
stemark Skov - hentes yderligere op til 
28 krondyr, der også udsættes i Mellem-
området i sommeren 2017. 

I Lille Vildmose har man fået tilladel-
se til at udsætte i alt 12 elge og 50 kron-
dyr, men dyrene skal med tiden vokse 
til bestande på 30-40 elge og 200 kron-
dyr. Antallet af krondyr er allerede vok-
set, idet flere af de udsatte dyr var dræg-

Elge i  
Lille VildMOOSE

Det går godt i Lille Vildmose, 
måske endda rigtig godt

Af Mette Vesterhaab Nielsen
Biolog og naturformidler  
på Lille Vildmosecentret
Telefon: 99317552
Mail: mni@aalborg.dk
 
of Jakob Konnerup
Biolog og naturvejleder  
på Lille Vildmosecentret
Telefon: 99317553
Mail: jak@aalborg.dk

30
NATUR vejleder  •  26. årg.  •  nr. 1  •  2017 



tige hinder, og i efterårets brunstperiode 
blev der observeret flere hinder om-
kring de få store hjorte. Kun tiden vil 
vise om de oprindelig fem elge selv har 
haft succes med at klare en tilvækst i be-
standen. Tegnene har været gode og på 
trods af elgenes unge alder på 1½ år, 
spår norske elgeksperter at de første rig-
tige danske elge i 5000 år vil komme til 
verden, når vi går ind i maj/juni måned. 
Lille Vildmosecentret krydser i hvert 
fald fingre!

De mange nye elge vil også øge chan-
cen for at få én af dem i kikkerten i det 
21 km2 store område de går i (eller i kø-
leren på bilen vil nogen måske kom-
mentere). Lille Vildmose har oplevet en 
enorm interesse blandt befolkningen for 
at se elgene. Mange har allerede været 
på tur i mosen og været heldige at få dy-
rene at se, men nogle har også grund til 
at tage turen igen og give det endnu et 
forsøg. 

Et møde med elgen kan give blod på tanden
For de heldige har mødet med elgene 
været fredeligt, men det kan hurtigt æn-
dre sig, hvis der bliver født elgkalve i 
mosen til maj. Mødre af enhver slags er 
berygtede for at være meget beskyttende 
over for deres afkom og man bør derfor 
holde en afstand på minimum 50 meter. 
En elgko er et stort dyr med meget lan-
ge og til tider hårdtslående ben, som 
man ikke har lyst til at komme i nær-
kontakt med.

På Lille Vildmosecentret anses rewil-
ding af mosen med elge og krondyr som 
en spændende udvikling tilbage mod 
den oprindelige natur og samtidig ople-
ver centret en stor interesse i den brede 
befolkning for dyrene, naturen og de 
dynamiske processer i mosens økosy-
stem. Den øgede naturinteresse giver 
håb for fremtidens naturformidling og 
et bedre natursyn med balance mellem 
benyttelse og beskyttelse. Elgen er må-
ske kun første skridt i rewilding af mo-
sen, måske vi i fremtiden skal vænne os 

til en dansk natur med 
både bæver, bison og ulv 

i Lille Vildmose.
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Tak til mosens flittige og dygtige 
fotografer; Frans Ritter for bille
derne af elgene og Torben W. Hess 
for billedet af krondyrene.

Følg elgene hjemmefra på  
www.lillevildmose.dk
Du sidder nok og ærgrer dig over, at du 
ikke med det samme kan smide bladet 
fra dig og køre direkte til Lille Vildmose 
med chance for at opleve de langbenede 
kæmper - fortvivl ikke. Du kan faktisk 
allerede nu kan følge elgenes fodspor på 
din computer, tablet eller lign. via et 
webmodul på Lille Vildmosecentrets 
hjemmeside. Alle fem elge og 12 kron-
dyr er udstyret med GPS-halsbånd og 
syv af de tilkomne elge vil også få æren 
af halssmykket. Data fra halsbåndene 
bliver med en uges forsinkelse lagt op 
på hjemmesiden, hvor man så har mu-
lighed for at følge det enkelte eller flere 
dyr i bestemte tidsperioder og gennem 
forskellige naturtyper. 

Dyrenes positioner skal bruges af for-
skere og opsynsmænd, men på Lille 
Vildmosecentret bruges registreringerne 
også til at tilrettelægge guidede ture 

med størst chance for at opleve dyrene 
fra passende afstand. Det er også oplagt 
at bruge webmodulet i naturskoleun-
dervisning med fokus på naturforvalt-
ning, adfærd, naturgenopretning m.m. 
Registreringerne af dyrenes bevægelser 
lægger op til spørgsmål såsom; er der 
forskel på elgenes og krondyrenes fore-
trukne habitat? Er der forskel mellem 
hanner og hunner og er der årstids- el-
ler døgnvariation i aktivitetsniveau? Er 
der tidspunkter på året hvor dyrene er 
mere eller mindre sociale? 

Registreringerne vil med tiden gøre os 
meget klogere på elgene og du kan selv 
følge med på Lille Vildmosecentrets 
hjemmeside. (http://lillevildmose.dk/
gps-tracking-af-elge-og-krondyr/)

 o
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5 hurtige fakta om elgen

• Elgen er verdens største nulevende 
hjort. En europæisk elgtyr kan veje 
op til 500 kg og have en skulderhøjde 
på godt 2 meter. Kun elgtyrene bærer 
gevir.

• Elgens lange ben gør det muligt for 
den at træde over små buske og træ-
stammer, samt komme igennem sne 
op til 50 cm dyb. Elgen bruger de lan-
ge ben til at gå gennem mosens våd-
områder.

• Elgens klove kan blive 18 cm lange 
og kan spredes, hvorved elgen nem-
mere kan gå på sumpede arealer. 
Dette er perfekt til Lille Vildmoses 
højmosearealer.

• Elgens korte hals betyder, at den har 
svært ved at nå græsset og den lave 
vegetation. Derfor spiser elgen pri-
mært grene og kviste i op til 3 meters 
højde - 85% af elgens føde består af 
vedplanter.

• Elgen kan ikke svede og derfor er den 
nødt til at søge ind i skyggen eller ud 
i vandet, når den skal køle ned. Mo-
sens vandfyldte gravebaner og gen-
dannede søer vil tiltrække elgene på 
varme sommerdage. 
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I en spændende og informativ 
udstilling medvirker Natur-
Bornholm til at formidle  
Naturstyrelsens bisonprojekt 
på Bornholm. Gennem offent-
lige guidede ture i bisonsko-
ven i Almindingen, arrangeret 
af NaturBornholm, får turister 
og bornholmere mere viden 
og færre myter om bisonpro-
jektet på Bornholm.

I denne artikel kan du læse om konkrete 
formidlingsaktiviteter målrettet elever 
fra bornholmske skoler, men også for 
bornholmere og turister. 

Understøttende undervisning om bison 
NaturBornholm har udarbejdet under-
visningstilbud om bison til både små og 
store bornholmske elever. Disse tilbud, 
med fokus på naturfaglige færdigheder, 
er med til at aktivere og motivere ele-
verne og understøtter undervisningen 
på skolen.

Bison for skolernes indskoling
Undervisningsaktiviteten ”Bison - en 
stor skovko” sender de mindste elever 
ind i bisonernes verden, når de gennem 
dialog, fortælling og rollespil henter vi-
den om Europas største landpattedyr. 
Eleverne møder plysdyret Wojtek – en 
lille bison fra Polen, som kom på besøg 
på Bornholm. De inviteres ind i bison-
verdenen, hører om bisonflokken i Al-
mindingen og hvorfor de lever der. Se-
nere bliver eleverne til bisoner, når de 
tager bisonhuer på. 

Børnene skal selv vurdere, hvad en  
bison kan æde, men de kan få hjælp ved 
at spørge Wojtek, der fortæller om sin 
foretrukne føde. Børnene rører også ved 
ægte genstande som bisonknogler, horn 
og bisonskind. Naturvejlederen fortæl-
ler om dyrets bygning og tilpasning til 
levested og om dyrenes rolle, som en del 
af skovens natur. 

Til sidst går eleverne samlet ind i bi-
sonudstillingen for at opleve, hvor store 
bisoner er i virkeligheden. Eleverne bli-
ver til sidst udnævnt til bisoneksperter 
og får et bisondiplom med bisonstem-
pel. 

Af Hanna Piorska
Naturvejleder
NaturBornholm

Bisonerne på 
Bornholm 
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Bison for skolernes mellemtrin 
Læringsaktiviteten for mellemtrin ”Bi-
soner på Bornholm - hvorfor?” handler 
om hvorfor den store planteæder, som i 
forhistorisk tid også levede på Born-
holm, er udsat i Almindingen? Aktivite-
ten introduceres i NaturBornholms bi-
sonudstilling. I dialog gennemgås 
bisonens liv som flokdyr, pattedyr, truet 
dyr og fredet dyr samt en snak om biso-
nens nærmeste slægtninge - den ameri-
kanske bison og en malkeko. Efter op-
lægget i udstillingen arbejder eleverne i 
grupper i Naturværkstedet. De tegner 
fødenet fra bisonskoven. Til sidst snak-
ker eleverne med naturvejlederen om 
hvad det betyder for skoven i Almindin-
gen at bisonflokken lever der. 

Efter forløbet med naturvejlederen 
kan lærer og eleverne blive i Naturværk-
stedet og på egen hånd arbejde videre 
med f.eks. at spille terningspillet ”Leve-
steder der passer” eller lege en natur-leg, 

Bison for skolernes udskoling
Læringsaktiviteten for udskoling ”Bison 
ændrer naturen” handler om bisonflok-
kens liv i Almindingen og hvad formålet 
er med projekt ”Bison Bornholm”? Ak-
tiviteten introduceres i NaturBornholms 
bisonudstilling gennem en diskussion 
om, hvad det betyder at bisonflokken nu 
lever på Bornholm? Spiller bisonerne en 
vigtig rolle i den bornholmske skovna-
tur som ”naturentreprenører”? Plejer de 
store dyr naturen ved at skabe mere lys-
åben og dynamisk skov? Efter diskussi-
on og dialog foran bisonudstillingen 
fortsætter eleverne med et slags diskus-
sionsrollespil i Naturværkstedet. Roller-
ne fordeles, så holdninger til de fritle-
vende bisoners eksistens på Bornholm 
diskuteres ud fra journalister, land-
mænd, lokalpolitikere, sommerhusejere 
og medlemmer af lokale Naturfred-
ningsforeningers synsvinkel. Til sidst 
bliver eleverne bedt om at komme med 
nogle bud på, hvordan skoven vil se ud i 
år 2050, - med og uden bison. 

Eleverne opfordres til at perspektivere 
til andre steder i Danmark, hvor man 
udsætter dyr og hvilken betydning det 

Bison Bornholm - et  
femårigt forsøgsprojekt 
Projektet Bison Bornholm undersøger, om de 
store vilde dyr kan være med til at passe på 
naturen på en bedre og billigere måde end 
hidtil. Bisonerne indgår i det internationale 
avlsarbejde for at sikre den truede arts over-
levelse.                                                                                                

Bison Bornholm projekt har fire  
følgende formål:

• At bidrage til at skabe en dynamisk natur 
som rummer flere arter i levedygtige be-
stande.

• At bi drage til at Danmark passer på na-
turen som vi er forpligtet via EU´s direkti-
ver om naturbeskyttelsen.

• At mange mennesker får en spændende 
naturoplevelse, som får dem til at besøge 
Bornholm en ekstra gang.

• At Danmark hjælper med at passe på en 
truet dyreart.

f.eks. ”Bison - ressource leg” 
eller ”Kan du slå  
bisoner og andre dyr 
i en kappestrid”?
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Bisonokser i Danmark

Den europæiske bison indvandrede til  
Danmark, ligesom vildthest og urokse efter 
sidste istid for 10.000 år siden. Det ved vi fra 
knoglefund fra den tid. Dengang var Born-
holm, som halvø forbundet med det euro-
pæisk fastland. Bisonokser forsvandt efter-
hånden fordi skoven blev fældet.

I 2010 blev tre bisoner sat løs på Vorup Enge 
ved Randers og i 2012 blev 7 bisonokser fra 
Polen udsat i et 200 ha stort indhegnet om-
råde af Almindingen på Bornholm. Så er den 
europæisk bison tilbage i den danske natur 
efter et fravær på flere tusind år.

Bisonokserne på Bornholm har indtil nu  
været en succeshistorie. Den bornholmske 
bisonflok trives godt og har formeret sig.  
Syv bisoner er blevet til 16. Europas største 
planteæder har positiv indflydelse på natu-
ren og øger turisme på øen. Der har siden 
2012 været omkring 500.000 besøgende i  
bisonskoven.

har for naturen. De kan også på egen 
hånd arbejde videre. Eleverne kan for 
eks. udarbejde etiske dilemmaer, så de 
kan diskutere for og imod udsætning af 
”nye” arter i Danmark. Det anbefales at 
læreren senere tager på en tur med ele-
verne på egen hånd eller med naturvej-
lederen i bisonskoven for at registrere 
tydelige spor efter flokkens aktiviteter. I 
felten kan eleverne undersøge biodiver-
siteten ved at indsamle plantearter på 
forskellige lokaliteter, måle på parame-
tre og tage jord- og bisonlorteprøver.

Det lægges op til debat om naturlige 
og menneskeskabte ændringer i økosy-
stemer og deres betydning for den bio-
logiske mangfoldighed.

Bisonprojektets fremtid?
Problemet ved at forvalte naturen på 
fællesskabets vegne er, at der er forskel-
lige natursyn. Det kan være alt fra det 
beskyttende syn på naturen, hvor natu-
ren har en værdi i sig selv. Til holdnin-
gen om at bruge naturen som ramme til 
f.eks. udelukkende at dyrke motion i el-

ler til et natursyn hvor naturen kun har 
økonomisk værdi i form af salg af træ.

Nu har bisonerne været på Bornholm 
i næsten fem år. Senest foråret 2017 skal 
der ligge en beslutning om, hvad der 
skal ske med flokken af europæisk bison 
i Almindingen. En sådan beslutning 
kræver, at der er opbakning fra born-
holmernes side. Skal de blive på øen el-
ler skal de væk? Skal Bornholm være 
med til at bevare en truet art, og skal 
Bornholm bruge bison til naturpleje? 
Skal bisonokserne slippes fri og sættes 
på arbejde i hele Almindingen eller skal 
dyrene fortsat være hegnet inde?                       

I efterårsferien 2015 spurgte Natur-
Bornholm sine ca. 2000 gæster om, 
hvilken holdning de havde til bisonflok-
ken i Almindingen. Svarene var meget 
positive, når det handler om, at bison-
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Bisonokser i verden
For 10.000 år siden var den europæiske bison 
udbredt over det meste af Europa. 

For 800 år siden havde skovrydninger og jagt 
reduceret bestanden af bisonokser voldsomt. 

I 1900-tallet var der kun en vildtlevende be-
stand af bisonokser tilbage i Kaukasus samt 
en i Puszcza Białowieska i Polen, hvor den 
sidste vildtlevende bison blev skudt i 1919.

I 1923 startede et avls-program baseret på 
de få tilbageværende bisoner fra zoologiske 
haver og private dyreparker. Det blev begyn-
delsen til et internationalt avlsarbejde med 
henblik på at rede arten fra at uddø.

Siden 1930 er der blevet sendt over 500 bi-
sonokser fra Białowieża i Polen til 20 forskel-
lige lande.

I 1952 blev de første bisonokser udsat i vild 
natur.

I dag findes omkring 4.400 europæiske  
bisoner i 31 forskellige lande. Over halvdelen 
lever på avlsstationer, i zoologiske haver og 
dyreparker, mens omkring 2000 lever vildt i 
naturen.

Arten er reddet, men stadig truet. Deres  
levesteder forsvinder. De stammer fra kun få 
individer og lever i små isolerede bestande. 
Den ringe variation i genmaterialet medfører 
nedsat modstandskraft og dermed øget  
risiko for sygdomsangreb.

flokken i Svinemosen bidrager positivt 
til turismen på Bornholm, og at born-
holmere gennem bisonprojektet er med 
til at bevare en truet art. Men når 
spørgsmålene handlede om at slippe bi-
sonerne løs, så delte vandene sig. 50% 
svarede ja og 50% svarede nej.

Det er en fantastisk oplevelse at se de 
store dyr og en meget spændende opga-
ve at formidle viden om bison. Det bli-
ver interessant at se, hvad sker med bi-
sonflokken, når projektperioden 
udløber i 2017. 

 o
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Ca. 3 timers kørsel fra den 
dansk/tyske grænse og lidt 
øst for Bremen ligger Wolf 
Center. Centeret er en blan-
ding af dyrepark, et moderne 
museum og konferencecenter 
med  restaurant og mulighed 
for overnatning i parken. 

Wolf Center kombinerer fritid, eventyr 
og uddannelseselementer. Stedet er med 
til at formidle fakta til befolkningen/gæ-
ster om muligheder, risici og udfordrin-
ger i forhold til vilde ulve i Tyskland. 

Formidling til de besøgende
Udefra ser det ikke ud af noget særligt - 
et par skilte, et par ulvebilleder og en 
velkomsthilsen. Når du så træder inden-
for, bliver du til gengæld mødt af en 
fullsize udstoppet ulv, der hyler dig vel-
kommen.

Når du er kommet gennem den lille 
butik med de sædvanlige krammedyr, t-
shirts og is, træder du ind i en lille, men 
stemningsfuld udstilling.

Udstillingen er et fint supplement til 
stedets virkelige attraktion - de levende 
ulve.

Wolf Center i 
Tyskland

Marthin Nygaard
Helle Thuesen
Sabine Jensen

Studieturen til  
Tyskland i 2016
Naturvejleder Foreningens Internationale Udvalg 
arrangerede i 2016 en spændende studietur for alle 
foreningens medlemmer. 
Turen havde et overordnet tema: Ulven - elsket og 
hadet. 

Derfor gik turen til Wolf Center ved Bremen. Her 
deltog 22 naturvejledere i et dags seminar om ul-
ven, som omhandlede flere emner som bl.a. syste-
matik, geografisk udbredelse, forvaltning, popula-
tioner, ulven og mennesket, økosystemer, jagt og 
meget mere. 

Det var et meget relevant og aktuelt seminar for 
alle, nu hvor Ulven er kommet til Danmark og som 
de fleste naturvejledere oplever, giver anledning til 
mange spørgsmål. 

Turen bød også på et besøg på flagermuscenteret, 
Noctalis. Her blev vi vist rundt og fik en fortælling 
om stedet og formidling, samt evt. en rundvisning i 
kalkstens hulerne, som rummer en meget stor  
bestand af overvintrende flagermus.

N
A

TU
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Foto: Helle Thuesen
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WOLF CENTER

Opbygning:  
Overkommelige mængder af tekst kombineret 
med aktiviteter, som understøttes af både it og 
genstande.Hvis du er fan af tyskernes grundig-
hed, kan du gå i kælderen, hvor du kan fordybe 
dig i ca. 30 vægmeter tekst omkring ulve.

Interaktivitet:  
Næsten alle sanser er tilgodeset i udstillingen. 
Du kan røre ved ulvepels, lytte til ulvehistorier 
og sammenligne dit syn og dine høregrænser 
med ulvens.

Sprog:  
Du kan godt pudse dine tyske gloser af. Der er 
ingen informationer på andre sprog, hverken i 
udstilling eller foldere.

Målgrupper:  
Udstillingen er egnet til både børn og voksne - 
især hvis man kan lidt tysk.

Wowfaktor:  
Udstillingen er ikke karrig med udstoppede dyr i 
forskellige positurer. Birkestammerne giver 
sammen med det dæmpede lys en fin stemning.

Se mere på 
www.wolfcenter.de

Ulveseminaret
Under seminaret bed jeg mærke i to 
ting. For det første den høje faglighed, 
som seminaret bar præg af. Jeg tog mig i 
at ønske, at vi i Danmark nogle gange 
turde formidle så meget forskning ad 
gangen og stole på, at vores publikum 
ville blive siddende.

For det andet bed jeg mærke i den 
grundige forventningsafstemning. Da vi 
fra ankom, var der sat navneskilte op på 
hver enkelt plads. Bag på navneskiltet 
havde ulvecentret nedfældet forventnin-
gerne til os deltagere. De handlede om 
at deltage aktivt og konstruktivt og lytte 
til andre. Og selvfølgelig om at være 
punktlig gennem hele dagen.

Ulvecenterets børneprogram
"Vi er selv jægere", det er overskriften på 
den tur gennemgang børnegrupper får, 
når de besøger Ulvecenteret. Centeret 
har lavet en kort gennemgang om Ulve 
biologi, hvor det meste leges, snakkes og 

synges, der bliver fortalt historier om 
ulve alt imens de går rundt mellem alle 
indhegningerne, de møder også to ulve 
"an face". Centeret har udviklet forskel-
lige elevmaterialer som frit kan hentes 
på deres hjemmeside. Materialet under-
støtter undervisningen både før og efter 
besøget på Ulvecentret.

Børne grupper har også mulighed for 
at komme på "Koloni". Centret har lavet 
en afdeling med Lavvuer, hvor det er 
muligt at overnatte, sidde ved bål, høre 
Ulvene hyle hele natten, dette er meget 
brugt, og både personale og forældre 
deltager. Ulvecenteret har daglige besøg 
af børnegrupper og interessen er stigen-
de, de mener selv at det skyldes, den ba-
lance de har i undervisningen mellem 
leg og alvor.

Det har de sikkert ret i, ved selvsyn, 
synes jeg at de havde lavet deres anlæg 
så det virkede trygt og imødekommen-
de.

 o

Foto: Helle Thuesen

Foto: Sabine JensenFoto: Sabine Jensen

39
NATUR vejleder  •  26. årg.  •  nr. 1  •  2017



I Bad Segeberg, som ligger 
halvanden times kørsel fra 
den danske grænse, findes 
Tysklands nordligste tilgæn-
gelig kalkbjerghule. Hulen er 
hjemsted for op mod 20.000 
overvintrende flagermus for-
delt på 9 arter, som altså kan 
opleves på tæt hold ved et be-
søg i hulen. Ved siden af kalk-
bjerget findes et formidlings-
center om flagermus.

Hulen er åben fra april til september, 
hvor der hver dag løbende afholdes gui-
dede ture – der reklameres med at man 
skal aldrig vente mere end 60 min. før 
næste tur gennemføres. Det er muligt at 
booke ture for større grupper ved at 
kontakte Noctalis på forhånd. Her er det 
også muligt at ønske engelsksproget 
guide. Turene varer 35 min. og koster € 
4,00 for børn og € 8,00 for voksne. Der 
kan opnås grupperabat.

 Formidlingscentret er åbent hele året, 
hvor man bl.a. kan se tropiske flager-
mus, hvis døgnrytme er vendt om så de 
er aktive i centrets åbningstid. Åbnings-
tiderne varierer over året, så her er det 
en god idé at tjekke hjemmesiden. Børn 
kommer ind for € 5,00, mens voksne 
koster € 8,00.

En kombineret billet med rundvisning i 
kalkbjerget og adgang til formidlings-
centret koster € 6 og € 12 for hhv. børn 
og voksne i 2016.

 Der findes en del information om ste-
det og andre oplevelser i nærheden af 
Noctalis på hjemmesiden: http://www.
noctalis.de/da/. Den er delvist oversat til 
dansk.

Flagermus er populære i Tyskland
Mange af os får gennem året ugentlige 
henvendelser om problemer med flager-
mus i huse. Den generelle holdninger til 
flagermus i DK er, at det er et lille møg-
dyr vi ikke vil have som logerende. Ty-
skerne har et helt andet forhold til dem? 
Et par eksempler:  I DK præmierer vi 
for æstetikken i en restaurering af vore 
gamle huse -  i  NordTyskland præmie-
rer man husene , hvis de er særligt fla-
germusvenlige indrettet efter restaure-
ring.

Opsætning af kasser til flagermus i 
Danmark er ikke så almindeligt, det er 
mest de hulrugende fugle vi sørger for. I 
Nordtyskland er opsætning af flagermu-
sekasser helt almindeligt. Vi så dem op-
sat bl.a. omkring ulvecenteret.

Tyskerne har generelt et andet Natur-
syn end danskerne, hvor naturnær skov-
drift og gamle fredede træer i læbælter-
ne mellem markerne giver et helt andet 
landskab i forhold til det intensive dan-
ske, med meget større artsdiversitet. På 

Noctalis
- et flagermuscenter i Tyskland

Søren Risborg
Marianne Sallov Kristiansen
Tessa Buchwald
Thomas Andersen
Sabine Jensen

Fotos: Sabine Jensen
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turen så vi især store mængder af rå-
vildt, storke, traner, et par sølvhejrer og 
en enkelt havørn + det løse. Om det ge-
nerelt er dette forhold eller formidlin-
gen i Noctalis, der gør en forskel i synet 
på flagermusene, er svært at sige, men 
jeres udsendte synes udstillingen kom 
godt omkring emnet flagermus.

Formidling til børn
Centerets udstilling var noget teksttung, 
men det skal ses i forhold til tiden vi var 
der. De mange tekster var forsøgt for-
midlet gennem simpel mekanik, hvor 
børn skulle skubbe eller trække i snore 
for at få teksten i øjenhøjde. Med hæn-
derne kunne børnene mærke på hjerte-
slag, luftforbrug og temperatur. En 
kæmpe flagermus kunne beføles, så pel-
sen blev vedkommende. Levende dyr er 
et børnehit, og der var huller at kravle 
ind i og ud af. Film og tredimensionelle 
indkig er også børnevenligt.

Og så det store børnescoop: Vendespil 
– som voksne naturvejledere har meget 
svært ved!

Så, jo. Der var tænkt børnevenlig for-
midling – men tanker er toldfri og tek-
ster er tunge…

Brug af frivillige 
Noctalis har en gruppe af frivillige til-
knyttet centeret. De deltager i alle de 
opgaver, - de laver rundvisninger, passer 
butikken og deltager i arbejdet med fla-
germus. Der er kun et par stykker ansat 
i centeret. De frivillige hjælper med at 
forbedre forholdene for flagermus ved 
f.eks. at sætte kasser op til flagermus. De 
er også med ude og lytte efter flagermus. 
De bruger den nærliggende sø til for-
midling med flagermuse-jagt med store 
lygter og flagermusdetektorer. De arbej-
der også med f.eks. at sikre den økologi-
ske funktionalitet af landskabet for fla-
germus i form af ledelinjer i landskabet 
til flagermus´s fouragering – et konkret 
eksempel var i forhold til en udbygnin-
gen af motorvejsnettet, hvor der skulle 
tages hensyn til flagermusene. 

Noctalis er bestemt et besøg værd, men 
sæt en dag af til stedet for at gå i dybden 
med emnet.

 o

Fakta om flagermus

Der findes ca. 900 arter flagermus i verden, 
38 i Europa og de er den næststørste gruppe 
af pattedyr, hvilket betyder, at mellem en 
fjerdedel og en femtedel af alle verdens pat-
tedyr er flagermus – det er den næststørste 
gruppe af pattedyr, kun gnaverne har flere 
arter.

15 - 17 forskellige arter i DK.  
(alt efter hvor du læser)

12 arter er knyttet til træer, så gl. træer  
betyder meget for flagermus.

Findes udbredt overalt på jorden pånær  
i polaregnene.

Er meget mobile og findes naturligt på  
Hawai, New Zealand og Galapago.

Vinter kvarteret kan være det samme som 
stedet de bor om sommeren, men de kan 
også trække over 100 km. For at overvintre 
frostfrit - f.eks. I Mønsted Kalkgruber. 

De klarer vinteren ved at gå i dvale og flyver  
i sommerhalvåret fra april til oktober.

Er på trods af navnet ikke en gnaver men  
insektæder.

Kan blive meget gamle- Brandts flagermus 
kan blive 41 år - det er meget for et lille dyr 
på 4 - 8 gram.

Parringen finder sted sen efterår eller om 
vinteren under dvalen - kun hannen er aktiv 
- hunnen sover! Sæden er levende indtil  
hunnen flyver ud i april, hvor ægløsningen 
og befrugtningen sker. Hunnen føder  én 
unge, der placeres i en børnehave og dier  
ved moderen en gang i døgnet.

Flagermus er beskyttede af både Bern og 
Bonn konventionen og hører under habitats-
direktivets bilag 4 arter, hvilket betyder, at 
flagermus er total fredede i DK og at deres  
levesteder ikke må ødelægges.
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Af Jonas Gadgaard,
naturvejleder ved  
NaturKultur Varde

Starten på det hele
Det hele startede da jeg som 13-årig 7. 
klasses elev, skulle i min første praktik. 
Og hvor sender man så eleven hen, som 
altid slæber naturen indenfor i klasse-
værelset, i form af f.eks. døde fugle, in-
sekter eller svampe? Det blev hos en na-
turvejleder på Fanø, ved navn Marco 
Brodde. Den uge fik jeg en lille smags-
prøve på, hvordan livet som naturvejle-
der var, men også at vejen hertil var 
svær. Han skabte ligeledes en større in-
teresse i mig i forhold til fugleverdenen. 
Derefter begyndte jeg derfor at komme 
meget på Blåvand Fuglestation, hvor jeg 
også arbejdede som ringmærker i hele 
år 2008. Her mødte jeg en anden natur-
vejleder ved navn Bent Jacobsen, hvis 
job bl.a. bestod i at guide de mange sko-
leelever og turister, der besøger Blå-
vands Huk - Danmarks Vestligste 
punkt. Og sikke da et drømmejob, hvem 
ville ikke gerne have det. Det tænkte jeg 
i hvert fald tit. Skæbnen ville så at 6 år 
senere blev Bents gamle stilling slået op 

hos NaturKulturVarde. Jeg arbejdede på 
daværende tidspunkt som skovarbejder 
ved Esbjerg kommune, men jeg kan ty-
deligt huske, at det første jeg gjorde da 
jeg så stillingsopslaget, var at ringe til 
min far og sige: Så er den her, stillingen 
jeg har drømt om. Ansøgningen blev 
skrevet, samtalen kom i hus, og et par 
timer efter samtalen kom telefonopring-
ningen, jobbet er dit lød det, og så blev 
jeg bare glad. For med det vidste jeg, at 
det også betød, at NaturKulturVarde vil-
le forsøge at få mig optaget på naturvej-
lederuddannelsen.

Hold 28 - Verdens bedste hold 
Jeg blev optaget på hold 28, og første 
kursusdag var d. 16/2-15 ved Hindsgavl 
Naturcenter. Denne dag var jeg jo meget 
nervøs for, for nu skulle jeg møde mine 
kommende klasse- og studiekammera-
ter, og andre kender nok det med, at 
man ligesom bare aldrig passede helt 
ind i folkeskolen dengang, fordi man 
var lidt anderledes end normalen. Ner-

Ugleuddannelsen
Endelig blev jeg Ugle  
- Sikke en flyvetur  
- Den glemmer jeg aldrig
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vøsiteten viste sig dog at være ubegrun-
det, for gennem de næste to år fik jeg 
mig pludselig 23 nye venner. Jeg passede 
ligesom bare ind med disse mennesker, 
fed oplevelse. Denne dag fik vi hilst på 
hinanden samt vores faste kursusleder 
Poul, eller som vi kaldte ham i to år Tor-
ben, men det er en helt anden historie.

1 Kursus - 11 intense dage
Både min kollega Morten Vinding og 
andre naturvejledere, som har gennem-
ført uddannelsen, havde fortalt mig at 
det altså var en følelsesladet rutsjetur jeg 
stod og skulle ud på. Det de snakkede 
om var kursus 1, som bestod i 11 dage 
på Skovskolen i Nordsjælland. De 
nævnte alt muligt med at man ville blive 
presset langt ud rent psykisk, og jeg nok 
ville opleve flere, der ville fælde en tåre 
eller to. Sikke noget pjat tænkte jeg, vi er 
alle voksne mennesker og ingen kender 
hinanden, og så tæt kan vi umulig kom-
me på hinanden på så kort tid. Jeg kan 
kun sige at jeg tog fejl. 

Aldrig før har jeg dog gået og opholdt 

mig i sådan en boble af indtryk og ople-
velser som disse 11 dage var, og da det 
hele så var forbi, indrømmer jeg gerne, 
at jeg bestemt også var en af dem, der 
ikke kunne holde tårerne tilbage. Det er 
11 dage som ikke kan beskrives, men 
som skal opleves. Dagene bød på utalli-
ge sociale oplevelser såsom den sidste 
festaften, og ikke mindst vores vikinge-
aften i lavuen i skoven, hvor man er 
nødt til at have været der for at kunne 
forstå, hvordan man en hel aften/nat 
kan synge og lege en leg, der lød noget i 
stil med "Ko nr. 1 med 0 prikker i pan-
den, kalder ko nr. 5 med 2 prikker i 
panden, Ko nr. 5 med ...." og så videre. 

Det hele var dog ikke kun fest og far-
ver, for vores kære kursusledere Poul og 
Kari holdt os normalt i gang til kl. 20 
om aftenen. De havde strikket dagene 
rigtig godt sammen, men en masse 
spændende ting lige fra Bjørli Lehr-
manns eventyrhule, til Dorthe Abra-
hamsens edderkoppeblues. Jeg kunne 
blive ved med at fortælle om disse 11 
dage, der var en kæmpe oplevelse, som 

Her fyrer Dorthe Abrahamsen 
sin edderkoppeblues af. Vildt 
fascinerende.
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jeg hellere end gerne tog igen. At det var 
en oplevelse viser min logbog, for på 
forsiden skrev jeg på kursus 1 "Livet 
som ugle - mit nye jeg".

Vores to kursusledere Poul og Kari. 
(billedet poul og kari)

De næste 1½ år 
Det næste 1½ år bød på henholdsvis 2 
studieture, én ved Louise ved Stenalder-
centret i Ertebølle samt en friluftstur 
ved Tuse Næs. Ellers bød tiden på kur-
sus 2, 3 og 4 samt 2 studieopgaver. Alle 
bød på store oplevelser, hvor vi fik en 
masse ny viden både ved flere kvalifice-
rede oplægsholdere samt ved Pouls utal-
lige triade øvelser :-)   

Kursus 5 - Det sidste
Så kom det sidste kursus, vores lange 
rejse var nu ved at være slut. Det var 
med stor glæde jeg mødte op til kursus 
5, mest af alt for at se alle mine studie-
kammerater igen. Men det var også med 
en vis tristhed i kroppen, for det betød 
også at vi snart var færdige med uddan-
nelsen. Dette kursus var lige så godt, 
som de forrige, med mange gode indlæg 
og aktiviteter undervejs. Og ligesom de 
andre gange skulle vi også formidle for 
en gruppe, denne gang blev det de store 
elever i folkeskolen. 

Efter vi i pænt tøj den sidste aften fik 
overdraget vores uddannelsesbevis og 
vores ugle, hoppede vi i vores tema tøj. 
For vi sluttede ligesom vi startede på 
kursus 1 - med den fedeste og sjoveste 
vikingefest. Næste dag efter afsked med 
alle de dejlige nye ugler på hold 28, kun-
ne jeg køre tilbage til privaten med fø-
lelsen af, at dette forløb i mit liv kom-
mer jeg aldrig til at glemme. Der skal 
lyde en stor tak fra min, og helt sikkert 
resten af hold 28, side til vores alle 
sammen´s dejlige Poul, og til alle de 
medkursister vi har haft fornøjelsen af 
undervejs. Nu er der bare tilbage, ud-
over at pleje tømmermændene fra nat-
tens vikingefest, at se frem til hold 28 
genforeningsfest til foråret. Jeg kan næ-
sten ikke vente.

 o

Her vi alle samlet ved  
Ertebølle Stenaldercenter, tak 
til Louise for nogle gode dage.

Vi samles om bålet ved Tuse 
Næs på vores første studie tur.
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Boganmeldelse

”Insectivore”  
- en kogebog med insekter
Da jeg sagde ja til at skrive en boganmeldelsen af ”Insectivore” skrevet af Kok Rasmus Leck Fischer, 
fik jeg den tanke at det var endnu ”en kogebog, med insekter strøet med løs hånd hen over retterne”. 
Men da jeg så får pakken åbnet og bogen op på bordet, blev jeg positivt overrasket over, at det var 
det ikke! 
Dette var ikke ”bare” var en opskriftbog, med insekter drysset over, eller en urtesuppe med en larve i. 
Men her der tænk over tingene, og det bære i den grad præg af at her har vi med en kok at gøre, der 
tænker smag, udesene, og indhold. Måske endog ”maddesign” med et finere ord. Der har også været 
en fotograf med ind over og det har retterne nydt godt af. Bogen er en af de flotteste kogebøger jeg 
har haft imellem hænderne, og rent æstetisk er det nogle super flotte billeder der følger retterne i 
bogen, og det forskønner hele oplevelsen. 
Det mest positive af det hele er nok at der ikke er brugt tid på at lave så mange opskrifter som mulig, 
- men derimod lave nogle stykker, som så til gengæld ”sidder lige i skabet” og hvor det ikke nødven-
digvis skal være en ”Manddomsprøve” at spise insekter. Der er brugt 6 forskellige insekter, og det er 
ud af en ”familie” på 1,2 millioner forskellige arter, så der er nok af tage af. 

»Min bog er en stille start, som skal skubbe til folk. At spise insekter er ikke en manddomsprøve. Folk 
skal prøve det, inkorporeret i lækker comfort food«, siger Rasmus Leck Fischer (Artikel i politiken 15. 
MAJ 2016)

Det er for mange svært at putte kryb og kravl i munden, men ”pakket pænt ind” som i retterne fra 
”Insectivore”, vil flere helt sikkert få smag for det nye. Jeg er helt overbevist om at denne bog vil kun-
ne omvende, ikke kun ” smarte hipsters” i storbyerne, men rigtigt mange andre der har mad som in-
teressefelt eller hobby. Der er 2 milliarder andre mennesker der dagligt spiser insekter, så det er bare 
at komme i gang. I Danmark er der nu en del butikker der handler med godkendte insekter, både al-
mindelige, og økologisk. Det er bare at søge på nettet, skulle man mangle noget, og så slå op i ”In-
sectivore” og følge opskriften. 

Som naturvejledere vil det være en naturlig del af vores formidling at tage insekterne med i madfor-
midlingen, og snakken om bæredygtighed, og ikke mindst for alle dem der laver naturmad, ”Vild-
mad”, bålmad. 

Jeg har selvfølgelig, som den madglade naturvejleder jeg er, testet et par af de nemme og hurtige 
opskrifter af. Det blev til et fantastisk ”Grydebrød med melorme-crust” med pestodip med ristede få-
rekyllinger i, (egen opskrift for i øvrigt). Det var ret godt. Og så blev jeg selvfølgelig nød til at lave en 
portion ”Fårekyllinge Toblerone” i anledning af julen. Mums denne er go! 

Jeg er klar over at græshopper og melorm nok aldrig helt, vil erstatte okse eller svinekød, men der vil 
være basis for at med opskrifter som dem i ”Insectovore” sammen med de super flotte fotos til, så 
kan ideen om at snacke lidt i insekter få fodfæste i befolkningen. 

En rigtig flot bog. Godt gennemarbejdet, og skrevet så alle kan være med. Velbekomme.    

Anmeldt af
Sam Bøgesgaard Sørensen
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Naturen kalder!
- nu skal der undersøges på land...

Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666

Se vores store udvalg på  

                    www.linaa.dk
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Der medfølger en  
dyresporsdug i  
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39 dyrespor af patte- 
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størrelse samt en  
tegning af dyret. 

Nr. 86200 Rygsækken indeholder:
- Dyresporsdug 1 stk.
- Bog ”Dyr og spor” 1 stk.
- Beholdere til gips 2 stk.
- Gips 2 kg
- Mugg til at blande gips i 1 stk.
- Vandflaske 1 stk.
- Spork 1 stk.
- Planteske 1 stk.

INSEKT RYGSÆK
Her er en færdigpakket rygsæk 
med alt til insektjagt.
Der medfølger en insektplakat,  
så børnene kan iagttage de  
forskellige insekter før og  
efter insektjagten.

Nr. 85016

Rygsækken indeholder:
- Farvede bakker 1 sæt
- Forsøgsvejledning 1 stk.
- Indsamlingsbeholdere 3 stk.
- Insekter i Danmark (Bog) 1 stk.
- Forstørrelsesglas 5 stk.
- Insektsuger 5 stk.
- Plastpincet 5 stk.
- Slagnet 3 stk.
- Insektplakat 1 stk.
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NATURBUTIKKEN.DK
Al vores overskud går til naturbeskyttelse

Naturbutikken | Vesterbrogade 138
1620 KBH V | TLF: 33 28 38 38

Som naturvejleder får du 15% rabat i 
Naturbutikken. Vi har et stort udvalg af 

friluftsudstyr, og vi kan skaffe velegnet optik 
både til skoleklasser og arrangementer.
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Biologi, natur og teknik
www.scandidact.dk •  tlf. 4913 9333

Kvalitetsudstyr 
til professionelle

Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tel. +45 7524 4966 . Fax +45 7524 6282 . info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu

RENOVERING OG ETABLERING AF FAGLOKALER

Varenr: 066832

Varenr: 066832

Frederiksen har i årtier arbejdet med totalindretning af 
lokaler til naturvidenskabelig undervisning.

Frederiksen har indledt et samarbejde med Zystm. 
Sammen har vi udviklet et sortiment til ungdomsuddan-
nelser.

Zystm er Skandinaviens største producent af inventar til 
laboratorier og hospitaler. Sammen tilbyder vi standard-
løsninger med fokus på pris og funktionalitet, men ud-
vikler også specialløsninger i henhold til kundespecifikke 
ønsker.

Kontakt én af vores konsulenter for at høre mere om 
mulighederne. 

JENS ASTRUP
Konsulent
Mobil: +45 2029 4416
ja@frederiksen.eu
Jylland/Fyn

THOMAS STOLBORG
Konsulent
Mobil: +45 4019 0059
ts@frederiksen.eu
Sjælland
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