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Velkommen til Pattedyrmøde 2010

Bestyrelsen for Dansk Pattedyrforenig (DPF) og 
bestyrelsen for Dansk Havpattedyrforening 
(DHF) har hermed fornøjelsen af sammen, at 
kunne byde begge foreningers medlemmer 
velkommen til pattedyrmøde. 
 
For første gang afholder de to danske 
foreninger omkring pattedyr deres respektive 
årsmøde på samme tid og sted. Dette har 
begge bestyrelser set som et oplagt tiltag. For 
medlemmer af DHF vil årets udbud af indlæg 
være mere bredt funderet end tidligere, mens 
DPF medlemmer kan glæde sig over et øget 
antal indlæg omkring de marine pattedyr. 
Samlet set byder programmet på en lang række 
af spændende indlæg af faglig høj karat. 
 
Som første skridt til en ny tradition udsendte 
DPF et nyhedsbrev i december 2009. Dette vil 
blive standard fremover og vil samkøres med 
udsendelse af medlemsopkrævning for det 
følgende år sammen med et overblik over det 
kommende års planer for aktiviteter.  
 
På DPFs hjemmeside arbejdes der stadig på at 
færdiggøre faktaarkene om de danske pattedyr.  
I de forgangne to år siden sidste pattedyrmøde 
er der blevet afholdt en bævertur til 
Klosterheden. Intentionerne om ture i 2009 løb 
desværre ud i sandet. Ikke af manglende vilje, 
men primært på grund af at tiden løb fra os. Det 
bestræber vi os for ikke gentager sig. 
 
Af andre aktiviteter i 2009 afholdtes der tre 
foredrag omhandlende henholdsvis ulve, 
Birkemus, samt Livets tilpasninger til Arktis. I 

samarbejde med 13 andre organisationer samt 
Gribskov Kommune arrangeredes Grøn uge 
(uge 39) i Grib Skov kommune.  
 
Bestyrelsens arbejde har som tidligere 
fokuseret på arbejdet i den Grønne Kontakt 
Udvalg (DGK) som for nylig fejrede 25 års 
jubilæum. De grønne organisationer har hver 
udpeget deres mærkesager. For DPF 
vedkommende er der fokus på rævens status i 
Danmark, haren, skovmåren samt arternes 
mulighed for at migrere frit. DPF er sammen 
med DHF medforfatter til et kapitel om status 
for de danske pattedyr i en rapport fra de 
grønne organisationer om Status for Danmarks 
Natur 2010. 
 
DPF vil fortsat forsøge at blive mere synlige i 
den offentlige debat samt udvide 
berøringsfladen til det politiske system. DPF har 
bl.a. været medunderskriver en oversigt over 
væsentligste mangler i regeringens ”Grøn 
vækst”, henvendelser til ministeren vedr. 
sammensætningen af bestyrelser for 
nationalparker, samt vedr. 
Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
DPF modtager efter årlige ansøgninger støtte 
fra Friluftrådet til foreningens arbejde og 
aktiviteter. 
 
På bestyrelsen for Dansk Pattedyrforenings 
vegne 
 
Thomas Bjørneboe G. Berg 
Formand 
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Velkommen til det 7. Havpattedyrsymposium!

Det sjette år i Dansk Havpattedyrforenings 
levetid blev vanen tro startet med det årlige 
symposium. Symposiet var i 2009 henlagt til 
Søminestationen ved Holbæk, og for første 
gang blev et flerdagsarrangement forsøgt. Det 
var en glæde at se at vores lille forening for 
sjette år i træk kunne danne ramme for et fyldigt 
videnskabeligt program af høj standard med 
bidrag fra såvel etablerede forskere som 
studerende. Der foregår rigtig meget 
interessant havpattedyrarbejde i Danmark i 
disse år, og symposiet er for mig en fornem 
opdatering i hyggeligt selskab. Det er 
foreningens kerneydelse, og i mine øjne har vi 
ikke helt opfyldt det potentiale det har. Vi har 
godt fat i ’de voksne forskere’ i Danmark, og 
gennem disse deres studerende på speciale- 
og phd-niveau. Til gengæld er jeg overbevist 
om at vi kan tiltrække flere yngre 
biologistuderende – symposiet byder på gode 
muligheder for at stille faglig nysgerrighed, få 
kontakt til forskere og få inspiration til specialet 
og andre faglige projekter. Til symposiet i 2007 
lykkedes det at få fat i denne gruppe. Dette gav 
et deltagerantal på 74, og så vidt det kunne 
bedømmes gik de mange studerende fra mødet 
med en god oplevelse. En væsentlig udfordring 
for fremtiden er at få fat i de yngre studenter 
igen. 
 
2009 bød på yderligere et arrangement i 
foreningens regi. En række prominente forskere 

indenfor hvalmorfologi og –evolution havde 
ærinde i Købehavn, og vi kunne således i 
samarbejde med Palæontologisk Klub afholde 
et symposium med et unikt program af 
internationale topforskere. Forskellige 
omstændigheder gjorde desværre at 
arrangementet måtte holdes søndag d. 31. 
august, hvilket nok har haft indflydelse på 
deltagerantallet – 27 – selvom næsten det 
dobbelte antal havde tilmeldt sig. 
 
Bestyrelsesarbejdet i det forløbne år har været 
påvirket af medlemmernes nye job, PhD-
forsvar, udlandsophold og andet. Samarbejdet i 
bestyrelsen er om noget harmonisk og 
hyggeligt, men savner måske et frisk pust og ny 
inspiration, så hvis du har lyst til at deltage 
aktivt Dansk Havpattedyrforenings fremtid vil 
jeg opfordre til at stille op til bestyrelsesvalget 
på generalforsamlingen. 
 
I år afholder vi forsøgsvis symposiet sammen 
med Dansk Pattedyrforening. Jeg håber, at det 
fælles møde giver inspiration og frugtbare 
kontakter mellem medlemmerne af de to 
foreninger. 
 
Marinmammalogiske hilsener, 
 
Anders Galatius 
Formand, Dansk Havpattedyrforening 
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Program 

Fredag d. 12. Marts 
12.00 Registrering og kaffe  
13.00 Velkomst v. Thomas B. Berg og Anders Galatius 
1. session: Forvaltning – ordstyrer: Toke Thomas Høye 
13.15 Liselotte W. Andersen Hvalrosser ved Vestgrønland og Baffin Island (Canada): 

Genetik og forvaltning 
13.35 Morten Elmeros Rødlistning af pattedyr 2010 
13.55 Tenna Boye Effekten af hvalsafaribåde på pukkelhvalers, Megaptera 

novaeangliae, adfærd i Godthåbsfjorden, Vestgrønland 
14.15 Peter Sunde Adfærdsmæssige reaktioner hos GPS-mærkede krondyr på 

drivjagter 
14.35 Trine Wincentz Harens tilbagegang – hvorfor og hvad så? 
14.55 Toke T. Høye Virtuel vildtbiologi – en simuleringsmodel til forvaltning af 

harebestande 
15.15 Kaffe  

2. session: Akustik og kommunikation – ordstyrer: Susi Manuela Clermont Edrén 
15.35 Michael Hansen Lavfrekvente komponenter i marsvins (Phocoena phocoena) 

kliklyde: kommunikationssignal, biprodukt eller artefakt? 
16.05 Danuta Maria Wisniewska Single source sound production and dynamic beam 

formation in echolocating porpoises (Phocoena phocoena) 
16.25 Kristian Beedholm Marsvin varierer systematisk frekvensindholdet af deres 

sonarklik 
16.45 Frants H. Jensen Brug af akustiske kommunikationssignaler hos dybtdykkende 

grindehvaler 
17.05 Maria Iversen Blåhvals (Balaenoptera musculus) lydoptagelser i Skjàlfandi 

bugten, Island 
17.25 Marianne H. Rasmussen ”Burst-pulses” optaget fra hvidnæsen (Lagenorhynchus 

albirostris) 
17.45 Afslutning i Naturhistorisk Museum 

18.00 Middag i Fysisk Kantine  

00.00 Afslutning af det fælles program 
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Lørdag d. 13. Marts 
3. session: Miljøkemi og sundhed – ordstyrer: Birgitte Heje Larsen 
9.00 Thea Bechshøft Kortisol i hår fra Østgrønlandske isbjørne (Ursus maritimus): 

Et pilotstudie 
9.20 Morten Elmeros Anticoagulant rodenticides in stoats Mustela erminea and 

weasels Mustela nivalis 
9.40 Trine Dalkvist Har landskabsstrukturen betydning for effekten af et 

sprøjtemiddel på markmusbestande? 
10.00 Anne Sofie Hammer Center for Vildtsundhed – og status på undersøgelser af 

rådyrdødelighed 
10.20 Kaffe  

4. session: Økologi og nye metoder – ordstyrer: Charlotte M. Moshøj 
11.00 Anders Galatius Geographical variation of skeletal paedomorphosis in the 

harbour porpoise: does ecology matter? 
11.20 Ditte K. Kristensen Moskusoksens påvirkning af vegetationen i højarktisk 

Grønland 
11.40 Mogens Rosengaard Ny anico-teknologi kan tilvejebringe ny og hidtil ukendt viden 

om vildt 
12.00 Frokost  

5. session: Rumlig økologi – ordstyrer: Thomas B. Berg 
13.00 Anne Eskildsen Den første radiomærkning af hasselmus (Muscardinus 

avellanarius) i Danmark - undersøgelse af rumlig adfærd hos 
danske hasselmus i maj måned 

13.20 Thomas Secher Jensen Danske landlevende pattedyr – antal og status 
13.40 Chiara Marchi Landscape structure and organic farming: a genetic study on 

the field vole (Microtus agrestis) 
14.00 Anne Eskildsen Rumlig adfærd, habitatselektion og barrierepåvirkninger hos 

rødmusen (Clethrionomys glareolus) – foreløbige resultater 
14.20 Tommy Asferg Fritlevende mink: Forekomst, fældefangst og jagt 
14.40 Kaffe  

15.00 Generalforsamling (separat for de to foreninger) 

16.00 Afrejse  
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FOREDRAG 

Hvalrosser ved Vestgrønland og Baffin Island (Canada): Genetik 
og forvaltning 

Liselotte W. Andersen1, Erik W. Born2, Robert E. A. Stewart3, Rune Dietz4, D. W. Doidge5, 
Clement Lanthier6 
1Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde, 2Grønlands Naturinstitut,Grønland, 3Department of Fisheries and Oceans, University of Crescent, 
Canada, 4Afdeling for Arktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 5Nunavik Research 
Centre, Makivik Corporation, Canada, 6Calgary Zoological Society, Canada 

Hvalrosser i Vestgrønland har været genstand 
for en forholdsvis intens udnyttelse i en lang 
årrække. Imidlertid vidste man ikke, hvorledes 
bestanden dér hang sammen med hvalrosser i 
de omliggende områder. Det gjorde det 
vanskeligt at vurdere om fangsten i 
Vestgrønland er bæredygtig. En hypotese var, 
at hvalrosser i Vestgrønland tilhører samme 
bestand som hvalrosser på Sydøst Baffin Island 
(Canada), hvor der også foregår en fangst. For 
at afklare bestandsforholdene undersøgte vi det 
genetiske slægtskab mellem hvalrosser fra 
Vestgrønland, SØ Baffin Island, Hudson 
Strædet i Canada og Nordvestgrønland. Prøver 
(1988-2007) fra alle områder (Ntotal = 345) blev 
analyseret vha. 17 nukleære, mikrosatellit 
markører, mens prøver fra Vestgrønland (N = 
45) og SØ Baffin Island (N = 72) også blev 
analyseret vha. variation i control-regionen (D-

loop) i mitokondriet. Resultatet viste, at der ikke 
var genetisk forskel mellem hvalrosser fra 
Vestgrønland og SØ Baffin Island, og at de 
dermed udgør en sammenhængende bestand. 
Til gengæld adskiller denne bestand sig 
genetisk fra hvalrosser fra Nordvestgrønland og 
fra Hudson Strædet. Der er dog en formentlig 
begrænset immigration af hvalrosser fra 
Hudson Strædet til Baffin-Island-
Vestgrønlandbestanden. 
 
Tidligere undersøgelser, der har vist, at 
hvalrosserne i Hudson Strædet-Davis-Strædet-
Baffin Bugt regionen ikke tilhører én stor 
sammenhængende bestand blev bekræftet, og 
konklusionen er, at fangstkvoter for SØ Baffin 
Island og Vestgrønland bør fastlægges i lyset 
af, at den samme bestand udnyttes i disse to 
områder. 

 

Fritlevende mink: Forekomst, fældefangst og jagt 

Tommy Asferg 
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde

Skov- og Naturstyrelsen igangsatte i 2007 et 
flerårigt projekt, der blandt andet skulle være 

med til at klarlægge, hvordan fritlevende mink 
bedst bekæmpes under danske forhold. I denne 
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forbindelse ville det være relevant at have en 
aktuel oversigt over forekomst og jagtlig 
udnyttelse af fritlevende mink i Danmark. For at 
fremskaffe en sådan oversigt har DMU/AU 
sendt et spørgeskema til knap 2.000 jægere, 
der på deres indberetning af vildtudbytte for 
jagtsæsonen 2007/08 havde anført en eller 
flere mink. 
 
På grundlag af data fra Vildtudbyttestatistikken 
gives en oversigt over den geografiske fordeling 
af jagtudbyttet af mink (på kommuneplan), og 
på grundlag af jægernes besvarelser 
præsenteres detaljerede oplysninger om 
udbyttets tidsmæssige fordeling samt fordeling 
på biotoper, køn og alder, jagtformer mv. For 
første gang har det været muligt at kvantificere 

jægernes fældefangst-indsats og sammenligne 
indsatsen med udbyttet på månedsbasis. 
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FIGUR 1. Indeks for relativ fangsteffektivitet i forhold til 
måned. Ved indeks større end 1 (vandret, grøn linje) udgør 
månedens fangst en større andel af den samlede fangst, 
end månedens fangstindsats udgør af den samlede 
fangstindsats og vice versa. 

 

Kortisol i hår fra Østgrønlandske isbjørne (Ursus maritimus): Et 
pilotstudie 

Thea Ø. Bechshøft1,*, Christian Sonne1, Rune Dietz1, Erik W. Born2, Jerrold S. Meyer3, Melinda 
A. Novak3, Elisabeth Henchey4 
1Afdeling for Arktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Box 358, Frederiksborgvej 399, 
4000 Roskilde, 2Grønlands Naturinstitut,Grønland, 3Department of Psychology, University of Massachusetts, 
USA, 4Department of Biochemistry, University of Massachusetts, USA, *Email: thbe@dmu.dk, Tel: +45 4630 
1952, Fax: +45 4630 1914 

Kortisol er et vigtigt hormon i forbindelse med 
vurdering af dyr og menneskers stressniveau 
og måles som oftest i blod. Bedøvelse og 
håndtering af levende dyr i forbindelse med 
prøvetagningen kan dog have en kortvarig 
effekt på niveauet af kortisol i blod. Det blev 
derfor besluttet at udføre dette pilotstudie, hvor 
koncentrationen af kortisol måles i hår fra 
isbjørne (Ursus martitimus): 7 hunner (4-19 år 
gamle) og 11 hanner (6-19 år gamle), alle fra 
Østgrønland (61°–82°N) og udtaget i perioden 
1994-2006. Hår blev valgt som matrix fordi det 

er non-invasivt, sæsonmæssigt ensartet 
(dannes i efteråret) og udtrykker 
længerevarende ændringer i kortisolniveauet. 
Prøverne blev kategoriseret alt efter grad af 
forurening under prøvetagning: Otte af dem var 
rene (2 hunner, 6 hanner), 5 var forurenet med 
bjørneblod (2 hunner, 3 hanner) og 5 med 
bjørnefedt (3 hunner, 2 hanner). Der var 
variation i kortisol koncentrationen målt i de 
forskellige kategorier, men ingen signifikant 
forskel efter den eksterne forurening (blod, fedt) 
var vasket ud. Gennemsnitlige kortisol 
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koncentration for alle prøverne var 8,5 pg 
kortisol/mg hår (range: 3,0-16,4 pg/mg). Der var 
ingen signifikant sammenhæng mellem kortisol 
koncentration og alder (p = 0,98) eller 
indsamlingsår (p = 0,19). Til gengæld havde 
hunnerne en signifikant højere gennemsnitlig 
kortisol koncentration end hannerne (hunner 
gennemsnit: 11,0 pg/mg, hanner: 7,0 pg/mg; p 
= 0,009). Dette pilotstudie viste at isbjørnehår 
indeholder en relativt lav men dog målelig 

mængde kortisol, samt at kortisol i hår kan 
anvendes som en non-invasiv og uafhængig 
matrix i forbindelse med undersøgelser af 
længerevarende stress i isbjørn. Måling af 
kortisol i hår kan derfor vise sig som et 
værdifuldt redskab i forbindelse med monitering 
af stressniveauet hos isbjørn over længere 
perioder, som i forbindelse med for eksempel 
forurening eller fødeknaphed på grund af den 
globale opvarmning.

 

Marsvin varierer systematisk frekvensindholdet af deres sonarklik 

Kristian Beedholm1, Danuta M. Wisniewska1 og Peter T. Madsen1 
1Zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, C. F. Møllers Allé, Bygn. 1131, 8000 Aarhus C 

Ekkolokaliserende tandhvaler falder i tre 
grupper, hvis man klassificerer dem i forhold til, 
hvilken type af klik, de bruger. De fleste delfiner 
og kaskelotter (P. catodon) bruger relativt 
variable, korte bredbåndsklik, næbhvaler et 
noget længere, båndbegrænset sweep, mens 
marsvin, dværgkaskelotter og delfinarterne 
inden for Cephalorhyncus benytter alle et 
højfrekvent, kraftigt højpasfiltreret og relativt 
smalbåndet signal med en centerfrekvens 
omkring 130 kHz. Hos delfiner er det kendt, at 
frekvensindholdet hænger sammen med 
kildestyrken, således at høj kildestyrke er koblet 
til høj frekvens. Vi har tidligere beskrevet, at 
kildestyrke er tæt forbundet med klikraten, så 
lav klikkefrekvens giver de kraftigste klik. Vi kan 
her vise, at der, i det mindste når det drejer sig 
om relativt kraftige klik, også er en fin 
sammenhæng hos marsvin mellem 
frekvensindhold, amplitude og klikkerate (se 
Figur 1), altså omtrent som hos delfiner. Dette 

passer fint med forestillingen om, at alle 
tandhvaler bruger basalt set de samme 
mekanismer i klikproduktionen. 
 
 

 
 
FIGUR 1. Sammenhængen mellem frekevnsindhold, 
amplitude og klikkerate hos marsvin. 
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Effekten af hvalsafaribåde på pukkelhvalers, Megaptera 
novaeangliae, adfærd i Godthåbsfjorden, Vestgrønland 

Tenna Kragh Boye1, Malene Simon1,2, Peter T. Madsen1 
1Zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, C. F. Møllers Allé, Bygn. 1131, 8000 Aarhus C, 2Afdelingen 
for pattedyr og fugle, Grønlands Naturinstitut, Grønland, *tennaboye@hotmail.dk 

Pukkelhvaler migrerer fra deres yngleområder 
ved lave breddegrader til fødesøgningsområder 
ved højere breddegrader, overfor hvilke de 
udviser stor troskab. Nordatlantiske 
pukkelhvaler opholder sig i Godthåbsfjorden i 
Vestgrønland fra det tidlige forår til det sene 
efterår. Her søger de føde såsom lodder og krill 
for at opbygge de fedtreserver, de har brugt 
under deres ophold i yngleområderne. 
 
I denne fødesøgningsperiode i Godthåbsfjorden 
bliver de ofte tilnærmet af både kommercielle 
og private hvalsafaribåde. For at undersøge 
den potentielle effekt af hvalsafaribådene på 
pukkelhvalernes adfærd, fulgte vi individuelle 

pukkelhvaler med en landbaseret teodolit – her 
individer under indflydelse af hvalsafaribåde og 
individer ikke under indflydelse. Studiet viser, at 
hvalsafaribådene signifikant øger hvalernes 
svømmehastighed, forkorter længden af de 
lange dyk samt mindsker ratioen mellem 
antallet af surfacings og lange dyk. 
 
Vi konkluderer, at mange af de samme 
pukkelhvaler bruger Godthåbsfjorden til 
fødesøgning år efter år, og at nogle individer 
udsættes for hvalsafari i en sådan grad, at det 
til en vis grænse vil minimere optimal 
fødesøgning hos de pågældende individer. Det 
anbefales derfor at hvalsafari i Nuuk reguleres. 

 

 
FIGUR 1. Dykkerprofil af en pukkelhval mærket med en DTAG. Det grå område illustrerer perioden, hvor hvalen var under 
indflydelse af en hvalsafaribåd, og hvor høje mængder af motorstøj blev målt. Top) Illustrerer hvalens dykkemønster over tid. 
Bund) illlustrer længden af dykkene (●) samt den samlet overfladetid (o) i tidsperioden. 



Apodemus                                                                           

 ••• 11 •••

Har landskabsstrukturen betydning for effekten af et 
sprøjtemiddel på markmusbestande? 

Trine Dalkvist1,2, Richard Sibly3 og Chris Topping2 
1Institut for miljø, samfund og rumlig forandring, Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, DK, 
2Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde, 3School of Biological Sciences, University of Reading, United 
Kingdom
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FIGUR 1. sammenhængen mellem bestandsnedgangen og simuleringsåret for eksperiment 2, hvor distancen mellem 
fragmenter af ubehandlet græsland og behandlede frugtplantager blev ændret ved at placere græsland I) tæt på de 
behandlede frugtplantager, II) tilfældig placering og III) væk fra frugtplantagerne. Bestandsnedgangen er beregnet ud fra 
forskellen i den årlige middelværdi af bestandsstørrelsen i landskaberne med og uden sprøjtning, hvor middelværdierne er 
kalkuleret ud fra 40 repetitioner. Årene 1-19 blev brugt som en stabiliseringsperiode og er derfor ikke medtaget i analyserne. 
Sprøjtemidlet blev tilført plantagerne en gang årligt i årene 31-60 (Behandlingsfase), hvorefter markmusene genetablerede 
sig i årene 61-120 (Genetableringsfase). Billedet er tilgængeligt på: www.newscientist.com/article/dn13895-grasss-secret-
weapon-is-a-bellyache-for-rodents.html 
 
Inden brugen af et plantebeskyttelsesmiddel 
kan blive godkendt indenfor EU, skal det 
igennem en risiko-analyse hvor det vurderes 
om brugen af stoffet vil kunne medføre 
uacceptable konsekvenser for bestande i 
naturen. De første skridt i risikovurderingen er 
at udføre laboratorieforsøg, hvor stoffets 

toksiske effekt samt dosis hvorved effekten 
udvises, vurderes. Desuden anslås det i hvor 
høje koncentrationer stoffet vil forekomme på 
de behandlede områder. Hvis resultaterne fra 
disse undersøgelser giver anledning til 
bekymring, er mere økologisk realistiske studier 
nødvendige for godkendelse af et 
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sprøjtemiddel. Disse studier kan være 
feltstudier, hvor bestandstætheden bliver 
opgjort i områder med sprøjtning og 
sammenlignet med områder uden behandling. 
Kritikken af risikovurderinger, hvor pattedyr og 
fugle inkluderes, er især, at effekten på 
bestandene er svære at fastlægge. Bestandene 
er ofte aktive på større arealer end de mulige 
undersøgelsesområder og indvandring til 
sprøjtede områder kan variere med 
landskabsstrukturen samt minimere effekten af 
sprøjtemidler. Landskabsstrukturen vides at 
påvirke dyrenes bevægelse i landskabet, men 
kan den påvirke effekten af sprøjtemidler i 
nogen nævneværdig grad? For at undersøge 
dette spørgsmål og samtidig eliminere 
ulemperne ved feltstudier, anvendte vi en 
individbaseret model ALMaSS, hvor almindelig 
markmus (Microtus agrestis) blev simuleret i et 
10x10 km GIS baseret landskab fra området 
omkring Bjerringbro, Danmark. 
Landbrugspraksis udføres på markerne i 
landskabet, hvor hver landmand følger en 
afgrøderotation og forvalter markerne på 
baggrund af vejret, afgrøden samt typen af 
landbrug han fører. Vejrdata påvirker desuden 
også væksten af al anden vegetation i 
landskabet. De simulerede markmus er 

programmeret til at reagere på informationer fra 
deres omgivelser (landskabet og andre 
individer) og tage beslutninger baseret på 
denne information samt deres egen tilstand ud 
fra deres økologi og adfærd. Dette giver et 
dynamisk miljø, hvor musene hver 
simuleringsdag reagerer på ændringer i 
modellen og reagerer forskelligt afhængigt af 
sæsonen og alder. Modellen gør det muligt at 
vurdere effekter på hele bestande samt at 
isolere effekten af de ønskede faktorer. For at 
undersøge interaktionen imellem sprøjtemidlet, 
der blev påført frugtplantager årligt, og 
landskabsstrukturen, ændrede vi landskabet 
systematisk i tre eksperimenter. De ændrede 
faktorer var 1) Arealet dækket af ubehandlede 
græsarealer (optimalt markmus habitat) 2) 
afstanden imellem fragmenter af ubehandlet 
græsland og behandlede frugtplantager samt 3) 
arealet dækket af frugtplantager. I alle forsøg 
blev bestandsstørrelsen reduceret i 
behandlingsperioden, mens den steg under 
genetableringsfasen. Begge faser var meget 
følsomme overfor ændringer i 
landskabsstrukturen, der i mange tilfælde 
resulterede i at bestanden var ude af stand til at 
opnå ’før-sprøjtnings-bestandsstørrelser’. 

 

Anticoagulant rodenticides in stoats Mustela erminea and weasels 
Mustela nivalis 

Morten Elmeros1, Thomas Kjær Christensen1 og Pia Lassen2 
1Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde, 2Afdeling for Miljøkemi og Mikrobiologi, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 

Chemicals are widely used to control rodent 
populations. High toxicity and relatively long 
half-times of second generation anticoagulant 
rodenticides in the organisms increases the 
potential risk of secondary exposure of preda-

tory birds and mammals feeding on poisoned 
rodents. The risk of secondary poisoning of 
predators is assumed to be low, but although 
rodenticide intoxicated predators are reported 
regularly, only a few studies have examined the 
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actual exposure rates and burdens of mammal-
ian carnivores. 
In the present screening study we analysed 
liver tissues from 61 stoats and 69 weasels 
from Denmark for five anticoagulant rodenti-
cides (coumatetralyl, bromadiolone, difena-
coum, flocoumafen and brodifacoum). Rodenti-
cides were detected in 96% and 97 % of stoats 
and weasels respectively. More than 70% of 
both species had detectable levels of more than 

one rodenticide. Difenacoum was the most 
prevalent rodenticide having been detected in 
82% stoats and 88% weasels, but bromadio-
lone was detected in the highest concentrations 
(weasel: 1610 ng/g ww, stoat: 1290 ng/g ww 
liver tissue). More than 15% of both stoats and 
weasels had higher residue levels than levels 
associated with mortalities in both species (app. 
200 ng/g ww liver tissue). 

 

Rødlistning af pattedyr 2010 

Morten Elmeros1, Tine Sussi Hansen2,3, Hans Jørgen Baagøe4 og Jonas Teilmann5 
1Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde, 2Naturhistorisk Museum, Århus, 3Natur Mols, 4Statens Naturhistoriske Museum, København, 5Afdeling 
for Arktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 

Ikke en fugl, ikke en frø og ikke en fisk har fået 
det ringere i dette årtusinde har nogle 
konkluderet på baggrund af 
rødlistevurderingerne af disse artsgrupper. Kan 
man med den nye rødlistning af pattedyrene og 
den samme faglige indsigt nu tilføje en 
flagermus til listen? 
 
Arters risiko for at uddø vurderes nationalt og 
internationalt ved hjælp af rødlistesystemet. I 
2001 udarbejdede IUCN et mere systematisk 
sæt retningslinier til rødlistevurdering af arter. 
Arterne henføres til en kategori ved opfyldelse 
af et eller flere kvalitative og kvantitative 
kriterier. Samtidig er indført en 
kriteriedokumentation, der begrunder placering i 
en given kategori. I 2009 blev status for 
pattedyrene i Danmark vurderet jf. de nye 
retningslinjer. 
 

Alle danske, terrestriske pattedyrarter, der er 
behandlet i Dansk Pattedyratlas, samt de 
marine arter, der forekommer regelmæssigt i 
dansk territorialfarvand, er rødlistevurderet i 
2009, i alt 67 arter. Én art er vurderet 
’forsvundet, RE’, én art er vurderet ’moderat 
truet, EN’, ti arter er vurderet ‘sårbar, VU’ og én 
’næsten truet, NT’. 36 arter er kategoriseret 
‘ikke truet, LC’. 15 arter er vurderet til 
kategorien ‘vurdering ikke mulig, NA’, da de 
ikke er naturligt hjemmehørende i området eller 
bestandene er resultatet af nylige re-
introduktioner. 
 
Pattedyrenes rødlistestatus i Danmark blev 
sidst vurderet tilbage i 1997, men da status ikke 
blev vurderet efter de samme kriterier, er en 
direkte sammenligning ikke er mulig. Krav og 
kvalitet af data til en vidensbaseret 
rødlistevurdering og anvendelighed af rødlisten 
som forvaltningsredskab diskuteres. 
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Den første radiomærkning af hasselmus (Muscardinus 
avellanarius) i Danmark - undersøgelse af rumlig adfærd hos 
danske hasselmus i maj måned 

Anne Eskildsen1, Kim Wendelboe2, Boj Bro3 og Thomas Bjørneboe Berg4 
1Københavns Universitet, Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, 2Syddansk Universitet, 
Biologisk Institut, Campusvej 55, 5230 Odense M, 3Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, 
4Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg 

Hasselmusen, Muscardinus avellanarius, er en 
truet art i store dele af sit udbredelsesområde, 
heriblandt Danmark. Arten er i dag omfattet af 
en lang række nationale og internationale 
beskyttelsesinitiativer, men en effektiv 
beskyttelse af hasselmus i skandinaviske 
biotoper har vist sig svær i praksis, grundet en 
begrænset viden om artens adfærd, herunder 
dens rumlige bevægelse. 
 
Med dette studie ønskede vi at bidrage til en 
mere effektiv beskyttelse af danske hasselmus 
ved at tilvejebringe et bedre kendskab til artens 
rumlige adfærd vha. telemetri, og denne 
undersøgelse er således den første af sin art i 
Danmark. I studiet ønskede vi specifikt at 
undersøge danske hasselmus’ home range 
størrelser, bevægelse per nat og 
vejrforholdenes indvirkning på musenes 
aktivitet. 
 
To adulte hasselmus af hankøn blev i perioden 
18.-20. maj 2009 indfanget i opsatte redekasser 
i Sollerup Skov på Sydfyn. Musene blev 
udstyret med radiohalsbånd og blev herefter 
pejlet i hhv. 5 og 7 dage. I forbindelse med hver 
pejling blev forhold vedrørende vejr (nedbør, 
temperatur, vindforhold) og detaljer om musens 
aktivitet registreret. 
 
Vores lave sample size vanskeliggør egentlige 
statistiske analyser, men vi finder det alligevel 
bemærkelsesværdigt, at de danske mus havde 

home ranges, der var markant større end, hvad 
der tidligere er målt hos engelske individer på 
samme tid af året. Lav økosystem produktivitet 
og en mere nordlig breddegrad kan være 
medvirkende årsager til, at man ser dette 
mønster hos danske hasselmus. 
 

  
FIGUR 1. Spearman’s Rank korrelationstest af vindstyrkens  
indvirkning på bevægelse (minimum displacement distance) 
målt i meter pr. time. Vindhastigheden er angivet i Beaufort,  
hvor 0 = ingen vind og 5 = frisk brise. 
 
En korrelationsanalyse mellem vindstyrke og 
musenes bevægelseshastighed viste en svag, 
men signifikant negativ korrelation mellem 
vindstyrke og bevægelseshastighed (meter per 
time) (rs=-0,243, p = 0,0248). En øget 
grenbevægelse forårsaget af vind kan altså 
betyde nedsat fourageringseffektivitet, selv ved 
de forholdsvis lave vindstyrker, der blev målt (0-
5 Beaufort). Der er ikke tidligere lavet lignende 
undersøgelser af sammenhængen mellem 
vejrforhold og hasselmusens aktivitet. 
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Rumlig adfærd, habitatselektion og barrierepåvirkninger hos 
rødmusen (Clethrionomys glareolus) – foreløbige resultater 

Anne Eskildsen1,2 
1Afdeling for Økologi og Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, 2100 
København Ø, 2Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 

I min præsentation vil jeg give en kort 
gennemgang af de foreløbige resultater fra mit 
speciale, som fokuserer på rødmusens rumlige 
adfærd, habitatselektion og følsomhed overfor 
barrierer. Rødmusens økologi er velbeskrevet 
og arten er en ideel modelorganisme til at 
studere effekter af fragmentering på grund af 
sine specifikke krav til skovhabitatet. Artens 
spredningsevne og barrierefølsomhed er 
tidligere undersøgt ved hjælp af bl.a. fangst-
genfangst forsøg, men der er min forhåbning, at 
brugen af telemetri vil kunne give en mere 
detaljeret indblik i rødmusens rumlige adfærd. 
 
For at undersøge musenes følsomhed overfor 
barrierer udvalgte jeg 10 veje og stier, der alle 
løb igennem moden bøgeskov og varierede i 
bredde fra 5,5 m til 40 cm. Få meter fra hver 
vejstrækning blev en adult mus af hvert køn 
fanget og udstyret med et radiohalsbånd. 
Radiomærkede dyr blev herefter pejlet dagligt, 
med særlig vægt på morgen- og aftentimerne, 
hvor musenes aktivitet peaker, indtil mindst 50 
pejlinger af hvert individ var opnået. 
 
I min analyse af barriereeffekten vil jeg ud fra 
hver observeret homerange generere en 

forventet homerange i computerprogrammet 
GIS. En sammenligning af arealbrug i forhold til 
-tilgængelighed vil dermed kunne give en 
kvantificering af barriereeffekten. 
 
En bedre forståelse for musens rumlige adfærd 
kan også opnås ved at forsøge at karakterisere 
de habitatelementer, som musen foretrækker 
eller undgår. Til dette formål udviklede jeg et 
scoresystem, der kvantificerer dækningsgraden 
(skjul i form af planter, hvor 0 = helt åben 
skovbund og 3 = komplet vegetationsdækning) 
og beskyttelsesgraden (fysisk beskyttelse, fx i 
form af grenbunker, hvor 0 = helt eksponeret og 
3 = komplet beskyttelse) indenfor habitatet. Ved 
at kortlægge disse habitatkategorier indenfor 
hver homerange vil det være muligt at redegøre 
for, hvor meget musen bruger dem. Desuden 
har jeg, over en periode på 4 måneder, løbende 
indsamlet skovbundsprøver fra hver 
habitatkategori for at bestemme graden af 
ressource-udtømning (i form af bogolden) 
indenfor de forskellige kategorier. Størrelsen og 
hastigheden af denne ressource-udtømning kan 
dermed også være med til at give en indikation 
af, hvilke habitat-typer rødmusen opholder sig i 
mest. 
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Geographical variation of skeletal paedomorphosis in the harbour 
porpoise: does ecology matter? 

Anders Galatius1 og Pavel E. Gol’din2 
1Research Group for Comparative Zoology, Institute of Biology, University of Copenhagen, Universitetsparken 
15, 2100 København Ø,. 2Biological Department, Taurida National University, Vernadsky Str., 4, Simferopol, 
95007, AR Crimea, Ukraine 

All extant porpoise species show paedomorphic 
traits in the skeleton, such as shape of bones 
and incomplete suture fusion in the skull and 
epiphyses. These traits are hypothesized to be 
connected with their rapid growth to reproduc-
tive size and could thus be expected to show 
geographical variation according to ecological 
circumstances. In order to investigate this, 
growth and paedomorphosis were analyzed 
and compared using skeletal material from 608 
harbour porpoises from California, West 
Greenland, the inner Danish waters and the 
Sea of Azov. Porpoises from California grew to 
larger sizes than Danish porpoises, which were 
again larger than Greenlandic porpoises, while 
Sea of Azov porpoises were the smallest. Size 
differences were largely attributable to differ-
ences in timing of offset of growth. Paedomor-
phosis was investigated in the fusion of skull 
sutures and ankylosis of epiphyses in the flipper 
skeleton and vertebral column and by allometric 
progression of skull shape assessed by three-
dimensional geometric morphometrics. Expres-
sion of paedomorphosis followed the same 
pattern among populations and sexes as adult 
sizes; Californian porpoises were less paedo-
morphic than the other populations across all 
the assessed traits, while porpoises from the 
Sea of Azov were most paedomorphic. It is 
suggested that the lower magnitude of paedo-
morphosis and corresponding larger size of 
Californian porpoises are attributable to higher 
variability of prey availability, owing to variation 
in the upwelling on which productivity in Califor-

nian waters depends. Porpoises along the 
north-western African coast, where productivity 
is also dependent on a fluctuating upwelling 
system also show large body sizes and are 
presumably less paedomorphic. The most 
profound paedomorphosis and fastest growth to 
reproductive size may only be feasible where 
prey is abundant and predictably found, as the 
consequent small adult body size infers high 
heat loss and limited capacity for energy stor-
age. 

 
FIGUR 1. Skulls of an adult white-beaked dolphin (above) 
and adult habour porpoise (below). The large and rounded 
braincase, a typical trait of young mammals, the less robust 
postorbital and zygomatic processes and the short rostrum 
are among other characters considered paedomorphic in 
porpoises. 
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Center for Vildtsundhed – og status på undersøgelser af 
rådyrdødelighed 

Anne Sofie Hammer 
Center for Vildtsundhed, Veterinærinstittutet, DTU, Hangøvej 2, 8200 Århus N, ansh@vet.dtu.dk 

Den nationale overvågning af vildtsygdomme i 
Danmark blev grundlagt i 30-erne på Statens 
Veterinære Serumlaboratorium (SVS). 
Oprindelig var formålet med overvågning af 
vildtsygdomme, at støtte 
udryddelsesprogrammer for alvorlige 
husdyrsygdomme så som kvægtuberkulose og 
brucellose, ved at identificere mulige reservoirs 
i vildtbestande. Fokus er imidlertid flyttet fra 
overvågning af zoonoser (sygdomme der kan 
smitte til mennesker) – til sygdomme med 
relevans for vildtsundhed og vildtforvaltning og i 
2009 blev Center for Vildtsundhed (CVS) 
etableret. Det er et nyt tværfagligt og 
tværinstitutionelt center dedikeret til forskning i 
vildtsygdomme og overvågning af sundheden i 
danske vildtbestande. Centeret er et 
samarbejde mellem Veterinærinstituttet, 
Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet og 
Skov- og Naturstyrelsen. 
 
CVS skal ikke kun videreføre den passive 
overvågning, men også igangsætte et målrettet 
aktivt sundhedsovervågningsprogram – blandt 
andet gennem aktiv indsamling og et 
intensiveret samarbejde med danske jægere. 
Det første halve år af centerets levetid har 
undersøgelser af høj dødelighed blandt fynske 
rådyr været i fokus. Siden 2002 har der været 
usædvanlig sygdomsforekomst karakteriseret af 
diarre, afmagring og overdødelighed i 
rådyrbestande på Fyn. For at afdække årsagen 
til den usædvanlige sygdomsforekomst, har 
CVS i 2009 aktivt indsamlet kadavere og prøver 
fra rådyr. I alt har instituttet modtaget 200 

indsendelser fra rådyr i 2009, som er enten hele 
kadavere eller prøver hvoraf halvdelen var fra 
Fyn. Der er tillige udtaget prøver fra 
bornholmske rådyr for at have materiale fra 
raske dyr til at sammenligne med. Det er meget 
vigtigt for kvaliteten af især blodprøver, men 
også af andre organprøver, at de udtages så 
hurtigt som muligt efter aflivning. På Fyn er 
indsamlingen derfor foregået i samarbejde med 
et korps af jægere og schweisshundeførere 
udstyret med prøveudtagningsudstyr. I mere 
end 30 tilfælde er det lykkedes at få prøver af 
meget god kvalitet fra fynske rådyrkadavere 
med de helt karakteristiske symptomer på 
diarre og afmagring. Der er indsamlet tusindvis 
prøver fra de indsamlede dyr, som nu bliver 
undersøgt af forskere i Danmark og i andre 
lande som CVS samarbejder med. 
 
Den igangværende aktive indsamling på Fyn og 
Bornholm planlægges afsluttet i løbet af 2010, 
efter at have kørt i et år. I 2010 vil CVS 
igangsætte en dataindsamling med henblik på 
at afklare risikofaktorer for rådyrsygen, men der 
vil også blive foretaget yderligere aktiv 
indsamling. Målet er, at man på længere sigt 
både får mere viden om sygdommens 
udbredelse, men også om den kan begrænses 
og hvordan man bedst kan forvalte 
rådyrbestandene. 
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Lavfrekvente komponenter i marsvins (Phocoena phocoena) 
kliklyde: kommunikationssignal, biprodukt eller artefakt? 

Michael Hansen1, Magnus Wahlberg2 og Peter T. Madsen1 
1Zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus universitet, C. F. Møllers Allé, Bygn. 1131, 8000 Aarhus C. 2Fjord & 
Bælt, Magrethes Plads 1, Kerteminde 

De lyde hvaler producerer, til henholdsvis 
biosonar og kommunikation, har normalt 
forskellige kildekarakteristika, da de tjener to 
forskellige formål. Biosonarsignaler skal kunne 
generere et tilstrækkelig kraftigt ekko fra små 
objekter, mens kommunikationssignaler 
effektivt skal kunne overføre information til 
artsfæller. Dette opnås ofte ved at hvalerne 
producerer biosonarsignaler der er relativt 
højfrekvente og direktionelle, mens 
kommunikationssignalerne er relativt 
lavfrekvente og omnidirektionelle. Marsvinet 
(Phocoena phocoena) hører til den gruppe 
tandhvaler, der ikke fløjter og som producerer 
direktionelle, højfrekvente, smalbåndede 
biosonarklik. Vi har testet hypotesen om, at 
deres 130 kHz højfrekvente (HF) klik også 
indeholder en lavfrekvent (LF) komponent, der 
bedre egner sig til kommunikation. Klik optaget 
fra tre marsvin i fangenskab er blevet undersøgt 
for høj- og lavfrekvent indhold. Her fandt vi, at 
marsvineklik indeholder en LF-komponent med 
størstedelen af frekvensindholdet liggende 
omkring 2 kHz. LF-komponenten er dog 59 dB 
svagere, end HF-komponenten når den er 
optaget på den akustiske akse. Selv ved vinkler 
på op til 135º fra den akustiske akse er HF-
komponenten 9 dB kraftigere end LF-
komponenten. Det betyder, at de afstande, hvor 
artsfæller kan detektere et klikkende marsvin, 
altid vil være større for HF-komponenten end 
for LF-komponenten, da LF-komponenten kun 
kan detekteres på afstande op til 10 m. Vi 
konkluderer derfor, at LF-komponenten er et 

 

 
biprodukt, der dannes når lyden genereres i 
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dyret, fremfor en dedikeret puls produceret til 
kommunikation. Yderligere vises, at 
forvrængning og clipping af signalet, når de 
optages på en analog båndoptager, kan 
forklare nogle af de kraftige LF-komponenter, 

der er beskrevet i tidligere studier. Dette 
fremhæver risikoen for fejlagtig klassificering af 
lydtyper baseret på optage-artefakter, frem for 
på de lyde dyrene har udsendt. 

 
Virtuel vildtbiologi – en simuleringsmodel til forvaltning af 
harebestande 

Toke T. Høye1, Chris J. Topping1 og Carsten R. Olesen1,2 
1Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde, 2Nuværende adresse: Danmarks Jægerforbund, Sektion for Anvendt Vildtforskning, Rønde. 

Harens levevilkår er tæt knyttet til ændringer i 
det åbne land. Her spiller landbrugets 
arealanvendelse en afgørende rolle. Det 
betyder at ændringer i landbrugets 
arealanvendelse vil være af stor betydning for 
den fremtidige udvikling af bestanden af harer. 
Som hjælp til at vurdere effekten af forskellige 
forvaltningstiltag for harer og som et værktøj til 
at undersøge baggrunden for regionale 
forskellige i bestandstætheder og 
populationsdynamik for harer præsenterer vi 
her en individbaseret model for haren. Modellen 
er udviklet som en integreret del af ALMaSS 

(Animal, Landscape and Man Simulation 
System), der simulerer dynamikken i 
landbrugslandet med stor detaljeringsgrad. Vi 
præsenterer modellen, dens validering med 
data fra feltstudier fra Illumø, samt eksempler 
på hvordan harebestanden reagerer på 
ændringer i prædation, landskabsstruktur og 
jagttryk. Resultaterne af modellen viser blandt 
andet at jagtdødeligheden kun i ringe grad 
erstattes af andre former for dødelighed, når 
afskydningen mindskes, samt at det er muligt at 
forvalte mindre områder i landskabet, så der 
opnås en tydelig gavnlig effekt på bestanden. 

FIGUR 1. Simuleringsmodellens forudsigelse af fordelingen af voksne harer fordelt på hanner (blå) og hunner (røde) i 
henholdsvis A: januar og B: juni i relation til tilfældigt placerede permanent græssede områder med lav græsningsintensitet . 
Figuren viser at sådanne græsmarker er særligt attraktive om sommeren og optællinger af den samlede bestand af harer i 
modellen viser også en tydelig stigning i bestanden parallelt med en stigning i antallet af kuld pr. sæson pr. voksen hun. 

 
A B
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Blåhvals (Balaenoptera musculus) lydoptagelser i Skjàlfandi 
bugten, Island 

Maria Iversen1,2, Marianne H. Rasmussen1, V. Sigurðardóttur3 og E. B. Örnólfsdóttir3 
1Húsavík Research Center, University of Iceland, Hafnarstrétt 3 , 640 Húsavík, Island, 2Danish Institute for 
Study Abroad, Science & Health Department, Vestergade 7, 1456 København K, Danmark, 3VÖR, Marine 
Research Center, Breiðafjörður, Norðurtanga, 355 Ólafsvík, Island 

Blåhvaler har en stor geografisk udbredelse og 
findes både i små lokale populationer og i 
større migrerende populationer. Tidligere 
undersøgelser af blåhval lyd har vist at der i alt 
findes ni regionale kald, som har været stabile 
over flere dekader. Lyd anses derfor som at 
være en god indikator for en division af de 
forskellige sub-populationer af blåhvaler på 
verdens plan. Nitten individer blev identificeret 
ud fra foto-identifikation i Skjálfandi bugten i 
juni- juli 2009 og der blev ofte observeret flere 
dyr i bugten på samme tid. Dette gav en god 
baggrund for lydoptagelser, som blev optaget 
fra den 21. til den 23. juni. Femten ud af 94 
optagelser (144 min.) indeholdt blåhval lyd. 
Disse filer blev analyseret både aurally og med 
BatSound Pro software, hvor alle filer blev 
forstærket og filteret tre gange. Spectogrammer 
af blåhval kald blev lavet via 512-punkts FFT, 

85 % overlap og Hanning vindue. I alt blev 56 
kald analyseret (52 hørbare og 4 infrasoniske). 
Femogtyve af disse var nedadgående kald 
(frekvens område: 107 Hz (Gns. = 81) til 21 Hz 
(Gns. = 46) med en gennemsnitlig længde på 
1,8 sekunder. Disse kald ville typisk have en 
eller flere harmonier. Små konstante kald med 
en gennemsnitlig længe på 0,5 sekunder 
(N=20; frekvens område 54 Hz (Gns. = 68 Hz) 
til 86 Hz (Gns. = 68 Hz) blev fundet enten efter 
opadgående kald, single eller i rækker. 
Yderligere 7 opadgående kald (frekvens 
område: 56 Hz (Gns. = 75 Hz) til 93 Hz (Gns. = 
80 Hz) med en gennemsnitslængede på 0,8 
sekunder blevet fundet på optagelserne. Kun 4 
kald var infrasoniske, 1 opadgående (frekvens 
område: 19 Hz til 20 Hz) og 3 nedadgående 
kald (frekvens område: 28Hz (Gns. = 25 Hz) til 
19 Hz (Gns. = 22 Hz). Frekvensområderne 
optaget i Skjálfandi er sammenlignelige med 
tidligere studier i Islandske farvande og 
Atlanten
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Brug af akustiske kommunikationssignaler hos dybtdykkende 
grindehvaler 

Frants H. Jensen1, Natacha Aguilar Soto2,3, Mark Johnson3, Jacobo Marrero2, Ivan 
Dominguez2, Peter T. Madsen1,3 
1Zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, C. F. Møllers Allé, Bygn. 1131, 8000 Aarhus C, 
2Department of Animal Biology, La Laguna University, Spain, 3Woods Hole Oceanographic Institution, USA. 

Tandhvaler bruger akustiske signaler til både at 
ekkolokalisere byttedyr og kommunikere med 
artsfæller. Alle tandhvaler producerer lyd vha et 
par trykdrevne lydgeneratorer inde i hovedet, 
men det er stort set ukendt hvordan ekstremt 
tryk påvirker muligheden for at producere lyd 
hos dybtdykkende tandhvaler med en 
begrænset mængde luft tilgængelig til 
lydproduktion. Kortluffede grindehvaler 
(Globicephala macrorhynchus) er en meget 
social art dybtdykkende tandhval, hvor individer 
hviler sig og socialiserer ved overfladen men 
regelmæssigt forlader deres gruppe ved 
overfladen for at fange byttedyr på op til 1000m 
dybde. For at undersøge effekten af hvordan et 
stigende hydrostatisk tryk påvirker produktionen 
af kommunikationslyde hos tandhvaler blev 
sugekops tags til at optage lyd, dybde og 

bevægelse sat på en række grindehvaler. Kald 
produceret af de taggede individer blev 
identificeret til videre analyse. Vi viser at 
kommunikations signalers amplitude og 
varighed er begrænset på større dybder på 
trods af en øget afstand til artsfællerne ved 
overfladen. Til gengæld fandt vi ingen forskelle i 
frekvens indholdet som forventet hvis 
lydsignalerne filtreres af resonans i luftfyldte 
vestibularsække hvis resonans frekvens 
ændres under tryk. Vores resultater viser at 
basale biofysiske begrænsninger påvirker 
kommunikationspotentialet for dybtdykkende 
tandhvaler men at hvalerne alligevel er i stand 
til at opretholde deres normale akustiske 
repertoire gennem en mulig aktiv regulering af 
størrelsen på vestibularsækkene. 

 

Danske landlevende pattedyr – antal og status 

Thomas Secher Jensen 
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Århus C 

Projektet ”Dansk Pattedyratlas” førte i 2007 til 
publicering af udbredelseskort for samtlige 
danske pattedyrarter, men projektet gav ikke 
svar på spørgsmålet om, hvor mange individer 
af hver art, der findes her i landet. Dette er 
forsøgt i dette indlæg, og baseres på bl.a. 
arternes udbredelse, tætheder, vildtudbytte 

samt arealfordeling af habitater, suppleret med 
en række mere eller mindre kvalificerede skøn.  
I alt vurderes den danske landlevende 
pattedyrbestand med undtagelse af flagermus 
at andrage ca. 25 mio. individer før 
ynglesæsonen. 
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Moskusoksens påvirkning af vegetationen i højarktisk Grønland 

Ditte K. Kristensen1,2 og Niels M. Schmidt2 
1Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense, 2Afdeling for Arktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet 

Moskusoksen er den eneste store planteæder i 
Nordøstgrønland, og spiller derfor muligvis en 
central rolle i det terrestriske økosystem. For at 
undersøge dette gennemførte vi et studie i 
Zackenbergdalen, Nordøstgrønland, med fokus 
på moskusoksens betydning som græsser på 
vegetationen og som omfordeler af 
næringsstoffer i dalen. Vha. 
adfærdsobservationer og registreringer af 
moskusoksernes tidsmæssige og rumlige 
fordeling i dalen gennem vækstsæsonen kunne 
vi estimere den samlede biomassefjernelse for 
alle køns- og aldersklasser i de to for 
moskusokserne vigtigste vegetationstyper, 
nemlig kær / græsland og pilesnelejer. I løbet af 
vækstsæsonen åd moskusokserne omkring 27 
tons i de våde, græsdominerede områder, og 
omkring 7 tons i de mere tørre pilesnelejer, 
hvilket dog kun svarer til under 1% af den 
tilgængelige plantebiomasse. Moskusokserne 

synes derfor ikke at påvirke vegetationen 
kvantitativt, men der kan derimod forventes at 
være kvalitative effekter på vegetationen. 
 
Den anden del af studiet fokuserede på 
detaljerede studier af sammensætningen af 
stabile isotoper i henholdsvis plantearter, 
plantesamfund, moskus fæces og moskus uld 
for på den måde at kunne estimere 
moskusoksernes fødevalg, men også afgøre 
om moskusokserne transporterer biomasse og 
næringsstoffer rund i dalen. Isotop-studierne 
kombineret med den ny viden om 
moskusoksernes tidsmæssige og rumlige 
biomassefjernelse gjorde det muligt at opstille 
et flow-diagram over flytningen af både 
plantebiomasse og kvælstof i Zackenbergdalen, 
og således vise at der sker en transport af 
kvælstof fra de højproduktive, græsdominerede 
områder til tørre, mindre produktive pilesnelejer. 

 
 

     
Fotos: Niels M. Schmidt 
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Landscape structure and organic farming: a genetic study on the 
field vole (Microtus agrestis) 

Chiara Marchi1, Liselotte W. Andersen2, Christian F. Damgaard3, Kent Olsen4, Thomas S. 
Jensen4, Volker Loeschcke1 
1Ecology and Genetics, Department of Biological Sciences, Aarhus University, Ny Munkegade, 8000 Aarhus, 
2Department of Wildlife Ecology and Biodiversity, National Environmental Research Institute, Aarhus 
University, 3Department of Terrestrial Ecology, National Environmental Research Institute, Aarhus University, 
4Natural History Museum, Århus. 

Landscape structure and land management 
may have a profound effect on the genetic 
structure of wild populations in the agricultural 
landscape. We studied this scenario by investi-
gating genetic diversity and gene flow of three 
field vole (Microtus agrestis) populations in 
different landscape types. Our main hypotheses 
were: I) organic farms act as genetic sources 
and diversity reservoirs for species living in 
agricultural areas; II) gene flow and genetic 
structuring in the agricultural landscape are 
influenced by the degree of landscape complex-
ity and connectivity. We sampled a total of 447 
individual (over two consecutive years) from 
two agricultural areas (Kalø - Lat: 56 18 00 N- 
Long: 010 29 00 E - and Fussingø - Lat: 56 23 
00 N - Long: 009 40 00 E, Denmark) and one 
undisturbed nature area (Tipperne area, Lat: 55 

52 00 N, Long: 08 13 48 E, Denmark). We 
analysed 15 polymorphic microsatellite loci and 
parts of cytochrome-b for all the samples. Our 
results clearly indicate an effect of both man-
agement (i.e. organic vs. conventional man-
agement) and presence of undisturbed habitat 
patches as explanatory factors for genetic 
diversity and gene flow. Despite large differ-
ences in landscape composition in the two 
areas these factors seemed to be important in 
both areas. Moreover, we found that the undis-
turbed nature area showed completely different 
genetic structuring and diversity levels in re-
spect to the two agricultural areas. Overall 
these results suggest that political decision for 
supporting “wildlife friendly” land management 
should take into account more factors instead of 
simple organic vs. conventional management.

 

”Burst-pulses” optaget fra hvidnæsen (Lagenorhynchus 
albirostris) 

Marianne H Rasmussen 
Húsavík Research Center, University of Iceland, Hafnarstétt 3, 640 Húsavík, Island 

Delfiner bruger klik-lyde både til 
ekkolokalisering og til kommunikation. Kliks, 
som udsendes med høj repetitionsrate, er 
blevet kaldt et burst-puls. Burst-pulses er blevet 
beskrevet som kliks udsendt med klik-intervaller 

på 2-3 ms (Au, 2000). Optagelser fra hvidnæse-
delfinen blev foretaget i somrene 2002, 2003 og 
2004 i Faxaflói bugten ved Island. Optagelserne 
blev foretaget med et hydrofonarray forbundet 
til en fler-kanalsforstærker og optaget med en 
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computer med en sample-rate på 800 kHz. Kun 
20 ud af 700 klik-sekvenser indeholdt burst-
pulses, burst-pulse sekvenser var forholdsvis 
sjældne i forhold til almindelige klik-sekvenser. 
Burst-pulse sekvenserne bestod af sekvenser 
med klik-intervaller mellem 1 – 3 ms og antallet 
af kliks i en sekvens varierede mellem 10 og 
100 kliks i en sekvens. Figur 1 viser et 
eksempel på et klik i en burst-pulse sekvens 
med en peak-frekvens omkring 120 kHz (Figur 
1A.) og en varighed på omkring 10 μs (Figur 
1B.) i en burst-pulse sekvens med klik-
intervaller på 2,1 ms (Figur 1C.). Dette stemmer 
ikke overens med hvad Simard et al. (2008) 
fandt for canadiske hvidnæser. Forklaringen på 
dette skyldes højst sandsynligt brug af 
forskelligt optageudstyr og ikke en biologisk 
forskel. Simard et al. (2008) benyttede en 
sample-rate på 96 kHz og vil derfor ikke have 
optaget de højere frekvenser. En anden mulig 
forklaring kan være på baggrund af dyrtes 
orientering: om delfinen kigger direkte på 
hydrofonen eller ej (om klikket er on-axis eller 
ikke). Off-axis hvidnæse-kliks indeholder lavere 
frekvenser end on-axis kliks (Rasmussen et al. 
2004). Som konklusion viser dette vigtigheden 
af at benytte optage-udstyr, som kan optage 
hele frekvens-området for det dyr, hvis 
vokalisering man ønsker at beskrive. 

 
 
FIGUR 1. Eksempel på et klik fra en burst-pulse sekves. A) 
spectrum af et burst-pulse klik. B) Amplitude af et burst-
pulse klik. C) Klik-intervaller som funktion af tiden 
 
Referencer 
Au, W. W. L. (2000). Hearing in Whales and Dolphins: An 
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Ny anico-teknologi kan tilvejebringe ny og hidtil ukendt viden om 
vildt 

Mogens Rosengaard 
Anico – animal control, www.anico.dk 

Anico – animal control er en ny virksomhed 
som er stiftet i samarbejde med 

Vidensministeret. Anico udvikler og producerer 
IT- vidensbaserede produkter og koncepter 
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inden for vildtovervågning, vildtregistrering, 
vildtafværgning og vildtdatabase. 
 
Vildtovervågning: Anico har udviklet et specielt 
trådløst kamera-vildtovervågningskoncept som 
løbende hele døgnet kan sende livebilleder eller 
foto til forskerens PC. Billederne kan lagres på 
en server hvor de kan gemmes i flere måneder. 
Kamerakonceptet kan eksempelvis anvendes til 
overvågning af mårhundelokaliteter og af 
lokaliteter hvor predation af ræv er et problem. 
Overvågning af reder og ynglefugle, 
adfærdsstudier og registrering/antal af 
hjortevildt på land- og skovbrugsafgrøder er blot 
nogle få esemplerpå anvendelsesmuligheder. 
 
Vildtregistrering: Anico har udviklet en 
specieldesignet vildt-controller som styrer alle 
processer i vildtregistreingen - herunder også 
logfiler m.m. Logfilerne lagres på et SD-kort og 
kan bearbejdes vha speciel designet software. 
Ved brug af højteknologiske sensorer og 
kamera kan vildtet detekteres og registreres 
hele døgnet. Næste generation af kontrollere 
kan data på,logfilen sendes hjem til PCen. I et 
samarbejde med Agrotech arbejdes der på en 
ny sensorteknologi som kan selektere vildtarter 
fra hinanden. 
 
Vildt og trafik: Anico har udviklet og patenteret 
et vildtkoncept som har til mål dels at nedsætte 
bilernes hastighed dels at skærpe bilisternes 
opmærksomhed og herved reducere antallet af 
vildtpåkørsler. Vildtkonceptet omfatter 
aktivering af et blinkende interaktivt 
hjortevildtskilt - når der er vildt tæt på vejen. I 
2009 er der i samarbejde med Dyrenes 
Beskyttelse og Falck/vildtgruppen opsat 
testsystemer i Rold Skov og Grib Skov. De 
indledende erfaringer viser tydeligt at bilisterne 
nedsætter hastigheden når vildtskiltet er 
aktiveret. 
 

Færre vildtskader: Til reducering af vildtskader 
på landbrugsafgrøder forårsaget af 
fouragerende kronvildt, gæs, og svaner har 
anico udviklet et vildtkoncept baseret på nyeste 
sensor- og stimuliteknologier. 
 
Vildtsystemet aktiveres når der er vildt i 
sensorfeltet. Sensorerne aktiverer et 
stimulibibliotek omfattende 500 forskellige lyde i 
området 20 – 5 kHz. - som kan kombineres 
med lys-, duft- bevægelses- og vibrationsstimuli 
m.m. Der er praktiske erfaringer fra Vestjylland 
hvor en landmand tidligere årligt har haft 
markskader i størrelsesordenen kr. 3 – 400.000 
forårsaget af fouragerende kronvildt. I 2009 
hvor afgrøderne blev beskyttet med anico-
vildtsystemet er vildtskaderne reduceret med 
95%. 
 
Anico deltager i et 5 års vildtforskningsprojekt 
på St. Hjøllund sammen med Skov og 
Landskab v/Palle Madsen – Københavns 
Universitet med titlen: ”Hvad kan gøres for at 
undgå eller reducere brugen af vildthegn? - nye 
metoder til vildtafværgning og mere vildtrobuste 
kulturer til den kombinerede skov- og 
vildtforvaltning”. 
 
Anico-beskyttede planter har stort set samme 
vækst succes som planter beskyttet med 
elhegn og vildthegn. 
 
Vildtdatabase: Vildtdatabasen kan bearbejde og 
visualisere en lang række vildtdata og 
observationer m.m. som ikke tidligere har været 
muligt. Vildtdatabasen kan anvendes dels af 
forskere som har brug for at bearbejde store 
tunge vildtdata dels af almindelige brugere der 
blot ønsker at indsamle og bearbejde data om 
vildtobservationer e.l. på et lavere niveau.  
Vildtdatabasen kan i øvrigt også bearbejde 
anico-controlerens logfiler. 
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Adfærdsmæssige reaktioner hos GPS-mærkede krondyr på 
drivjagter 

Peter Sunde1 Carsten Riis Olesen1,2, Torben Lynge Madsen3 og Lars Haugaard1 
1Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde, 2Nuværende adresse: Danmarks Jægerforbund, Sektion for Anvendt Vildtforskning, Molsvej 34, 8410 
Rønde, 3Torben L. Madsen, St. Hjøllund plantage, Faurholtvej 12, 7362 Hampen 

Danske bestande of hjortevildt reguleres ved 
afskydning. Følgelig vil jagtlig aktivitet, som 
dyrene med rette opfatter som livsfarlig, være 
en væsentlig stressfaktor. Fra såvel dyreetiske 
som populationsbiologiske betragtninger er det 
derfor ønskeligt at vælge så skånsomme 
jagtformer som muligt. I dette oplæg 
præsenteres resultaterne af GPS-mærkede 
krondyrhinders rumlige og adfærdsmæssige 
respons på jagtlige forstyrrelser (traditionelle 
drivjagter såvel som ”bevægelsesjagter”) udført 
på i St. Hjøllund plantage i jagtsæsonerne 
2006/07 og 2007/08. Dyrenes 
adfærdsparametre blev sammenlignet mellem 
dagene op til afholdelse af jagter, selve 
jagtdagen og de følgende dage og nætter. I 53 
% af tilfældene de krondyr som befandt sig 
inden for 1½ km fra jagtzonen at forlade deres 
normale leveområde og vandrede da i 
gennemsnit 4 km bort i lige linje (i ekstreme 
tilfælde 17 km) og blev borte i gennemsnitligt 6 
dage. Udvandring fandt så at sige altid sted 
natten efter at jagten var blevet afholdt. I forhold 
til før afholdelse af jagter, reagerede dyrene 
med signifikant højere forflytningsafstande per 
time under selve jagtdagen såvel som i løbet af 
de følgende to nætter. En stor del af den 
forøgede timelige forflytning i nattetimerne efter 
afholdelse af jagter kunne dog forklares 
statistisk ved at dyrene i højere grad opholdt sig 
uden for deres normale leveområder. Dyrenes 
aktivitet, målt ved hjælp af 
bevægelsessensorer, var ikke signifikant 
forandret under selve jagtdagen og de 

efterfølgende nætter, men signifikant lavere 
dagen efter jagtdagen, hvilket tyder på at 
dyrene dagen efter en jagt forholdt sig mere i ro 
end normalt. Der kunne ikke påvises 
signifikante ændringer i dyrenes brug af 
habitattyper før, under og efter jagter: 
 
Dyrene tilbragte 98-99 % af de lyse timer i 
skovvegetation såvel før som under og efter 
jagter. I de mørke timer tilbragtes 52 % tiden i 
skovvegetation inden jagter mod 54 % og 49 % 
af tiden den første og anden nat efter 
jagtafholdelse. Tilsvarende kunne der ikke 
påvises forskelle i brug af aldersklasser af 
plantninger før og efter jagtafholdelse. Der var 
ingen forskelle i dyrenes reaktionsmønster i 
forhold til hvor længe jagterne havde varet, hvor 
tæt dyrene havde opholdt sig på jagtzonen (fra 
0 til 1.5 km), eller i forhold til traditionelle 
drivjagter og bevægelsesjagter. Der kunne 
heller ikke påvises forskelle i dyrenes reaktion i 
forhold til hvor langt tid der var forløbet siden 
den foregående jagt. 
 
Overordnet viser analysen at krondyrs 
generelle adfærd er signifikant påvirket i mindst 
1½ døgn efter en jagt har været afholdt og den 
rumlige adfærd signifikant påvirket i op mod en 
uge derefter. Det faktum at adskillige af de 
mærkede krondyr blev nedlagt eller omkom i 
ulykker på naborevirer under udflugter fra deres 
normale leveområder indikerer at i områder 
med mange mindre revirer, vil selv moderat 
jagtudøvelse på en given ejendom kunne 
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medføre en høj afskydningsrate på bestanden 
som helhed fordi dyrene i udstrakt grad forlader 

revirerne efter at jagten er afsluttet. 

 

Harens tilbagegang – hvorfor og hvad så? 

Trine Wincentz og Peter Sunde 
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 
Rønde 

Jagtudbyttet af harer falder fortsat i hele landet. 
Undersøgelser viser, at bestandstætheder af 
harer er væsentlig højere i det sydøstlige 
Danmark end i nordvest, omend der lokalt ses 
stor variation. Dele af landet, især i Jylland, er 
nu formentlig helt hare-tomme. Der er dog ikke 
noget overblik over, i hvilke områder haren 
mangler fuldstændig, eller hvor der forsat er 
harebestande. Nogle steder må bestanden af 
harer vurderes til at være så lille, at jagt ikke 
kan betegnes som forsvarligt. I andre områder 
ses ”sunde” harebestande, som sagtens vil 
kunne tåle afskydning uden at påvirke 
bestandens udvikling. 
 
Analyser af overlevelse og reproduktion baseret 
på dels nyligt indsamlet materiale, dels på 
historiske arkiver over jagtligt udbytte viser, at 
voksenoverlevelsen tilsyneladende er relativt 
konstant over hele landet, hvorimod andelen af 
killinger, der overlever frem til jagtsæsonens 
begyndelse, varierer mellem bestande. I 

historisk perspektiv, har denne realiserede 
ungeproduktion aldrig været lavere end efter 
2000. Der er derfor al mulig grund til at tro, at 
det er denne parameter der er udslagsgivende 
for bestandes dynamik. Simple modeller over 
den fremtidige bestandsudvikling af harer, 
baseret på den nuværende overlevelse og 
ynglesucces viser, at vi kan forvente en 
yderligere reduktion af vores harebestande. 
 
Som opridset har forskningsaktiviteter i 
projektet Vildt og Landskab i kombination med 
overvågningsdata fra jagtstatistikken belyst 
forholdene omkring de danske harebestandes 
tilstand og udvikling. For at sikre en bæredygtig 
jagtlig udnyttelse af de tilbageværende sunde 
harebestande, samt evt. genoprette små og 
vigende harebestande gennem habitatpleje, 
mangler vi konkret viden om sammenhængene 
mellem harernes bestandsdynamik og det 
omgivende miljø. Hvordan kommer vi videre 
herfra? 
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Single source sound production and dynamic beam formation in 
echolocating porpoises (Phocoena phocoena) 

Danuta Maria Wisniewska, Peter Teglberg Madsen og Kristian Beedholm 
Zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, C. F. Møllers Allé, Bygn. 1131, 8000 Aarhus C, 
peter.madsen@biology.au.dk 

Odontocetes produce sound pneumatically, by 
pushing air past pairs of internal phonic lips that 
reside in the upper parts of their nasal pas-
sages. All non-physeteroid toothed whales have 
two functionally separate pairs of phonic lips, 
and are therefore equipped with two sound 
generators, characterized by a degree of 
asymmetry varying from only slight in porpoises 
to substantial in many delphinid species. It has 
been suggested that by operating the two sets 
of phonic lips either independently or simulta-
neously, the animals can control the energy and 
frequency distribution of the emitted clicks and 
may acoustically steer their echolocation beams 
through small time delays in actuation of the 
two sources. Near simultaneous actuation of 
the phonic lips, however, requires a motor 
controlled timing on the order of µsec that is 
unprecedented in the animal kingdom. Sec-
ondly, the generation of two spectral peaks in 
clicks by actuation of two sources with different 
resonant frequencies, preclude active beam 
steering. Here we conducted an experiment to 
investigate the click emission patterns in harbor 
porpoises, by using three broadband hydro-
phones embedded in suction cups to measure 
time of arrival differences, spectral properties 

and relative levels of individual echolocation 
clicks recorded on both sides of the nasal pas-
sages and on the melons of three individuals. 
Results show, that during all the experimental 
trials all three porpoises activated only their 
right phonic lip pair. Power spectra of signals 
recorded on the melon resembled those of 
standard porpoise clicks with most energy 
concentrated in a narrow band around 130 kHz, 
as opposed to the clicks recorded on the sides 
of the head, where higher frequencies domi-
nate, suggesting that the melon might perform 
as a waveguide. Furthermore, alternating sound 
levels received on the contact hydrophones 
when attached to the sides of the melon show 
that individual echolocation signals can take 
slightly different pathways through the melon, 
possibly as a result of changing spatial relation-
ships of the acoustically reflective air sacs 
and/or movements of the melon. We conclude 
that porpoises produce clicks with their right 
pair of phonic lips, and that they are capable of 
active beam steering with just one source, likely 
using reflective air sacs and soft tissue confor-
mation changes. Thus, the dual sound source 
theory is, at least for porpoises, unsupported. 
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POSTER 

Økologisk jordbrug som refugier for småpattedyr biodiversitet 

Thomas Secher Jensen, Tine Sussi Hansen og Kent Olsen 

Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Århus C 

I almindelighed antages at økologisk jordbrug 
er kendt for høj biodiversitet og andre positive 
landskabsværdier. Imidlertid er der over den 
seneste tiårsperiode sket en voldsom 
intensivering af driften af økologisk jordbrug, og 
tidligere tiders ekstensive drift bl.a. i forhold til 
ukrudtsbekæmpelse og markstørrelser er en 
saga blot. Man kan postulere, at det især er 
pesticidbrugen, der adskiller konventionelle og 
økologiske brug. 
 
Nærværende projekt forsøger at belyse 
småpattedyr biodiversitet på genetisk niveau og 
populationsniveau i økologiske og 
konventionelle plantebrug. Småpattedyr blev 

fanget i økologiske og konventionelle afgrøder 
samt i småbiotoper (hegn, enge, brakmarker) 
placeret indenfor disse systemer. Der blev 
fanget signifikant flere rødmus i økologiske 
hegn sammenlignet med konventionelle. 
Ligeledes blev der i alt fanget flere alm. 
markmus, dværgmus og spidsmus i de 
økologiske områder. Set over en bred kam var 
tætheden af småpattedyr højere i økologiske 
brug. Der var dog en klar positiv sammenhæng 
mellem størrelsen af småbiotoper og tætheden 
af småpattedyr, uafhængigt af brugstype, 
hvilket indikerer, at landskabsvariable også 
spiller en vigtig rolle for biodiversiteten.
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Referat af generalforsamling i Dansk Pattedyrforening lørdag d. 2. 
marts 2008 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Fastsættelse af maksimumbeløb for 

årskontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af to revisorer og en 

revisorsuppleant. Genvalg kan finde 
sted 

9. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

Jens tang Christensen valgtes til dirigent og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt 

2. Valg af referent 

Katrine Meisner 

3. Formandens beretning v. Niels Martin 
Schmidt 

Drift og medlemmer 
Hvert og ansøges om midler fra Friluftsrådet, og 
hvert år er midlerne blevet tilkendt. Antallet af 
medlemmer er 150-160 personer 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Der er et stort ikke-DPF arbejdspres for mange 
bestyrelsesmedlemmer. Dette afspejles i et lavt 
aktivitetsniveau, fx har der været få ture samt i 
at tre bestyrelsesmedlemmer trækker sig. 
Thomas B. Berg er konstitueret formand. 
Formanden bad om at medlemmerne holder 
sine email- og postadresser opdateret. 

 
PBS-betaling indføres snart.  
 
Det er ikke nødvendigt at være i 
bestyrelsesmedlem for at være aktiv, 
formanden bød alle input til foreningens arbejde 
velkommen. 
 
Ture 
Den 27.-28. sept. 2008 afholdes en bæver-
/kronhjort-tur til Klosterheden i samarbejde med 
Aksel Bo Madsen. Spejderhytten Brødtrang er 
bestilt. Evt. også en tur til Vildmosen 
 
Ansigtet udadtil 
Folder (produceret med støtte fra Friluftsrådet) 
uddeles. Hjemmesiden og artsbeskrivelser 
opdateres løbende. Input til hjemmesiden er 
velkomne. Det er stadig svært at nå ud til folk, 
initiativer modtages meget gerne. 
 
Det Grønne Kontaktudvalg 
DPF har deltaget i de fire afholdte møder samt 
følgende møder med ministre: 
• Møde med forhenværende og nuværende 

miljøminister (d. 20. sept. 2007 og 17. feb. 
2008) 

• Møde med ny fødevareminister d. 13. 
sept. 2007 

 
Hovedpunkter som DGK har arbejdet med: 
• Høringssvar vedr. seks reviderede 

bekendtgørelser på jagt- og 
vildtforvaltningsområdet, februar 2007 

• Møde med miljøministeren om at deltage i 
dialog om 2010-målene. 

• DPF har deltaget i arbejdsgruppen mellem 
DGK og SNS om indikatorer for 
biodiversitet, 2006-2007 
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• Implementering af EU-direktiverne i 
Danmark: sker der en ”kulegravning” af 
Danmarks implementering af Natura 2000 
direktiver? Et notat om habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet, hvor vi vil 
påpege de mangler, vi har fundet frem til. 

• National Naturplan: foreningerne bakker 
op om tanken om et nationalt 
naturnetværk. 

• Omfordeling af landbrugsstøtten til 
naturbeskyttelsesformål 

• Biobrændsel, natur, miljø og brak: 
nuværende braklægningsordninger bør 
erstattes af noget, der giver en større og 
mere permanent naturgevinst, fx i form af 
udlægning til egentlige naturområder. 

• Beskyttelse af blødbundsarealer til havs: 
resterende udpegning samt planerne for 
forvaltning af de marine Natura 2000-
omrpder. 

• Bekæmpelse af invasive arter 
• Nationalparker: Vi skal kæmpe for at få 

etableret et egentligt nationalparkråd med 
henblik på at sikre et fælles præg mellem 
de forskellige nationalparker. 

• Strategi for adgang til naturoplevelser 
• OECD-rapporten: miljøministeren ønsker 

at følge op med ”naturplan for Danmark”. 
 
DPF deltog i DGK arrangeret ekskursion til 
henholdsvis Holløse bredning og Melby 
overdrev 
 
DPF var repræsenteret i ”Det Blå 
kontaktudvalg” (Signe Sveegaard). Input bl.a. 
vedr. habitatudpegning for marine pattedyr. 
Underudvalget er nu nedlagt. 
 
Næste Pattedyrmøde 
Tidligt forår 2010 
 

Formanden trak sig tilbage og takkede for 
denne gang. 
 
Formandens beretning blev godkendt 

4. Regnskabsaflæggelse 

Thomas B. Berg fremlagde regnskabet. 
 
Samlet set går vi ud af 2007 med et overskud 
på kontoen på 30941,45 kr. Foreningens 
økonomi er overordnet set sund. En del af 
overskuddet er reserveret som buffer for PM08 
og foreningens likvide midler bør ikke komme 
under 12-15.000 kr. Det resterende overskud 
kan benyttes til at støtte aktiviteter i foreningen. 
2000-3000 kr. i kassebeholdning 
 
Godkendt ved afstemning 
 
Kommentarer: det resterende overskud skal 
bruges på ture (så der kun er en buffer på 12-
15.000 kr.) 
Overvejelse: generel studierabat til møder 

5. Fastsættelse af maksimumbeløb for 
årskontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 
kr. Forslaget blev godkendt af forsamlingen 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne  

7. Valg af bestyrelse 

Følgende bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke 
genvalg: 
 
Niels Martin Schmidt, formand 
Ditte Katrine Hendrichsen, kasserer 
Anja Brinch Riber, sekretær 
  
Thomas B Berg blev valgt som formand 
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Følgende bestyrelsesmedlemmer ønskede 
genvalg og blev valgt: Toke T. Høye, Birgitte 
Heje Larsen, Charlotte Moshøj, Julie Dahl 
Møller 
 
Nye medlemmer af bestyrelsen: Katrine 
Meisner og Lise Vølund. 

8. Valg af 2 revisorer 

Tommy Asferg og Allan Prang blev valgt. Jens 
Lodal blev valgt som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

Tak til bestyrelsen for et godt møde - applaus 
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Referat af generalforsamling i Dansk Havpattedyrforening d. 17. 
april 2008 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Lee Miller 
Referent: Morten Tange Olsen 

2. Valg af referent 

Katrine Meisner 

3. Formandens beretning v. Anders Galatius 

Logo konkurrence 
Foreningen udskrev konkurrence om design af 
et nyt logo og har fundet en vinder (samt logo). 
 
Havpattedyr symposium 2008-2009-fremtid 
Havpattedyr symposiet år 2008 blev afholdt på 
Naturhistorisk Museum i Århus. Der var 42 
deltagere, et godt fagligt program og god 
feedback, men formanden synes generelt at der 
var for få deltagere ved den efterfølgende 
generalforsamling og fællesspisning. Som et 
skridt mod at vende denne udvikling blev det 
besluttet at afholde symposiet år 2009 over to 
dage med overnatning og fælles (fest)middag. 
 
Ekskursion i 2008 til Fjord og Bælt og Odense 
Zoo 
Vellykket arrangement men få deltagere og 
dårlig økonomi 
 
Foreningens økonomi 
Kassereren hæfter sig ved at havpattedyr 
foreningen kom ud af 2008 med et underskud. 
Dette skyldes i høj grad mange (uforudsete) 
engangsudgifter. Mere om dette nedenfor. 
 
Hjemmesiden 
Der har atter været problemer med adgang til 
serveren på KU for webmaster udenfor KU. 

Overvejelser om siden skal flyttes. Desuden 
efterlyses billeder, nyheder, m.m. for at gøre 
siden mere levende. Havpattedyrforeningen har 
udarbejdet en publikationsliste (bibliografi) over 
danske forskeres peer reviewed publikationer 
fra år 2000 og frem. Denne vil snart være at 
finde på hjemmesiden. 
 
Tak for i år 
Formanden afslutter med at takke for det 
velfungerende og harmoniske 
bestyrelsesarbejde 

4. Regnskabsaflæggelse v. Mette Steeman 

Symposum 2008: underskud på 4631 kr 
Andet 2008: underskud 7895 
Mange engangsudgifter (hvaler.dk + logo 
konkurrence, symposium 2008) 
 
Underskud 2008: 7895 kr 
Difference (manglende i budget): 814 
 
Bogholdning 2008: 5571 
 
Regnskab accepteret af revisor 
 
(bestyrelsen har vedtaget at sætte bidraget til 
transport til bestyrelsesmøder ned) 

5. Beretning fra arbejdsgrupper 

Carl Chr Kinze (og Thyge): arbejdsgruppe 
”www.hvaler.dk” fik 3000 kr til at drive 
www.hvaler.dk 
 
Pengene fordelt på udgifter til www,  til 
telefonsamtaler med folk som indrapporterer 
observationer samt til deltagelse i hvalmøde i 
Kerteminde Fjord og Bælt og networking i 
Gøteborg. 
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Arbejdsgruppen planlægger at søge yderligere 
midler hos friluftsrådet for at udbygge 
arbejdsgruppen, opstarte nye projekter, samt 
øge samarbejdet med andre lignende grupper 

6. Fastsættelse af maksimumbeløb for 
årskontingent 

Kontingent forbliver det samme 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse 

Formand: Anders genopstiller 
Bestyrelse genvalgt 

Suppleanter: ingen forrige år og ingen nye 

Revisorer: Maria Iversen og Nina Eriksen 

Maria Iversen genvalgt (men vil gerne have 
mere struktur og retningslinier) 

Nina genvalgt (i sit fravær) 

Suppleant: Christian Risager-Petersen (stående 
bifald - tak!!) 

9. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt 



WWW.PATTEDYRFORENING.DK 

WWW.HAVPATTEDYR.DK 
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