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Ingen regler uden undtagelser. Det har 
været kutyme at afholde årsmøder i 
Dansk Pattedyrforening hvert andet år. 
Det nåede vi ikke i 2014, men vedtæg-
terne foreskriver at disse årsmøder skal 
afholdes mindst hvert tredje år. Det når 
vi lige! Vi har i år valgt at begrænse pro-
grammet til en enkelt dag, og som noget 
nyt at lægge en koncentreret generalfor-
samling midt i programmet. Netværk er 
en vigtig bestanddel af årsmøderne og 
vi håber at alle vil benytte lejligheden til 
at netværke på kryds og tværs. Bagerst i 
dette nummer finder du tre års ”Året der 
gik” beskrivelser fra 2012-2104. 

I de tre år der er gået siden sidste årsmø-
de har DPF stået for et meget velbesøgt 
og succesfuld Ulvesymposium afholdt på 
Naturhistorisk Museum i Århus i 2013 (ca. 
120 deltagere). Det er overvejes om DPF 
skal fastholde stafetten, som arrangør af 
ulvesymposier i Danmark for derigennem 
at yde en positiv bistand til en folkelig 
opbakning af ulvens tilstedeværelse i lan-
det. I 2014 gik foreningen sammen med 
Institut for Bioscience ved Århus univer-
sitet, Naturstyrelsen, Dormouse Consult 
(v/Helle Vilhelmsen) og Naturama for at 
afholde The 9th International Dormouse 
Conference på Naturama med ca. 85 for-
skere fra 16 nationer. Outputtet fra denne 
konference arbejdes der nu med i form 
af et specialnummer af det internationale 
videnskabelige tidsskrift Folia Zoologica, 
hvor formanden er associated editor. For 
de manuskripter der ikke kommer gen-
nem referee bedømmelserne vil der blive 
lavet en særpublikation (Conference pro-
ceedings) i samarbejde med Bioscience. 

Ved sidste generalforsamling fik besty-
relsen bemyndigelse til at hæve kontin-
gentet fra 100,- til 200,-/året. Dette har 
ikke skabt et fald i medlemmer, snarere 
tvært imod og foreningen havde ved ud-
gangen af 2014, 96 medlemmer. Vi håber 
at vi fremover kan fortsætte denne posi-
tive udvikling. Med baggrund i en styrket 
økonomi har bestyrelsen drøftet mulighe-
den for at foreningen hvert år skal afse et 
beløb til et pattedyrprojekt for at skabe 
synlighed og hjælpe mindre projekter på 
vej. Det kunne være specialeprojekter el-
ler lign. som efterfølgende kvitterer med 
at få projektet publiceret på en passende 
platform.

Den siddende bestyrelse er ved at være 
gammel i gårde og har alle fuldtidsarbejde 
ved siden af. Bestyrelsesmedlemmerne er 
spredt over hele landet, hvilket besvær-
liggør afholdelse af jævnlige møder. Be-
styrelsesarbejdet er derfor blevet opdelt 
i arbejdsgrupper, som indbyrdes kan mø-
des og holde sager kørende. Men det er 
ikke nok. Bestyrelsen har et stort ønske 
om at få friske kræfter ind, ikke mindst da 
to af de siddende bestyrelsesmedlemmer 
trækker sig, og bestyrelsen dermed når 
ned på 6 medlemmer. Erfaringerne siger 
at en bestyrelse på 8-10 er optimalt set 
i lyset af de mange opgaver ikke mindst 
fundraising, som fremadrettet vil styrke 
foreningens arbejde. Med ønsket om at 
alle medlemmer vil gøre deres til at øge 
medlemstilgangen i årene fremover sen-
der DPFs bestyrelse de bedste pattedyr-
hilsner til alle medlemmer. 

Thomas Bjørneboe G. Berg
Formand

Velkommen til Årsmødet i Dansk Pattedyrforening
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09:30 - 10:00 Registrering og morgenmad

10:00 - 10:15 Velkomst ved formanden Thomas B. G. Berg

10:15 - 10:35 Ulvens genindvandring i Danmark Thomas Secher Jensen &
Liselotte Wesley Andersen
Naturhistorisk Museum og 
Bioscience, Aarhus Universitet

10:35 - 10:55 Spredning af rodenticider og 
eksponeringsrisiko for mårdyr

Morten Elmeros, 
Bioscience, Aarhus Universitet

10:55 - 11:15 De bornholmske bisonokser - en art vender 
hjem

Erling Krabbe
Naturstyrelsen

11:15 -11:35 Konflikten mellem sæler og fiskeri Andreas Salling
Alumnus, KU

11:35 - 11:55 Konflikter mellem rovdyr og mennesker 
- bagvedliggende årsager og mulige 
løsninger

Charlotte Moshøj
Dansk Pattedyrforening

11:55 - 12:15 Vildt og veje Marianne Lund Ujvari
Vejdirektoratet

12:15 - 13:15 Frokost

13:15 - 14:30 Generalforsamling med kaffe

14:40 - 15:20 Bæveren i Nordsjælland Niels Erik Worm,
Naturstyrelsen

15:20 - 15:40 Effekten af naturnær skovdrift på 
grævlingepopulationen i Gribskov - baseret 
på 20 års undersøgelser 

Janne Aaris-Sørensen

15:40 - 16:00 Kaffepause med kage

16:20 - 16:40 Mårhundens fødevalg i Danmark - analyse 
af maveindhold - Er BIOS-projekt i 
samarbejde med ENVS og AAU

Louise Nørgård & Dorthe 
Mikkelsen 
Inst. for Bioscience, AU

16:40 - 17:00 Huskatte og deres (mulige) påvirkning af 
den vilde natur 

Emilie Marie Hansen
KU, SDU og Naturama

17:00 - 17:20 Habitatvalg hos danske hasselmus og 
forvaltningsmæssige perspektiver

Lars Dalby

17:20 - 17:40 BioGrenzKorr: Et internationalt projekt 
med fokus på hasselmus

Mogens Krog 
Naturstyrelsen

17:40 - 18:00 Flagermusens rolle i miljøvurdereinger Morten Christensen
Grontmij A/S Afdeling for 
Natur og Plan

18:00 - 19:00 Networking

19:00 Festmiddag

21:00 Aftenunderholdning: ”På tynd is”. Foredrag 
om isbjørne og mennesker i Østgrønland. 
Et WWF-studium

Charlotte Moshoj
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Ulvens genindvandring i Danmark
Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum & Liselotte Wesley Andersen, Institut 
for Bioscience – Kalø, Aarhus Universitet

Naturhistorisk Museum og Institut for 
Bioscience – Kalø, Aarhus Universitet har 
i 2013 fået tildelt en bevilling fra 15. juni 
Fonden til projektet ”Nye arter i Danmark” 
til at foretage videnopsamling i forbindelse 
med nye dyrearters forekomst.

Projektet har i 2013-2014 fortrinsvis drejet 
sig om at registrere forekomst af ulve i 
Danmark, idet observationer af ulve og 
spor efter ulve i form af fundne kadavere af 
byttedyr blev meget almindeligt. Projektet 
har indsamlet disse oplysninger såvel 
som udokumenterede oplysninger fra 
offentligheden. Spytprøver fra byttedyr 
og opsamlede ekskrementer er blevet 
analyseret for DNA-spor for at fastslå om 
det vitterligt var ulv, der havde nedlagt 
det pågældende dyr, samt i givet fald 
for om muligt at kunne identificere det 

pågældende dyr til individ. Fotos fra 
vildtkameraer og andre fotos er ligeledes 
blevet vurderet.

Indtil nu er der konstateret forekomst af 
ulve i en lang række 10x10 km kvadrater 
næsten overalt i Jylland.  Forekomsterne 
er koncentreret i Midt- og Vestjylland, 
Sønderjylland og Thy, men også Djursland 
og Østjylland har haft besøg af ulve. 
I alt er der konstateret 19 forskellige 
individer, alle hanner. Der er endnu ikke 
dokumenterede forekomster af hverken 
hunner eller hvalpe, men adskillige 
mundtlige informationer beretter om 
disse. Formentlig er vi i øjeblikket i en 
overgangsperiode, hvor især enlige hanner 
strejfer om for at finde en mage, dog er et 
enkelt individ konstateret 8 gange over en 
toårig periode i det midtjyske, og den må 
betegnes som stedfast.
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Spredning af rodenticider og eksponeringsrisiko for mårdyr 
Morten Elmeros1, Chris. J. Topping1, Thomas K. Chrisitensen1, Rossana Bossi2 & Pia 
Lassen2

1 Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet
2 Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Kemisk bekæmpelse med antikoagulante 
rodenticider er den mest udbredte metode 
til at bekæmpe rotter og mus på, men 
giftene spredes via de forgiftede gnavere 
til rovdyr og andre ikke-måldyr. Andelen 
af forgiftede rovdyr er meget høj i 
Danmark. For at bestemme hvilke forhold, 
der fører til den udbredte forgiftning af 
rovdyr undersøgte vi 1/ giftniveauer i 
ilder og husmår, 2/ spredningen af gift 
omkring en giftkilde, og 3/ modellerede 
eksponeringsrisikoen for rovdyr på 
landskabsniveau.

94% ildere og 99% husmårer havde gift 
i sig. Giftniveauerne var lige høj i dyr 
indsamlet før og efter forbuddet mod at 
anvende gift mod studsmus i naturen i 
2012. I 69% af husmårer og i 38% af ildere 
oversteg koncentrationen, der kan være 
dødelig for mårdyr. Giftkoncentrationen i 
rovdyrene stiger med antallet af bygninger 
og arealet med juletræer i de områder, 
hvor rovdyrene er indsamlet.

Alle småpattedyr æder udlagt gift 
og spreder giftstofferne op til 100m 
fra giftkasser. Hvert år anvendes der 
antikoagulante rodenticider på omkring 
33% af ejendomme i Danmark. På grund 
af den tætte forekomst af ejendomme 
og den intensive brug af giftstoffer kan 
bekæmpelse af rotter i og omkring 
bygninger alene medføre i de meget høje 
forekomster af rodenticider i rovdyr. Det 
er nødvendigt med en markant reduktion i 
behandlingshyppigheden af bygninger for 
at reducere forekomsten af rodenticider i 
rovdyr. 

Det er lovpligtig at bekæmpe rotter, 
men samtidig skal forgiftning af ikke-
måldyr undgås. Hvis man vil undgå 
forgiftning af rovdyr og –fugle, skal 
giftstofferne formentlig udfases. Det giver 
myndighederne en udfordring.
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Bison på Bornholm.
Erling Krabbe, Biolog, cand. scient., Det Åbne Land, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 
2100-København Ø
Tlf. direkte: (+45) 72542507/mobil (+45) 21776927, Mail: ekr@nst.dk

Den 1. juni 2010 besluttede miljømini-
steren sammen med resten af regeringen 
at iværksætte et reintroduktionsprojekt 
for europæisk bison i Danmark. Projektet 
blev efterfølgende igangsat af miljømini-
steriet, og blev udført af Naturstyrelsen. 
Det udvalgte område var den store stats-
skov Almindingen på det centrale Born-
holm, hvor der i maj 2012 blev udsat syv 
vilde, polske bisonokser fra Bialowieza-ur-
skoven i det østlige Polen. Projektet blev 
muliggjort takket være økonomisk støtte 
fra Villumfonden. Hovedformålene med 
projektet var 1)At øge biodiversiteten og 
skabe mere dynamik i Almindingen, som 
et Natura 2000 område og statsskov, 2) 
At genskabe og pleje lysåbne naturtyper i 
skoven ved hjælp af naturlige, store græs-
sere, 3) At deltage i det internationale 
samarbejde om at redde en globalt truet 
dyreart, 4) At få en oprindelig hjemmehø-
rende dyreart og “økologisk nøgleart” til-

bage som fritlevende dyreart i den danske 
natur, 5) At bidrage til flere naturoplevel-
ser for befolkningen, økoturisme og lokal 
udvikling. Endemålet med projektet er en 
fritlevende bestand af europæisk bison på 
Bornholm, men i de første år går dyrene i 
et 200 hektar skovområde ved Svinemo-
sen for at gøre erfaringer med hvordan 
de trives og samspillet med publikum. I 
2013 kom den første bisonkalv til verden, 
og dette blev fulgt op af yderligere fem i 
2014. Således har alle de seks bisonkøer 
nu fået kalve i Almindingen.

I løbet af de første tre år er projektet blevet 
fulgt op med undersøgelser af bisonerne 
døgnaktivitet, vandringer, fødepræferen-
ce, påvirkning af omgivelserne (skrab, 
tramp, afskrælning af bark mv.) samt er-
faringer med forholdet mellem dyrene og 
publikum. Undersøgelserne viser bl.a., at 
dyrene har en tydelig påvirkning på deres 
omgivelser. 
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Konflikten mellem sæler og fiskeri
Andreas Salling, Alumnus, Københavns Universitet

Konflikten mellem danske fiskere og 
sæler står i fuld flor. Sæler tager fisk 
fra fiskegrejet inden fiskeren røgter og 
efterlader ofte ødelagt fiskegrej bag sig. 
Dette er tilfældet for både spættet sæl 
(Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus 
grypus), som begge forekommer i danske 
farvande.

Jeg præsenterer i dette oplæg nogle 
resultater fra mit biologispeciale. Det 
indeholder undersøgelsen af to aspekter 
af konflikten i udvalgte danske farvande 
med håbet om at resultaterne kan bidrage 
til lindring af problemerne samt supplere 
videns-baseret forvaltning af sæler i 
Danmark.

En række interviews viser fiskernes 
opfattelse af problemet med sæler i 2014: 
I hvilke områder hersker problemerne? På 
hvilken årstid? For hvilke grejtyper?
• Alle tre af de undersøgte områder 

viste høje niveauer af rapporterede 
sælskader. Skader forekommer året 

rundt – de ”fredeligste” måneder 
lader til at sammenfalde med den 
sæsonmæssige timing af yngle- og 
fældeperioder hos den lokalt fore-
kommende sælart. Fiskere med alle 
fire grejtyper: nedgarn, bundgarn, 
ruser og krog/line – rapporterer høje 
niveauer af skader.

• Bestemmelse af den skyldige 
art: Tager både gråsæl og spæt-
tet sæl fisk fra, og forårsager ska-
der på, nedgarn? Hvis ja, er der 
så en forskel på graden af skade?  
Kan undervandskameraer tjene 
som et nyttigt redskab i afslø-
ring af sælarten, som forårsager 
skade på nedgarn og bundgarn? 
- Begge arter stjæler torsk (Gadus 
morhua) fra nedgarn. Forskellen 
i grad af skade er ikke klar. Forsøg 
med videooptagelser under vand vi-
ste sig frugtbare for ét bundgarn.
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Konflikter mellem rovdyr og mennesker- bagvedliggende årsager og 
mulige løsninger
Charlotte M.Moshøj. Biolog. PhD. Dansk Pattedyrforening.

Konflikter mellem rovdyr og mennesker 
opstår som oftest på bagrund af nogle 
veldefineret bagvedliggende årsager. 
Disse kan være konkurrencen over 
ressourcer, såsom vildtbestande, eller 
over plads. En anden er nogle rovdyrs 
potentiale som sygdomsvektor, og til 
sidst er der frygten for predation eller 
skadegørelse på mennesker og husdyr.  
Når nye rovdyr indvandrer eller vender 
tilbage til områder hvor de før har 
været udryddet, er konflikt potentialet 
øget. Med udgangspunkt i eksisterende 
undersøgelser på tværs af pattedyr/

rovdyrsarter drages fællesnævnerne bag 
eksisterende konflikter mellem rovdyr og 
mennesker op, og anvendes til at belyse 
bagvedliggende årsager til eksisterende 
og potentielt eskalerende konflikter 
mellem rovdyr/pattedyr og mennesker 
i Danmark. Endvidere vil denne 
undersøgelse forsøge at pege fremad 
mod mulige tiltag, det kan mindske/løse 
de eksisterende og forventede fremtidige 
konflikter mellem rovdyr og mennesker i 
Danmark. 



10

Apodemus # 13

Det Europæiske forskningsprogram 
Roads & Traffic finansieret af 8 
Europæiske Vejdirektorater løber i 
perioden 2014-2017. Baggrunden for 
at igangsætte programmet er at finde 
omkostningseffektive måder at afværge 
skader af veje på vilde dyr. 3 projekter 
er nu igangsat under Roads & Wildlife. 
Alle projekter køres af konsortier med 
deltagelse af flere lande og med en god 
blanding af ansatte i vejdirektorater, 
rådgivere og forskere. 

• Harmony analyserer VVM-
undersøgelser og ser 
nærmere på udbudsformer og 
strategier for vedligehold af 
afværgeforanstaltninger (Irsk ledet 
konsortium).

• Saferoad ser nærmere på EU 
lovgivningen, omkostningseffektive 
afværgeforanstaltninger og 
overvågning (Hollandsk ledet 
konsortium).

• SafeBatPaths ser på 
afværgeforanstaltninger for 
flagermus og er et dansk ledet 
konsortium (DCE Aarhus Universitet).

Vildt og veje
Marianne Lund Ujvári, Vejdirektoratet

De finansierende lande har samme 
udfordringer indenfor veje og vilde 
dyr. Ved at gå sammen høster hvert 
land langt flere resultater end hvis 
hvert land hver især skulle gennemføre 
tilsvarende arbejde på nationalt plan. 
Og de Europæiske vejdirektorater 
har store udfordringer. EU-direktiver 
justeres, fortolkninger strammes og der 
bliver konstant stillet flere krav til, at en 
bygherre af infrastruktur kan godtgøre, at 
indsatsen for at mindske påvirkningerne 
på dyr og natur er både tilstrækkelig, 
effektiv og vedvarende. 

Danmarks deltager i programmets 
styregruppe er Marianne Lund Ujvári fra 
Vejdirektoratet.
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Bævere i Nordsjælland
Niels Erik Worm, Naturstyrelsen

Bæveren har tidligere levet i Danmark i 
årtusinder, men forsvandt fra det danske 
landskab på grund af jagtlig udnyttelse 
og ødelæggelse af dens levesteder. Det 
samme var sket overalt i Europa, og den 
europæiske bæver var tæt på at blive 
udryddet. Kun fem små bestande i Norge, 
Rusland, Tyskland og Frankrig formåede 
at overleve frem til det 20. århundrede, 
hvor de blev fredede. Efterfølgende er der 
udsat bævere fra de oprindelige bestande 
i næsten alle de lande, hvor bæveren 
tidligere forekom.

Det overordnede formål med bæver-
udsætning har generelt været at tilføre 
naturen en økologisk nøgleart som kunne 
bidrage til kvalitet og mangfoldighed og 
i videst mulig omfang også fri dynamik i 
form af fældninger og vandløbsændringer. 

I 1998 vurderede Miljøministeriet at det 
også var væsentligt at Danmark gav både 
de nødvendige forhold og plads til den 
dynamik som bæveren kunne tilføre det 
danske landskab og til den kvalitet det 
ville være at kunne opleve bæveren i den 
danske natur. 

Da det ikke var sandsynligt at bæveren 
ville kunne indvandre af sig selv blev det 
efter en række undersøgelser besluttet 
genudsætte bæveren i Danmark.

Første udsætning skete i 1999 i Vestjylland, 
hvor der blev udsat 18 bævere fra den 
oprindelige bestand i floderne Elben 
og Mulde i den tyske delstat Sachsen-
Anhalt. Den vestjyske bestand vurderes 
på baggrund af den seneste tælling at 
udgøre over 200 individer, som har spredt 
sig til store dele af det vestlige Jylland.

I 2005 anbefalede Styregruppen for 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland på 
baggrund af stor folkelig opbakning, at 
der kunne udsættes bævere i områderne 
omkring Arresø. Efter en række 
undersøgelser besluttede Miljøministeriet 
i samråd med kommunerne omkring 
Arresø at udsætte bæveren. Udsætningen 
af 23 bævere er herefter foretaget i 
perioden 2009 til 2011. På baggrund af 
tællinger og observationer vurderes det 
at bestanden nu har fundet sig til rette 
i de nye omgivelser, og at bæverne med 
sikkerhed har ynglet i foråret af 2014.
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Effekten af naturnær skovdrift på grævlingepopulationen i Gribskov 
baseret på 20 års undersøgelser.
Lektor, cand.scient. Janne Aaris-Sørensen

I 1992 begyndte jeg at registrere antallet af 
grævlingegrave i Gribskov. Gribskov dækker 
et areal på ca. 60 km2. Der blev registreret 
i alt 26 gravkomplekser, hvoraf de 9 var 
beboede. Det var ikke ret mange. Ved 
optællinger i lignende skovområder i andre 
dele af Danmark og i udlandet finder man 
0,5 – 1 beboet gravkompleks/km2. Derfor 
ville man have forventet i størrelsesordenen 
30 – 60 beboede gravkomplekser i en skov 
som Gribskov. 

Jeg satte mig derfor for at finde ud af, 
hvad der var sket med grævlingerne i 
Gribskov og forsøgte på den baggrund at 
komme med en plan, der kunne bringe 
grævlingepopulationen op på et mere 
naturligt niveau. Samtidigt besluttede 
skovdistriktet, efter påbud fra den 

daværende miljøminister, at  indføre 
natur-nær skovdrift og var derfor villig 
til at forsøge at tage mere hensyn 
til grævlingerne i skoven efter mine 
anvisninger. 

I de følgende 20 år fulgte jeg grævlinge-
populationen i skoven og undersøgte 
om anstrengelserne havde den ønskede 
effekt og hvilke faktorer, der havde størst 
indflydelse på grævlingepopulationen i 
skoven. Undervejs blev der bl.a. lavet 
forsøg med renafdrift nær grævlingegrave 
og genplantning i hegning med luger/
cementrør til grævlinger. Resultatet af 
disse tiltag har gjort, at vi i dag har 24 
beboede gravkomplekser i Gribskov, og 
en bedre viden om, hvilke faktorer, der 
styrer grævlingebestanden, hvilket vil 
kunne bruges i fremtidig naturforvaltning.
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Mårhundens fødevalg i Danmark - analyse af maveindhold
Louise Nørgård & Dorthe Mikkelsen, Specialestuderende, Ålborg Universitet

Mårhunden er en invasiv art i Danmark 
og siden år 2010 er fokus på arten øget 
markant. Siden 2008 er de fleste nedlag-
te mårhunde blevet indsendt til DTU-Vet, 
som har screenet for virus og parasitter 
hos arten. I dette oplæg vil vi fortælle om 
mårhundens fødevalg, baseret på diæt-
studier af maveindhold fra de indleverede 
individer. Undersøgelsen er baseret på 
268 individer, som er nedlagt i forskellige 
regioner i Danmark (Jylland). Gennem 
undersøgelsen, som er en del af vores 
fælles speciale i biologi på Aalborg Uni-
versitet, ønskes det at påvise hvilke fø-
deelementer mårhunden prædaterer på, 
samt hvorvidt der kan påvises tendenser 
til prædation på bestemte fødegrupper. 

I 2010 blev ”Indsatsplan mod mårhund” 
implementeret, hvilken har til formål, at 
udrydde arten indenfor år 2015. Dette 
mål vil muligvis ikke blive opnået inden-
for den ønskede tidsramme, og derfor er 
det yderst relevant, at have kendskab 
til mårhundens fødevalg i Danmark. Ved 
øget kendskab til mårhundens egentlige 
fødevalg, vil mulighederne for beskyttelse 

af truede og/eller isolerede dyregrup-
per, som er potentielle fødeemner, øges. 
Gennem analysen ønskes det, at påvise 
eventuelle variationer i fødevalget på re-
gionalt plan, hvilket kan sammenholdes 
med arealanvendelsen og forekomsten/
densiteten af fødeemner i det pågæl-
dende område. Denne variation kobles 
desuden til årstiden, hvilket kan afsløre 
om tilgængeligheden af fødeemner er en 
begrænsende faktor i fødevalget. Der er 
i Danmark ligeledes en stor frygt for, at 
mårhunden på sigt vil kunne udkonkur-
rere hjemmehørende rovdyr som ræv 
og grævling, idet de har delvist overlap-
pende fødevalg. Bredden af dette føde-
overlap vil ligeledes kunne påvises, når 
kendskab til mårhundens fødevalg opnås. 
Således vil denne undersøgelse afsløre 
mårhundens fødevalg, verificere om arten 
er en potentielt stor trussel for isolerede 
bestande af truede arter som padder og 
jordrugende fugle og muliggøre en fore-
byggelse af denne trussel. Vi glæder os til 
at uddybe og fortælle om vores resultater 
til pattedyrforeningens symposium.
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Huskatte og deres påvirkning af den vilde natur - et citizen science projekt
Emilie Marie Hansen, Specialestuderende, 
Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Naturama

I dag har vi ingen viden om danske hus-
kattes jagtadfærd og deres mulige indfly-
delse på den lokale vilde fauna. Imidlertid 
er denne viden nødvendig for at kunne af-
gøre, hvorvidt huskatten udgør en trussel 
for naturligt forekommende arter. Under-
søgelser fra Australien, New Zealand og 
Storbritannien peger på, at huskatten kan 
have en negativ indvirkning på lokale po-
pulationer af vilde pattedyr og fugle.

”Det Fynske Katteprojekt” undersøge
r dels hvilke byttedyr, huskatten hjem-
bringer, og dels de faktorer, der kan på-
virke huskattens jagtadfærd. Det skal 
undersøges om huskattes jagtadfærd på-
virkes af demografiske faktorer som bl.a. 
køn, alder, vægt og opvækst, samt hvor-
vidt geografisk placering, territoriestør-
relse og vejrmæssige faktorer kan influ-
ere jagtadfærden. Arterne af hjembragte 
byttedyr skal identificeres, og det skal un-
dersøges, hvorvidt disse byttedyrs  køn, 
alder og helbredstilstand er afgørende for, 
hvilke byttedyr der fanges, samt i hvilken 
grad katte kan betragtes som generalister 
eller specialister. Anvendelsen af katte-
halsbånd med klokker evalueres, for at 
undersøge om disse begrænser kattens 
jagtsucces.

120 fynske katteejere er frivillige i projek-
tet og fotograferer, registrerer og indsam-
ler de byttedyr deres tilsammen 227 katte 
hjembringer. De frivillige har besvaret et 
omfattende spørgeskema om deres kat-
tes demografiske data, og når indsamlin-
gen af data slutter i november 2015 kan 
det forhåbentlig klarlægges hvilke typer 
af katte (samt deres geografi og  livspa-
rametre), der fanger mest og dermed er 
i risikozonen for at påvirke den danske 
fauna negativt. Artsbestemmelse og ob-
duktion af hjembragte byttedyr kan vise 
dels  hvilke arter af byttedyr, huskatten 
hjembringer, samt om der  er fællesnæv-
nere (fx alder, ernæringstilstand, parasit-
belastning) for disse byttedyr. 

Endelig er undersøgelsen også et studie 
af ”Citizen Science”- tilgangen til viden-
skab, hvor man anvender frivillige ikke-
faguddannede til at indsamle videnskabe-
lige data.

De foreløbige resultater viser, at det pri-
mært er katte yngre end fem år, der jager. 
I vintermånederne har kattene primært 
hjembragt gnavere, som markmus og 
halsbåndmus. Færre fugle hjembringes, 
men disse er fordelt på langt flere forskel-
lige arter end gnaverne.
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Habitatvalg hos danske hasselmus og forvaltningsmæssige perspektiver
Lars Dalby1, Rasmus Mohr Mortensen, Michelle Fuller Fischer & Peter Sunde1.
1 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Kalø. Grenåvej 14, 8410 Rønde.

Hasselmus Muscardinus avellanarius har 
en begrænset udbredelse i Danmark og i 
de senere år er arten forsvundet fra flere 
lokaliteter. Da hasselmus har en meget 
begrænset spredningsevne er det sær-
deles vigtigt at de tilbageværende fore-
komster sikres de bedst mulige overle-
velsessandsynligheder. Dette kræver en 
hensigtsmæssig forvaltning af hasselmu-
sens habitat. Der er dog begrænset viden 
om habitatkrav og habitatudnyttelse hos 
danske hasselmus. For at tilvejebringe 
den manglende viden udførte vi i 2013-
14 telemetristudie af 19 radiomærkede 
danske hasselmus, såvel som et studie af 
placering af levestedsområder på større 
skala vha. monitering af redekasse/-rør 
for forekomst af hasselmus. Danske has-

selmus har overordnet samme rummelige 
adfærd som man fundet i udenlandske 
studier, dog fandt vi en tendens til at de 
danske hasselmus tilbagelægger større 
afstande i løbet af en nat. Undersøgelse 
af habitatkrav viste, at hasselmus har 
brug for lav, tæt skovvegetation med høj 
artsrigdom og hvor særligt bærbærende 
træer og buske er hyppigt forekommen-
de. Disse resultater tegner et tydeligt bil-
lede af, hvordan skove med hasselmus 
skal forvaltes for at sikre hasselmus de 
optimale levevilkår. Ydermere giver re-
sultaterne mulighed for at kortlægge ud-
bredelsen af egnet hasselmus-habitat på 
større skala. 
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BioGrenzKorr: Et internationalt projekt om forvaltning af hasselmus 
og flagermus
Mogens Krog, Projektleder, Naturstyrelsenn, 

Biodiversitet i Grænseoverskridende kor-
ridorer (BioGrenzKorr) er et EU INTERRE-
G4A projekt på tværs af den dansk-tyske 
grænse. Korridorer spiller en væsentlig 
rolle for biodiversitetens muligheder for 
tilpasning og dermed overlevelse i det 
stærkt fragmenterede moderne landskab. 
Hovedmålet med projektet har været at 
skabe fokus på spredningskorridorer i 
skovene og imellem skove og små-bioto-
per i det åbne land og derigennem skabe 
grundlag for bedre forvaltning af beskyt-
tede arter. 

Projektet arbejder med korridorer på Syd-
fyn, i Sydøstjylland og i det nordøstlige 
Schleswig-Holsten, områder som er kendt 
for historiske gamle løvtræhegn. Projek-
tet har særlig fokus på bilag IV arterne 
hasselmus og flagermusarterne, som alle 
kræver særlig beskyttelse og ikke må for-
styrres på deres levesteder. Målet med 
projektet er ud fra konkrete områder og 
specifikke arters krav til levesteder, at 
udvikle og afprøve metoder til forvaltning 
af korridorer. Det sker dels igennem net-
værks- og erfaringsudveksling hen over 
grænsen og ikke mindst ved afprøvning 

af metoder i felten bl.a. i et demonstra-
tionsområde på Sydfyn. Resultaterne for-
midles som anbefalinger til relevante in-
teressenter og skulle gerne øge fokus på 
korridorers undervurderede betydning for 
biodiversitet.

Hasselmus blev for få år siden opdaget 
i skovene omkring Gråsten og Søgård 
skov. Projektet har haft særligt fokus på 
at få mere viden om denne bestand og 
forbedre levesteder i skoven. Der er i den 
forbindelse etableret en række habitat-
forbedringer i Gråstenskovene. Der har 
tidligere været hasselmus syd for græn-
sen. De tyske projektpartnere har øn-
sket at re-introducere hasselmus lige syd 
for grænsen – ideelt ved at etablerer en 
spejlbestand af hasselmus fra Gråsten. 
Det var dog særdeles vanskeligt at finde 
individer i Gråsten. Det førte til et behov 
for kortlægning af regionens hasselmus-
genetik, med henblik på opformering. Un-
dersøgelser viste at den fynske bestand 
og en tysk bestand er af samme genetiske 
haplotype. På den baggrund blev et avls-
arbejde iværksat i Tyskland, medhenblik 
på udsætning af dansk-tysk afkom syd for 
grænsen.
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Flagermusens rolle i miljøvurderinger 
Morten Christensen, Grontmij A/S, Afdeling for Natur & Plan, Granskoven 8, 2600 
Glostrup, E-mail: mfc@grontmij.dk, Tel. +45 2723 6268

Alle flagermus er omfattet af EU’s habitat-
direktiv og optræder i direktivets bilag II 
og IV. Derfor er Danmark forpligtet til at 
sikre, at der ikke sker en negativ påvirk-
ning af flagermus i forbindelse med alle 
typer af anlæg. Forpligtelsen gælder især 
flagemusenes raste- og ynglesteder, men 
også aktiviteter der kan påvirke bestande 
af flagermus kan pålægges særlige re-
striktioner og afværgeforanstaltninger.

For at kunne vurdere en evt. påvirkning 
er undersøgelse af mulige påvirkninger 
af flagermus i dag mere eller mindre 
standardpraksis ved alle større vej- og 
jernbaneprojekter, samt ved opstilling af 
vindmøller. Også ved renovering og ned-
rivning af større bygninger og fældning af 
træer kan der være krav om undersøgelse 
af flagermus.
 
Veje og jernbaner påvirker potentielt 
flagermusene på flere måder. Ofte fæl-
des der i forbindelse med anlægsarbejde 
træer der kan være rastested for flager-
mus og bygninger med flagermuskolonier 
nedrives. Når jernbanen eller vejen tages 
i drift påvirker især støjen sandsynligvis 
flagermusene og fortrænger dem fra om-
rådet nærmest vejen. Også en direkte på-
virkning fra trafikdrab kan være væsent-
lig, når jernbaner eller veje anlægges på 
tværs af flagermusenes flyveruter.

Vindmøller udgør også en potentiel risiko 
for flagermus. Flagermus der kommer tæt 
på møllens rotor kan dræbes direkte, hvis 
den rammes, eller indirekte af det vold-
somme sug omkring møllevingen.

Ved nedrivning og fældning af træer kan 
der ske en direkte påvirkning igennem tab 
af værdifulde raste- og ynglesteder.
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Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønstre og 
habitatvalg i Danmark
Helle R. Hansen1, Thomas B. Berg2, Fernando Colchero3 & Erik Kristensen1

 1) Biologisk Institut, Syddansk Universitet, 2) Naturama, 3) Inst. for Matematik & Datalogi, Syddansk Universitet

Mårhunden (Nyctereutes procyonoides), 
der oprindeligt er hjemmehørende i det 
østlige Asien, blev introduceret til den 
tidligere Sovjetunion i 1920erne, hvorfra 
den med succes har invaderet store dele 
af Europa. Den blev observeret i Danmark 
for første gang i 1995, og har efterfølgen-
de opbygget en levedygtig bestand. 
Mårhunden formodes at udgøre en trus
sel for biodiversiteten og den humane 
sundhed, hvorfor Naturstyrelsen har ud-
arbejdet en indsatsplan mod mårhunden, 
der har til formål at bekæmpe den yng-
lende bestand af mårhunde i Danmark in-
den 2015. Strategien anvender innovative 
metoder, herunder GPS halsbånd og et 
varslingssystem, som bygger på viden om 
mårhundens bevægelsesmønster og habi-
tatvalg. Viden inden for disse områder er 
mangelfuld, og det er nødvendigt at fore-
tage danske undersøgelser for at opnå en 
effektiv bekæmpelsesstrategi, hvilket har 
dannet grundlag for dette projekt. 

Mårhundens habitatvalg i Jylland blev un-
dersøgt i Manuskript 1 på baggrund af for-
skellige bevægelsesmønstre udvist under 
vandring, i home range samt som følge af 
aktivitetsniveauet. 
Vi forventede, at mårhunden ville fore-
trække habitater, der giver ly, føde og 
vand, samt at habitatvalget ville afhænge 
af aktivitetsniveauet og bevægelsestil-
standen. 

Resultaterne viser, at mårhunden klart 
foretrækker våde naturtyper med høj, 
tæt undervegetation, hvorimod områder 
med sparsom vegetation og menneskelig 
aktivitet undgås. Desuden er der forskelle 
i habitatanvendelsen, hvor den største se-
lektion udvises, i forbindelse med at mår-
hunden indleder en inaktiv periode. Ha-
bitaterne anvendes mere opportunistisk 
under vandring end i home range, hvilket 
gør det meste af Jylland tilgængelig for 
mårhunden i dette stadie. 

Disse resultater er anvendelige i forvalt-
ningssammenhænge, da overvågning af 
sårbare områder, som mårhunden fore-
trækker, kan udføres, og strategien kan 
tilrettelægges, så både vandrende mår-
hunde og mårhunde i home range ram-
mes.      

Mere forskning er nødvendigt for at ef-
fektivisere strategien. Den bedste for-
valtningsstrategi opnås ved at anvende 
Adaptive management, hvor forskning 
er en integreret del af strategien, så vi-
den tilegnet undervejs i forløbet danner 
grundlag for evalueringer, der hele tiden 
fører til den bedste strategi. 
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Dansk Pattedyrforenings årsberetning 2012
Thomas Bjørneboe Gomes Berg, formand.
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Dansk Pattedyrforenings årsberetning 2013
Thomas Bjørneboe Gomes Berg, formand.
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Dansk Pattedyrforenings årsberetning 2014
Thomas Bjørneboe Gomes Berg, formand.
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