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Velkommen til pattedyrmøde 2008!
Bestyrelsen for Dansk Pattedyrforening (DPF)
har hermed fornøjelsen af igen at kunne byde
foreningens medlemmer velkomne til pattedyrmøde.

kæmpelse af invasive arter og oprettelsen af et
egentligt nationalparkråd med henblik på at
sikre et fælles præg mellem de forskellige
nationalparker.

På sidste pattedyrmøde blev det besluttet for
fremtiden at afholde pattedyrmøder i det tidlige
forår for at minimere risikoen for at feltarbejde
m.m. skulle komme på tværs af arrangementet
– lad os håbe at dette kan ses i antallet af
deltagere til fremtidige pattedyrmøder!

DPF var desuden i en kort periode repræsenteret i Det Blå Kontaktudvalg, som bl.a. arbejdede
med habitatudpegning for marine pattedyr.
Underudvalget er desværre nu opløst.

Bestyrelsen har i år valgt at invitere flere oplægsholdere til at give indlæg om relevante
emner, som vil være med til at perspektivere
det arbejde foreningen og dens medlemmer
udfører. Det er derfor en stor glæde at kunne
byde velkommen til seniorforsker Peter Sunde,
DMU Aarhus Universitet, professor Eric Post,
Penn State University, USA, og journalist Kjeld
Hansen.
På
foreningens
hjemmeside
(www.pattedyrforening.dk) er vi nu godt i gang
med at præsentere de detaljerede beskrivelser
af de danske pattedyr og deres levevis, som
foreningens medlemmer har bidraget til at
skrive. Hjemmesiden indeholder desuden vores
database over pattedyr-litteratur, som løbende
opdateres. Bestyrelsen for Dansk Pattedyrforening har dog i tiden siden sidste pattedyrmøde
hovedsageligt fokuseret foreningens arbejde
omkring Det Grønne Kontaktudvalg (DGK).
DGK har gennem en række møder med forhenværende og nuværende ministre været med til
at sætte fokus på Danmarks ansvar og forpligtigelser overfor den vilde natur. DGK har således
siden sidste pattedyrmøde bl.a. arbejdet med
processen med implementering af EUdirektiverne i Danmark, omfordeling af landbrugsstøtten til naturbeskyttelsesformål, be-

Vi ser frem til endnu et par år med politisk
engagement fra foreningens side. Du kan orientere dig om aktuelle emner i Dansk Pattedyrforenings arbejde i DGK på foreningens hjemmeside.
I dette nummer af Apodemus finder du programmet for pattedyrmøde 2008, sammendrag
af de enkelte foredrag, referat fra sidste generalforsamling samt en deltagerliste
På bestyrelsens vegne
Niels Martin Schmidt
Formand
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Fredag d. 28. marts
Ordstyrer: Charlotte M. Moshøj
13.00

Velkomst ved konstitueret formand Thomas B. Berg

13.10

Caribou, plants, and climate change: a moveable feast in time and space
Eric Post (inviteret foredrag)

13.55

Betydningen af landskabsparametre og tidligere bestandsudbredelse på det lokale
jagtudbytte af krondyr i Jylland, 2001/02
Peter Sunde

14.15

Vildtudbyttestatistikken efter strukturreformen
Tommy Asferg

14.35

Prædator-medierede klimaeffekter på byttedyrs populationsdynamik
Mads C. Forchhammer

14.55

Kaffe / the / poster session

Ordstyrer: Thomas B. Berg
15.30

Genetiske markører og deres anvendelsespotentiale i pattedyrforskning
Liselotte W. Andersen og Thomas Secher Jensen

15.50

Slægtskabsforhold hos danske halsbåndmus
Thomas Secher Jensen og Liselotte W. Andersen

16.10

Stabile isotoper som indikatorer for miljøforandringer: Marsvinet som eksempel
Jens Tang Christensen

16.30

Præsentation af en kommende guide til artsbestemmelse af flyvende flagermus i
felten - brug af flagermusdetektorer mm.
Ingemar Ahlén og Hans J. Baagøe
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16.50

Ny bog: Zackenberg - en arktisk perle i den nordøstgrønlandske nationalpark
Thomas B. Berg

18.00

Festmiddag

20.00

Den store fortælling om magten over naturen i det danske landskab
Kjeld Hansen (inviteret foredrag)

Lørdag d. 29. marts
Ordstyrer: Birgitte Heje Larsen
09.00

Svanninge Bjerge - Danmarks første Naturhistoriske og Landskabshistoriske
Monument
Thomas B. Berg

09.20

Vågehval i krydsfelt mellem videnskab og formidling
Pernille M. Andersen og Carl C. Kinze

09.40

Projekt birkemus
Julie Dahl Møller

10.00

Pause

Ordstyrer: Toke Thomas Høye
10.20

Undersøgelser af rovdyrbestanden i Tøndermarsken – foreløbige resultater
Katrine Meisner og Marie Hoelgaard

10.40

Kontekstuafhængig individualitet i adfærden hos ræv (Vulpes vulpes)
Louise D. Andersen

11.00

Forskel i føde og aldersstruktur hos blåræve og hvidræve Alopex lagopus i Disko
Bugt, Grønland
Sussie Pagh & Páll Hersteinsson
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11.20

De gode, de onde og de grusomme: Har fortidens bæster en plads i fremtidens
danske natur?
Peter Sunde (inviteret foredrag)

12.30

Frokost

14.00

Generalforsamling i Dansk Pattedyrforening

16.00

Pattedyrmødets afslutning
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FOREDRAG
Præsentation af en kommende guide til artsbestemmelse af
flyvende flagermus i felten - brug af flagermusdetektorer mm.
Ingemar Ahlén1 og Hans J. Baagøe2
1Department of Ecology, Sveriges Lantbrugsuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige, 2Pattedyrsamlingerne,
Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

De fleste europæiske flagermusarter kan bestemmes flyvende i felten. Sikker artsbestemmelse kræver brug af avancerede flagermusdetektorer (heterodyn og tidsekspansion) suppleret med observationer af flugtadfærd mm, og
ofte er det nødvendigt med efterfølgende analyser af gode lydoptagelser af lange skrigsekvenser. Det kræver lang tids øvelse at kunne
bestemme f.eks. alle de danske arter. Vi har i
mange år arbejdet med artsbestemmelse af
flyvende flagermus i felten og vi har beskrevet
vor metode i flere publikationer. Vi har været
rundt i Europa og studeret stort set alle de ca.

35 europæiske arter af flagermus og forbereder
nu en bog med tilhørende lydfiler om artsbestemmelse i felten af samtlige arter. Fra
kolleger og naturforvaltere i mange lande modtager vi lydoptagelser af ”svære” arter til analyse og bestemmelse, og vi kan se at der er et
akut behov for bedre vejledning. Derfor har vi
besluttet at fremlægge en foreløbig guide omfattende alle de arter der forekommer nord for
alperne. Den vil indeholde en kortfattet vejledende tekst samt eksempler på typiske lydsekvenser fra hver art præsenteret som spectrogrammer og lydeksempler.

Genetiske markører og deres anvendelsespotentiale i
pattedyrforskning
Liselotte Wesley Andersen1 og Thomas Secher Jensen2
1Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410
Rønde, 2Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Århus

Der findes flere forskellige genetiske markører,
der kan benyttes i forskningen af vilde populationer af pattedyr. Arten af markører, der benyttes i forskellige studier, afhænger af hvilke
hypoteser, der testes. To af de hyppigst benyttede genetiske markører, nukleære mikrosatellitter og D-loop sekvenser i mitokondriet vil kort
blive introduceret. Mikrosatellitter er DNA mar-

kører, der oftest er ikke-kodende, dvs. de ikke
danner basis for et genprodukt, som kan påvises som f.eks. proteiner. De er korte sekvenser,
der består af gentagne basepar, der er sammensat
af
2-6
baser
(f.eks.
GTGTGTGTGTGTGT
eller
GTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC), der gentages op til 70 gange. Mikrosatellitter ændres
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(muterer) ved forandringer i antal gange baseparrene gentages. Den mest almindelige mutation er forandring af en gentagelse. Mitokondrie
DNA (mtDNA) genomet er et lille stykke cirkelformet DNA, der kun er ca. 16-18 tusind basepar langt. Genomet nedarves fortrinsvis kun fra
moderen. D-loopen er en bestemt sekvens i

mtDNA’et der ikke koder for et produkt, hvor
mutations-hastigheden, dvs. ændringen af en
base i sekvensen, siges at være høj og dermed
variabel. De første resultater fra et igangværende studie af den danske halsbåndmus og
dens populationsstruktur vil blive gennemgået
som eksempel.

Kontekstuafhængig individualitet i adfærden hos ræv (Vulpes
vulpes)
Louise Ditmar Andersen
Adfærdsgruppen, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

Individer af samme størrelse, køn og fra den
samme population adskiller sig ofte i deres
væremåde. For eksempel er nogle individer
konsekvent mere nysgerrige eller aggressive
end andre. Når sådanne individforskelle er til
stede i forskellige kontekster, for eksempel
fouragering og yngelpleje, tales der om adfærdssyndromer, hvor ordet >syndrom< stammer fra psykologien og bruges om særlige
tilstande. Alle individer vil således kunne øge
og mindske deres, eksempelvis, aggressionsniveau i forskellige situationer, men nogle individer vil konsekvent være mere aggressive end
andre.

I denne afhandling undersøges adfærdssyndromet >modighed< under naturlige forhold.
Undersøgelserne udføres således på de, i
Danmark forekommende, vildtlevende rødræve
(Vulpes vulpes) i Grib Skov –Nordsjælland. Det
ønskes undersøgt om adfærdssyndromet >modighed< er domænespecifik eller uafhængig af
domæne. Dvs. om modige individer kun er
modige i specifikke situationer, eller om de
konsekvent er modige i alle situationer.
Da projektet kun er i dets opstartsfase, vil oplægget primært handle om fremgangsmåden og
de foreløbige resultater.

Vågehval i krydsfelt mellem videnskab og formidling
Pernille Mølgaard Andersen1, Carl Chr. Kinze2 og Thyge Jensen3
1Naturhistorisk
3Fiskeri-

Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Århus, 2Falkoner Alle 35, 1th, 2000 Frederiksberg,
og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg

Siden 1824 har der været 48 fund af vågehval
(Balaenoptera acutorostrata) i Danmark. Fundene er overvejende registrerede i de seneste

årtier, hvor en særlig beredskabsplan har dannet rammerne for indsamlingen af data på
havpattedyr. Der har sideløbende været meget
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fokus på at formidle til offentligheden. Erfaringer
fra hvalstrandinger samt fra perioder med fokus
på hvaler viser, hvor stor betydning formidling
og oplysning har for efterfølgende offentlig
interesse og dermed yderlige indrapporteringer
af observationer af hvalarter i Danmark.
Det 48. fund af vågehval blev rapporteret fra
Kolding Fjord i september 2007. Hvalens friskhed gav mulighed for værdifulde videnskabelige
undersøgelser og ikke mindst for en samtidig
formidling af, ”hvordan en hval ser ud inden i”.
I samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg samt Zoologisk Museum, SNM, i København blev scenen sat til en større fælles,
offentlig dissektion på Naturhistorisk Museum i
Århus i skolernes efterårsferie. Efter 3 uger i en
stor fryseboks blev hvalen taget ud og tøet op i
fuld offentlighed og stor mediebevågenhed.
Dette arrangement muliggjorde at næsten
7.000 danskere fik mulighed at komme helt tæt
på en hval for at kigge og røre ved barder, hud
og øjne - og ikke mindst fornemme lugten.

Medarbejdere fra 5 danske forskningsinstitutioner og museer - og en enkelt finsk - sikrede sig
et solidt datasæt, da den unge hun vågehval
blev opmålt og dissekeret. Bardehvalers hørelse og lydproduktion er bl.a. dårligt udforsket.
Anatomiske undersøgelser af øreregionen på
friske, døde dyr bidrager derfor væsentligt til
forståelsen af, hvordan hørelsen fungerer.
Før dissektionen blev der givet et kort oplæg
om vågehvalen og de tidligere fund i Danmark.
Under selve dissektionen blev der formidlet og
vist organer frem. De 1700 fremmødte gæster
oplevede, hvor stort et hvalhjerte er, hvor lang
tarmen er og kunne følge hvor meget kød, der
blev skåret af skelettet.
Formidlingsstrategier såvel som videnskabeligt
fokus bør gå hånd i hånd i forbindelse med
fremtidige fund af velbevarede, døde hvaler.
Herved genereres sammenlignelige resultater
og ikke mindst skabes og bevares en offentlig
interesse for hvaler i de danske farvande.

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

Som en del af indberetningen af nedlagt vildt til
Skov- og Naturstyrelsen bliver jægeren spurgt
om hvor vildtet er nedlagt. Indtil strukturreformen skulle det angives i hvilket amt vildtet var
nedlagt. Efter nedlægningen af amterne er
dette dog ændret, så jægeren fremover skal
angive i hvilken kommune vildtet er nedlagt.

Som følge heraf kan vildtudbyttestatistikken nu
opdeles på 98 kommuner mod 14 amter. Resultatet af denne nye opdeling eksemplificeres
med data på hare, ræv, rådyr og mink fra det
første års indberetninger efter strukturreformen
(2007). Data sammenlignes med resultatet af
undersøgelsen bag Dansk Pattedyratlas.
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Ny bog: Zackenberg - en arktisk perle i den nordøstgrønlandske
nationalpark
Thomas Bjørneboe Berg
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

Den første populære bog om Forskningsstationen ved Zackenberg udkom i januar 2008 og
beskriver i ord og billeder sommerfeltsæsonens
mange forskellige faglige udfordringer krydret
med naturfaglige historier.

Foredraget vil med et væld af billeder beskrive
de første 10 år overvågnings- og forskningsaktiviteter.

Svanninge Bjerge - Danmarks første Naturhistoriske og
Landskabshistoriske Monument
Thomas Bjørneboe Berg
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

Bikubenfonden erhvervede i perioden 20052006 to sammenhængende skovområder
grænsende op til Statens arealer: Svanninge
Bakker nord for Fåborg, og Sollerup skov nord

for området. Området dækker 465ha rigt varieret landskab med offentlig adgang, og udgør til
sammen med statens arealer det største sammenhængende skovområde på Fyn. Formidling
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er en central del af formålet med området og
Bikubenfonden iværksatte i 2007 en omfattende
kortlægning af de natur- og kulturhistoriske
værdier i området, der tilsammen mundede ud i
en handlingsplan for området med henblik på at

forbedre og sikre disse værdier. Foredraget
beskriver dette nye naturområde, dets naturhistorie og gennemgår visionerne for området. Et
område der på sigt også bør kunne tiltrække
forskningsaktiviteter.

Stabile isotoper som indikatorer for miljøforandringer: Marsvinet
som eksempel
Jens Tang Christensen
Marin Økologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Finlandsgade 14, 8200 Århus N

Et grundstof kan optræde i forskellige former,
som kun adskiller sig ved atomkernernes masse. Denne forskel i masse skyldes, at kernerne
indeholder et forskelligt antal neutroner. De
forskellige former kaldes isotoper af grundstoffet, og de indgår alle de samme kemiske forbindelser. Den eneste forskel er, at der er
ganske små ændringer i den hastighed hvormed de kemiske processer forløber. De tunge
isotoper er så at sige lidt træge i optrækket.
Denne forskel i reaktionshastighed fører til, at
isotopsammensætningen i forskellige forbindelser af stoffet er forskellig, og dette kan udnyttes
som en slags fingeraftryk.
Ændringer i forholdet mellem isotoperne 12C
og 13C har længe været benyttet i fødekæde-

studier, fordi forskellige fotosyntetiske processer fører til forskelle i kulstofsignatur ved basis
af fødekæden. Forskellige kulstofkilder kan
derfor følges op gennem fødekæderne. Forholdet mellem isotoperne 14N og 15N kan sige
noget om en organismes trofiske niveau, fordi
der op gennem fødekæden sker en gradvis
berigelse med den tunge isotop.
Har man tidsserier af materiale fra dyr, kan
isotoperne også give et fingerpeg om ændringer i disse dyrs miljø over tid. Dette illustreres
med et studium af marsvin fra Nordsøen, som
peger i retning af, at marsvinene i Nordsøen i
dag æder på et gennemsnitligt lavere trofisk
niveau, end de gjorde før omkring 1950-60.

Indirekte klimaeffekter på byttedyr gennem prædation
Mads C. Forchhammer
Afdeling for Arktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Frederiksborgvej 399, 4000
Roskilde.

Mens vores forståelse af direkte klimaeffekter
på en lang række arter er øget betragtelig de
senere år, så er vores viden om indirekte kli-

maeffekter endnu begrænset. Indirekte klimaeffekter forekommer oftest via biologiske interaktioner som for eksempel mellem rovdyr og
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byttedyr. Ved at bruge en statistisk prædatorbyttedyr model, analyseredes bestandsdynamikker af agerhøne, hare og rådyr i forhold til
ændringer i klima over en periode på 44 år. Det
viste sig, at mens hare og agerhøne primært

var påvirket af klima indirekte gennem prædation, så var rådyr påvirket af klima direkte såvel
som indirekte. Det relative forhold mellem disse
ændredes på tværs af danske rådyrbestande i
relation til ændringer i habitat kvalitet.

Den store fortælling om magten over naturen i det danske
landskab
Kjeld Hansen
Journalist, forfatter og samfundsdebattør. Har udgivet kritiske reportager, dybdeborende journalistik og en
række miljøbøger.

I bogen "Det tabte land" der udkommer i april
2008 beretter Kjeld Hansen om dekonstruktionen af det danske landskab gennem de seneste 250 år. Den periode, hvor landskabet ændres mere end gennem samfulde 10.000 år, der
gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det,
hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og
kunne det betale sig?
Historien fortælles gennem tre forløb: statens
engagement, Hedeselskabets indsats og naturvennernes opposition. Disse tre hovedlinjer
krydser ud og ind imellem hinanden fra de
første spadestik i 1700-tallet til dagens populære naturgenopretningsprojekter.

Samtidig er bogen også de tre hovedaktørers
egen historie – Statens nyttesyn, Hedeselskabets nedtur og Danmarks Naturfredningsforenings dramatiske kamp for naturen. Undervejs
møder vi brutale liberalister, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd med deres
”sag”. Dobbeltspil, magtmisbrug, inhabilitet og
illegitim sagsbehandling hørte til dagens orden
undervejs.
Den politiske udvikling gennem de 250 år er
skrevet ind i den store dekonstruktionsproces.
De politiske begivenheder er helt væsentlige for
at kunne forstå af, hvordan det kunne gå til, at
landskabet i det yndige land blev lagt øde.

Slægtskabsforhold hos danske halsbåndmus
Thomas Secher Jensen1 og Liselotte Wesley Andersen2
1Naturhistorisk

Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Århus, 2Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet,
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 Rønde

Indvandring af dyr til Danmark efter sidste istid
er sket gradvist efterhånden som klima og
levesteder passede til de enkelte arters krav.
Udover disse faktorer har også de geografiske

forhold spillet en stor rolle, dels den fysiske
afstand fra de områder, dyrene var trængt
tilbage til, dels de fysiske barrierer, som bælt og
sund udgjorde. Sidstnævnte barrierer har i løbet

••• 12 •••

Apodemus
af de seneste 6-7000 år ændret sig meget
gennem landhævning i landets nordvestlige
dele og landsænkning i den sydlige del. Ved
landhævningen har allerede etablerede arter
kunnet invadere nye områder, mens en række
bestande ved landsænkningen igen er blevet
isolerede.
Halsbåndmusens udbredelse er kortlagt i forbindelse med Projektet Dansk Pattedyratlas
(Jensen og Hansen 2007), hvilket viste en
hyppig forekomst over hele landet med undtagelse af Thy og en række større og mindre øer.
Den manglende registrering sidstnævnte steder
skyldes formentlig fravær af skov. I Thy kunne
man konstatere, at halsbåndmus i de seneste
50 år har bredt sig ca. 25 km. vestpå i takt med
at skovområderne i Thy bliver ældre og indeholder mere løvskov.
Ved hjælp af variable genetiske markører som
DNA-mikrosatellitter og mitokondrie-DNA DLoop er det genetiske slægtskab mellem bestande af halsbåndmus i NØ-, V- og S-Jyl-land,
Sjælland, Bornholm, Fyn, Lolland, Als, Mors
samt den nørrejyske ø estimeret på baggrund
af den fundne genetiske variation. Endvidere er
polske dyr indsamlet.

Statistiske analyser viste, at der formentlig for
nylig har været tale om bestandsekspansion.
Den foreslåede migrationsretning gik fra Nordøstjylland til Vestjylland og fra Vestjylland til
Sydjylland. For de øvrige bestande har der ikke
for nylig været tale om migrationer.
Fylogenetiske relationer blandt haplotyperne
antyder nærmere slægtskabsforhold mellem
haplotypen fra Estland og haplotyperne fra
Lolland, Fyn og Bornholm. Haplotyperne fra
Nordsjælland er kun svagt beslægtet med
andre haplotyper. Bestandene fra Jylland og
Als synes nærmere beslægtede med bestanden i Polen end med bestandene på Fyn, Lolland og Bornholm.
De genetiske slægtskabsforhold baseret på Dloop variation antydede tæt slægtskab mellem
bestandene i selve Jylland, medens Vendsyssel
og Als var separate. Bestandene på Fyn og
Lolland var samlede, hvilket også gjaldt Nordsjælland og Bornholm.
Jensen, T.S. og Hansen, T.S. (2007) Halsbåndmus. I Dansk Pattedyratlas, (red. H.J.
Baagøe og T.S. Jensen), pp. 144–147.

Undersøgelser af rovdyrbestanden i Tøndermarsken – foreløbige
resultater
Katrine Meisner1,2, Marie Hoelgaard1,2
1Afdeling for Genetik og Økologi, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 1540, 8000 Århus C. 2Afdeling for
Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410 Rønde

I 2007 blev bestanden af rovpattedyr i Tøndermarsken undersøgt som en del af en større
undersøgelse af prædatorers betydning for
ynglefuglebestande i området.

Rævens diætsammensætning (ekskrementer)
blev undersøgt for at belyse i hvor høj grad de
jordrugende fuglearter i området, især vibe,
blev udnyttet af ræven. Foreløbige resultater fra
undersøgelsen af rævenes diætsammensæt-
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ning viser at rævenes diæt domineres af husdyr
(får og lam), der udgør 48 % af diæten. Herefter
følger fugle (22 %) og gnavere (21 %), mens
hare-kanin udgør 10 %. Undersøgelsesperioden er inddelt i 4 perioder der følger vibens
ynglesæson: en før-periode (februar – marts),
æglægnings- og rugeperiode (april), ungeperiode (maj – 24. juni) og efter-periode (24.
juni – juli). Resultatet er, at andelen af fugle
ligger relativt stabilt på omkring 20 %. Andelen
af gnavere er størst i de første måneder men
stærkt faldende sidst på foråret. Husdyrandelen
er dominerende i alle perioder, især fra sidst på
foråret og fremefter. Husdyr udgøres i dette
område af får, der opdrættes i store tal og
findes udendørs hele året rundt. Hare og kanin
er også stigende henover perioden.
Ser man specifikt på fordelingen af fugle i ekskrementerne, ses at andelen af mågevade/spurvefugle, hvorunder viben hører, topper i perioden maj-24. juni og falder herefter.
Dette tyder på at ræven udnytter vadefugle som
ressource og kan have betydning for disses
ynglesucces. Rovdyrenes antal og fordeling
blev registeret vha. natlige lysningsrunder, hvor
arter af pattedyr blev registreret både vha. point
distance sampling, hvor arealer lyses af med

projektør fra bil og opportunistisk registrering af
dyr, der sås fra vejene (road survey).
Der arbejdes på at udarbejde et tæthedsestimat
for (aktive) ræve i Tøndermarsken. Specifikt
undersøges, om der kan registreres en ændring
i tætheden i løbet af undersøgelsesperioden (1.
marts- 1. okt.). Det forventes af observationshyppigheden stiger i løbet af perioden, i første
omgang da aktivitetsniveauet stiger, fordi tæver
med hvalpe har et øget energibehov, og siden
hen fordi rævehvalpene fra årets kuld vil begynde at færdes i området. Der laves en metodesammenligning af de to optællingsmetoder
road survey og point-distance sampling. Disse
to metoder vil resultere i hhv. antal ræve pr.
kilometer og antal ræve pr. arealenhed. Forholdet mellem de to metoder forventes at være
lineært og hvis det viser sig at de to metoder
giver overensstemmende tæthedsindeks, vil
den opportunistiske dataindsamling ved road
survey metoden være et meget mindre arbejdskrævende alternativ til point distance sampling.
Endvidere blev 1 ilder og 3 ræve studeret vha.
telemetri. Telemetridata fra de mærkede ræve
bruges til at undersøge rævenes aktivitetsniveau og -mønster, herunder habitatselektion og
home ranges.

Projekt Birkemus
Julie Dahl Møller
Pattedyrsamlingerne, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100
København Ø.

Når Danmarks sjældne pattedyrarter skal studeres kræver det ofte en særlig indsats, fordi
det i sagens natur er vanskeligt at fange individer nok at basere undersøgelserne på. Birkemusen er særlig svær at have med at gøre, da

den også er fældesky og skal fanges i særlige
faldfælder. For at afhjælpe dette problem har
Projekt Birkemus gjort brug af de gode erfaringer, som museerne har haft både i forbindelse
med Dansk Pattedyratlas og Projekt Skovmår:
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nemlig borgerinddragelse. Befolkningens medvirken har betydet, at ellers umulige projekter er
blevet realiseret – og at interessen for Danmarks fauna og museernes arbejde er øget.
Projekt Birkemus er et samarbejde mellem
Skov- og Naturstyrelsen, som også finansierer
projektet, Danmarks Naturfredningsforening,
Naturhistorisk Museum i Århus samt Statens
Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum.
Hovedformålet med projektet er at øge vores
viden om birkemusens habitatvalg og overvintringsområder, så der kan laves en handlings-

plan for arten. Derfor udstyres musene med en
lillebitte radiosender (0,35 g) så vi kan følge
deres færden. Men først skal de vel at mærke
fanges og det er en stor udfordring! Heldigvis fik
vi i 2007 hjælp af i alt 70 frivillige, som røgtede
mere end 200 faldfælder to gange dagligt i over
to måneder. Feltarbejdet gik rigtig godt og det
lykkedes de frivillige at fange 19 birkemus i
Sydjylland. Det er ligeså mange observationer
som der blev gjort i hele perioden 1950 – 2006 i
Sydjylland! Projektet fortsætter indtil 2009, og i
dette foredrag vil metoder og foreløbige resultater blive belyst.

Forskel i føde og aldersstruktur hos blåræve og hvidræve Vulpes
lagopus i Disko Bugt, Grønland
Sussie Pagh1 og Páll Hersteinsson2
1Naturhistorisk

Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Århus, 2Institute of Biology, University of Iceland,
Sturlugata 7, IS-101 Reykjavik, Iceland

Maver af 41 polarræve Vulpes lagopus, fanget i
fælder på øen Disko/Qeqertarsuaq af lokale
fangere i vintrene 1991/92 og 1992/93, blev
analyseret for indhold. De vigtigste fødeemner
for rævene i området viste sig at være fisk,
havfugle og marine invertebrater. De fleste
fiskerester fundet i maverne blev identificeret
som lodde Mallotus villosus. Maver fra blåræve
indeholdt flere fisk og marine invertebrater end
maverne fra hvide ræve, og maver fra blårævehanner indeholdt mere fisk end maverne fra blå

hunner og hvide ræve af begge køn. 26 tilfældigt udvalgte ræve, der blev anvendt i fødeundersøgelsen, blev aldersbestemt ved tælling af
vækstlinjer i tandroden. Her viste det sig, at
næsten alle hvidræve, men mindre end en
fjerdedel af blårævene, var unge ræve i deres
første sæson. Resultaterne af undersøgelsen
støtter hypotesen om, at de fleste hvidræve i
Diskobugten om vinteren er immigranter, mens
de fleste blåræve er lokale ræve.
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Caribou, plants, and climate change: a moveable feast in time and
space
Eric Post
Department of Biology and Penn State Institutes of Energy and the Environment, Pennsylvania State
University, 208 Mueller Lab, University Park, PA 16802, USA

Temporal advancement of resource availability
by warming in seasonal environments can
reduce reproductive success of vertebrates if
their own reproductive phenology does not
advance with warming. Indirect evidence from
large-scale analyses suggests, however, that
migratory vertebrates might compensate for this
by tracking phenological variation across landscapes. Results from a two-year warming
experiment combined with seven years of
observations of plant phenology and offspring
production by caribou in Greenland, however,

contradict evidence from large-scale analyses.
At spatial scales relevant to the foraging horizon of individual caribou, spatial variability in
plant phenology was reduced – not increased –
by both experimental and observed warming.
Concurrently, offspring production by female
caribou declined markedly with reductions in
spatial variability in plant phenology. By highlighting the spatial dimension of trophic mismatch, these results reveal heretofore unexpected adverse consequences of climatic
warming for herbivore population ecology.

De gode, de onde og de grusomme: Har fortidens bæster en plads
i fremtidens danske natur?
Peter Sunde
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410
Rønde

Nutidens danske pattedyrfauna er langt fattigere på store pattedyrarter i forhold til tidligere
perioder. Havde det ikke været for tidligere
tiders jagttryk og ændringer af landskabet ville
arter som elg, vildsvin, ulv og bison således
fortsat være en del af den danske natur.
Med et ændret syn på naturen, lyder der i stigende grad røster om, at en række af de arter
som i fortiden var en del af den danske fauna
skal hjælpes tilbage til den danske natur. Dette
er som bekendt allerede sket for bæveren. Om
flere vil følge efter, vil fremtiden vise. Enkelte vil

endda kunne genindvandre selv, medmindre vi
gør en indsats for at forhindre dem i det. Mange
argumenter har været fremført for og imod
genindførelse af en række specifikke arter, og
debatterne har til tider været hede. Hvad skal vi
derfor tro på og tage udgangspunkt i når forvaltningsmæssige beslutninger skal træffes om
de enkelte dyrearters fremtid i Danmarks natur?
Med udgangspunkt i bæveren, elgen og ulven,
vil jeg opridse 6 grundspørgsmål som man bør
forholde sig til for at kvalificere beslutninger om
arters reintroduktion til den danske natur: (1)
Hvad er artens historiske og faunageografiske
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indfødsret i den danske natur? (2) Hvad er
artens udsigter til selv at komme tilbage med
egen hjælp. (3) Er der tilstrækkeligt naturgrundlag for opretholdelse af levedygtige bestande i
Danmark. (4) Hvad er artens økologiske betydning for den øvrige natur. (5) Hvilke objektive
(økonomiske) konsekvenser vil artens tilstedeværelse i naturen have for det øvrige samfund.
(6) Hvilke subjektive (følelsesmæssige) forhold
vil gøre sig gældende i forindelse med befolkningens indstilling til nye, spændende eller
skræmmende arter. Fire af disse seks spørgsmål kan besvares objektivt i kvantitative termer
ud fra biologiske (2, 3 og 4) eller økonomiske
analyser (5), mens de tilbageværende to (1 og
6) i deres substans er holdnings-baserede, men
ikke desto mindre vigtige at forholde sig til.

Med udgangspunkt eksisterende viden om, vil
jeg argumentere for at en lang række af de
store, vilde arter, som populært forbindes med
vidtstrakte og øde naturområder, i praksis har
vist sig udmærkede i stand til at leve i tæt befolkede og kraftigt kulturpåvirkede landskaber.
Deres forekomst i disse områder er derfor
primært beroende på mennesker accept. For
Danmarks vedkommende, er det således sandsynligt at arter som elg, vildsvin og ulv udmærket vil kunne etablere bestande i det eksisterende landskab. Spørgsmålet er så blot, om vi
virkeligt ønsker dem tilbage, og hvad vi vil gøre,
hvis de alligevel kommer?

Betydningen af landskabsparametre og tidligere
bestandsudbredelse på det lokale jagtudbytte af krondyr i Jylland,
2001/02
Peter Sunde
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410
Rønde

Til trods for et udbredt ønske blandt jægere og
andre naturinteresserede for større og mere
vidt udbredte krondyrbestande, vokser jagtudbyttet kun langsomt, og forekomst og tæthed af
krondyr er fortsat meget ujævnt fordelt mellem
landsdele. I jagtsæsonen 2001/2 blev lokale
forskelle i jagtudbyttet af krondyr forsøgt kortlagt vha. af en spørgebrevsundersøgelse blandt
alle jagttegnsløsere som havde meddelt at have
nedlagt krondyr i pågældende sæson. I foredraget præsenteres hovedresultaterne af en
statistisk bearbejdning af dette materiale, omhandlende 956 dyr med nogenlunde (± 5 km)
præcist angivet lokalitet for nedlæggelse, hvor

jagtudbyttet per 10 x 10 km kvadrater i Jylland
blev relateret til landskabssammensætning og
afstand til gammelkendte (før 1985) bestandsforekomster. I alt blev der rapporteret om nedlagte krondyr på 124 af 323 kvadrater (39 %),
og halvdelen af alle krondyr var blevet nedlagt
inden for blot 14 kvadrater.
Sandsynligheden for at krondyr blev nedlagt i et
kvadrat steg markant med det areal som var
dækket af skov, græs og heder, og aftog svagt
med bebyggelsesgraden. Selv når disse faktorer var taget i betragtning, havde kvadrater med
krondyrforekomster før 1985 markant højere
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sandsynlighed for nedlagte krondyr, end tilstødende kvadrater, som igen havde noget højere
sandsynlighed for at indeholde nedlagte krondyr end kvadrater beliggende mere end 10 km
fra krondyrforekomster før 1985. I de 124 områder hvor mindst ét krondyr var rapporteret
nedlagt, var jagtudbyttet tæt korreleret med det
samlede landareal som befandt sig inden for 1
km fra skov af mindst 5 km2 udstrækning.
Forekomst af større vejanlæg havde en svag
negativ effekt. Selv når der var taget højde for
effekten af disse landskabsvariable, blev der i
gennemsnit nedlagt fem gange så mange
krondyr i kvadrater med forekomst af krondyr
før 1985 sammenlignet med resten af Jylland.
Disse forskelle tyder på at de jyske krondyr-

bestande trods en generel bestandsekspansion
i perioden 1980-1996, antalsmæssigt og udbredelsesmæssigt fortsat har deres tyngdepunkt i
de kerneområder hvor de var udbredt før 1985.
Det faktum at jagtudbyttet i de gamle kerneområder, efter korrektion for landskabssammensætning, er fem gange højere end i det øvrige
Jylland hvor arten ellers forekommer, tyder på
at der uden for det gamle udbredelsesområde
fortsat er et meget stort bestandspotentiale som
ikke er realiseret. Da de danske krondyrbestande er begrænset af jagt, og det generelle jagtudbytte for krondyr i Jylland kun har øget svagt
siden data blev indsamlet, er lokale forskelle i
jagttryk og jagtpraksis den mest sandsynlige
forklaring på disse forskelle.

POSTERE
Byttedyrsselektion af natugler på halsbåndmus og rødmus
Heidi M. Forsom1, Peter Sunde1, Kristian Overskaug2
1Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmark Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410
Rønde, 2Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, 7491 Trondheim, Norge

Ugler kan som prædatorer have stor indflydelse
på dødeligheden hos deres vigtigste byttedyr,
og kan derfor virke som selektive agenter hos
disse. Imidlertid er der ikke megen viden om
hvorvidt det er rent tilfældigt hvilke af byttedyrene uglerne ”vælger” eller om der er visse parametre der er forbundet med en relativ højere
prædationsrisiko.
Vi undersøgte om en sådan selektion af byttedyr finder sted, når natuglen (Strix aluco) prædaterer på hhv. halsbåndmus (Apodemus flavicollis) og rødmus (Clethrionomys glareolus) ved
at sammenligne byttedyr fanget af ugler med en
”kontrol-gruppe” fanget i fælder i løbet af foråret
i to såkaldte museår (2003 og 2007). I 2003

indsamlede vi i alt 180 halsbåndmus og 32
rødmus fra redekasser beboet af natugler (og
erstattede dem med andre fødeemner af samme kvalitet) og fangede 14 halsbåndmus og 35
rødmus i fælder. i 2007 indsamlede vi 35 halsbåndmus og 9 rødmus fra redekasser og fangede 62 halsbåndmus og 37 rødmus i fælder.
Køn, alder, kropsvægt og -størrelse (vha. femurs længde) blev bestemt for alle mus, ligesom visse parametre med mulig betydning for
dyrenes generelle kondition også blev bestemt.
For begge arter af mus, var der flere hanner
end hunner i stikprøver fra redekasser (57 %
hanner og 72 % hanner for halsbåndmus og
rødmus, respektivt), og hos rødmus, men ikke
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halsbåndmus, var dette signifikant forskelligt fra
kønsfordelingen i fældefangsterne (53 % hanner hos både rødmus og halsbåndmus). Halsbåndmus fanget af ugler var også signifikant
større end mus fanget i fælder for begge køn,
hvorimod der hos rødmus ikke var nogen signifikant forskel.

Resultaterne tyder på at hanner løber en større
risiko for prædation fra natugler end hunner, og
at der hos halsbåndmus endvidere er en effekt
af størrelse på prædationsrisikoen, således at
det er de større individer indenfor hvert køn
som løber den største risiko.

Hvide ræve i Danmark
Sussie Pagh
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Århus

I sommeren 2007 modtog Naturhistorisk Museum to henvendelser om hvide rævehvalpe: I
Nordjylland var der set et kuld rævehvalpe på
fem, hvoraf tre var helt hvide, og i Midtjylland
var der to hvide hvalpe i et kuld på fire. Det gav
anledning til at undersøge, hvor almindelige
hvide ræve er i den danske natur, og hvor
mange beretninger der kunne findes tilbage i
tiden. Undersøgelsen gav i alt 47 registreringer
af helt eller delvist hvide ræve fra perioden
1843-2007. Der var 38 registreringer af helt
eller næsten hvide ræve og 9 observationer af
ræve med hvide pletter eller partier. Den først

registrerede hvide ræv i 1843 er fra Amager.
Fra midten af 1800-tallet og til midten af 1900tallet stammer næsten alle observationer af
hvide- eller delvist hvide ræve fra det nordlige
Sjælland og Lolland. Kun to observationer
stammer fra Jylland. I perioden 1951-2007 er
de fleste observationer derimod gjort i Jylland,
mens kun tre er fra Sjælland. Op til 2000 er
observationerne koncentreret i Midtjylland, men
i perioden 2001-2007 er der også oplysninger
om hvide ræve i Vestjylland, Nordjylland og
Sønderjylland

Overvågning og vurdering af bevaringsstatus for odder Lutra lutra
i Danmark
Bjarne Søgaard, Aksel Bo Madsen og Morten Elmeros
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmark Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Grenåvej 14, 8410
Rønde

Nationalt overvågningsprogram - NOVANA
Et overvågningsprogram for arter, herunder
odder, gennemføres første gang i Danmark i
perioden 2004-2009. Det primære mål med
programmet er at opfylde de nationale forpligti-

gelser iht. EF-Habitatdirektivet og EFfuglebskyttelsesdirektivet. Overvågningen har til
formål at give mere viden om arternes udbredelses, bestandsstørrelse og levesteder, som
gør det muligt at vurdere deres bevaringsstatus
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– og dermed afklare behovet for forvaltningsindgreb.
Overvågning af odder i Danmark
Odderbestanden i Danmark gik drastisk tilbage
i 1960-erne og 1970-erne. De nationale overvågninger af bestanden i 1984-86, 1991, 1996
og 2004 viser imidlertid, at bestanden har udviklet sig positivt siden starten af 1990-erne.
Det samme viser antallet af dødfundne oddere
henover perioden
Bevaringsstatus
DMU har opstillet kriterier for gunstig bevaringsstatus i form af referenceværdier for ud-

bredelse og bestandsstørrelse samt størrelse
og kvalitet af artens levesteder (Faglig rapport
nr. 457). Den nationale overvågning af odder i
2004 viste således, at arten har øget sin udbredelse med 260 % i Jylland, hvilket efter alt at
dømme afspejler en tilsvarende positiv udvikling
i bestanden. Odderens bevaringsstatus vurderes derfor som gunstig i den vestlige del af
Danmark/Jylland (Atlantiske Region), mens den
vurderes som ugunstig i den østlige del af
landet (Kontinentale Region), især begrundet i
den meget begrænsede udbredelse af en lille
og sårbar bestand på Sjælland samt at arten
endnu ikke synes at være vendt tilbage til Fyn.
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Referat af generalforsamling i Dansk Pattedyrforening lørdag d.
28. oktober 2006
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Formandens beretning
4.
Fremlæggelse af foreningens regnskab
5.
Forslag til vedtægtsændringer
6.
Indkomne forslag
7.
Valg til bestyrelsen
8.
Valg af revisorer
9.
Eventuelt
1. Valg af dirigent
Thomas Secher Jensen valgtes til dirigent.
Thomas konstaterede – efter at have fået forelagt vedtægterne - at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2. Valg af referent
Peter Aastrup
3. Formandens beretning v. Niels Martin
Schmidt
Logo
Foreningen har fået et logo, som er udarbejdet
af Susanne Årup.
Folder
En folder om foreningen er trykt med støtte fra
Friluftsrådet. Medlemmerne opfordres til at dele
folderen ud på relevante steder. Foldere kan
rekvireres hos Ditte Hendrichsen, Afdeling for
Populationsbiologi, Universitetsparken 15, 2100
København Ø, DKHendrichsen@bi.ku.dk
Hjemmeside
DPFs hjemmeside (www.pattedyrforening.dk)
er blevet opdateret og indeholder bl.a. arts-

beskrivelser, som løbende lægges på hjemmesiden – målet er at alle danske arter skal være
beskrevet. Formanden bemærkede, at det går
trægt med levering af de lovede beskrivelser.
Endvidere indeholder hjemmesiden en database over udgivelser om danske pattedyr –
input fra medlemmerne ønskes.
Ture
Foreningen har i 2006 afholdt en bævertur med
stor succes. Alle annoncerede ture i 2005 blev
desværre aflyst på grund af manglende tilslutning.
Det Grønne kontaktudvalg
Birgitte H. Larsen og Charlotte Moshøj har
deltaget i arbejdet i det Grønne kontaktudvalg –
de vigtigste emner der har været drøftet er:
Marine reservater, Vildsvin, Indsigelse mod
regulering af ræve i forbindelse med udsætning
af skydefugle.
Formanden foreslog at generalforsamlingen
fremover afholdes i februar.
Formanden gjorde opmærksom på at foreningen har store omkostninger ved udsendelse af
materiale. Medlemmerne opfordres til at medvirke til nedbringelse af omkostninger ved bl.a.
huske at melde adresseændring og ændring af
e-mail adresser. Det forventes at foreningen
fortsat kan få tilført basismidler fra Friluftsrådet.
Kommentarer til formandens beretning
• Beretningen udløste en lang række forslag og
kommentarer som summarisk refereres nedenfor:
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• Opdatering af ture på hjemmeside bør foretages i god tid. Man kunne også annoncere på
”Naturnet” og i ”Amtsfolderen”
• Artsbeskrivelserne på hjemmesiden bør komme hurtigt ud – efter den lange kamp for at få
dem ind.
• En eller to faste ture hvert år kunne være en
god ide – medlemmer vil vide, at der altid er de
pågældende faste ”mærke-ture”.
• ”Pattedyrenes dag” i lighed med DOF’s ”Fuglenes dag”.
• Hellere få velarrangerede ture – end for mange uforberedte. Formanden beklagede kommunikationsbrist på hjemmeside vedr. turtilmelding
– aflysning kommunikeredes ikke.
• Uddelegering af ansvar for afholdelse af aktiviteter kunne være løsning på formandens beklagelse af tidnød.
• Lørdag kunne reserveres foredrag om anvendt forskning – den folkelige del bør stimuleres – populær udgave af årsmøde efterlyses.
Formanden pointerede at indholdet afspejler de
tilmeldte indlæg – der har ikke i år været tilmeldt ”populære indlæg”
• Kommunikation med ”kommende medlemmer”
er et problem. Foreningen er meget lidt synlig.
• Man kunne kontakte ”folkelige” oplægsholdere. Eksempel – bekæmpelse af pattedyr – input
ønskes fra eksterne politikere mv.
• Embedsmænd og politikere efterlyses som
oplægsholdere med henblik på diskussion.
• Lokalitet for afholdelse – formanden foreslår
samme sted som i år, Svendborg Vandrehjem.
Nyt møde ønskes afholdt i februar 2008.
• Hasselmuse-tur kunne have været et godt
indslag på mødet. Formanden påpeger problemer med tid og kapacitet i bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Regnskabsaflæggelse
Ditte K Hendrichsen forelagde regnskab inkl.
tilskud fra Friluftsrådet – Tilskuddet forudsætter

årligt regnskab. Foreningen havde ved regnskabets afslutning d. 30.09.06 en kassebeholdning på 56.582,11 kr. Herfra skal trækkes ca.
42.000,00 kr. for Pattedyrmødet 2006. Bekræftet godkendt af tilstedeværende revisor. Regnskabet blev godkendt
5. Fastsættelse af maksimumbeløb for
årskontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100
kr,- godkendt af forsamlingen
6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra
medlemmerne.
7. Valg af bestyrelse
Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer
ønskede genvalg – og blev genvalgt:
Niels M. Schmidt, Ditte K. Hendrichsen, Toke T.
Høye, Thomas B.G. Berg, Anja
B. Riber, Birgitte H. Larsen, Charlotte Moshøj,
Julie D. Møller.
8. Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslår genvalg til Allan Prang og
Tommy Asferg
Begge blev genvalgt
9. Eventuelt
Ros til hjemmeside - applaus
Forslag om tidsmæssig koordinering af havpattedyr- og pattedyr-foreningernes møder i februar-marts.
Dirigenten takkede forsamlingen for et godt
møde og bestyrelsen for arbejdet i den forløbne
periode.
Peter Aastrup, referent
Thomas Secher Jensen, ordstyrer
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Deltagerliste
Janne Aaris-Sørensen, Græsted
Kim Aaris-Sørensen, Statens Naturhistoriske
Museum
Liselotte Wesley Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser, AU
Louise Andersen, Københavns Universitet
Pernille Mølgaard Andersen, Naturhistorisk
Museum
Tommy Asferg, Danmarks Miljøundersøgelser,
AU
Hans J. Baagøe, Statens Naturhistoriske Museum
Thomas Bjørneboe Berg, Naturama
Jens Tang Christensen, Aarhus Universitet
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse
Morten Elmeros, Danmarks Miljøundersøgelser,
AU
Mads C. Forchhammer, Danmarks Miljøundersøgelser, AU
John Frisenvænge, Amphi Consult
Anne Sofie Hammer, DTU-Veterinærinstituttet
Lars Holst Hansen, Københavns Universitet
Tine Sussi Hansen, Naturhistorisk Museum
Lars Haumann, Valby
Iben Heilbuth, Valby
Toke Thomas Høye, Danmarks Miljøundersøgelser, AU
Henrik Ibsen, Køge
Per M Jensen, Københavns Universitet
Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum

Peter Kalsbøll, Statens Naturhistoriske Museum
Marie Karlsson, Brabrand
Jan Kjærgaard, Skov- og Naturstyrelsen
Birgitte Heje Larsen, Farum
Aksel Bo Madsen, Danmarks Miljøundersøgelser, AU
Katrine Meisner, Danmarks Miljøundersøgelser,
AU
Katrine Mohr, Statens Naturhistoriske Museum
Julie Dahl Møller, Statens Naturhistoriske Museum
Charlotte Moshøj, Danmarks Miljøundersøgelser, AU
Anette Sofie Warncke Nutzhorn, Aalborg Zoo
Josephine Nymand, Grønlands Naturinstitut
Sussie Pagh, Naturhistorisk Museum
Allan Prang, Frederiksberg
Svend Rasmussen, Aalborg
Kate Skjærbæk Rasmussen, Danmarks Naturfredningsforening
Jesper Rasmussen, Roskilde Tekniske Skole
Niels Martin Schmidt, Danmarks Miljøundersøgelser, AU
Bjarne Søgaard, Danmarks Miljøundersøgelser,
AU
Peter Sunde, Danmarks Miljøundersøgelser,
AU
Liat Romme Thomsen, Aarhus Universitet
Marianne Ujvári, Vejdirektoratet
Søren Vincents, Bagsværd
Lise Vølund, Hørsholm
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