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F
or første gang er en række europæiske
lande, herunder Danmark, blevet
enige om en fælles plan for beskyt-
telse og forvaltning af en dyreart. Der
er tale om den kortnæbbede gås, der
skal banen vejen for lignende projek-
ter, der både tæller dyr og deres leve-

områder.
Måden at tænke på tværs af landegrænserne

kaldes adaptiv forvaltning og er et værktøj til at
strukturere beslutningsprocesser til fleksibel og
målrettet forvaltning af arter og deres levesteder. 

Jesper Madsen, professor på Aarhus Universi-
tets Institut for Bioscience, forsker i adaptiv for-
valtning, og ifølge ham er der godt nok tale om et
nyt tiltag i Europa, men metoden har været
benyttet i USA og Australien i adskillige år.

»I de lande er adaptiv forvaltning blevet benyt-
tet i forhold til at regulere antallet af enkeltarter,
akkurat som vi nu gør med den kortnæbbede gås,
men også i forbindelse med truede arter, forvalt-
ningen af naturområder samt fordelingen af
vandressourcer. Så der er tale om en gennemprø-
vet metode, der er særdeles effektiv,« siger han.

De først skridt til det internationale arbejde
med den kortnæbbede gås blev taget i 2010, mens
den egentlige adaptive forvaltning trådte i kraft i
2013. 

Indtil da havde hvert enkelt europæisk land

sine egne forvaltningsplaner for gåsen, der yng-
ler i højarktisk Svalbard (Norge) og trækker gen-
nem Norge til overvintring i Danmark, Holland
og Belgien. 

Det betød f.eks., at mens fuglen var fredet i
Holland og Belgien, blev der drevet jagt på den i
Norge og Danmark. I Norge havde man endda i
sin forvaltningsplan indskrevet, at bestanden
ikke måtte overskride 40.000 individer. Hovedår-
sagen til, at antallet ønskes begrænset, er, at gæs-
sene har forårets markafgrøder på menukortet og
overgræsser den sårbare tundravegetation på
Svalbard.

»På det tidspunkt var bestanden af den kort-
næbbede gås på ca. 60.000, og i Danmark var man
af jagt- og naturhensyn ikke interesseret i at
sænke bestanden så meget som det norske ønske,
mens man i Holland og Belgien ønskede en så
stor bestand som muligt af hensyn til naturople-
velsen. Da landene havde snakket sammen, endte
man med at sætte den ønskede bestand til ca.
60.000,« fortæller Jesper Madsen.

Kontrol med bestanden
I de år, hvor bestanden overstiger de ca. 60.000
individer, skal der reguleres i antallet via øget
jagt, hvilket allerede har været nødvendigt, da
bestanden af kortnæbbede gæs i 2013 blev
opgjort til ca. 81.000. Omvendt vil en bestand

under 60.000 udløse en administrativ fredning af
gåsen, så bestanden kan vokse sig større.

»Dermed er der et sikkerhedsnet under
bestanden, fordi man kan gå ind og frede fuglen
på alle dens levesteder, så den kan genopbygge
sit antal. Omvendt sikrer jagten, at bestanden
ikke eksploderer, så der kommer flere markska-
der og mere omfattende overgræsning af tun-
draen,« forklarer Jesper Madsen.

En vej til bedre jagtoplevelser
En af de vigtige spillere på banen i forhold til
projektet om den kortnæbbede gås er Danmarks
Jægerforbund, hvor Ole Noe, sektionschef i Afde-
lingen for Rådgivning og Uddannelse, kalder pla-
nerne for spændende og brugbare.

»Jeg har for kort tid siden besøgt nogle af de
jægere, der er med i projektet om den kortnæb-
bede gås, og de er positive. Som det har været
hidtil, har vi manglet værktøjer til at styre jagten
på tværs af landegrænser, men det har vi fået
med den adaptive forvaltning,« siger Ole Noe.

Ifølge Ole Noe kan brugen af adaptiv forvalt-
ning give en bedre jagtoplevelse for jægerne.

»Eksempelvis gæs er meget følsomme over for
forstyrrelser, og hvis man driver meget intensiv
jagt på dem, risikerer man, at de forsvinder fra
området. I det igangværende forsøg har de delta-
gende jægere frivilligt indført jagtfrie dage og
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SYMPOSIUM PÅ
UNIVERSITETET
Onsdag den 28. og tors-
dag den 29. januar sam-
ler Aarhus Universitet
mere end 300 deltagere
til et stort symposium,
som sætter biodiversitet
og naturforvaltning på
dagsordenen. Det er
tredje gang, symposiet
afholdes, hvor førende
forskere, forvaltere, kon-
sulenter og beslutnings-
tagere mødes for at dis-
kutere ny viden og aktu-
elle problemstillinger på
området.

Myndigheder, jægere, ornitologer og forskere arbejder sammen på tværs af
landegrænserne i et nytænkende projekt kaldet adaptiv forvaltning, der bl.a.
skal bruges i arbejdet med truede dyr.
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koordineret gåsejagten i området, og tilbagemel-
dingerne er meget positive. På bundlinjen ople-
ver de deltagende jægere, at de får en bedre jag-
toplevelse, flere mulige jagtdage og som regel
flere gæs at jage på de enkelte jagter,« siger han.

Flere dyr følger
Planen er, at de erfaringer, der bliver gjort med
den kortnæbbede gås, skal bruges til en adaptiv
forvaltning af flere andre dyr og naturområder. 

På arbejdslisten står bl.a. andet truede dyr som
hasselmusen og sommerfuglen hedepletvinge
samt såkaldt jagtbare arter som hare, agerhøne,
edderfugl og skovsædgås. Forvaltningsformen
kan også bruges i forhold til konfliktskabende
arter som skarven, bramgåsen og gråsælerne.

»Principperne er de samme, selv om dyrene er
forskellige. Lige nu er vi i gang med at lære,
hvilke modeller der fungerer bedst, og det sker
bl.a. via en række forsøg. Der er ingen tvivl om,
at der er tonsvis af udfordring i forhold til at
implementere adaptiv forvaltning, og en af de
største er at få folk til at forstå, hvad det her
egentlig handler om,« siger Jesper Madsen.

Som et led i at udbrede forståelse for adaptiv
forvaltning vil Aarhus Universitet i de kom-
mende år komme med en række kursustilbud til
studerende og efteruddannelsestilbud til sagsbe-
handlere og forvaltere.

Den kortnæbbede gås slår
sig bl.a. under sine lange
træk midlertidigt ned ved
den jyske vestkyst for at
æde. Foto: Polfoto

Biodiversitet er et begreb, der også kan tænkes
ind i en dansk parcelhushave. Sådan lyder bud-
skabet fra Lars Kjerulf Petersen, seniorforsker
ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Uni-
versitet. Han glæder sig over nye tal, der viser, at
67 pct. af de adspurgte haveejere i Storkøbenhavn
helt eller delvist er enige i, at grundejere har et
medansvar for at fremme biologisk mangfoldig-
hed i Danmark.

»Det overrasker mig, at tallet er så højt, og det
er glædeligt, at haveejerne tager et medansvar for
at sikre biodiversiteten,« siger han.

I Danmark har vi tradition for velordnede ha-
ver, hvor vi fjerner ukrudt, mos mellem fliserne
og trimmer plænen. Men i forhold til antallet af
dyr og planter vil det være en fordel at lempe lidt
på ordentligheden.

»Parcelhushaven med en stor grøn græsplæne,
små blomsterbede med hver sin blomsterart og
unge træer, der fældes, når de bliver for store og
gamle, er absolut ikke den ideelle have for et
mangfoldigt dyre- og planteliv,« konstaterer Lars
Kjerulf Petersen.

Lars Kjerulf Petersen opstiller følgende 10
gode gerninger:

1. Ud med dine æstetiske idealer
Ser man på en klassisk dansk parcelhushave, er
det tydeligt, at rene linjer, ensartethed og vedli-
geholdelse er den gængse opfattelse af en pæn
have. For at skabe biodiversitet er du nødt til at
bryde med de idealer og lære at se det smukke i
en mere vild og uplejet natur.

2. Giv plads til forskelligartet græs
En ensartet græsplæne er som en biologisk ørken
uden plads til mange planter eller dyr. Afsæt i
stedet et stykke af din græsplæne til et stykke
eng, som du kun slår en-to gange om året.

3. Så engfrø
Græs er en stærk plante. Hvis du har en have

med en stor græsplæne, kan det være svært at
komme af med det bare ved at trævle græsset op.
Derfor kan det være nødvendigt at købe og så
engfrø.

4. Lad de gamle træer stå
Et gammelt træ er meget værdifuldt for alle de
forskellige dyr og svampe, der bor i det. I stedet
for at fjerne et gammelt træ kan du nøjes med at
klippe de gamle rådne grene af eller i det mind-
ste lade en del af stammen stå. Få evt. efeu til at
vokse op ad den.

5. Vær ikke emsig med at fjerne ukrudt
Selv om ukrudt afliver mange andre planter, er
det stadig til gavn for mange dyr. Vær derfor ikke
så emsig med at fjerne det, specielt ikke ved fast
belægning som fliser, hvor det ikke er til skade
for andre planter.

6. Få grønt tag
For at udnytte så meget plads som muligt til bio-
diversitet bør du tænke alle overflader med. For
nogen kan det måske virke voldsomt at beplante
hele hustaget, men så start med et lille udhus. Ud
over at udnytte pladsen fornuftigt kan det være
smukt og sjovt at se, hvordan taget skifter udse-
ende i løbet af året.

7. Lav en kvasbunke
Kvasbunker er gavnlige for utrolig mange dyrear-
ter, herunder pindsvin, insekter og fugle.

8. Grav vandhuller uden fisk
Vandhuller er gavnlige for mange dyr og planter,
ikke mindst frøer og andre padder som har det
svært i den danske natur, men undlad at komme
fisk i. Faktisk æder fiskene mange af de dyr, der
kan have gavn af vandhullet.

9. Plant forskelligartede buske
Når buskens blade falder af, giver det grobund
for en masse godt mudder, hvor der kan leve
insekter og orme. Mange forskellige fuglearter
har også glæde af det.

10. Smid aldrig affald i naturen
Vi ved det godt, men derfor er det stadig vigtigt
at understrege. Blandt andet cigaretskodder er
giftige og slår mange dyr ihjel. Det samme gør
plastik, som mange fisk spiser. Derudover kan en
grim natur være med til at ødelægge naturglæ-
den, og hvis folk blive ligeglade med vores natur,
kan det indirekte påvirke biodiversiteten.

Haveejere kan gøre en
forskel for biodiversiteten

”Biodiversitet Nu” er navnet på et unikt pro-
jekt, der for alvor løber af stablen i det kom-
mende forår – og har som formål at benytte
almindelige frivillige borgere fra skolebørn til
pensionister til at indsamle data om naturen
og biodiversiteten i de forskellige kommuner i
Danmark. Projektet gennemføres i et samar-
bejde mellem Danmarks Naturfredningsfore-
ning og forskere ved Aarhus og Københavns
Universitet.

»I projektets første leveår, 2014, har det
handlet om at fastsætte de kriterier, de nød-
vendige data skal indsamles efter. Det har
været en kompliceret proces,« fortæller Jonas
Geldmann, postdoc ved Statens Naturhistori-
ske Museum.

»Vi har arbejdet med at udvikle nogle
modeller, der kan bearbejde data indsamlet af
personer uden en specialviden om naturen.
For 10 år siden havde vi ikke redskaber, der
kunne bearbejde sådan en dataindsamling,
men det har vi dag, og vi har bl.a. brugt det

første år til at teste forskellige modeller,«
siger han.

Ambitionerne for parterne i projektet er, at
i nærheden af 35.000 danskere skal registrere
de ændringer, der sker i naturen. Typisk har
registreringer handlet om antal arter og antal-
let af bestemte dyr og planter, men i projektet
”Biodiversitet Nu” handler det om naturen i
den brede forstand.

»Det, vi er ude efter, er de overordnede
ændringer på en given lokalitet, og frem-
gangsmåden med at bruge hr. og fru Danmark
er unik. I Holland og England har man dog
nogle erfaringer med projekter, der minder
om vores, så vi har været i kontakt med for-
skere der,« forklarer Jonas Geldmann, der
sammen med sine kollegaer nu sidder og ven-
ter på forårets komme.

»I de kommende måneder forandrer na-
turen sig ikke meget, så registreringerne går
først i gang, når foråret kommer, så der kom-
mer gang i plante- og dyrelivet,« siger han.

Danskerne giver forskerne en hånd

Se en video med den
kortnæbbede gås på
jp.dk/premium
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