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1.

Indledning

I 2003-2004 offentliggjorde daværende miljøminister Hans Christian Schmidt, at 7 områder var
udpeget til pilotområder i undersøgelsen af, hvor Danmarks kommende nationalparker skulle ligge.
Formålet med nationalparker er ”at styrke naturværdierne, at forbedre de rekreative
udfoldelsesmuligheder og at sikre de kulturhistoriske værdier”, citat Hans Christian Schmidt
(Miljøministeriet 2004).
Dette satte skub i flere naturinteresserede organisationer, der også ville give deres besyv med.
Herunder Nepenthes der i januar 2005 kom med deres egen vision for, hvad en nationalpark i
Nordsjælland skulle have fokus på. Nepenthes ønskede et selvregulerende område med blandt andet
naturskov og store planteædere. For at en fremtidig bestand af store planteædere kunne reguleres
naturligt foreslog de, at man blandt andet kunne reintroducere lossen (Nepenthes 2005).
Lige præcis dette forslag tager min rapport udgangspunkt i. Er det muligt at reintroducere den
Eurasiske los i den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland?
Lossen forsvandt fra Danmark ca. 6.000 f.Kr. (Aaris-Sørensen 1998). Rygterne om en undsluppen
los florerer fra tid til anden, sidst i Stenderup skovene ved Kolding i 1998. Igennem to år var
rådyrbestanden i de knapt 900ha store Stenderup skove faldet fra 300 til 150 individer. Flere
mennesker hævdede at have set en los, og efter der blev taget en gipsafstøbning af fundne potespor,
kunne Zoologisk Have i København bekræfte, at der var tale om en los. Dens videre skæbne er
ukendt (Lampe a,b 1998, Ebbesen 1998).
Den sidste los, der blev skudt i Danmark, var en undsluppen canadisk los Lynx canadensis, der en
vinter levede ubemærket i Bøtø skov på Falster, indtil den blev skudt i 1964.
Den Eurasiske los var truet i Europa indtil i 1970’erne, hvor man flere steder, blandt andet i Jura
bjergene, reintroducerede den. Lossens tilbagegang i Europa skyldtes hovedsageligt fældning af de
store, sammenhængende skovarealer i Europa. Tilbage i 2002 var den på IUCN’s rødliste beskrevet
som ” near threatened”, men den bliver nu betragtet som en stabil population, der er under ”Least
concern” (IUCN Redlist). Den Eurasiske los er også på bilag IV i EU’s Habitatdirektiv, hvilket
betyder, at man bør bevare og beskytte den samt forbedre dens habitat (eur-lex.europa.eu).
I min rapport vil jeg fokusere på, hvad lossen kræver for at kunne overleve, hvilken påvirkning den
har på dens omgivelser og endeligt forsøge at sammendrage dette til at besvare spørgsmålet: Er der
mulighed for at reintroducere den Eurasiske los i Nordsjælland?
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Den Eurasiske los’ udbredelse i Europa:

Kilde: Arx et al. 2004, p. 287.
2. Lossen
2.1.

Biologi

Den Eurasiske los (Lynx lynx) er den største art i losfamilien, og er dobbelt så stor som den Iberiske
los (Lynx pardinus), der er den anden vildtlevende losart i Europa. En voksen vejer i gennemsnit
12-35 kg, er 65 cm høj og har en længde på 70-130cm (von Arx et al. 2004).
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Dette rovdyr, som er den tredje største prædator i Europa, kan nemt kendes på de lange ben, der er
længere bagtil end fortil, den korte hale på ca. 15 cm, kindskæg og totter på ørene (Rasmussen
1986).
Farven varierer meget hen over året, fra rødbrun med pletter om sommeren til gråhvid om vinteren altid med hvid bug. Et poteaftryk i sneen viser kun trædepoterne, da de skarpe klør kan trækkes ind.
Den karakteristiske korte næse gør, at kraniet er højt og rundt, hvilket giver et godt, kraftigt
saksebid (von Arx et al. 2004).
En hun føder mellem 1-5 unger - oftest 2-3 (von Arx et al. 2004, Bunnefeld et al. 2006). Ungerne
fouragerer med moderen fra august måned, hvor de er 3-4 måneder gamle, og indtil de jages væk
hjemmefra i 10-11 måneders alderen (Schmidt 1998).
Dødeligheden er høj for den Eurasiske los i Europa. Kun ca. halvdelen bliver voksne (Breitenmoser
et al. 1993, von Arx 2004). Den gennemsnitlige levealder for en los i naturen er 4-5 år. Dette
skyldes hovedsageligt menneskers lovlige og ulovlige jagt og trafikdrab (Breitenmoser et al. 1993,
von Arx et al. 2004, Bunnefeldt et al. 2006). Lossen er nataktiv og ses derfor sjældent af mennesker
(Sunde et al. 1998).
Lossen lever solitært med skarpt definerede aktivitetsområder(home-ranges). Han og hun mødes i
februar-april måned, hvor hunnen får ægløsning i umiddelbar forbindelse med kopulation.
Ægløsningen varer ca. 3 dage. I denne tid bliver hannen ved hunnen, hvor de ofte kopulerer (von
Arx et al. 2004).
2.2.

Føde

Den Eurasiske los æder alt fra smågnavere, harer og fugle (von Arx et al. 2004) til forholdsvis store
hovdyr som krondyret Cervus elaphus (Jedrezejewski et al. 1993, Breitenmoser et al. 1993).
Lossens foretrukne bytte er det mindre hovdyr rådyret Capreolus capreolus (Breitenmoser et al.
1993, Haller et al. 1993, Jedrezejewski et al. 1993, Odden et al. 2002, Bunnefeld et al. 2006). En
undersøgelse fra Polen viser, at lossen ikke er selektiv i sit valg af rådyr (i forhold til køn eller
alder), men at den positivt selekterer for krondyrenes kalve (Jedrezejewski et al. 1993). Dette
skyldes formentlig, at rådyrets størrelse gør, at det nemt kan nedlægges i alle livsstadier.
Lossen dræber sit bytte ved snigjagt. Det vil sige den lister sig ind på sit bytte og angriber derefter
eksplosivt (Rasmussen 1986).
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Et dræbt rådyr bliver som regel spist i løbet af 3-5 dage, hvor kadaveret besøges 1-2 timer i
skumringen (Jedrezejewski et al. 1993, Bunnefeld et al. 2006). I den periode hunnen har unger,
dræber hun i gennemsnit 1,5 flere dyr end voksne hanner (Schmidt et al. 1997, Haller et al. 1993).
2.3.

Habitatkrav

Den Eurasiske los kræver flere tusinde hektar skov i sit aktivitetsområde i Europa. Skovdækket de
steder den findes varierer mellem 28-86%. Ens for alle områderne er, at der er meget lidt
landbrugsareal (Haller et al. 1993, Breitenmoser et al. 1993, Sunde et al. 1998, Schadt et al. 2002,
Kramer-Schadt et al. 2004). En overvågning fra Polen har sågar vist, at to unge hanner skiftede
retning i deres søgen efter et aktivitetsområde, da de nåede skovkanten (Schmidt 1998).
Tilpasningen til skovområder er særegen for den Eurasiske los i Europa. I Sibirien og Asien lever
den også på tundraen og andre åbne områder (Breitenmoser et al. 2000).
Med undtagelse af de Schweiziske Jurabjerge viser undersøgelser, at lossens aktivitetsområde
blandt andet afgrænses af store hovedveje (Breitenmoser et al. 1993, Sunde et al. 1998), mens også
bjergkæder og floder virker som barrierer (Schadt et al. 2002).
En meget vigtig faktor i lossens habitatvalg er fødetilgængelighed. Dette viser blandt andet
undersøgelser fra Norge, hvor lossen står overfor et trade-off mellem føde og chancen for at blive
dræbt. Lossen foretrækker at opholde sig i landdistrikterne, hvor tætheden af rådyr er størst, selvom
den derved kommer tættere på mennesket (Sunde et al. 1998).
2.4.

Aktivitetsområde (Home-range)

Den Eurasiske los’ aktivitetsområde (home-range) varierer meget. Generelt er hannens større end
hunnens, og dækker ofte over 1-2 hunners aktivitetsområder (Breitenmoser et al. 1993, Haller et al.
1993, Schmidt et al. 1997, Linnell et al. 2001, Herfindal et al. 2005). Lossens solitære liv afspejles
af, at voksne hunners aktivitetsområder kun overlapper med 3-8%, og voksne hanners med 9-30%
(Breitenmoser et al. 1993, Schmidt et al. 1997). Selvom områderne overlapper, er der
gennemsnitligt en afstand mellem hunnerne på 8,1km (±3,4km), og mellem hannerne på 11,6km
(±5,5km). Der forekommer dog få tilfælde, hvor en han og en hun deler et bytte (Schmidt et al.
1997).
Flere undersøgelser viser, at hunnens aktivitetsområde varierer meget efter ungernes alder. Det
betyder, at hunnen i forårs-/sommerperioden, hvor der er små unger, kun bevæger sig i det omfang
det er nødvendigt for at finde føde. Om efteråret/vinteren udvides hendes aktivitetsområde i takt
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med, at ungerne bliver større og kommer med på jagt (Schmidt et al. 1997, Schmidt 1998). Hanner
bevæger sig generelt mere end hunner indenfor deres aktivitetsområde, og det lader til, at hanners
aktivitetsområde defineres ud fra hunnernes, således at hannen er sikret mindst én hun i
parringssæsonen (Schmidt et al. 1997).
En undersøgelse fra de Schweiziske alper, der har målt på aktivitetsområderne for en reintroduceret
ekspanderende population, viser, at aktivitetsområderne er tre gange større i midten af populationen
end i den ekspanderende front. Dette skyldes formentlig, at byttetætheden er markant større i de
områder, hvor lossens forekomst er ny (Haller et al. 1993). En undersøgelse, der omfattede
lospopulationer i hele Europa, kunne i 2005 vise, at der er en signifikant nedgang i
aktivitetsområdets størrelse ved stigende rådyrdensitet (Herfindal et al. 2005).
I 2007 sammenlignede to forskere lospopulationerne 4 steder i Europa. De fandt en logaritmisk
sammenhæng mellem hovdyrenes biomasse (kg/km2) og antal los pr. 100km2 (se tabel og kurve)
(Hetherigton og Gorman 2007).
Source area
Central Norway

Lynx 100 km

-

2

0,3

Swiss Jura

1

Swiss Alps

1,7

Białowieza, Poland
2,9
Kilde: Hetherigton og Gorman 2007

Ungulate biomass
Ungulates
-2
(kg km 2)
Ungulates (km ) (km )
0.2 roe; 1.6
reindeer; 0.8
sheep
2,6
142
7.2 roe; 1.6
chamois
8,8
192
7.7 roe; 5.0
chamois
12,7
289
4.7 roe; 4.7 red
deer
9,4
517
-2

-
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(R2 = 0,9979, y = 1,9806Ln(x) - 9,4814) Kilde: Hetherigton og Gorman 2007
Aktivitetsområdet for den Eurasiske los i Europa varierer mellem 74-800km2 for hunner og mellem
180-1400km2 for hanner (Breitenmoser et al. 1993, Schmidt et al. 1997, Linnell et al. 2001, von
Arx et al. 2004, Herfindal et al. 2005). De meget store aktivitetsområder stammer fra Norge og
Sverige, hvor en undersøgelse fra 2001 viste, at aktivitetsområdet for lossen i disse områder var
markant større end i resten af Europa (Linnell et al. 2001).
Ud fra ovenstående formel og resultaterne fra afsnit 6.4 har jeg på bilag A udregnet, hvor stort et
aktivitetsområde lossen ca. vil have i Danmark baseret på rådyrbestanden:
Los pr. 100km2
Nordsjælland 1,83
Sjælland

2,39

Jylland

1,35

2.5.

Effekt på den øvrige fauna

Især i nykoloniserede områder har lossen en stor indvirkning på den naturlige hovdyrbestand. Dette
skyldes formentlig fraværet af store rovdyr igennem en lang årrække, hvilket vil sige, at byttedyrene
ikke er opmærksomme på truslen fra en prædator og derved er et let bytte. En tidligere omtalt
undersøgelse fra de schweiziske alper viser, at indflydelsen på hovdyrpopulationen er stor i fronten
af ekspansionen (Haller et al. 1993). I midten af lospopulationen er densiteten af hovdyr mindre, og
samtidig sker der ikke overskudsdrab i samme grad. Det lader til, at der er balance mellem
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lospopulationen og hovdyrpopulationen. Endvidere udtaler jægerne fra samme område, at rådyrene
i området er blevet mere vilde end de var før lossen blev reintroduceret. Dette tyder på en tilpasning
til at blive prædateret af et rovdyr.
I de schweiziske alper skete der dog enkelte steder en meget voldsom påvirkning af hovdyrene. I et
område faldt chamoispopulationen Rupicapra rupicapra fra 800 til 300 individer på 6 år, og i et
andet område blev den lokale rådyrbestand udryddet. Der berettes også om at lossen i Østrig
systematisk har prædateret på krondyr ved foderpladser, samt at lossen har udryddet to lokale
bestande af mufloner Ovis ammon i Slovenien (Haller et al. 1993).
Generelt er der ikke store problemer med, at lossen prædaterer på produktionsdyr. De fleste steder
mindskes risikoen med elektriske hegn, ejeren der lider tabet bliver økonomisk kompenseret af
staten og densiteten af vildtlevende hovdyr er meget større end densiteten af produktiondyrene.
I de franske Jurabjerge var der problemer med angreb på produktionsdyr i perioden umiddelbart
efter populationen blev reintroduceret, men angrebene aftog igen efter nogle år. Andelen af får, der
blev dræbt, var størst i maj-november, hvor fårene gik på græs hele døgnet, og de fleste angreb
skete lagt væk fra bebyggelse på skovbevoksede bjergskråninger. Under de fleste angreb blev der
kun dræbt 1-2 får - gennemsnitligt 1.6 får per angreb. Fårene udgjorde kun en lille andel af
lossernes diæt, og angrebene forekom kun på ”hotspots”, hvilket vil sige, at det kun var enkelte
individer, der stod bag angrebene. Populationen som helhed var således ikke noget problem (Stahl
et al. 2001).
I Norge er prædation på får et stort problem. Dette skyldes hovedsageligt, at tætheden af får er
større end tætheden af rådyr i visse områder. Undersøgelser viser, at det hovedsageligt er hanner der
er skyld i overskudsdrab, hvor får dræbes unødvendigt (Odden et al. 2002).
2.6.

Lossen og Mennesket

Frygten for at en los angriber et menneske er ubegrundet. Der er ingen valide rapporter der
konfirmerer, at en los skulle have angrebet et menneske, ikke engang når mennesker har fjernet en
huns unger. Det er derimod set, at en hund er blevet angrebet, hvis den kommer for tæt på et kuld
unger ( von Arx et al. 2004).
Lossen holder oftest afstand fra menneskeskabte anlæg som bygninger, veje og agerbrug,
sandsynligvis fordi det er her, de fleste dræbes ved jagt. En hun med små unger holder også større
afstand fra menneskeskabte anlæg end en voksen han. I takt med at ungerne bliver større, mindskes
forskellen mellem hun og han i afstand til mennesker.(Bunnefeld et al. 2006).
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I Norge er en intensivt jaget lospopulation undersøgt i forhold til tolerance overfor mennesker.
Undersøgelsen viser, at momentære forstyrrelser i dagtimerne ved mennesker, der bevæger sig tæt
på en los, kun forstyrrer den i øjeblikket. Forstyrrelserne ændrer ikke lossens adfærd den følgende
nat i forhold til den foregående (Sunde et al. 1998).
Da lossen er nataktiv stiller den krav til at kunne finde dække for mennesker om dagen, men om
natten viser ovennævnte undersøgelse, at den godt kan bevæge sig i det åbne land. Den kan sågar
benytte veje og broer (Sunde et al. 1998).
Lossen skaber ikke kun en konflikt med produktionsdyrejere ( se ovenstående) men i områder hvor
den gør et kraftigt indhug i rådyrbestanden, således at jægernes rådyrhøst mindskes, opstår en
konflikt mellem los og jægere (Linnell et al. 2001).
2.7.

Sygdomme og parasitter

Lossen kan være bære af en række kendte sygdomme og parasitter som ”Borna disease virus”
(Degiorgis et al. 2000), Katte parvovirus, Rabies, Trikiner, Skab og andre mider samt forskellige
endoparasitter (Schmidt-Posthaus et al. 2002). Da lossen lever solitært, vil der næppe opstå en
epidemi blandt dem, i modsætning til eksempelvis de mere sociale ræve.
3. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN er en uafhængig verdensomspændende organisation, der siden 1948 har bidraget med viden
om naturbevaring (conservation).
Deres mål er, at få Verdens befolkning til at sætte pris på og bevare naturen. IUCN ønsker at
påvirke, anspore og hjælpe samfund over hele verden med at bevare integriteten til og diversiteten i
naturen, således at enhver brug af naturlige ressourcer er rimelig og økologisk bæredygtig.
IUCN bidrager med viden og projekter om naturbevaring. De støtter bl.a. regeringer, NGO’er og
samfund i at udvikle og implementere love, samt tilbyder politikere mv. ressourcer, træning og
monitorerings resultater (www.iucn.org/about).
Derudover har IUCN udviklet en række retningsliner for naturbevaring. En af disse er ”IUCN
Guidelines for reintroductions”. Heri gør IUCN rede for, hvad der er vigtigt at tage i betragtning
ved reintroduktion af arter. På bilag B ses et uddrag af de retningslinjer, der er relevante for denne
undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at reintroducere den Eurasiske los i Nordsjælland. De
forholder sig blandt andet til årsagen for en reintroduktion, habitatforholdende og det
socioøkonomiske aspekt, herunder økonomi og forholdet til lokalbefolkningen.
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4. Danmark i jægerstenalderen (13.000-4.000 f.Kr.)
Ca. 18.000 f.Kr begyndte iskappen der dækkede Danmark i 3. istid at smelte. Ca. 13.500 f. Kr. Har
isen trukket sig helt væk fra Danmark og isranden ligger i Norge og Midtsverige.
Hele Danmark er på dette tidspunkt kontinentalt forbundet med England, Tyskland og Sverige.
Temperaturen er stigende og minder om de temperaturer, vi har i dag. Jorden som iskappen har
efterladt formuldes og dækkes af de første pionerplanter: Enebærbuske, dunbirk, bævreask, skovfyr
samt urter og græsser.
I den præboreale tid (9.550-8.250 f.Kr.) viser fund fra bopladser, at der med sikkerhed fandtes
krondyr og vildsvin i Danmark. Fund fra Nordtyskland og England viser yderligere, at
indvandringen af rådyr, ræv, odder, grævling, skovmår, los, vildkat, pindsvin, ulv og hare var
begyndt. Disse dyr har højst sandsynligt også været at finde i Danmark på dette tidspunkt.
I den boreale tid (8.250-7.000 f.Kr.), rykker iskappen som følge af høje sommertemperaturer
længere nordpå, og er nu kun til stede i Norges højfjeld. På grund af de varme somre indvandrer de
mere varmekrævende løvtræer som lind, elm, eg, el og ask til Danmark.
Fra maglemosekulturen, der havde bopladser langs åer og store søer, har man i dag et godt indblik i
datidens fauna. Ud over de tidligere nævnte arter er der også fundet knogler fra ilder og mange
forskellige slags fugle. Der er fundet mange rester fra pelsdyr, der formentlig at blevet jaget på
grund af skindet.
For at opsummere var Danmark på dette tidspunkt kontinentalt forbundet med resten af Europa,
dækket af løvskov og rig på fauna i mange arter og størrelser.
I slutningen af jægerstenalderen i atlantikum (7.000-3.800 f.Kr.) kulminerer varmen. Dette får den
nordamerikanske iskappe til at smelte, hvilket fører til store vandstigninger. Vandstanden i
Storebælt stiger 30m på kun 600 år. Generelt betyder det, at Danmark er bliver til et ørige, der i
form minder meget om det Danmark vi har i dag.
I urskoven bliver linden mere og mere dominerende. Dette fører til en mere lukket, tæt og
skyggefuld skov, der ikke tillader urter og græsser at gro i bunden. Mennesker og dyr trækker i
højere grad ud til de åbne områder i kanten af skoven. I denne periode forsvinder flere af de store
rovdyr fra Sjælland og Fyn. Man antager, at lossen forsvandt fra Sjælland og Fyn sammen med
grævlingen og bjørnen omkring 6.000 f.Kr. Det tyder på, at den blev i Jylland frem til 3.800 f.Kr.
(Aaris-Sørensen 1998)
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4.1.

Hvorfor forsvandt lossen fra Sjælland?

Her 8.000 år senere er det svært at vurdere, hvilke faktorer der er årsag til lossens forsvinden fra
Danmark.
Jeg har tidligere nævnt, at lossens aktivitetsområde er meget afhængigt af rådyrbestandens tæthed.
Man kan forestille sig, at rådyrene trak ud til skovens randområder, hvor mennesket fældede
træerne. Dette påvirker lossen på to måder. Rådyrbestanden fordeler sig klumpet omkring
menneskets aktiviteter, og hvorved chancen øges for, at lossen bliver dræbt af mennesker når den
trækker tættere på deres levesteder. Yderligere giver det store problemer i forhold til lossens
aktivitetsområde. Som tidligere påpeget er især hunners aktivitetsområder stærkt afgrænsede. En
sammenklumpning af byttedyr må derfor føre til, at arealet af mulige aktivitetsområder mindskes
betydeligt, selvom størrelsen af disse er relateret til andelen af byttedyr, hvilket kan tænkes at føre
til en mindskning af losbestanden.
En anden faktor, der kan have spillet ind, er, at Danmark blev til et ørige. Hvor lossen tidligere frit
kunne bevæge sig over hele Skandinavien, var den nu bundet til én ø. Hvis en tilstrækkelig lille
population med dårligt genetisk materiale har udgjort den sjællandske bestand, kan dette have
forsaget en indavlsdepression, der kan være skyld i lossens forsvinden fra Sjælland.
Alt i alt er det svært at gisne om, men det er højst sandsynligt, at det er et samspil mellem disse
faktorer, der er skyld i, at lossen omkring år 6.000 f.Kr. forsvandt fra Sjælland.
5. Danmark i dag
5.1.

Det danske landskab

Danmark er et landbrugsland. 57% af Danmarks areal er udlagt til agerland (Levin et al. 2008), og
kun 12.4% er skov (sns.dk c, 2009). Andelen af skov i Danmark har været meget mindre. Tilbage i
begyndelsen af 1800-tallet havde Danmark kun ca. 2% skov tilbage. Dette var et stort problem, da
tømmer flittigt blev brugt til husbyggeri og skibsbyggeri. Uden tømmer anvendeligt havde Danmark
et stort problem. Dette førte til at Kong Christian VII i 1805 underskrev Fredsskovforordningen, der
skulle sikre, at der ikke blev fældet træer uden der blev plantet nye, samt at områder der var lagt ud
til skov også blev tilplantet med skov. Manglen på store træer blev for alvor tydelig i 1807, da den
engelske flåde sænkede den danske, og Danmark ikke havde egetræ nok til at bygge en ny flåde.
Dette er årsagen til, at vi nu har så mange egetræer i Danmark (sns.dk b).
Tilbage i 2000 udgjorde den danske skov 11% af arealet. Dette tal er nu oppe på over 12%, og
visionen fra statens side er, at vi i 2105 har 20% skov i Danmark (sns.dk c).
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7 af Danmarks 10 største skove ligger i Jylland, mens kun to ligger på Sjælland. Selvom landets
samlede skovprocent er på 12.4, er der i Region Hovedstaden (Nordsjælland og Bornholm) hele
16% skov (sns.dk a).

5.2.

Nationalparkerne i Danmark

5.2.1.

Ideen bag nationalparkerne

Formålet med nationalparkerne er at sikre sammenhængende områder der indeholder de danske
naturtyper og dansk kulturhistorie, til gavn for friluftslivet og lokalsamfundene.
Dette skal planlægges i samarbejde med lokalbefolkningen, således at denne bliver inddraget så
meget som muligt, og derved får kendskab og viden om områdernes værdi. Områderne skal
endvidere styrke og bevare de naturtyper og arter, som vi internationalt er forpligtet til at bevare.
Yderligere skal der lægges vægt på at understøtte forskning i områderne og formidling af
områdernes værdier og udvikling (Lov om Nationalparker).
Initiativet adskiller sig fra tidligere lokale og regionale tiltag ved at være landsdækkende.
Nationalparkerne skal danne rammen for en 20-30-årig udviklingsplan for de berørte områder
(sns.dk).
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Nationalparkerne omfatter områderne Thy, Mols Bjerge, Vadehavet, Skjern å og Kongernes
Nordsjælland.
5.2.2.

Området Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er stadig på tegnebrættet. Nationalparkprojektet startede som
pilotprojekt allerede i 2003, hvor det omfattede hele 39.500 ha, herunder Gribskov, Esrum sø og
Tisvilde hegn. Området strækker sig i et bælte på tværs af Nordsjælland. Nationalparken omfatter
de fem kommuner Hillerød, Helsingør, Halsnæs, Gribskov og Fredensborg. Der forhandles stadig
om, hvor den endelige nationalpark skal ligge. Det seneste forslag, der blev indsendt af de fem
berørte kommuner til regeringen i maj 2009, dækker ca. 34.770 ha (347,70 km2) (se kort bilag C).
Dette område dækker både skov, søer og landskabsstrøg. Heraf er de eneste anvendelige
habitatområder for en los skovene; Gribskov ( 5.600 ha), Tisvilde hegn (1.710 ha), Store Dyrehave
(1.000 ha) Horserød og Gurre hegn (ca. 1.000 ha) , Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov (806 ha),
Klosterris hegn (342 ha), Danstrup hegn(324 ha) og Nyrup Hegn (244 ha). Skovene ligger spredt
over hele området og adskilles af agerland og veje (sns.dk).
Skovene i Nordsjælland er meget populære rekreative områder. Det kommer sig til udtryk ved de
mange besøgende, der benytter skovene til rekreative formål. Top 10 over de mest besøgte skove i
Danmark inkluderer både Hornbæk plantage, Gribskov og Stenholt Vang (Miljøministeriet et al.
2007).
5.3.

Er der plads til lossen i Danmark?

Som tidligere nævnt varierer lossens krav til territorium meget. Ved at tage udgangspunkt i mine
tidligere beregninger, er der plads til 1,83 los pr. 100km2, hvilket vil sige, at en los kræver et
aktivitetsområde på ca. 55km2 (5.500 ha) i Nordsjælland. Da lossen i Europa er meget tæt knyttet til
skoven, anser jeg kun de sammenhængende skovområder som muligt habitat. Den største skov,
Gribskov, er på 5.600ha, hvilket giver plads til en enkelt los. Resten af skovene i Nordsjælland er
betydeligt mindre end Gribskov og ligger spredt over hele området. Det er derfor meget
betænkeligt, om flere losser overhovedet vil kunne trives i området.
På nedenstående kort vises de nuværende skove i Nordsjælland med grøn skravering, og de
områder, hvor man ønsker at rejse skov med mørkegrøn farve. Med cirkler har jeg markeret en
enkelt los’ aktivitetsområde på ca. 55 km2, samt det samlede aktivitetsområde for en population på
20 losser.
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Kilde: http://kort.arealinfo.dk
Hvis vi i stedet for mine tidligere beregninger går ud fra de mindst målte aktivitetsområder i
Europa, kræver en hun ca. 74 km2 (7.400 ha), mens en han kræver ca. 180 km2 (18.000 ha). Jeg
tillader mig at bruge de mindste mål for aktivitetsområde, da rådyrbestanden er tæt i Nordsjælland.
Med disse krav til habitat og aktivitetsområde ser det ikke ud til, at Nordsjælland er det mest
attraktive område at udsætte en los i. Hvis lossen udsættes i Nordsjælland, bør vi også kigge på
resten af Sjælland, da en lospopulation over en årrække vil sprede sig over hele øen. Da skovene
generelt ligger meget spredt på Sjælland, og Gribskov er den største skov på Sjælland, lader det
heller ikke til, at denne spredningsmulighed er egnet.
I Jylland ligger Danmarks tre største skove: Silkeborgskovene (8.500 ha), Rold skov (8.000 ha) og
Klosterheden (6.400 ha). De to største skove er umiddelbart store nok til at rumme en hunlos. Da
også de jyske skove ligger meget spredt og adskilt af marker, lader det ikke til, at det er muligt rent
geografisk at reintroducere lossen i Danmark (sns.dk og trae.dk).
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Visionen for 2105 er, at vi har 20% skov i Danmark; men de steder lossen lever i Europa i dag, er
det mindste skovdække på 28%. Det ser derfor heller ikke ud til, at der i fremtiden vil være plads til
lossen i Danmark.
6. Hjorte i Danmark
De vildtlevende hovdyr udgør langt størstedelen af en los’ daglige kost, i Danmark har vi fire
forskellige vildtlevende hjortearter: Krondyr Cervus elaphus, Dådyr Dama dama, Sika Cervus
nippa og Rådyr Capreolus capreolus.
Krondyret og rådyret er naturligt hjemmehørende arter i Danmark. De indvandrede i den boreale
periode fra 8.250-7.000 f.Kr (Aaris-Sørensen 1998), hvor den danske skov stadig var lys og åben.
Rådyret er nu den mest almindelige hjorteart og findes med undtagelse af enkelte småøer over hele
Danmark. Krondyret er udbredt over det meste af Jylland, samt spredt på Sjælland. Dådyret er ikke
en hjemhørende art i Danmark. Skønt den levede i Danmark i Eem-mellemistiden for 110.000130.000 år siden (Asferg og Olesen 2004), er den ikke selv indvandret siden. Man mener, at dådyret
blev indført i vikingetiden, formentlig til jagt. Den nuværende dådyrbestand består af undslupne og
udsatte dyr, der har spredt sig til næsten hele Danmark. Sikaen stammer oprindeligt fra Asien. Den
nuværende bestand er grundlagt ud fra bestande på godser og i dyrehaver, der fra år 1900 er blevet
indført med jagtmæssigt formål. Der er kun få fritgående dyr og dyr i dyrehaver på Sjælland og i
Jylland (Asferg og Olesen 2004).

6.1.

Krondyret Cervus elaphus

Krondyret er ikke blot Danmarks største hjort, men også Danmarks største, vildtlevende
landpattedyr. En hjort kan veje op mod 230 kg. Gennemsnitsvægten ligger dog på 140-150 kg.
Hinderne vejer mellem 80-120 kg. Krondyret kendes nemt på dets store størrelse, den lange
gråbrune krop med slanke ben og det lille hoved med store ører. Skulderhøjden ligger mellem 120150 cm. Fra juni-marts kan man kende hjortene på deres store karakteristiske gevir (Asferg og
Olesen 2004).
Krondyret er oprindeligt tilpasset græssletter, og dens føde består hovedsageligt af forskellige
græsser. I løbet af dagen søger den skjul i skovene og fouragerer på de åbne områder fra solnedgang
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til solopgang. Krondyrets forkærlighed for landbrugsafgrøder gør den til et stort problem flere
steder i landet (Asferg og Olesen 2004).

6.2.

Dådyret Dama dama

Dådyret er mindre end krondyret (85-110cm i skulderhøjde). De fuldvoksne hjorte kendes tydeligt
fra hinanden, idet dåhjorten bærer en såkaldt fuldskuffel (et skålformet gevir). Dådyret varierer
meget i farven, men er typisk rødbrun med hvid bug. Spejlet er hvidt markeret med sorte striber og
en sort hale, således at der står 111. Hjorten vejer mellem 60-110 kg og er større end dåen, der kun
vejer 30-50 kg (Asferg og Olesen 2004).
Der findes ingen danske undersøgelser af dådyrs fødepræferencer, men udenlandske undersøgelser
viser, at det minder meget om krondyrets.
6.3.

Rådyret Capreolus capreolus

Rådyret er Danmarks mindste hjorteart. Den har en skulderhøjde på 65-75 cm og både hjorte og
råer vejer typisk mellem 20-25kg.
Som følge af direkte bekæmpelse, var rådyrbestanden stærkt reduceret omkring år 1900. Det store
jagttryk på rådyret skyldtes til dels, at kongens og adelens eneret til jagt på hjortevildt blev ophævet
efter enevældets ophør i 1849, dels at skovprocenten i Danmark var nede på kun 2% i starten af
1800-tallet. Rådyret måtte derfor finde sin føde på markerne, hvor de konkurrerede med husdyrene
og ødelagde landbrugsafgrøderne, hvilket førte til upopularitet og jagt (Asferg og Olesen 2004).
I dag er rådyret et af de mest udbredte landpattedyr i Danmark og findes med undtagelse af enkelte
øer over hele Danmark.
Rådyret er tilpasset et mosaiklandskab og trives derfor bedst i områder med både skov og mark.
Den er en såkaldt feinschmecker, der vælger sin føde ud fra kriteriet kvalitet frem for kvantitet.
Rådyret foretrækker friske skud og knopper med meget energi. Man mener, at rådyrets store
fremgang fra 1980’erne og frem til i dag blandt andet skyldes den stigende mængde vintergrønt på
markerne (Asferg og Olesen 2004).
Rådyret er god til at tilpasse sig, hvilket viser sig i det stigende antal, der findes i Nordsjællands
sommerhusområder (personlig samtale, Niels Worm, SNS).
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6.4.

Hjortebestanden

De eneste statistikker vi har over hjortebestanden i Danmark er udbyttestatistikker, hvilket vil sige
opgørelser over de dyr, der årligt nedlægges. Ud fra disse statistikker er det meget svært at vurdere,
hvor stor den reelle bestand er. En gammel tommelfingerregel siger, at hvis man ganger det årlige
udbytte med fire, får man et estimat på bestandens forårsstørrelse, dvs. før der kommer lam
(personlig korrespondance med Tommy Asferg). Denne tommelfingerregel er på ingen måde
videnskabeligt underbygget, og omfanget af afskydningen af hjorte varierer meget fra sted til sted
alt efter hvilken jagtmetode der benyttes. Udbyttestatistikkerne kan ses på bilag D og E.
Ud fra udbyttestatistikkerne og ovenstående tommelfingerregel har jeg beregnet en ca. rådyrbestand
til:
Rådyr

Udbytte

Anslået bestand

Nordsjælland

2.442

9.768

Sjælland

33.156

132.624

Jylland

78.568

314.272

(Kilde på udbytte: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.)
7. Mulige konflikter
7.1.

Fåre- og svineavlere

Selvom lossen foretrækker rådyr, kan både får og svin være en del af dens diæt. Risikoen for at
lossen angriber produktionsdyr kan mindskes ved at sætte gode elektriske hegn op. Der vil dog
være et mindre økonomisk problem i forhold til tab af produktionsdyr. Dette kan afhjælpes ved, at
der fra statens side ydes økonomisk kompensation for tab, såsom det er tilfældet i andre lande hvor
lossen forekommer.
7.2.

Jagt

7.2.1.

Vildt

Data fra andre lande viser, at lossen foretrækker rådyret som byttedyr, og at især en lospopulation
under etablering kan have stor indvirkning på den lokale rådyrbestand. Det er derfor vigtigt først at
undersøge, om den lokale rådyrbestand er stor nok til at klare lossens prædationstryk. Som følge af
at lossen tager en stor del af rådyrbestanden, vil der formentlig også i Danmark opstå modstand
mod lossen fra nogle jægere.

Side 18 af 33

Er det muligt at reintroducere den Eurasiske los (Lynx lynx) i Kongernes Nordsjælland?
Bachelor projekt af Julie Ane Grove Hinsch
Fredag den. 4. juni 2010

7.2.2.

Krybskytteri

Krybskytteri er i udlandet et forholdsvist almindeligt problem. Det er både et udtryk for lokales
frustrationer over tab af produktionsdyr og nedgang i høsten af rådyr, men også på grund af lossens
eftertragtede pels.
7.3.

Lokalbefolkningen

Frygten for at et menneske bliver angrebet af en los er ubegrundet. Det er vigtigt at
lokalbefolkningen bliver oplyst om dette
8. Turister
Et af formålene med nationalpark Kongernes Nordsjælland er at skabe mere opmærksomhed
omkring området. Ud over områdets nuværende attraktioner som historie, flora og fauna, vil
bevidstheden om, at der er et stort rovdyr i skoven kunne give en ekstra oplevelse til en tur i
området. Da lossen er nataktiv og generelt sky overfor mennesker, vil sandsynligheden for at se en
los være meget lille. Om vinteren er der dog mulighed for at finde dens fodspor i sneen, der
adskiller sig fra hundes ved, at der ikke er aftryk klør. Det vil også være muligt at se mærkerne på
træernes stammer, hvor lossen har hvæsset klør.
9. Diskussion
De danske skove er i fremgang. Siden 2000 er andelen af skov steget fra 11% til over 12%, og
målsætningen er, at Danmark i 2105 skal være dækket af 20% skov. Samtidig er fem nationalparker
i Danmark under etablering. Disse skal blandt andet sikre bevaring og pleje af danske naturtyper og
dyreliv. I forbindelse med denne bevaring af naturen er der et stigende fokus blandt befolkning og
politikerne på de store, gamle danske pattedyr. I 1999 blev bæveren Castor fiber reintroduceret til
Danmark efter 1000 års fravær (sns.dk h). I 2009 blev bæveren også genudsat i Nordsjælland, hvor
man også taler om at reintroducere odderen Lutra lutra. Med disse tiltag forsøger man blandt andet
at gøre naturen mere selvforvaltende, hvilket vil sige, at den bedre kan regulere sig selv og i højere
grad fungere uden menneskets indgriben. Den stigende rådyrbestand i Danmark henleder
opmærksomheden på, at de eneste der regulerer rådyrbestanden i Danmark er jægerne, idet vi ikke
har store, vildtlevende rovdyr i Danmark. Det sidste store vildtlevende rovdyr i Danmark var en ulv
Canis lupus, der blev skudt i 1813 uden for Skive. Siden har vi muligvis haft besøg af strejfende
ulve fra Nordtyskland. I modsætning til ulven har den Eurasiske los ikke angrebet nogen
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mennesker, og som regel flygter den, når et menneske kommer tæt på. Den vil således ikke være til
fare for mennesker.
Ifølge IUCN’s retningslinier er et af de første trin ved en forundersøgelse i forbindelse med
reintroduktion at undersøge dyrets habitatkrav, herunder føde og aktivitetsområde, samt om det
pågældende område lever op til disse kriterier. Lossens aktivitetsområde er tæt koblet med
densiteten af byttedyr. I Danmark er rådyret det mest talrige hovdyr. Samtidig er det lossens
foretrukne byttedyr, jeg tager derfor udgangspunkt i dette. Som tidligere nævnt er rådyrbestanden i
Danmark stigende, hvilket også afspejles af de estimater jeg har lavet. Selvom beregningen af
rådyrbestanden er meget usikker og formlen for beregning af losbestanden i forhold til byttedyr kun
er baseret på 4 populationer, ser det på papiret ud til, at vi i Danmark har så mange rådyr, at en
eventuel losbestand vil kunne befinde sig på meget mindre areal i Danmark end andre steder i
Europa. Tidligere undersøgelser viser dog at lossen i startfasen dræber mange rådyr. Hvis
rådyrbestanden på grund af lossen i løbet af de første år bliver halveret, betyder det også at lossens
aktivitetsområde bliver tilsvarende større, så selvom der til at begynde med er plads til en tæt
losbestand, kan det ændre sig i løbet af ganske få år. Man bør også overveje rådyrenes parathed.
Hvor lang tid vil det tage dem at indstille deres adfærd efter en prædator? De er måske allerede
forholdsvis årvågne på grund af jagt i Danmark.
Det næste vigtige habitatkrav lossen har, er skov. For de andre europæiske lande, hvor den
Eurasiske los holder til, ligger skovprocenten i de enkelte områder mellem 28-86. Den mindste
skovprocent er over dobbelt så stor som den vi har i Danmark på nuværende tidspunkt, og stadig
8% fra Danmarks vision for 2105. Dog lever den Eurasiske los på åbne områder i Asien og Sibirien,
og i Sverige har lossen nu bevæget sig helt ned ved Hässleholm i det nordlige Skåne (vilddjur.se).
Det er ikke til at sige om lossen på grund af det store fødeudbud godt vil kunne tilpasse sig et liv i
det mere åbne Danmark.
Den sidste afgørende faktor for lossens habitat og aktivitetsområde er veje. I Danmark har vi mange
veje med meget trafik. I andre lande rapporteres der om, at lossen undgår veje, og at de virker som
afgrænsning for dens aktivitetsområde. Et andet problem er de mange trafikdrab, der sker på los i
andre lande. Mængden af trafik gør, at en eventuel bestand vil kræve ekstra pleje i forhold til
udsætning af ekstra individer. En tidligere nævnt undersøgelse fra Norge viser, at lossen undgår
vejene i dagtimerne, men færdes på dem om natten. Hvis dette også vil være tilfældet i Danmark,
kunne man forestille sig, at lossen ville tilpasse sin rytme efter vejenes trafik, og dermed krydse
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dem i nattetimerne. På den måde vil veje ikke længere være en barriere for lossens
aktivitetsområde.
I forundersøgelserne til reintroduktion er det også vigtigt at se på, om dyret selv har mulighed for at
genindvandre. Med mindre lossen pludselig benytter Øresundsbroen som faunapassage, er der ingen
sandsynlighed for at lossen genindvandrer. Vandet mod Sverige er en klar barriere, og bestandene i
Tyskland er så langt sydpå, at der ikke er nogen chance for, at lossen indvandrer sydfra.
Yderligere bør man ved en reintroduktion overveje, om man vil kunne introducere en bæredygtig
bestand. Et tidligere nævnt estimat nævner en bestand på 20 voksne individer. Dette tal afhænger
selvfølgelig af kvaliteten af lossernes genetiske materiale, deres tilpasningsevne samt antallet af
trafikdrab. Der vil højst sandsynligt være brug for en form for løbende bestandpleje med udsætning
af flere individer. Det betyder, at en reintroduktion vil komme til at koste en del penge. En anden
udgift i forbindelse med en reintroduktion vil være kompensation for tab til produktionsdyrejere og
eventuelt også tilskud til opsætning af bedre elhegn før reintroduktionen. Disse tiltag vil være
nødvendige for at skabe en mere positiv stemning overfor lossen. Endvidere bør der også laves en
oplysningskampagne henvendt til befolkningen. Denne bør indeholde råd til, hvad man gør, hvis
man møder en los, hvordan man kan kende dens fodspor, at den ikke er farlig for mennesker osv.
Oplysning er vigtig for at sikre at der er opbakning til projektet blandt befolkningen.
10. Konklusion
Sjælland ser i dag meget anderledes end for 8.000 år siden, da lossen var en del af faunaen. Skovene
er anderledes og der er betydeligt færre, da det opdyrkede område fylder ca. 57% af det samlede
areal, og landet er plastret til med veje og mennesker. Det landskab vi har i dag er et kulturlandskab
formet af mennesket efter dets behov. For lidt over 200 år siden ønskede vi at udnytte så meget af
landskabet som muligt til agerland. I dag ønsker vi et mere ”naturligt” landskab med mere skov og
flere forskellige dyrearter. Dyrearterne skal helst være oprindeligt hjemhørende i Danmark, men
ikke alle ”oprindelige danske dyr” kan passe ind i det landskab, vi har formet.
I Europa har vi mange eksempler på, at lossen er reintroduceret, men ingen eksempler på et habitat
som Danmark. Der er derfor mange spørgsmål i forbindelse med en reintroduktion, der er svære at
svare på. Lossen bevæger sig for tiden længere og længere ned i Skåne, men den befinder sig stadig
i de store svenske skove. Måske kan Sverige om nogle år give os svar på spørgsmålet om, hvorvidt
lossen kan tilpasse sig det åbne landskab i Europa, som den har gjort det i Asien og Sibirien. Indtil
videre er det et spørgsmål, vi ikke har svar på, vi kan kun gisne.
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Der er fire hovedfaktorer i afvejningen af, om lossen bør reintroduceres til Nordsjælland. Hvorvidt
den kan tilpasse sig det åbne landskab, vejene, mennesker og til sidst om rådyrbestanden er tæt nok.
Undersøgelser fra Centraleuropa, viser at lossen har meget svært ved at tilpasse sig stærkt
trafikerede veje og antallet af trafikdrab er stor. En genudsætning i Nordsjælland vil derfor medføre
en betydelig bestandpleje i form af udsætning af nye losser, for at kompensere for tabene. Med
hensyn til tilvænning til mennesker, lader det ikke til, at være noget problem. Populationen i de
franske Jurabjerge holder til i et attraktivt rekreationsområde, og en norsk undersøgelse viser at et
forbipasserende menneske, ikke synligt påvirker lossens adfærd. Rådyrbestanden i Nordsjælland er
meget tæt og selvom om udsætning af los muligvis vil halvere bestanden, vil den stadig være stor
og bæredygtig.
Min største bekymring ved genudsætning af los er, hvorvidt de kan tilpasse sig landskabet, eller om
en lospopulation vi blive stresset af for mange individer på for lidt plads. Yderligere mener jeg ikke,
at det er etisk forsvarligt at udsætte en losbestand, hvis man på forhånd ved at eksempelvis
halvdelen bliver dræbt i trafikken. Man kan muligvis komme uden om dette ved at screene de
individer, man vælger at udsætte, for, hvordan de reagere på trafik, samt forberede dem på, at trafik
er farlig gennem en blødudsætning.
På baggrund af dette mener jeg, at vi bør vente med at reintroducere den Eurasiske los i
Nordsjælland, til vi ved, hvordan udviklingen forløber i Skåne og vi har mere skov i Danmark.
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Bilag A
Rådyr

Km2

Nordsjælland 9.768

728*

Antal
Rådyr pr.
Km2
13,41

Sjælland

132.624

7.448**

17,81

22,5

401

2,39

Jylland

314.272

29.776**

10,55

22,5

237

1,35

bestand

Gennemsnitlig Kg rådyr pr.
rådyr vægt
Km2
(kg)
22,5
301

Los pr.
100km2
1,83

(*www.dst.dk, **www.denstoredanske.dk)
Tallene dækker over:
Nordsjælland (Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Gribskov kommune, der er ingen data fra Halsnæs
kommune).
Sjælland (Alle kommuner)
Jylland (Alle kommuner)
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Bilag B
Uddrag af IUCN’s retningslinjer for reintroduktioner:
(www.iucnsscrsg.org/download/English.pdf)
DEFINITION OF TERMS
"Re-introduction": an attempt to establish a species (2) in an area which was once part of its
historical range, but from which it has been extirpated or become extinct.
AIMS AND OBJECTIVES OF RE-INTRODUCTION
a. Aims:
The principle aim of any re-introduction should be to establish a viable, free-ranging population in
the wild, of a species, subspecies or race, which has become globally or locally extinct, or
extirpated, in the wild. It should be re-introduced within the species' former natural habitat and
range and should require minimal long-term management.
b. Objectives:
The objectives of a re-introduction may include: to enhance the long-term survival of a species; to
re-establish a keystone species (in the ecological or cultural sense) in an ecosystem; to maintain
and/or restore natural biodiversity; to provide long-term economic benefits to the local and/or
nataional economy; to promote conservation awareness; or a combination of these.
PRE-PROJECT ACTIVITIES
a. BIOLOGICAL
(i) Feasibility study and background research
• An assessment should be made of the taxonomic status of individuals to be reintroduced. They
should preferably be of the same subspecies or race as those which were extirpated, unless adequate
numbers are not available. An investigation of historical information about the loss and fate of
individuals from the re-introduction area, as well as molecular genetic studies, should be undertaken
in case of doubt as to individuals' taxonomic status. A study of genetic variation within and between
populations of this and related taxa can also be helpful. Special care is needed when the population
has long been extinct.
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• Detailed studies should be made of the status and biology of wild populations(if they exist) to
determine the species' critical needs. For animals, this would include descriptions of habitat
preferences, intraspecific variation and adaptations to local ecological conditions, social behaviour,
group composition, home range size, shelter and food requirements, foraging and feeding
behaviour, predators and diseases. For migratory species, studies should include the potential
migratory areas. Overall, a firm knowledge of the natural history of the species in question is crucial
to the entire re-introduction scheme.
• A Population and Habitat Viability Analysis will aid in identifying significant environmental and
population variables and assessing their potential interactions, which would guide long-term
population management.
(ii) Previous Re-introductions
• Thorough research into previous re-introductions of the same or similar species and wide-ranging
contacts with persons having relevant expertise should be conducted prior to and while developing
re-introduction protocol.
(iii) Choice of release site and type
• Site should be within the historic range of the species. For a re-introduction, there should be no
remnant population to prevent disease spread, social disruption and introduction of alien genes. In
some circumstances, a re-introduction or re-inforcement may have to be made into an area which is
fenced or otherwise delimited, but it should be within the species' former natural habitat and range.
• A conservation/ benign introduction should be undertaken only as a last resort when no
opportunities for re-introduction into the original site or range exist and only when a significant
contribution to the conservation of the species will result.
• The re-introduction area should have assured, long-term protection (whether formal or otherwise).
(iv) Evaluation of re-introduction site
• Availability of suitable habitat: re-introductions should only take place where the habitat and
landscape requirements of the species are satisfied, and likely to be sustained for the for-seeable
future. The possibility of natural habitat change since extirpation must be considered. Likewise, a
change in the legal/ political or cultural environment since species extirpation needs to be
ascertained and evaluated as a possible constraint. The area should have sufficient carrying capacity
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to sustain growth of the re-introduced population and support a viable (self-sustaining) population
in the long run.
• Identification and elimination, or reduction to a sufficient level, of previous causes of decline:
could include disease; over-hunting; over-collection; pollution; poisoning; competition with or
predation by introduced species; habitat loss; adverse effects of earlier research or management
programmes; competition with domestic livestock, which may be seasonal. Where the release site
has undergone substantial degradation caused by human activity, a habitat restoration programme
should be initiated before the reintroduction is carried out.
b. SOCIO-ECONOMIC AND LEGAL REQUIREMENTS
• Re-introductions are generally long-term projects that require the commitment of long-term
financial and political support.
• Socio-economic studies should be made to assess impacts, costs and benefits of the reintroduction
programme to local human populations.
• A thorough assessment of attitudes of local people to the proposed project is necessary to ensure
long term protection of the re-introduced population, especially if the cause of species' decline was
due to human factors (e.g. over-hunting, over-collection, loss or alteration of habitat). The
programme should be fully understood, accepted and supported by local communities.
• If the species poses potential risk to life or property, these risks should be minimised and adequate
provision made for compensation where necessary; where all other solutions fail, removal or
destruction of the released individual should be considered. In the case of migratory/mobile species,
provisions should be made for crossing of international/state boundaries.
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Bilag C

Kilde: http://nationalparker.skovognatur.dk/Nordsjaelland/
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Bilag D

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
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Bilag E

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
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