
Af Elisabeth Lumby

Det skal være lettere for ty-
ske og danske hasselmus at 
blive familiesammenført. De 
små nuttede, men meget tru-
ede gnavere, der slet ikke er 
mus, men Danmarks eneste 
repræsentanter for syvso-
verfamilien, skal have bedre 
muligheder for at bevæge 
sig over grænsen i Sønderjyl-
land, og da de kommer rundt 
ved at klatre fra kvist til kvist 
i levende hegn, krat og un-
derskov, skal der laves nogle 
såkaldte grønne korridorer, 
som de kan bruge som mo-
torvej, så de kan spredes og 
undgå indavl.

Meget passende for nogle 
små væsener, der blev be-
rømte, da de forsinkede mo-
torvejen mellem Odense og 
Svendborg, fordi man opda-
gede, at den skulle gå gen-
nem et af deres få levesteder, 
og der derfor skulle laves en 
faunapassage til en pris af 18 
mio. kr. til dem.

Skov- og Naturstyrelsen 

(SNS) i Sønderjylland og på 
Fyn, hvor man har stor erfa-
ring med hasselmus, har nu 
indledt et samarbejde med 
de tilsvarende myndighe-
der i Slesvig-Holsten i et tre-
årigt projekt til ca. 4,5 mio., 
hvoraf EU betaler 65 pct. Det 
går ud på at forbedre hassel-
musenes levesteder gennem 
naturpleje og at forbinde of-
fentlige og private skovom-
råder fra Handewitter Skov 
syd for Flensborg til nord for 
Gråsten med hasselmusven-
lig beplantning.

»Nogle steder kan det være 
nok at pleje eksisterende le-
vende hegn med beskæring 
m.m., andre steder skal der 
plantes nyt,« siger forstfuld-
mægtig Mogens Krog, SNS 
Fyn.

Vintersøvn
Han er leder af projektet, der 
netop har haft besøg af miljø-
minister Karen Ellemann (V), 
og de tyske samarbejdspart-
nere, i Sollerup Skov ved Faa-
borg, som er et af de få steder 

i Danmark, hvor der er en stor 
og livskraftig bestand.

»Det fynske landskab er i 
modsætning til det sjælland-
ske præget af gamle levende 
hegn med en blanding af for-
skellige buske og træer – net-
op sådan som hasselmusene 
kan lide dem, fordi de lever 
af knopper, blomster, nektar, 
bær, hasselnødder og frø,« 
siger skovrider Søren Strand-
gaard, SNS Fyn, hvor man lø-
bende planter især bærbuske 
til glæde for hasselmusene, 
der sover vintersøvn fra sep-
tember eller oktober til hen i 
maj i reder i træer og krat.

De tyske gæster havde en 
hasselmus med i et bur, men 
den blev ikke sat ud til sine 
fynske artsfæller.

»Den er vokset op i fangen-
skab, så den ville ikke klare 
sig i naturen – og vi har også 
hasselmus nok her i Sollerup 
Skov,« siger Søren Strand-
gaard tilfreds.

lumby@berlingske.dk

Musevej til Tyskland
Nu skal skovene nord og syd for grænsen bindes sammen, så 
hasselmusene kan færdes frit for at sikre biodiversiteten.

Grøn landevej
Nu får hasselmusene deres egen landevej over den dansk-tyske grænse i form af grønne korrido-
rer som f.eks. levende hegn, der forbinder eksisterende skovområder fra syd for Flensborg til nord 
for Gråsten.
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