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Status for Dyndsmerling i DanmarkStatus for Dyndsmerling i Danmark
 Vidt udbredt i Central/Nordeuropa. Danmark er den nordvestlige gVidt udbredt i Central/Nordeuropa. Danmark er den nordvestlige grræænse nse 
af udbredelsesomraf udbredelsesområådet det 

Arten fandtes i starten af 1900 tallet vidt udbredt i VidArten fandtes i starten af 1900 tallet vidt udbredt i Vidååsystemetsystemet

 Markant tilbagegang tog fart i 1950Markant tilbagegang tog fart i 1950´́erne, merne, mååske endnu tidligereske endnu tidligere

AnsAnsåås i 1960 for udds i 1960 for uddøød i Danmark. Genfundet i Sd i Danmark. Genfundet i Søølsted Mose i 1980.lsted Mose i 1980.

Nyere fund kun i SNyere fund kun i Søølsted Moses kanaler (Sejersblsted Moses kanaler (Sejersbææk) i Vidk) i Vidååsystemet. I      systemet. I      
2003 fandtes16 individer og i 2008 kun 2 trods meget intensiv 2003 fandtes16 individer og i 2008 kun 2 trods meget intensiv 
undersundersøøgelse. Desuden enkelte nyere lodsejerobservationergelse. Desuden enkelte nyere lodsejerobservationer

 Arten er derfor pArten er derfor påå den nationale rden nationale røødliste (kritisk truet). Den er en del af     dliste (kritisk truet). Den er en del af     
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 omrudpegningsgrundlaget for Natura 2000 områådet Sdet Søølsted Mose med lsted Mose med 
omgivelser omgivelser 
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Ny undersNy undersøøgelse i Sgelse i Søølsted Mose okt./nov. lsted Mose okt./nov. 
20112011

 Udbredelse og status i SUdbredelse og status i Søølsted Moselsted Mose
 Generelle habitatkravGenerelle habitatkrav
 Anbefalinger til hvordan arten tilgodeses i Anbefalinger til hvordan arten tilgodeses i 

genopretningen af  Sgenopretningen af  Søølsted Moselsted Mose
 Generelle anbefalingerGenerelle anbefalinger
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UndersUndersøøgelsengelsen i 2011i 2011
ElektrofiskeriElektrofiskeri
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Resultaterne af undersResultaterne af undersøøgelsernegelserne
 Ingen DyndsmerlingerIngen Dyndsmerlinger
 Gedde, Grundling, 9pighund, StrGedde, Grundling, 9pighund, Strøømskalle, Regnlmskalle, Regnløøje og je og ÅÅll
 Vedligeholdelse ikke optimalVedligeholdelse ikke optimal
 Tilgroning problematisk (skygge, bladnedfald)Tilgroning problematisk (skygge, bladnedfald)
 Muligvis predationstryk (Gedder, Muligvis predationstryk (Gedder, åål)l)

Konklusion: Arten er muligvis forsvundet ogKonklusion: Arten er muligvis forsvundet og i bedste i bedste 
fald ekstremt ffald ekstremt fååtalligtallig
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Dyndsmerlingens habitatkravDyndsmerlingens habitatkrav
og forslag til pleje (Nordtyske erfaringer)og forslag til pleje (Nordtyske erfaringer)

Habitatkrav:Habitatkrav:
 Tilslammede, planterrige sommervarme damme og grTilslammede, planterrige sommervarme damme og grøøfterfter
 Adgang til netvAdgang til netvæærk af habitater (sommerrk af habitater (sommer--vinter) vinter) 
 Lavt vand (< 1 m) sLavt vand (< 1 m) sæærligt til yngelrligt til yngel

Vigtigt i moseprojektet:Vigtigt i moseprojektet:
 Sikre passage over nye stryg samt et netvSikre passage over nye stryg samt et netvæærk af forbundne rk af forbundne 

smsmååssøøer og grer og grøøfterfter
 Sikre lys og varme i store dele af Mosen ved at begrSikre lys og varme i store dele af Mosen ved at begræænse kratnse krat
 Skabe nye levesteder ved at indtSkabe nye levesteder ved at indtæænke artens krav i evt. nye nke artens krav i evt. nye 

afskafskæærende kanalerrende kanaler

 MiljMiljøøvenlig grvenlig grøødeskdeskææring og begrring og begræænset oprensningnset oprensning
 OvervOvervåågning af bestandsudviklinggning af bestandsudvikling
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Hvorfor er det gHvorfor er det gåået set såå galt i galt i 
Danmark?Danmark?
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Generelle anbefalingerGenerelle anbefalinger
 EftersEftersøøge arten for endelig konklusion om status ge arten for endelig konklusion om status 

 IvIvæærksrksæætte miljtte miljøøvenlig vedligeholdelse af kanaler nuvenlig vedligeholdelse af kanaler nu

 BekBekææmpelsesfiskeri i 2012 af predatorer (Gedder, mpelsesfiskeri i 2012 af predatorer (Gedder, åål)l)

 Overveje at genindfOverveje at genindføøre arten fra Nordtyskland, hvis den er re arten fra Nordtyskland, hvis den er 
forsvundetforsvundet


