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1. Baggrund
Vores viden om udbredelse, status, valg af levested, adfærd m.v. for de
mindste mårdyr (lækat og brud) i Danmark er mangelfuld For at sikre arters
overlevelse og bevaringsstatus er sådan faktuel viden nødvendig for de forvaltende myndigheder. Den manglende viden om brud og lækat skyldes til
dels, at der ikke er enkle, effektive registreringsmetoder til de to arter, og
dels en manglende interesse for disse to hjemmehørende vildtarter. De seneste oplysninger om de to nævnte arters forekomst og udbredelse stammer
fra Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen 2007) og udbredelseskortene
fremgår af Bilag 2 og Bilag 3. De fleste registreringer i atlasundersøgelsen er
tilfældige observationer indsamlet ved indlevering af dødfundne individer
til konservatorer, museer og Danmarks Miljøundersøgelser, enkelte brude
og lækatte er fanget ved forskellige undersøgelser af småpattedyr. Materialet er indsamlet i en periode på i alt 13 år (1992-2005). Nogle data er således
op til 25 år gamle.
Lækatten blev jagtfredet i 1967 fra 1/3 til 15/6 og totalfredet i 1982. Bruden
blev totalfredet i 1967. Internationalt er Danmark forpligtiget til at beskytte
arterne, da de er optaget på Bern-konventionens liste III. Sidstnævnte betyder at medlemslandene er forpligtiget til at sikre, at der opretholdes levedygtige bestande af disse arter, hvis de forekommer naturligt i de enkelte
lande. Det kan blandt andet ske ved fastsættelse af fredningstider, lokale
forbud mod udnyttelse og regulering af salg og besiddelse. Fredningen synes umiddelbart at yde tilstrækkelig beskyttelse i forhold til forpligtigelserne
ift. Bern-konventionen, men da der ikke foretages en egentlig forvaltning og
overvågning er vores viden ikke på nogen måde tilstrækkelig til at sikre
sunde bestande af disse to naturligt hjemmehørende arter i Danmark.
Ifølge Den Danske Rødliste (http://bios.au.dk/videnudveksling/tilmyndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/) er bestandsstørrelsen
og -udviklingen for brud og lækat ikke kendt, men arterne vurderes endnu at
være udbredt i Danmark. Arterne blev vurderet som ikke-truede (Least Concern). Men de to arters levesteder er formentlig i tilbagegang og bestandene i
stigende grad fragmenterede i de intensivt udnyttede danske landskaber.
Rødlistevurderingen fra 2010 er alene foretaget ud fra udbredelseskortene
indsamlet ifm. Dansk Pattedyratlas. Udbredelsesdata alene er ikke et tilstrækkeligt grundlag for at foretage en præcis vurdering af en arts status og
at forvalte den ud fra. En fortsat stor udbredelse kan dække over store tilbagegange i bestande som det fx er set for hare og ilder, der trods en markant
tilbagegang i bestandsstørrelsen vurderet ud fra jagtudbyttet siden
1960’erne, fortsat er vidt udbredt og forekommer i næsten alle 10x10 kmkvadrater og kommuner (Baagøe & Jensen 2007, Christensen m.fl. 2013, Elmeros m.fl. 2015a).
Selvom brud og lækat er dagaktive er de vanskelige at observere og dermed
at registrere på systematisk vis. Formentlig er bestandstætheden i de intensivt udnyttede danske landskaber også meget lav. Omfanget af trafikdrab på
lækat og brud er ukendt. Andre typiske dødsårsager for de indleverede
brude og lækatte er fangst i muldvarpe- og rottefælder og ihjelbidt af kat.
Betydningen af disse negative påvirkningsfaktorer på bestandsstatus for de
to arter er der ingen viden om.
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Både brud og lækat lever specifikt af smågnavere og er derfor afhængige af
at disse fødeemner findes i stabile forekomster (Elmeros 2006, King & Powell 2007). Siden rødlistevurderingen er det påvist, at over 95% af brude og
lækatte i Danmark har rotte- og musegift (antikoagulante rodenticider) i sig
(Elmeros m.fl. 2011). Femten procent af brude og lækatte var koncentrationen af rodenticid høj nok til at dræbe mårdyrene og dødfundne brude og
lækatte havde højere rodenticidkoncentrationer end trafikdræbte, fældefangne og præderede individer. Desuden var der sammenhæng mellem
koncentrationen af rodenticider og dyrenes kropskondition, jo højere koncentrationer, jo dårligere kropskondition. Den systematiske brug af rodenticider til bekæmpelse af rotter og mus ved bygninger kan forklare den ekstremt udbredte og høje sekundære eksponering af brud og lækat og andre
mårdyr i Danmark (Elmeros m.fl. 2015b).
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Aqua Akvarium og Dyrepark
(AQUA), Silkeborg samt Aarhus Universitet, Institut for Bioscience (AU) har
med økonomisk støtte fra Naturstyrelsen gennemført et pilotprojekt til afprøvning af metoder (sportunneler og indsamling af dødfundne dyr) der
evt. kunne anvendes til fremtidig overvågning af brud og lækat og frivilliges
bidrag til dette.
Projektet følger ’citizen science konceptet’, hvor feltarbejdet udføres af frivillige, ’uddannet’ af DN. AQUA har bidraget med fremstilling af en specifik
type ’sportunneler’ og deltaget i opstartsmøder for de frivillige. AU har udført behandling og analyse af det indsamlede materiale samt deltaget i opstartsmøder for de frivillige.
Parallelt med involvering af de frivillige til feltregistrering af brud og lækat
har DN suppleret AU’s indsamlinger af dødfundne mårdyr. De frivillige
samt DN’s øvrige medlemmer blev opfordret til at indsamle dødfundne individer af alle arter af mårdyr. De dødfundne dyr er indsendt til AU og efterfølgende anvendt til forskellige undersøgelser af de små mårdyrs levevis.

2. Materiale og metode
Indledningsvis blev der afholdt 3 opstartsmøder med de involverede frivillige. Første møde blev afholdt den 23. marts 2015 på AQUA, Silkeborg, andet møde den 25. marts 2015 på Formidlingscenter St. Fugledegård, Vestsjælland og det tredje møde den 15. april 2015 på Brandts Klædefabrik,
Odense. På møderne blev de frivillige introduceret til det forestående pilotprojekt, det fornødne materiale, herunder hæftet ’Danmarks små mårdyr’
(Asferg & Madsen 2000) blev udleveret, og der blev diskuteret de udfordringer, der er ved sådanne projekter. Engagementet og spørgelysten hos de
fremmødte var ved alle møder meget stor.
Forekomsten af brud og lækat registreres vha. to forskellige tunneltyper (Figur 1): en firkantet (fremstillet og vidt anvendt i bl.a. New Zealand med flg.
mål: 49x10,5x10,5 cm) og en rund (fremstillet af nedløbsrør på AQUA med
flg. mål: 40x7cm) efter en model som er anvendt i Holland til at registrere
brud og lækat.
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Figur 1. De to forskellige tunneltyper (firkantet og rund) som er
anvendt i projektet. I bunden af
hver sportunnel er der placeret
en masonitplade med et ark hvidt
papir. Midt på arket findes et
område som er sværtet med sort
blæk. Når dyrene passerer igennem tunnelerne, vil de afsætte
fodaftryk, der kan bestemmes til
art eller artsgruppe.

Begge tunneltyper er lavet af plastik. I bunden er der placeret en masonitplade med et ark hvidt papir. Midt på arket findes et område som er sværtet
med sort blæk. Når dyr passerer igennem tunnelerne, vil de afsætte fodaftryk, der kan bestemmes til art eller artsgruppe. Der blev udleveret 5 firkantede sportunneler og 5 runde sportunneler til hver deltager.
Sportunnelerne blev opstillet på forskellige steder, hvor aktiviteten af brud
og lækat formodes at være høj, dvs. steder med en vedvarende, tæt bundvegetation og gode skjulemuligheder i kanten af enge og tørre græsarealer
med høj vegetation, brede skovbryn, lysninger i skov, brede vandløbsbrinker (oppe på det tørre) og brede læhegn.
Sportunnelerne blev sat ned i/under vegetationen, ved rødder, stammer, grene og kvasbunker på jorden, langs sten og brændestabler og lign. (Figur 2).
Sportunneler blev valgt som registreringsmetode, da de er meget billige i
anskaffelse og drift sammenlignet med fx vildtkameraer og levende fangster.
Med vildtkameraer er der desuden problemer med at de sjældent er egnede
til at tage fotos af så små dyr nede i vegetationen. Brug af levende fangstfælder vil være meget omkostningstungt, da fælderne skal tilses to gange i
døgnet, og sammenholdt med at de to arter let stresses i fælderne blev denne
metode fravalgt.
Sportunnelerne blev opstillet så de var beskyttet mod oversvømmelser og
vindpåvirkning i to linjer med fem sportunneler i hver henholdsvis runde og
firkantede med 20-30 m mellem hver tunnel. For lettere at kunne genfinde
tunnelerne blev de i nogle tilfælde markeret med en afmærkning. Sportunnelerne stod ude i ca. 10 dage, papiret blev skiftet, og de stilles op igen gerne
på en ny lokalitet i 10 dage. Dette blev gennemført i to perioder: forår/sommer (ultimo marts-ultimo juli) og sommer/efterår (august-oktober).
Der er således mulighed for i alt 8 fangstperioder for hver enkelt sportunnel.
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Figur 2. Et eksempel på placering af 2 linjer med 5 sportunneler (henholdsvis 5 runde og 5 firkantede) i hver med 20-30 m’s
mellemrum i et område ved Kalø Gods, Djursland. Sportunnelerne skal sættes godt ned i vegetationen som vist på billedet
til højre.

De indsamlede registreringer blev af de enkelte deltagere indskrevet på et udleveret registreringsark (Bilag 1) og ved pilotprojektets afslutning samlet indsendt sammen med de anvendte papirstrimler til DN og herfra videre til AU.

3. Resultater
I alt 85 frivillige deltog i de tre opstartsmøder. Ved projektets afslutning
havde 51 personer indsendt oplysninger (registreringsark + papirstrimler)
fra deres opsatte sportunneler (Tabel 1). Antallet af frivillige er formentlig
større, idet nogle indrapporteringer ikke er angivet med personidentifikation. For 70 af de udsatte sportunneler var der ikke medsendt papirstrimler,
men kun registreringsskema.
Tabel 1. Oversigt over de indsamlede registreringer indsendt af de frivillige ved pilotprojektets afslutning fra forår og efterår
2015.
Antal frivillige med indsendte oplysninger

> 51 (forklaring se tekst)

Antal opsatte sportunneler

1357

Antal firkantede sportunneler

702

Antal runde sportunneler

645

Antal sportunneler uden typeangivelse

10

Antal aktive døgn med sportunneler (registreringsdøgn)

14.055 (forklaring se tekst)

Antal registrerede lækat + brud

4

Antal registrerede amerikansk mink + ilder

6

Antal sportunneler med registrering af smågnavere

831

Antal sportunneler med registrering af andet (kat, padder og fugle)

76

Antal sportunneler med registrering af sneglegnav

297 (mellem 10 % og 100 % af papirstrimlen var ædt)

Oversigt over alle indsamlede registreringer fremgår af Tabel 1. I alt 1357
opsatte sportunneler har været aktive i i alt 14.055 døgn: 702 firkantede og
645 runde. 10 registreringsskemaer indeholdt ikke angivelse af sportunneltype. Dækningsgraden af fælder samt angivelse af de lokaliteter med registreringer af lækat/brud og amerikansk mink/ilder fremgår af figur 3a & 3b.
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Figur 3a & 3b. Dækningsgraden
af sportunneler (angivet med
lysgrøn) samt angivelse af de
lokaliteter med registreringer af
lækat/brud og amerikansk
mink/ilder (angivet med mørk
grøn).
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Der blev registreret brude/lækat (Bilag 6, 7,8 & 9) i både forårs- og efterårsperioden. Brud/lækat kan ikke altid bestemmes ud fra fodspor, da der er et
overlap i størrelsen af sporene mellem de to arter. Vurderet ud fra størrelsen
af fodsporene blev der registreret tre brude og én lækat. Brudene blev registreret i firkantede og runde sportunneler, lækatten i en firkantet. Levestedet
angives for to af individerne som buskads/småbiotop og skovbryn. Brud og
lækat blev registreret fra følgende områder: Nykøbing Falster, Ørbæk på
Fyn og Varde.
Desuden blev der registreret spor fra seks amerikansk mink/ilder (Bilag 4, 5 &
10) i firkantede sportunneler i forårsperioden og efterårsperioden. Spor fra
amerikansk mink og ilder kan ikke umiddelbart skelnes fra hinanden. Levestedet angives som vandløbsbrink, jernbanespor, græsmark og læhegn samt buskads/småbiotop - skovbryn. Amerikansk mink/ilder blev registreret i Randbøl i Jylland, Frederiksværk, Hundested samt Fåborg og Vissenbjerg på Fyn.
Flere frivillige oplyser at de på trods af, at have set flere brude og lækatte i
områder med opstillede sportunneler registrerede de ikke dyr i disse.
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Smågnavere blev måske ikke så overraskende registreret i 831 tilfælde ud af
de 1357 sportunneler og tilsvarende blev kat, padder eller fugle registreret i
samlet 76 tilfælde. Se fx stor vandsalamander på bilag 12.
Sneglegnav blev registreret i 297 tilfælde, hvor mellem 10 % og 100 % af
overfladen på papirstrimlen var ædt (se evt. bilag 8). Dette betød, at det i
større eller mindre grad var umuligt at identificere sporaftryk på de pågældende papirstrimler.

4. Sammenligning med tilsvarende undersøgelser
I forbindelse med et specialeprojekt ved AU og Københavns Universitet i 2014
blev der opsat 184 sportunneler af den firkantede type (Tabel 2). Sportunnelerne blev opsat i fire forskellige naturområder i hver sæson over et år. Samlet
blev der i denne periode registreret fem lækat/brud (Fehrmann 2016).
Ligeledes ved AU blev der i forbindelse med et forskningsprojekt for Miljøstyrelsen opsat hhv. 147 og 149 levende fangstfælder til fangst af smågnavere i to områder med høj urtevegetation, krat og ung skov (Elmeros m.fl.
2015b). Over fire fangstuger i hvert område blev der fanget i alt tre brude
som bifangst.
Tabel 2. Sammenligning mellem indsamlede registreringer fra tre forskellige undersøgelser foretaget ved AU, hvor der har
været anvendt firkantede og runde sportunneler samt levende fangstfælder.
Projektarbejde 2014

Rodenticidprojekt 2012

Nærværende pilotprojekt

(firkantede sportunneler) (levende fangstfælder) (firkantede + runde sportunneler)
Antal opsatte sportunneler/fælder

184

147/149

1.357

Antal registrerings-/fældedøgn

592

4.768

14.055

Antal registrerede lækat + brud

5

3

4

Antal registrerede am. mink + ilder

1

-

6

Set i forhold til ’fangstindsatsen’ i de nævnte projekter er antallet af registrerede individer væsentligt mindre i nærværende pilotprojekt end i de øvrige to
projekter. Det skyldes sikkert at nogle af sportunnelerne har været sat op i
mindre egnede habitater og landskaber. Det er også umiddelbart svært at få et
entydigt indtryk af stedet, hvor de opsatte sportunneler blev placeret. Dette
skyldes at de angivne steder for placeringen af transektet eller den enkelte
sportunnel ikke blev registeret entydigt, men inkluderer flere forskellige naturtyper fx overdrev/skovlysning/læhegn, buskads/småbiotop/vandløbsbrink eller skovbryn/andet/mergelgrav.
Fangstindsatsen er meget stor i forhold til det ’fangstudbytte’ det resulterer i
for de to små mårdyr. For rodenticidprojektet var formålet ikke at registrere
lækat og brud, men det var en lille sidegevinst hertil. Musefældernes og
indgangshullets størrelse har formentligt virket begrænsende på lækattes
adgang. Ilder og amerikansk mink kan ikke gå i de anvendte fælder.

5. Indsamling af trafikdræbte mårdyr
Indsamling af dødfundne herunder trafikdræbte dyr kan give oplysninger,
der kan supplere kendskabet til levevis, bestandsdynamik og udbredelse af
de små mårdyr, og give indikationer om typer af lokaliteter hvor arterne forekommer.. Helbredstilstanden, fragmentering og evt. sekundære forgiftninger med f.eks. rodenticider vil også kunne undersøges.
9

I 2014 og 2015 har AU modtaget 15 brude og 33 lækatte samt 123 andre små
mårdyr. som er fundet døde siden 2010. Af disse er hhv. 14 og 32 indleveret
via konservatorer, Naturhistorisk Museum i Aarhus og ansatte på AU. De to
sidste er modtaget fra observatører, som kender til AU’s indsamling af
mårdyr via forskellige naturhjemmesider og projektsamarbejder. I 2016 har
AU foreløbigt modtaget ni mårdyr via DN (tre osv. brude, 2 lækatte, 3 ildere
og 1 husmår). De er fundet meget spredt på Sjælland og i Jylland.

6. Diskussion og konklusion
For at sikre arters overlevelse og bestandenes status i Danmark er faktuel viden nødvendig for de forvaltende myndigheder. De seneste oplysninger om
de to nævnte arters forekomst og udbredelse stammer fra Dansk Pattedyratlas
(Baagøe & Jensen 2007). Disse data er indsamlet i en periode på i alt 13 år og
helt tilbage fra begyndelsen 1992. De ’nyeste’ data om disse to arter er således
op til 25 år gamle og uanvendelige i et nutidigt forvaltningsperspektiv.
51 frivillige ud af 85 deltagere i introduktionsmøderne indrapporterede data
ved afslutningen af projektet. Forklaringen på frafaldet af ca. 40% af de interesserede deltagere kan være, at introduktionsmøderne måske ikke inspirerede til deltagelse eller ved manglende registreringer i projektperioden synes indrapporteringen at være overflødig.
I Elmeros m.fl. (2015a) er forskellige overvågningsmetoder vurderet i forhold til statusvurdering og overvågning af ilder og skovmår iht. Habitatdirektivet. Der er i denne forbindelse indsamlet citizen science-observationer
fra en række hjemmesider (fugleognatur.dk, DOF-basen, Danmarks Naturfredningsforening), spørgebreve til jægere og fund og indlevering af skovmårer og ildere til konservatorer og AU. Hovedparten af disse data er i sagens natur tilfældigt indsamlede. Feltobservationerne er som regel ikke dokumenterede eller kvalitetssikrede, og vil derfor kun i meget begrænset omfang kunne anvendes til overvågning af bestandene og afspejler i stor grad
fordelingen af engagerede observatører. Udbredelsen og forekomsten af
dødfundne skovmårer og ildere afspejler primært fordelingen af konservatorer, der udstopper danske dyr (Elmeros m.fl. 2015a). De få mårdyr, der er
indleveret i forbindelse med dette projekt, giver ikke et fyldestgørende billede af arternes udbredelse, men de vil indgå i senere undersøgelser af arternes biologi.
Forventningen fra DN om ca. 16.000 aktive døgn med sportunneler (registreringsdøgn) blev næsten nået med godt 14.000. Men baseret på de erfaringer
som er indsamlet bl.a. ved nærværende projekt kan det foreslås, at følgende
overvejes fremadrettet:
 Kommunikationen med de frivillige gennem projektperioden kan formentlig optimeres.
 Placeringen af sportunnelerne i landskabet er uden tvivl meget afgørende
for ’fangstsuccessen’, både valg af studieområde i forhold til landskabssammensætningen og den præcise placering af transekterne og de enkelte sportunneller. Vejledningen til de frivillige ved introduktionsmøderne
bør i højere grad fokusere på dette.
 Placeringen af sportunnelerne skal systematiseres og stratificeres, hvis en
effektiv overvågning af små mårdyr skal gennemføres med et begrænset
antal frivillige.
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 Levestedsangivelsen for sportunnel placering bør præciseres og/eller
angives med koordinater (f.eks. GPS koordinater), så omkringliggende
habitat og landskab efterfølgende kan klassificeres systematisk og entydigt.
 Diameteren på de runde sportunneler bør øges for at gøre disse mere egnede for såvel lækat som brud.
 Mængden af blæk på papirstrimlen er afgørende for sporaftrykkenes tydelighed efterfølgende. I en del tilfælde blev det ved gennemgang af
strimlerne konstateret, at der tilsyneladende havde været så meget blæk
på midterstykket, at det flød ud på papirstrimlen, eller at de afsatte fodaftryk var udflydende og dermed ikke kunne identificeres.
 Det frarådes, at der eksperimenteres med ’lokkemad’ i sportunnelerne,
idet sneglegnav allerede er en stor udfordring såvel forår og efterår. Men
’minkurin’ eller lignende duftstof kunne dog være en mulighed.
Samlet konkluderes det, at anvendelsen af sportunneler ikke umiddelbart
vurderes at være en anvendelig metode til fremtidig overvågning af de små
mårdyr: lækat og brud.
I stedet anbefales det at anvende ’vildtkameraer’ som metode jf. Alistair S.
Glen, pers. medd.). I New Zealand er der foretaget studier af vildtkameraers
effektivitet bl.a. sammenlignet med fælder (Glen m.fl. 2013; Glen m.fl. 2014).
Konklusionen er, at vildtkameraer er anvendelige til at overvåge den relative tæthed af arter som katte og pindsvin. Detektionsraten for lækat var dog
lav og yderligere test bør gennemføres i områder med en højere tæthed af
lækat. Det er vigtigt at opstillingen af og indstillingen på kameraerne er optimeret til at registrere små pattedyrarter for at det er en effektiv metode
med sammenlignelige resultater fra sted til sted.
Rent teknisk er vildtkameraer efterhånden af en rigtig god kvalitet og kan
købes til en forholdsvis lav pris. Den frivillige vil få et hurtigere og lettere
værktøj i forhold til identifikation af dyrene. Data kan indsamles og fremsendes elektronisk fra SD card/e-mail. Vildtkameraet vil også give flere
’sidegevinster’ i forhold til registrering af andre vilde dyr på parcellen/levestedet.

7. Referencer:
Asferg T & Madsen AB (2000): Danmarks små mårdyr. - Natur og Museum
39. årg. nr. 4. Naturhistorisk Museum, Århus. 35 sider.
Baagøe H & Jensen T (2007): Dansk Pattedyratlas. - Gyldendals. 392. sider
Christensen TK, Asferg T, Madsen AB, Kahlert, J, Clausen P, Laursen, K,
Sunde P, Haugaard, L (2013): Jagttidsrevision 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 108 s. - Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66.
http://dce2.au.dk/pub/SR66.pdf
Elmeros M (2006): Food habits of stoats Mustela ermine and weasels Mustela
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Bilag 1

REGISTRERING AF BRUD/LÆKAT I PROJEKT ’DE SMÅ MÅRDYR’ a
Tunneltype: Firkantet (

) eller Rund (

)

Lokalitet:
Observatør:
Adresse:
Startdato:

Slutdato:

Levestedstype (sæt kryds)
Eng: ☐

Buskads/småbiotop: ☐

Overdrev: ☐

Vandløbsbrink: ☐

Skovbryn: ☐

Læhegn: ☐

Skovlysning: ☐

Stendige: ☐

- skovtype: Nål ☐ Løv ☐ Blandet☐

Andet (skriv):

Spor fra brud/lækat (

)

Spor fra mus/spidsmus ( )
Spor fra andet (skriv hvilket):

Bemærkninger ( fx om snegle har ædt dele af arket)

a Udfyld et skema for hver linje med 5 tunneler og periode og send det sammen med papirarkene og kortudsnit. Skriv lokalitet
og startdato på kanten af arket.
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Bilag 2

Udbredelse af brud i Danmark 1992-2005 og angivet i 10 x 10 km UTM-kvadrater (efter Baagøe & Jensen 2007).
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Bilag 3

Udbredelse af lækat i Danmark 1992-2005 og angivet i 10 x 10 km UTM-kvadrater (efter Baagøe & Jensen 2007).
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Bilag 4

Fodaftryk af amerikansk mink/ilder fra firkantet sportunnel opstillet ved vandløbsbrink nær Randbøl, Jylland (Løbenr. 12 + 13).
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Bilag 5

Fodaftryk af amerikansk mink/ilder og smågnavere fra firkantet sportunnel opstillet ved jernbanespor nær Frederikshavn (Løbenr. 591).
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Bilag 6

Fodaftryk af brud fra rund sportunnel opstillet ved skov/åben slette nær Nykøbing Falster (Løbenr. 700).
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Bilag 7

Fodaftryk af brud fra rund sportunnel opstillet ved buskads/småbiotop nær Ørbæk, Fyn (Løbenr. 730).

19

Bilag 8

Fodaftryk af brud fra firkantet sportunnel opstillet ved skovbryn ved Varde, Jylland (Løbenr. 756). Bemærk ekskrementer efter
snegle (tv) og kraftig ’sneglegnav’ primært til højre, men også til venstre på papirstrimlen.
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Bilag 9

Fodaftryk af lækat og smågnavere fra firkantet sportunnel opstillet ved vandløb/stendige nær Nykøbing Falster.
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Bilag 10

Fodaftryk af amerikansk mink/ilder fra firkantet sportunnel opstillet ved græsmark ved Hundested, Sjælland (Løbenr. 959).
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Bilag 11

Fodaftryk af amerikansk mink/ilder fra firkantet sportunnel opstillet ved læhegn ved Fåborg, Fyn (Løbenr. 1121).
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Bilag 12

Fodaftryk til venstre af stor vandsalamander fra firkantet sportunnel opstillet ved jorddige ved Vissenbjerg, Fyn (Løbenr. 1337).
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