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Af Dansk Pattedyratlas fremgår det, at
brandmusen har en stor og fast bestand
på Lolland og Falster, og at den i atlasundersøgelsesperioden 2000-2005 ikke
er fundet i Jylland (Hansen & Jensen
2007). Da den endvidere er forsvundet
fra store områder i Sydslesvig og Holsten,
formodede man, at brandmus var uddød
i Jylland.

meddelelse om yderligere observationer af
brandmus fra selve landsbyen filskov, idet
en kat havde hjembragt et eksemplar, som
desværre ikke blev indleveret. på baggrund
af disse fund iværksatte Naturhistorisk Museum i efteråret 2011 en række fældefangster i og omkring filskov, ligesom offentligheden efterfølgende blev bedt om at være
opmærksom på mus med sort rygstribe.

I Dansk Pattedyratlas beskrives imidlertid også en række sporadiske jyske fund
af arten, bl.a. fra Ribe i begyndelsen af
1900-tallet, samt i Kolding og mellem
Kolding og Fredericia (Degerbøl 1949).
Lignende sporadiske fund er i undersøgelsesperioden gjort på Fejø, Femø og
Sjælland. Tidligere fund omfatter dyr
fra Rønne (Bornholm), ved Lejre (ml.
Holbæk og Roskilde) og Trørød (nær
Vedbæk). Dette fundmønster kunne således godt tyde på en pletvis udbredelse
i landet, og en forekomst i Jylland kunne
derfor ikke udelukkes.

MateRiale Og MetOdeR
fældefangsterne blev i perioden 02.-08. oktober 2011 foretaget i og omkring filskov
inden for en radius af 16 km fra det første
indrapporterede fundsted. fældetransekter
med hver 10 Ugglan lemming levendefangende fælder blev opsat i haver, langs hegn,
langs skovbryn og i en mindre byskov. fælderne blev foret med hø og lokkemaden var
friske æblestykker og valset havre. de første
10 brandmus blev bragt hjem til museet,
alle andre mus blev sluppet fri igen. de, der
blev sluppet ud, fik pelsklip, så de kunne
genkendes, hvis de gik i en fælde igen. Musene blev kønsbestemt, deres funktionelle
stadie (juvenil, subadult, adult) og deres
reproduktive stadie blev bestemt, og de blev
vejet ved første fangst. efterfølgende
( 22.-23. oktober 2011) blev der i et udvidet
område opsat 11 transekter med hver fem
fælder. i første periode anvendtes 400 fældedøgn og i anden periode 55 fældedøgn.
da fangsternes antal var gjort op, udsendte
Naturhistorisk Museum en pressemed-

alligevel var det overraskende, at Naturhistorisk Museum i juli 2009 modtog et
trafikdræbt eksemplar fundet af kaj Mikkelsen i nærheden af filskov (mellem
grindsted og brande). det pågældende dyr
lå ved en vej, der gennemskærer et fladt
landbrugslandskab med få levende hegn og
ret kort afstand til nærmeste bebyggelse. i
april 2010 fik museet fra pia herlufsen en

New northwestern patch of Striped field mouse (Apodemus agrarius) found in
Jutland, Denmark
The striped field mouse is found in southern danish islands in large, permanent
populations, but has not been recorded on the peninsula of Jutland for the last 100
years. however, in 2009 and 2010 local people in Central Jutland found specimens
of striped field mouse (c. 30 km WNW of vejle) and, accordingly, a small rodent
capture program was initiated in this area. With an effort of 6 capture days and 455
trapdays, a total of 48 individual striped field mice were captured, comprising 29 % of
the total small mammal catch. This capture success is roughly equivalent to captures
performed on the island of lolland, where striped field mouse is abundant, indicating
a viable population. Catches were succesful within a c. 11 km x 11 km (e-W and N-S,
resp.) area around the town filskov. The distance to the nearest known populations
in germany is approximately 200 kilometres. The origin of this population of striped
field mouse is discussed in relation to possible colonisation means, especially human
transportation.
key words: Striped field mouse, apodemus agrarius, distribution, colonisation.

delelse, der blev bragt i mange medier (tv,
radio, dags- og lokalpresse).
ReSUltateR
fangsterne demonstrerede med al ønskelig
tydelighed, at der findes brandmus i Jylland. i alt blev der fanget 62 brandmus,
hvoraf 14 var genfangster, på de 400
fældedøgn. figur 1 viser kort over fangststederne, der i maksimal øst/vest og nord/
syd-udbredelse, udspænder et ca.11km x
11km kvadrat. desuden blev der fanget 28
halsbåndmus, 11 dværgmus, 78 Rødmus,
2 almindelig Markmus, 1 Sydmarkmus og
29 almindelig Spidsmus. Selv om fordelingen i fangster ikke nødvendigvis afspejler
fordeling i populationsstørrelser, viser tabel
1 at brandmus var en af de dominerende
småpattedyrarter i området.
andelen af brandmus (29%) ud af totalfangsten er helt på højde med resultater fra
lolland i efteråret 2003, hvor brandmus
under pattedyratlasprojektet i gennemsnit
udgjorde 27% af totalfangsterne (t. S. hansen upubl.).
i den efterfølgende undersøgelse, længere
borte fra filskov, blev der kun fanget en
brandmus tæt ved blåhøj (nordligste fund
på fig. 1). desuden fangedes 2 Skovmus
(apodemus sylvaticus), 2 halsbåndmus, 1
dværgmus, 21 Rødmus og 2 almindelig
Spidsmus.
brandmusene blev fanget i følgende habitater: stor fuglevoliere, vejkant med få
seljerøn, tæt syrenhegn, udkant af bredt
løvtræshegn, lysning i den lille byskov,
vejrabat ind til minkfarm (højt græs), lille
eng mellem skov og hjulspor, højt græs ved
trådhegn mellem vej og skov, skovkant ved
mose samt grøft ved landevej. figur 2 viser
et typisk fangststed.
efter offentligheden var blevet gjort opmærksom på fangsterne af det ”uddøde”
dyr, fremkom en række observationer af
mus med sort rygstribe, men alle var dog
uden belæg, dvs. hverken dyr eller foto. de
fleste af henvendelserne var fra nærområdet af filskov, men der var også oplysnin-
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fig. 1 kort med positive fangststeder med
brandmus i filskov-området. koordinater
mellem 55o46´20.79” og 55o52´29.07”, N;
8o57´24.27” og 9o3´24.23” e.
© OpenStreetMap-bidragydere, CC-by-Sa
map indicating capture points of striped
field mice around Filskov, Central Jutland.
Coordinates as above.

fig. 2: en af forfatterne (CvS) røgter
Ugglan levendefangst-fælder på en af lokaliteterne nær filskov, hvor der blev fanget
brandmus. typisk for fundstederne er
området almindeligt dansk landbrugsland.
foto: Thomas Secher Jensen.
One of the authors checking small mammal
live traps at one of the sites near the town
Filskov, where striped field mouse was captured. typical of striped field mouse capture
sites, the area comprises intensively cultivated farmland.
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tabel 1. fangster af småpattedyr i filskov-området, Midtjylland.
number of small mammals captured during 400 trapdays in the Filskov area, Central Jutland.
art
Species

Nye mus (new individuals)
Ukendt
unknown sex

# hanner
# males

# hunner
# Females

# genfangster
# Recaptures

# total

brandmus

apodemus agrarius

3

28

17

14

62

halsbåndsmus

apodemus flavicollis

0

11

13

4

28

Rødmus

myodes glareolus

1

20

23

34

78

almindelig markmus microtus agrestis

0

1

1

0

2

Sydmarkmus

microtus arvalis

0

0

1

0

1

dværgmus

micromys minutus

1

1

8

1

11

almindelig spidsmus Sorex araneus

29

0

0

0

29

total

34

61

63

53

211

ger fra bl. a. kolding, grindsted og give.
desuden var der oplysning om observationer fra Midtsjælland og langeland.
diSkUSSiON
brandmus er en østlig-kontinental art med
en udbredelse, der strækker sig fra finland
i nord, tyskland i vest, over Centraleuropa
og Rusland videre til Mongoliet og kina
(gliwicz & krystufek 1999). danmark
ligger altså i det nordvestligste hjørne af
udbredelsesområdet. arter, der befinder
sig yderst i udbredelsesområder, har ofte
en forekomst, der er spredt, og grænsen for
udbredelsen flytter sig ofte over tid. det er
derfor i sig selv ikke underligt, at vi finder
en meget pletvis udbredelse af brandmus i
danmark.
bestanden af brandmus omkring filskov
kan meget vel være en naturlig del af en
pletvis udbredelse, og den kan have været
overset indtil nu. i undersøgelsesperioden for pattedyratlas blev der foretaget
fangster af småpattedyr overalt i landet
ved hjælp af et korps af frivillige personer.
imidlertid var filskov-kvadratet et af de
kvadrater, der ikke blev undersøgt, hvorimod 6 ud af 8 nabokvadrater blev undersøgt. forekomsten kan altså være faldet
mellem ”maskerne” i undersøgelsen, og
der er i øvrigt ingen garanti for, at man
i et atlaskvadrat finder alle de arter, der
søges efter.

Man ved ikke meget om brandmusens indvandring her til landet. danmark var indtil
for ca. 10.000 år siden også landfast med
tyskland via Sydhavsøerne, og teoretisk
set kan brandmusen på det tidspunkt være
indvandret til disse. Men det er ikke sandsynligt, da naturtypen på det tidspunkt var
en åben birke-fyrreskov, hvilket ikke passer
til brandmusens nutidige habitatpræference. aaris Sørensen (2007) formoder, at
arten først med indførelse af agerbrug for
ca. 2.500 år siden er kommet hertil, men
arkæologiske fund er ikke gjort. brandmus
betragtes altså som en sen indvandrer til
danmark.
Spredning ved hjælp af mennesket i nyere
tid er imidlertid en anden mulig forklaring.
bestandene af brandmus på lolland-falster
er tæt knyttet til landbruget, i en sådan
grad at brandmus er frygtede smittebærere
for kvægsygdommen kalvekastningsfeber
(bang 1969; lund 1991). Spredning af dyr
som brandmus vil typisk tidligere kunne
være sket gennem transporter med landbrugsprodukter, hø, kvægtransporter og
husgeråd.
Omstændighederne for fundene i Midtjylland minder på en måde om forhold på
lolland-falster: begge steder er der inden
for de seneste par hundrede år sket indvandring af en samlet befolkningsgruppe
fra sydlige områder, hvor brandmus findes.

det drejer sig om såkaldte ”roepolakker”
til lolland-falster og ”kartoffeltyskere” til
Midtjylland. begge befolkningsgrupper
kom fra landbrugsområder og medbragte
produkter derfra. brandmus kunne være
kommet med dem.
en alternativ hypotese er, at brandmus
først for relativ nyligt er kommet til filskov-området. Men for et dyr på størrelse
med brandmusen og med et meget begrænset eget spredningspotentiale opstår
nye bestande ikke så let. Spredning må
dog i vores tid formodes at kunne ske med
campingvogne, trailere mv. en vis grønsagsdyrkning finder sted i nærheden, og en
dyrehandel og en minkfarm ligger centralt
i området.
afstanden fra fundene omkring filskov
til de nærmeste kendte tyske fundsteder
ved kiel (borkenhagen 2011) er ca. 200
kilometer, men man kan - jf. dette overraskende fund - ikke udelukke, at der både
i tyskland og i danmark kan være oversete
populationer, hvorfra spredning til filskovområdet kan være sket.
dNa-analyser vil måske kunne kaste lys
over de danske brandmus´ slægtsskabsforhold og derigennem belyse indvandringsmåden.
Med fundene af brandmus i filskovområdet kan det konstateres, at der nu er to
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fig. 3: brandmus i terrarium. Store ører og lang hale viser slægtsskabet med
halsbåndmus. halen er dog, i modsætning til birkemusens, lidt kortere end
kroppen. fotos: kent Olsen.
Striped field mouse in terrarium. like other apodemus species, the striped field
mouse has large ears and a long tail. The tail of birch mouse (Sicista betulina) is
longer relative to the body length.
musearter med sort rygstribe i det sydlige
Jylland: brandmus og birkemus. Sidstnævnte er siden indsamlingerne til dansk
pattedyratlas (Jensen & Møller 2007) observeret i flere sydjyske kvadrater (Møller 2007
og upubl.). Observationer af mus med sort
rygstribe er således ikke længere i sig selv
en diagnostisk karakter i området, men må
suppleres med observationer af kropsstørrelse og halens længde i forhold til kropslængde. brandmus har en hale, der er lidt
kortere end kroppen, medens den mindre
art, birkemus har en hale, der er betydeligt
længere end kroppen.
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kommende arrangenemter
20. Marts kl. 19.00.
Naturen i den danske sangskat - foredrag v/ Naturvejleder Morten d.d. hansen. Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers allé 210, Universitetsparken, aarhus
17. april kl. 19.00.
Naturforedrag v/ Naturvejleder Jakob konnerup om lille vildmose med fokus på de store pattedyr. Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers
allé 210, Universitetsparken, aarhus
15. Maj kl. 19.00 - 21.00.
Naturtur langs Simmersted å v/ biolog per egge Rasmussen. Mødested: aalestrup efterskole, borgergade 41, 9620 aalestrup
24. Maj kl. 19.00 - 21.00.
Orkideer i Staksrode Skov ved vejle fjord v/ biolog peter Wind. Mødested: p-pladsen ved Staksrode Skov, Stouby
yderligere oplysninger på www.jydsknaturhistorisk.dk
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