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De fleste danske pattedyr kan man 
fra tid til anden se i byen, men pat-
tedyr som fx ræv, husmår, rotte,
halsbåndmus og pindsvin har lige-
frem tilpasset sig livet tæt på men-
nesker og deres boliger. Nogle af disse 
pattedyr har levet tæt på mennesker 
siden slutningen af bronzealderen, 
mens andre først har koloniseret 
bymiljøet indenfor de seneste år. Ved 
at se på fællesnævnerne for de patte-
dyr, der har etableret sig i bymiljøet, 
ikke bare i Danmark men også andre 
steder i verden, vil flere potentielle 
„by-pattedyr“ i fremtidens danske 
byer blive foreslået. Foredraget in-
deholder desuden en oversigt over 
forskellige muligheder for registrering 
af pattedyr i byen. 

En lang række pattedyr har efter-
hånden tilpasset sig li vet i større 
byer. Nogle af disse pattedyr har 
levet tæt ved menneskets boliger i 
årtusinder. Det gælder fx Husmus 
Mus musculus, Brun- og Sort Rotte 
(hhv. Rattus norvegicus og Rattus 
rattus) formentlig også Pindsvin 
Erinaceus europaeus. Endvidere er 
Husmår Martes foina, Ræv Vulpes 
vulpes, Hare Lepus europaeus, Rådyr 
Capreolus capreolus, Egern Sciurus 
vulgaris og Halsbåndmus Apodemus 
flavicollis tiltaget i antal i byerne 
gennem de seneste 20-50 år (Baagøe 
& Jensen 2007), og andre pattedyr er 
måske på vej til et liv i byen. Spørgs-
målet er, om vi, med det vi ved om 

blev analyseret både ved hjælp af 
multivariat- og univariat analyse. 

Den statistiske analyse er naturligvis 
ikke bedre end de parametre, der 
bliver lagt ind i analysen. Der er me-
get, vi ikke ved om danske pattedyrs 
levevis i byerne, og den viden, vi 
har, er ofte case-baseret. Vi ved ikke, 
om der er pattedyr, som lever i byen 
i al ubemærkethed, om de er presset 
ind i byen, fordi tidligere habitater 
udenfor byen er forsvundet, optaget 
eller forringet, eller fordi arten dra-
ger klare fordele af livet og de nye 
vilkår i byen. 

Egenskaberne for de enkelte arter 
er indtastet som forholdsvis grove 
(kategoriske) variable, for på denne 
måde at gøre analysen mere ob-
jektiv, men dermed desværre også 
mindre følsom. Egenskaberne som 
blev valgt var: Om arten er set yng-
lende i danske byer (0 eller 1), om 
arten er hyppig eller sjælden (”h” 
eller ”s” ud fra kort i Pattedyr Atlas), 
hvor mange habitater arten fore-
kommer i (”s”kov, ”k”rat, ”e”ng og 
”l”andbrugsarealer), om fødeemner 
som urter/græs, frugt, frø, inver-
tebrater, padder, mus, fugle, ådsler 
indgår (angivet som enten 0 eller 1) 
i kosten, graden af føde-generalisme 
udregnet som antallet af de nævnte 
fødeemner i kosten, gennemsnits-
vægt for arten (i vægtklasser), social 
adfærd (0 eller 1).
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Boks 1: Multivariat analyse
”Principal Components Analysis” (PCA) blev anvendt, da data har for-
holdsvis korte gradienter, men da der ikke kan forventes normalfordeling 
hos kategorisk variable, blev data også analyseret med ”Nonmetric Mul-
tidimensinal Scaling” (NMS). I PCA analysen (varians-covarians) blev de 
11 mest forklarende variable udvalgt til den fortsatte analyse. De første to 
akser i PCA analysen forklarer 84% af variationen mellem den totale varia-
tion mellem bydyr og andre dyr. ”Eigenværdien” var højrere end ”Brocken 
sticks” på de to første akser. De to første akser er derfor valgt som grundlag 
for analysen.  NMS (Sørensen /Bray-Curtis) opnåede et lavt stressenivau 
(<10%) på 6 akser. 

de eksisterende bydyr, kan regne ud, 
hvad det er for dyr, som vi med stor 
sandsynlighed vil kunne se i frem-
tidens byer. Er det i princippet alle 
dyr, som kan tilpasse sig bymiljøet, 
så længe de kan færdes blandt men-
nesker, eller er det bestemte egen-
skaber som fx størrelse, kost, adfærd 
mm, som er afgørende for hvilke 
dyr, der kan klare sig i byerne? 

For at afklare dette spørgsmål blev 
43 landlevende pattedyr, som er 
registreret i Dansk Pattedyr Atlas 
(Baagøe & Jensen 2007) (undtaget 
flagermus og muflon Ovis ammon), 
indtastet i et regneark sammen med 
en række egenskaber, som knyttede 
sig til de enkelte arter. Dansk Pat-
tedyr Atlas (Baagøe & Jensen 2007) 
og Nordens Pattedyr (Jensen 1993), 
blev brugt som reference i forhold til 
oplysninger om arternes egenskaber 
og levevis. De indtastede parametre 
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Figur 1. Både PCA (a) og NMS (b) analysen viser, at et stort antal bydyr er 
samlet i en hovedgruppe angivet med en cirkel. Om arten er kendt som ynglen-
de i danske byer eller ej er angivet med (fyldt trekant=ja) og (tom trekant=nej).

Selv med så grove parametre er der 
tvivlsspørgsmål, fx om birkemusen 
Sicista betulina skal betegnes som 
social eller solitær. Birkemus er 
territoriale i sommerhalvåret, men 
kan om vinteren forekomme i små 
grupper af overvintrende individer i 
hi. Birkemusen blev imidlertid kate-
goriseret som solitær.

Med ”multivariat analyse” (PC-
ORD, McCuen & Grace 2001) kan 
man se, om de dyr, der er kendt som 
bydyr i Danmark, har egenskaber, 
som minder om hinanden, og som 
dermed ligger samlet i det multidi-
mensionale rum af egenskaber, eller 
om de har vidt forskellige egenska-
ber og dermed ligger spredt. Des-
uden vil man kunne se, om der er 
dyr, der har egenskaber, som ligner 
de egenskaber, som man finder 
hos dyr, der allerede forekommer 
byen. Analysen kan derfor bruges 
til at afsløre potentielle bydyr. Med 
univariat statistik (PAST, Hammer 
et al. 2001) blev det testet, om der er 
forskelle i specifikke egenskaber hos 
bydyr og andre dyr. Forskellene i 
disse egenskaber kan sige noget om, 
hvilke egenskaber et dyr skal have, 
hvis det skal være succesfuldt i by-
habitaten.

Både PCA- og NMS-analysen viser, 
at et stort antal bydyr er samlet i en 
hovedgruppe på de to grafer (Fig. 
1a og 1b). Dette tyder på, at bydyr 
har særlige egenskaber, som gør 
dem egnede til at overleve i byen. 
Enkelte bydyr, fx Hare og Rådyr 
ligger i nogen afstand til hoved-
gruppen af bydyr. Da det ser ud til, 
at hovedgruppen af bydyr består 
af dyr med overvejende animalsk 
kost og et bredt fødespektrum er 
årsagen til at Hare og Rådyr ligger et 
stykke fra hovedgruppen, forment-
lig deres vegetariske kost. Egern og 
Pindsvin, som ligger i periferien 
af bydyrgruppen, har et mindre 
varieret fødespektrum end fx Ræv, 
Husmår, Brun Rotte, Ilder Mustela 
putorius og Lækat Mustela erminea, 
som ligger indenfor hovedgruppen 

af bydyr.  Det er interessant at se, 
at fx Grævling Meles meles, Odder 
Lutra lutra, Skovmår Martes martes, 
Vaskebjørn Procyon lotor, Mårhund 
Nyctereutes procyonoides, Vildsvin 
Sus scrofa (kun i NMS-analysen, 
sandsynligvis fordi vægt giver min-
dre udslag end i PCA-analysen) og 
Havesyvsover Eliomys quercinus 
ligger blandt bydyrene. Disse dyr 
har egenskaber, som vil kunne gøre 
dem til fremtidens potentielle nye 

danske bydyr, hvilket støttes af, at 
de allerede findes som bydyr andre 
steder i Europa. 

Der har endnu kun været få beret-
ninger om grævlinger i danske byer, 
og heraf er ingen beretninger om 
bosiddende eller ynglende græv-
linger i bymiljøet. Grævling (Fig. 
2) forekommer imidlertid i mange 
byer i det sydlige England, fx Bri-
stol, Brighton, Hastings, Yeovil og 

a

b

F&F_116(1-2)_20101009.indd   13 12-10-2010   14:40:40



14

også de senere år været i fremgang i 
Danmark. 

Skovmår ligger ikke overraskende 
tæt på Husmår i den multivariate 
analyse. I Irland og Skotland, hvor 
Skovmår er forholdsvis almindelig, 
dukker den op ved foderbrættet 
(Burton 2004), hvad Husmår også 
gerne gør herhjemme. Skovmår kan 
blive ret tillidsfuld overfor menne-
sker, men vil formentlig i Danmark 
have konkurrence fra den allerede 
veletablerede Husmår.

Vaskebjørn (Fig. 4) og Mårhund 
er ikke hjemmehørende danske 
pattedyr, men stammer fra hhv. 
Nordamerika og Asien, hvor begge 
arter er kendt for at søge føde i 
bebyggede områder. Så vidt vides, 
er der endnu ikke faste bestande af 
de to arter i Danmark, men syd for 
grænsen findes veletablerede be-
stande af både Vaskebjørn (Canova 
& Rossi 2008) og Mårhund (Baagøe 
& Ulvári 2007).

Vildsvin kendes fra tyske byer som 
fx Berlin, Bonn og Hamburg (Wag-
ner 2008). I Berlin træffes vildsvin i 
gaderne, på åbne pladser, kirkegårde 

Figur 2. Engelske bygrævlinger Meles meles påkalder 
sig ofte opmærksomhed og konflikter, når de anlægger 
gravkomplekser i gamle villahaver og underminere 
prydhaven, eller hvis de graver sig ned under bygnin-
ger, så murværket revner.  Foto: Sussie Pagh.

Figur 3. Odderen Lutra lutra kan blive en del af dyrelivet i de 
byer, hvor fiskerige åer og vandløb strækker sig ind i byen, og 
hvor der er steder langs åbredden med krat og mindre forstyr-
relse, hvor odderen kan få mulighed for at bosætte sig. Foto: 
Sussie Pagh.

Swindon  (Harris 1984; Davison et 
al. 2008). 

Også odderen (Fig. 3) er i de seneste 
år rykket ind i engelske byer. Orga-
nisationen ”Wildlife Trusts” oplyser, 
at odderen er registreret i mindst 13 
engelske byer (McCarthy 2002). Od-

derne færdes tæt på bebyggelse, og 
bliver set i haver, parker og på kir-
kegårde. Organisationen forklarer 
oddernes fremgang i byerne med, at 
odderen dels er blevet mere almin-
delig i England, og dels at vandløb 
og floder er langt renere i byerne 
i dag end tidligere. Odderen har 

Figur 4. Vaskebjørne Procyon lotor holder til i skov og søger føde i bebyggede. 
Der er så vidt vides ingen fast bestand i Danmark, men etablerer den sig som i 
Tyskland kan den være et kommende dansk bydyr. Foto: Sussie Pagh.
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i Danmark på grund af de omfat-
tende skader, de kan gøre, når de 
roder efter rødder og andet spiseligt 
i jorden. 

Havesyvsover er et sjældent dyr 
i Nordeuropa, men almindeligt 
udbredt i det sydlige Europa. I 
Danmark er havesyvsoveren fanget 
i en fælde på et parcelhusloft ved 
Christiansfeld i 1999, og taget af en 
kat ved Haderslev i 2003 (Jensen & 
Erritzøe 2007). Katten fra Haderslev 
skulle efter sigende tidligere have 
fanget og ædt to havesyvsovere. 
Havesyvsover lever overvejende af 
dyrisk føde, men har et bredt føde-
valg. Havesyvsover er afhængig af et 
redested, hvor den kan søge tilflugt 
og yngle om sommeren, og hvor 
den kan gå i hi om vinteren. 

Skovmus Apodemus sylvaticus og 
Birkemus ligger tæt på rødmusen 
Clethrionomys glareolus i både 
NMS- og PCA-analysen. Flere mu-
searter vil formentlig kunne tilpasse 
sig livet i byen med en mere natur-
nær pleje af parker og haver, hvor 
græs og urtevegetationen får lov at 

Figur 5. Vægtfordeling hos bydyr og ikke bydyr.Tabel 1. Chi-2værdier for fødeemner med signifikante 
forskelle. 

Tabel 2. Oversigt over metoder til 
registrering af pattedyr og deres an-
vendelighed som registreringsmetode 
i byen og i forhold til inddragelse af 
frivillige.

og på legepladser. Man regner med, 
at der er 2000-5000 by-vildsvin i 
Berlin (Wagner 2008). Vildsvinet 
vil foreløbig ikke blive et bydyr i 
Danmark. Dansk landbrug har sat 

sig imod vilde vildsvinebestande 
med den begrundelse, at de udgør 
en smittefare for tamsvin på friland. 
Sandsynligvis vil vildsvin heller ikke 
blive accepteret i parker og haver 
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Figur 6. Havesyvsoveren er forment-
lig pga. klimaet sparsomt udbredt i 
Nordeuropa, men kunne være et af 
fremtidens bydyr, hvis klimaet bliver 
mildere i Danmark. Foto: P. Debois.

vokse lidt højere. 

”Padde”, ”ådsler”, ”fugl” og ”frugt”, 
findes i højere grad i kosten hos bydyr 
end andre dyr (Tab. 1). At padder som 
fødeemne har en høj signifikant værdi 
kan undre, da padder ikke synes at 
forekomme i større antal i byen end 
udenfor byen, og da der i virkeligheden 
er ganske få pattedyr, for hvem padder 
udgør en væsentlig del af kosten. Årsa-
gen er sandsynligvis, at padder for det 
meste indgår i kosten hos ekstreme fø-
degeneralister, og derfor bliver en slags 
indikatorer for høj fødegeneralisme.. 
Bydyr var i højre grad end andre dyr 
”fødegeneralister” (Mann–Whitney; 
U=81, p>0,00036).

Størstedelen af bydyrene havde en 
vægt, der lå på mellem 100 g og 10 
kg (Fig. 5), mens socialadfærd, artens 
udbredelse og forekomst i habitater 
udenfor byen umiddelbart ikke syntes 
at have nogen indflydelse på, om et dyr 
var egnet til at leve i byen eller ej.
Konklusionen på analyserne er:

1) En lang række pattedyr kan tilpasse 
sig et liv i byen, 24 ud af 43 landle-
vende pattedyr som blev undersøgt 
er registreret som bydyr i Danmark.

2) Størstedelen af bydyrene har et bredt 
fødespektrum, lever af animalske 
fødeemner, ådsler og frugt.

3) Mange bydyr er mellemstore patte-
dyr på mellem 100 g og 10 kg. 

Det perfekte bydyr ser altså ud til for-
trinsvis at være omnivor og et middel-
stort pattedyr. Et godt bud på et perfekt 
bydyr kunne være en stor udgave (bare 
15-20 % større) af en Havesyvsover 
(Fig. 6). Den har et fødespektrum, der 
er lige så bredt som en rottes, og den 
har ydermere den klare fordel, at den 
også ser ”nuttet” ud. Den kunne ap-
pellere til, at folk ville fodre- og sætte 
redekasser op til den. Flere pattedyr, 
som endnu ikke findes i danske byer, 
ser ud til at kunne blive byboere i frem-
tidens danske byer. Det gælder arter 
som Grævling, Odder, Birkemus og 
Skovmus og ikke hjemmehørende arter 

som Vaskebjørn og Mårhund.

Generelt ved vi alt for lidt om udbredel-
sen og levevis af de pattedyr, der lever 
i danske byer. Pattedyr er for det meste 
nataktive, og derfor ikke så lette at 
registrere som fuglene. Tabel 2 angiver 
en oversigt over registreringsmetoder 
og deres anvendelighed til kortlæg-
ning af bypattedyr. Konklusionen på 
tabellen er, at et kortlægningsprojekt 
- hvor frivillige indgår i en systematisk 
registrering af pattedyr i deres haver, 
som man har foretaget i organisatio-
nen Wildlife Trust i England, og som 
man har erfaringer med fra ”Projekt 
Stenbronatur” og Dansk Pattedyr Atlas 
fra Naturhistorisk Museum - vil være 
den mest realistiske måde at registrere 
pattedyr i byen på.  De frivillige kunne 
udstyres med overvågningskameraer 
og kunne uddannes til at kende og i at 
indsamle spor.
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