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Dansk biodiversitet under luppen?
En effektiv indsats for at redde den biologiske mangfoldighed forud

sætter en basal viden om, hvilke arter der findes, og hvordan de er 

udbredt. I Danmark findes 35–40.000 arter, men vores kendskab til 

deres systematik og udbredelse er meget mangelfuld. DanBIF arbej

der på at gøre viden om dansk biodiversitet frit tilgængelig via inter

nettet. Men der mangler stadig grundlæggende viden på området.
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Den biologiske mangfoldighed (biodiversi te
t en) har det skidt i Danmark. Afrapporterin
gen over de første fem år med overvågning af 
danske naturtyper under EUs habitatdirektiv 
viste, at 78 % procent af de lysåbne naturtyper 
er i ugunstig bevaringsstatus/1/. Det samme 
gør sig gældende for 46 % af de overvågede 
arter. EUs 2010mål om at standse tilbagegan
gen i biodiversiteten er således ikke blevet 
opfyldt. De væsentligste årsager til at naturen 
er trængt i Danmark og Europa er velkendte: 
mangel på plads, næringsstofbelastning fra 
landbrug, trafik og industri, samt tilgroning 
af de lysåbne naturtyper som følge af mang
lende afgræsning og høslæt, figur 1. Hertil 
kommer at naturarealer ofte er små og ligger 
så langt fra hinanden, at mange organismer 
har vanskeligt ved at sprede sig fra en lokali
tet til en anden. Forsvinder en art fra et om
råde, har den vanskeligt ved at komme tilbage 
igen, uanset om der måske i mellemtiden er 
sat ind med tiltag til forbedring af forholdene 
på artens levested. Biodiversiteten i landska
bet forarmes derfor langsomt men sikkert 
over tid.

Heller ikke på globalt plan ser det for mun
tert ud. Faktisk oplever Jorden et tab af na tur
områder og arter i et omfang, så forskere er 
begyndt at tale om at jordens 6. masseuddø en 
er forestående /2/. En masseuddøen betyder i 
denne forbindelse, at Jorden mister 3/4 af si
ne arter i løbet af en geologisk set kort peri
ode. Fra palæontologien ved vi, at Jorden har 
oplevet fem sådanne episoder med masseud
døen i løbet af de sidste 640 millioner år. Det 
er altså ikke noget der sker hver dag. Den se

Figur 1. Kattefod (Antennaria dioica) er et eksempel på en planteart, der er gået voldsomt 
tilbage som følge af tilgroning og eutrofiering. Den er tilknyttet næringsfattige heder og sure 
overdrev og var tidligere almindelig over store dele af Jylland. Foto: Lennarth Jensen.

neste masseuddøen fandt sted ved kridtti
dens afslutning for ca. 65 millioner år siden, 
hvor en asteroide slog ned nær Yucatan 

halvøen. Det efterfølgende ragnarok førte 
bl.a. til, at dinosaurerne uddøde, og at pat
tedyrene arvede landjorden.
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Årsagerne til den globale biodiversitetskrise 
er primært tab af levesteder som følge af 
skov rydning, opdyrkning og urbanisering, 
ubæredygtig jagt og fiskeri, og menneske
skabt spredning af arter til nye områder, hvor 
de udkonkurrerer den lokale biodiversitet. Ef
fekter af klimaforandringer er muligvis også 
begyndt at vise sig. For eksempel synes et var
mere klima sammen med en nyindført mi kro
skopisk og sygdomsfremkaldende piske
svamp at være årsagen til massedød af frøer i 
Centralamerika.

GBIF og DanBIF
En effektiv indsats for at redde den biologiske 
mangfoldighed forudsætter en basal viden 
om, hvilke arter der findes, og hvordan de 
er udbredt, figur 2. Biodiversitetsdata er en 
vigtig informationskilde til f.eks. udarbejdelse 
af rødlister for truede arter, undersøgelse af 
spredning af invasive og sygdomsspreden de 
arter, klimaændringers indflydelse på afgrø
der, og taxonomiske revisioner. Da arter ikke 
respekterer politisk bestemte landegrænser, 
kan effektive handlingsplaner og den tilhø
rende nødvendige baggrundsviden kun tilve
jebringes i internationalt samarbejde mellem 
de institutioner og nationale agenturer, der 
besidder data og viden om arterne og deres 
forekomst. Denne erkendelse ligger bag 
oprettelsen af Global Biodiversity Informa
tion Facility (GBIF), en multinational infra
struktur der har som mål at gøre al verdens 
information om biodiversitet frit og globalt 
tilgængelig for søgning via internettet. GBIF 
formidler adgang til at søge i et stort antal 
databaser verden over igennem én enkelt da
taportal. Man arbejder også for at fremme ska
belsen af et komplet elektronisk katalog over 
alle Jordens arter. GBIF blev oprettet i 2001, 
og det internationale sekretariat er place ret i 
Danmark, på Statens Naturhistoriske Museum 
i København.

Som en yderligere erkendelse af at der må 
og skal findes veje til at stoppe tilbagegangen 
i biodiversitet og skadelige ændringer i øko
systemer, er der nu i FNregi et nyt organ un
der opbygning i stil med det internationale 
panel for klimaforandringer (IPCC). Det dre
jer sig om Intergovernmental Platform on Bio
diversity and Ecosystem Services (IPBES), der 
skal sikre at verdens ledere har det bedst 
mulige grundlag for at tage beslutninger på 
biodiversitetsområdet/3/. Dette kræver viden 
og data, og GBIF vil være en vigtig bidragyder 
til datagrundlaget for IPBES’ arbejde. 

Ligesom andre internationale forskningsin
frastrukturer forudsætter GBIF veletablerede 
nationale strukturer for at sikre adgang til, 
vedligeholdelse og udvikling af den verdens

omspændende vidensbase. GBIF har nu 102 
deltagere: 56 lande og 46 andre associerede 
organisationer. Hvert medlemsland organis
erer et knudepunkt med ansvar for at for
mid le nationale data til GBIF og befordre na
tional adgang til den fælles vidensbase. Det 
danske knudepunkt hedder DanBIF (Danish 
Biodiversity Information Facility) og fungerer 
som bindeled mellem GBIF og danske kilder 
til og brugere af biodiversitetsdata inden for 
forskning og naturforvaltning. DanBIF er des
uden et formidlende forum for et netværk af 
biodiversitetsforskere og andre interesserede 
og har bl.a. afholdt en række internationale 
konferencer om biodiversitetsemner. På GB
IFs dataportal er der p.t. næsten 270 mio. da
taposter fra hele verden. Danmark bidrager 
med over 5,3 mio. dataposter, heraf 90 % ve
drørende fund af arter i Danmark, og tallet er 
hastigt stigende. På DanBIFportalen www.
danbif.dk findes en oversigt over de datasæt 
fra Danmark, der er søgbare i GBIF.

Hvor godt kender vi biodiversiteten i 
Danmark?
DanBIFs mission er at samle og tilgængelig
gøre al information om dansk biodiversitet 
under en fælles internetportal, såvel interna

tionalt via GBIF som direkte til den danske 
of fentlighed. Men hvor meget ved vi reelt om 
biodiversiteten i Danmark? Ved første øjekast 
virker faunaen og floraen velkendt, og den 
danske biodiversitet er da givetvis også en 
af de bedst udforskede i Verden. Det er dog 
kun de mere karismatiske grupper, der kan 
siges at være egentligt velkendte: Pattedyr, 
krybdyr, padder og fugle er gode eksempler 
på velkendte dyregrupper, kortlagt gennem 
undersøgelser som for eksempel Dansk Pat
tedyratlas, der i perioden 20002007 blev 
gennemført i samarbejde mellem forskere 
og naturinteresserede landet over. Blomster
planterne er også et godt eksempel på en 
velkendt gruppe, hvor en national kortlægn
ing af udbredelsen i disse år er under færdig
gørelse i form af Atlas Flora Danica projektet, 
organiseret af Dansk Botanisk Forening. 
Des uden har overvågningen af de danske 
naturområder under det europæiske Natura 
2000 netværk de sidste fem år genereret 
millioner af datapunkter for plantearternes 
udbredelse og levesteder/4/. Andre velkendte 
grupper omfatter bl.a. dagsommerfugle. For 
de fleste dyre og plantegrupper er vores 
kendskab imidlertid langt mere fragmenta
risk, og mange grupper kan næsten påstås at 

Figur. 2. Den relative størrelse af udvalgte grupper af organismer. Insekter udgør langt den 
største gruppe, og man kender omkring 1 mio. insektarter i hele verden, men der findes 
langt flere, måske 30 mio. Forskere har vurderet den globale biodiversitet til et sted mellem 
5 og over 50 millioner arter, mest sandsynligt omkring 10-15 mio. arter. Kun omkring 1,8 
mio. arter er beskrevet og har fået et videnskabeligt navn. Nye arter opdages hele tiden.
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være så godt som ukendte her i landet. Der 
skal her erindres om, at vi i Danmark har an
slået 35–40.000 arter (se nedenfor) — hvoraf 
de ovenfor omtalte velkendte grupper kun 
udgør mindre end en tiendedel!

På trods af vores lands lidenhed opdages 
hvert år mange nye arter for den danske fau
 na og flora, figur 3. De fleste er arter, som er 
kendt fra andre lande (heriblandt de famøse 
‘invasive arter’), men der beskrives også arter 
fra Danmark, som er helt nye for videnska
ben. For eksempel beskrev entomologen Pe
ter N. Buhl hele 13 nye arter af snyltehvepse 
fra Danmark i 2006. De fleste af de ‘ukendte’ 
grupper består af små organismer, holder til 
på svært tilgængelige levesteder og/eller kræ
ver mere eller mindre avancerede meto der 
for at blive fundet og bestemt. Eksempler på 
meget dårligt til så godt som slet ikke kendte 
grupper er mider, thrips, snyltehvepse, vand
lopper, rundorme, diverse grupper i den ma
rine meiofauna (bundlevende smådyr), småal
ger som kiselalger og dinofla gel later og 
små svampe som f.eks. insekt svam pe (familie 
Laboulbeniaceae). På trods af deres upåag
te de tilstedeværelse spiller mange af disse 
grupper vigtige roller i økosystem er ne — det 
gælder f.eks. mider, snylte hvep se, rundorme, 
kiselalger og visse svampe.

 
Allearter.dk
Allearter.dk (www.allearter.dk) er en hjem
meside med oversigt over Danmarks dyr, 
plan ter, svampe m.v. Initiativtageren til pro
jektet er DanBIF. Det primære formål med 

allearter.dk er — i samarbejde med landets 
eksperter — at udarbejde lister over Dan
marks dyr, planter, svampe m.v. samt deres 
systematiske tilhørsforhold, samle listerne på 
ét sted og gøre dem let og frit tilgængelige 
for alle interesserede. Det er vigtigt at under
strege at listerne ikke er facitlister, men i kon

stant forandring pga. nye informationer og 
ændrede artsopfattelser. I 2011 arbejdes der 
på at udbygge hjemmesiden med information 
om forvaltningsmæssig status, dvs. om arter 
er fredede, rødlistede, omfattet af Habitat el
ler Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn eller 
Bernkonventionen, CITES, eller er ikke
hjemmehørende (f.eks. invasive).

Det er endnu umuligt at angive præcise tal 
for hvor mange arter af de forskellige grupper 
der er i Danmark, men vi vil alligevel vove et 
”slag på tasken” for udvalgte grupper. P.t. er 
der 22.313 arter på allearter.dk. Store grupper 
såsom svampe, karplanter og de fleste alger 
indgår endnu ikke, men listerne er under ud
arbejdelse. Det skønnes at det samlede antal 
arter i Danmark er i størrelsesordenen 35–
40.000. Af hvirveldyr var der i 2009 registreret 
825 arter, fordelt på 88 pattedyr, 460 fugle, 10 
krybdyr, 15 padder og 252 fisk. Vi har registre
ret ca. 18.000 arter af insekter, figur 4, hertil 
kommer 1.2001.500 arter af hvepse, der ind
går i samlingerne på museerne, men som for 
størstedelen ikke er artsbestemt. Blandt de 
årevingede (hvepse, myrer og bier, figur 5) og 
tovingede (fluer og myg) kan der sagtens 
være yderligere et par tusind arter i landet. Af 
spindlere (edderkopper, mider m.fl.) kender 
vi ca. 1.400 arter (534 edderkopper og godt 
800 mider) men det er ikke usandsynligt at 
der i Danmark kan findes dobbelt så mange 
mider. Af krebsdyr kender vi 885, bløddyr 

Figur. 3. Stosatea italica. Denne tusindben-art blev fundet som ny for Danmark i 2009 på 
lokaliteten Strandholm øst for Rødbyhavn på Lolland. Her forekom den talrigt på et græsar-
eal. Fundet er særdeles overraskende, fordi S. italica aldrig er fundet i vores nabolande 
(undtagen et enkelt fund i det allervestligste Tyskland, nær den luxembourgske grænse) — 
ellers skal man til det vestligste og sydvestlige Europa for at finde den. Foto: Steen Dupont.

Figur 4. For en snes år siden var blomstertægen Deraeocoris flavilinea endemisk for Si-
cilien og det sydlige Italien - hvilket vil sige, at det var det eneste sted i verden, hvor den 
forekom. I 1980’erne dukkede den imidlertid op nord for Alperne og i løbet af få år, ekspan-
derede den voldsomt mod nord. I 2006 nåede den Danmark og allerede nu, blot fem år 
efter, er den udbredt og ret almindelig. Foto: Lars Skipper.
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541, og øvrige hvirvelløse dyr omkring 1.000, 
men igen er de reelle artsantal sikkert en god 
del højere. Alene blandt rundorme har vi må
ske adskillige tusinde arter i Danmark, men 
kun i størrelsesordenen et par hundrede er 
registreret. Af karplanter har vi ca. 1.200 op
rin deligt hjemmehørende arter, men hertil 
kommer ca. 1.475 eksotiske arter, hvoraf no
gle hundrede er naturaliseret. Desuden 
kendes ca. 630 mosser.

Hvordan kommer vi videre?
Hvis vi nogen sinde skal kunne kalde hele 
den danske fauna og flora rigtigt velkendt, 
kræves der en kolossal indsats, som kan an
skueliggøres ved tre stikord:
• ’Mandtal’: Hvilke arter findes overhovedet 

i Danmark? — Svaret på dette spørgsmål 
forudsætter et stort, grundlæggende taxo
nomisk arbejde.

• ’Atlas’: Hvor i landet findes de, og hvor 
fandtes de tidligere. — Kortlægning af nu
værende (og hvor muligt: tidligere) udbre
delse er af meget stor betydning for vores 
forståelse af den danske naturs dynamik og 
for vores mulighed for at forvalte den for
nuftigt. Her gælder det både om at få lavet 
nye observationer gennem systematisk 
eftersøgning af arterne og om en fortsat 
indsats for at få digitaliseret eksisterende 
museumsdata.

• ’Encyklopædi’: Hvilken rolle spiller arterne, 
og hvordan kender man dem? — Alle typer 
informationer om arterne kan samles og 
tilgængeliggøres på en artsportal — som 
en dansk version/underafdeling af den 
interna tionale ’Encyclopedia of Life’/5/.

Især de to sidste komponenter kan nyde 
godt af inddragelse af store dele af befolknin
gen, som det med succes har været tilfældet 
med flere afsluttede/igangværende atlaspro
jekter (eksempel: Dansk Pattedyratlas og At
las Flora Danica). Også hjemmesiden Natur
basen.dk (tidligere Fugle og Natur) er et godt 
eksempel på, hvordan borgerinddragelse kan 
generere store og værdifulde datamængder 
om arters udbredelse og biologi.

En anden kilde til inspiration kan findes i 
broderlandet Sverige. Her igangsatte Riksda
gen i 2002 et storstilet projekt, der skulle 
kortl ægge og sprede information om landets 
fauna og flora. Projektet består af tre dele: en 
national inventering af dårligt kendte arter, 
taxonomisk forskning, samt videnspredning 
gennem bogværket Nationalnyckeln, der på 
lang sigt skal omfatte bestemmelsesnøgler og 
beskrivelser af ca. 50.000 arter fordelt på 100 
bind med tilsammen 44.000 sider /6/. Vi har 

endnu ikke noget tilsvarende initiativ i Dan
mark. Interessen er dog klart til stede, hvis 
ressourcer kunne skaffes. DanBIF står bag 
projektet Allearter.dk, der fremlægger hvilke 
arter der p.t. er kendt fra Danmark, og altså 
ikke medregner de mange arter, der ville 
blive opdaget, hvis Danmarks arter for alvor 
skulle sættes i mandtal. Miljøminister Karen 
Ellemann ønsker også at inddrage befolknin
gen i kampen for at stoppe tilbagegangen i 
den danske natur og forbedre kendskabet til 
udbredelsen af arterne i Danmark — og 
dermed data og vidensgrundlaget for at vur
dere, om det går frem eller tilbage med den 
danske biodiversitet. Konkret vil ministeren 
oprette en artsportal, hvor befolkningens ob
servationer af planter, dyr og svampe kan reg
istreres. DanBIF bidrager til opbygningen af 
en sådan artsportal med bl.a. knowhow og 
taxonomisk validerede artslister koblet til for
valtningsmæssig information såsom rødlister 
og arter omfattet af Habitatdirektivet. Det er 
DanBIFs ambition — gennem samarbejde 
med alle relevante aktører — at formidle ud
bredelsesdata fra museer, overvågningspro
grammer og borgerobservationer gennem en 
fælles portal. Det er på høje tid at vi i Dan
mark øger indsatsen for at dokumentere 
vores biodiversitet.
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Figur 5. Blåhat-jordbien Andrena hattorfiana på blåhat (Knautia arvensis). Denne bi-art 
samler kun pollen fra blåhat og forekommer på blomsterrige overdrev, i grøftekanter m.v., 
hvor også blåhat findes. Den indgår i et nordisk program for overvågning af rødlistede in-
vertebrater. Artens udbredelse er i Danmark gået tilbage i takt med ændringer i landbrugets 
dyrkningsform, hvor især det øgede forbrug af kvælstof og efterfølgende eutrofiering har 
reduceret arealet af egnede habitater for såvel dens pollen-ressource som for steder til re-
debygning. Foto: Henning Bang Madsen.
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