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Sammenfatning  

Inden for de relativt begrænsede ressourcemæssige rammer af dette projekt, 
er det lykkedes at skaffe det første kvantitative grundlag for at vurdere be-
standsdynamik af danske hasselmusbestande. Dette har dels resulteret i nogle 
umiddelbart anvendelige forvaltningsmæssige redskaber (habitatkvalitets-
vurdering), dels lagt et grundlæggende vidensfundament for en dybere for-
ståelse af de bestandsbegrænsende faktorer for danske hasselmusbestande. 

De empiriske undersøgelser (delprojekt 1) viser at danske hasselmus, over-
ordnet set har samme rummelige adfærd og habitatkrav som hasselmus i det 
øvrige Europa, dog med en tendens til at færdes over en smule større af-
stande i deres natlige fødesøgning. Radiomærkede hasselmus krydsede over 
mindre skovveje uden overhængende kronedække, hvilket viser at hassel-
mus gerne krydser over korte åbne stækninger. Analyser af habitatkrav viser 
at hasselmus i Danmark har behov for tæt skovvegetation i lav højde med 
artsrigdom af vedplanter, navnlig brombær, røn og tjørn. Dette giver dels et 
dokumenteret vidensgrundlag for, hvorledes skov/krat-vegetation skal for-
valtes for at optimere levevilkår for hasselmus, dels et grundlag for at vur-
dere kvaliteten af eksisterende hasselmushabitat i forbindelse med leve-
stedskvalitetsanalyser. En grundmodel til individbaseret simulering af be-
standsdynamik foreligger nu (delprojekt 2). Modellen afslører at bestands-
dynamikken i høj grad er betinget af hyppigheden hvormed hunner produ-
cerer et 2. kuld og dette overlever. Modellens konkrete strategiske anvendel-
sesmuligheder afhænger dog at tilførsel af yderlige bestandsinformation, 
samt information om kvalitet og fordelingen af hasselmushabitat inden for 
artens leveområde. 

Fremadrettet, vil de fundne resultater specifikt kunne bruges i forbindelse 
med habitatforbedringstiltag for hasselmus. Hvis man i fremtiden måtte øn-
ske at forvalte hasselmusbestande efter stringente bestandsmålsætninger, 
hvor tiltag iværksættes med udgangspunkt i disses effekt på bestandes 
sandsynlighed for langsigtet overlevelse, foreligger hermed det videns- og 
modelleringsfundament for hvordan en sådan forvaltning kan bygges. 



4 

Indledning 

Nærværende notat afslutter projektet ”Forvaltning af hasselmus” som er et 
samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen og DCE. Projektet blev startet i 
2013 og afsluttes med dette notat, hvor de opnåede hovedresultater præsen-
teres. Der vil blive redegjort for resultaterne af projektets tre hovedele: Dan-
ske hasselmus’ rumlige adfærd (delprojekt 1a), danske hasselmus’ habitatse-
lektion (delprojekt 1b) og etablering af en rumligt eksplicit, individ-baseret 
grundmodel til analyse af danske hasselmusbestandes bestandsdynamik og 
levedygtighed (delprojekt 2).  

I projektet indgik to specialeprojekter (Fischer 2014; Mortensen 2014), som 
blev indleveret til bedømmelse kort før denne afrapportering skulle forelig-
ge (1. oktober og 1. december 2014). De to specialerapporter er vedhæftet 
som bilag 1 + 2. De to specialerapporter indeholder hvert sit manuskript til 
det internationale videnskabelige tidsskrift Folia Zoologica, som i 2015 vil ud-
give et særnummer med fagfællebedømte artikler fra den 9. Internationale 
Syvsoverkonference, afholdt den 19-22. september 2014 i Svendborg. Revisi-
oner af begge vil enten blive publiceret i dette særnummer eller i andre (hø-
jere rangerende) videnskabelige tidskrifter. I forbindelse med konferencen, 
blev der givet oplæg for hvert af de tre delprojekter. Konference-abstracts er 
tidligere blevet fremsendt til Naturstyrelsen. Handouts fra to af foredragene 
er at finde som bilag i de respektive specialerapporter. Der skal for god or-
dens skyld gøres opmærksom på, at der i dette notat kan forekomme afvi-
gelser i resultater og konklusioner fra specialerapporterne. Det skyldes at ef-
terfølgende analyser foretaget af Peter Sunde har afdækket yderligere stati-
stiske sammenhænge og forklarende modeller end det der fremkom i specia-
lerapporterne.  
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Delprojekt 1a: ”Telemetriundersøgelser”  
(generel rumlig adfærd) 

Formålet med dette delprojekt er at skaffe basal information om danske has-
selmus rumlige adfærd og de faktorer der påvirker den. Denne viden er vig-
tig for at kunne vurdere hasselmus arealbehov og mobilitet, herunder evne 
til at krydse barrierer. Projektet blev udført som en specialeopgave af Fischer 
(2014), hvis rapport foreligger som bilag 1.  

Materialer og metoder 
Data stammer hovedsageligt fra i alt 19 hasselmus mærket med VHF-
sendere i Svanninge Bjerge (nord for Faaborg) i 2013 og 2014. Senderne blev 
limet til huden, og faldt af af sig selv efter 1-7 dage. De forskellige dyr re-
præsenterede den samlede aktive sæson for hasselmus, strækkende sig fra 
maj til oktober. I tillæg benyttes data fra 2 individer mærket med radiohals-
bånd i Sollerup skov (få km nord for Svanninge Bjerge) i maj 2009 (Eskildsen 
m.fl. 2010). I begge undersøgelser blev dyrene fulgt fra solnedgang til solop-
gang, hvor de blev lokaliseret vha. krydspejling hvert 20. minut, hvilket var 
tæt nok til at deres vandringsruter kunne kortlægges i hovedtræk under 
hensyntagen til en generel usikkerhed på positionerne på ± 3m.  

Hovedresultater 
Da Michelle F. Fischers specialopgave blev afleveret 1. december 2014, dvs. 
umiddelbart før deadline for denne afrapportering, er de følgende resultater 
taget direkte ud af specialerapporten uden yderligere databehandling eller 
kvalitetssikring. Selv om der ikke er nogen grund til at betvivle de i speciale-
rapporten fremkomne estimaters overordnede rigtighed, kan det ikke udeluk-
kes at enkelte nuancer i de fundne resultater kan vise sig at være anderledes 
når de endeligt publiceres i en fagfællebedømt videnskabelig afhandling.  

De danske hasselmus, havde i løbet af de 1-7 nætter de blev fulgt, en gen-
nemsnitlig størrelse på deres leveområder (”home ranges”) beregnet som 95 
% Minimum Convex Polygoner på 0,38 ha (SD = 0,27).  Hanners leveområ-
der var en smule større end hunners leveområder, men forskellen var ikke 
statistisk signifikant. Gennemsnitstørrelsen for danske leveområder for has-
selmus var ikke statistisk signifikant forskelligt for det som er fundet i Stor-
britannien (Bright & Morris 1991; Bright & Morris 1992). Leveområdestørrel-
sen var negativt korreleret med artsrigdommen for vedplanter og positivt 
korreleret med kronehøjden.  

I gennemsnit bevægede hanner sig 305 m og hunner 314 m per nat, dvs. så 
godt som samme afstand. Den natlige vandringsafstand for danske hassel-
mus var (efter korrektion for metodiske forskelle) ca. 30 % længere end den 
natlige vandringsafstand for britiske hasselmus. De natlige vandringsaf-
stande var ens for hanner og hunner og uafhængig af kropsvægt, men øgede 
med kalenderdato.  Natlige bevægelsesafstande og leveområdestørrelser var 
ikke korreleret med temperatur, vind eller nedbør. Selv om Danmark ligger 
på den nordvestlige del af artens udbredelsesområde, fandtes der ingen tegn 
på at den rumlige adfærd hos aktive individer var påvirket af vejrforhold. 
Som undtagelse af denne regel kan det nævnes at et enkelt individ gik i dva-
le i maj 2013 i en periode med koldt vejr både dag og nat.   
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Bevægelserne viste, at hasselmus gerne krydsede skoveje uden overhæn-
gende kronedække, dvs. hvor de var nødt til at bevæge sig hen over jord-
overfladen over korte (5-10 m) strækninger. 

Konklusion og forvaltningsmæssige perspektiver 
Danske hasselmus ser ud til at have leveområder, som i størrelse ikke er væ-
sentligt forskellige fra det som er blevet fundet i Storbritannien, hvorimod 
de i nattens løb færdes over noget større afstande end det, som er fundet tid-
ligere. Størrelsen på dyrs leveområder og de afstande de tilbagelægger bru-
ges normalt som et mål for hvor spredt deres ressourcer forekommer. I så 
fald tyder en positiv sammenhæng mellem størrelsen på dyrenes leveområ-
der og trækronehøjde på at høj skovvegetation rummer færre ressourcer end 
vegetation med lavere kronedække, muligvis fordi der er mindre solindstrå-
ling og dermed ringere vækstbetingelser for den lave buskvegetation som 
hasselmus finder deres føde i. Omvendt støtter en negativ sammenhæng 
mellem artsrigdommen af vedplanter inden for et leveområde og dets stør-
relse, at en rigt sammensat vedplantevegetation, sikrer en større koncentra-
tion af ressourcer for hasselmus. Dette vil i givet fald stemme overens med 
konklusioner nået i delprojekt 1b.  

Observationer af krydsninger af smalle skovveje tyder på, at korte stræknin-
ger (<10 m) uden skovvegetation og med lav trafikmængde ikke nødven-
digvis er alvorlige barrierer for hasselmus’ bevægelser. 
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Delprojekt 1b: Habitatselektion og Biodiver-
sitetsindikatorer 

Dette delprojekt gik ud på at indsamle data om habitatkrav for danske has-
selmus, og som sekundært mål, at undersøge, om forekomst af hasselmus 
kunne bruges på indikatorer for biodiversitet generelt. Denne information er 
af stor betydning, hvis man ønsker at fremme artens levevilkår og bestands-
tæthed gennem forbedring af dens habitat. Hvis hasselmus kan betragtes 
som biodiversitetsindikatorer, vil man ved at forvalte skovarealer for has-
selmus, som sidegevinst også opnå en højere artsrigdom generelt. 

Projektet blev udført som en specialeopgave af Mortensen (2014), hvis rap-
port foreligger som bilag 2. En supplerende undersøgelse, hvor forekomst af 
hasselmus skulle sammenholdes med biodiversitet og bestandstæthed af in-
sekter, var planlagt til at skulle foregå som bachelorprojekt sideløbende med 
dette specialeprojekt. Dette supplerende projekt måtte desværre opgives, da 
den studerende, som havde indvilget i at udføre projektet, trak sig, netop da 
feltarbejdet skulle begynde i juli 2013. Dermed var det kun muligt at regi-
strere biodiversitetsinformation for vedplanter.  

Materialer og metoder 
Analysen er baseret på to delundersøgelser, repræsenterende to forskellige 
rumlige skalaer: (1) selektion for levestedsplaceringer inden for en bestands 
leveområde (habitatselektion på 2. ordensniveau (Johnson 1980)), og selekti-
on for de enkelte individers opholdssted inden deres respektive leveområ-
der (habitatselektion på 3.ordensniveau (Johnson 1980), undertiden også 
kaldet ”mikrohabitatsselektion”).  

Habitatselektion i forhold til placering af leveområder, blev undersøgt ved 
at sammenligne habitatkarakteristika for 588 redekasser med og uden tegn 
på hasselmusaktivitet. Data stammede fra i alt 13 lokaliteter/bestande på 
Fyn og Sjælland, hvor der blev fundet tegn på aktivitet fra hasselmus i 
mindst én af de opsatte kasser (dvs. hvor arten med sikkerhed forekom). 
Ved hjælp af logistisk regression, kontrolleret for tilfældig variation mellem 
lokaliteter, modelleredes den statistiske sandsynlighed for at en redekasse 
ville blive benyttet som funktion af de registrerede habitatvariable inden for 
25 m radius (en såkaldt ”Resource Selection Probability function”, RSPF 
(McLoughlin m.fl. 2010). Ud fra disse analyser var det både muligt at kvanti-
ficere, hvilke habitatvariable, der var betydende for om hasselmus valgte at 
opholde sig på et givet punkt (med en radius på 25 m) og beregne en mini-
mumssandsynlighed for at et sådant ville blive benyttet. Det sidste er for-
valtningsmæssigt yderst nyttigt, idet det giver mulighed for at forudsige 
hvor stor en bestandstæthed (indekseret ud fra en sandsynlighed for fore-
komst) man kan forvente ved en given habitatsammensætning. 

Habitatselektion inden for de enkelte dyrs leveområder blev estimeret ved at 
sammenligne habitatsammensætningen inden for 3 m radius af 934 teleme-
tri-punkter fra 19 hasselmus (pejlet mens de var aktive) med habitatvariable 
fra regulært udlagte (”tilgængelige”) punkter inden for dyrenes leveområ-
der (Fig. 1).  Habitatselektion blev modelleret efter samme procedure som 
for redekasser, men med den vigtige forskel at den absolutte sandsynlighed 
for forekomst ikke lader sig beregne, da analysen sammenligner brug med 
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tilgængelighed og ikke brug og ikke-brug (presence-absence) som det var til-
fældet for redekasser. Derimod kan selektionskoefficienterne tolkes på 
samme måde som i en RSPF. Af samme grund betegnes denne type habitat-
selektionsfunktion som en ”Resource Selection Function” (RSF, Lele m.fl. 
2013). For helt at eliminere risikoen for statistisk afhængighed af observatio-
ner inden for det samme individ, beregnedes selektionskoefficienter for hver 
enkelt af de 19 individer. På basis af disse 19 statistisk uafhængige estimater, 
beregnes dels gennemsnitlige selektionskoefficienter for alle individer, dels 
blev de 19 observationer brugt til at undersøge om selektionskoefficienterne 
for forskellige habitatvariable varierede mellem individer som funktion af 
køn, vægt og dato.  

 
Af de undersøgte habitatvariable, viste to sig at kunne forklare al den varia-
tion i habitatselektion som overhovedet lod sig forklare. Disse var: 

Vægtet artsrigdom for vedplanter: Alle forekommende vedplanter, blev tildelt 
en score: 1 (art tilstede), 2: (art almindeligt forekommende) eller 3 (arten var 
dominerende). Summen af alle arters score udgjorde den vægtede ”artsrig-
dom”. Dette indeks forklarede mere variation i selektion end den rene arts-
rigdom (summen af alle forekommende arter) og blev derfor brugt i stedet.   

Gennemsnitlig sigtbarhed: i tre horisontale lag (0-2 m, 2-10 m og > 10 m højde) 
blev den tætteste sigtelinje fra punktets centrum til dets periferi (25 eller 3 m, 
afhængig af analyse) scoret som 1: åben (> 2 m afstand), 2: spredt vegetation 
(1-2 m afstand), 3: moderat tæthed (< 1 m afstand) og 4: tætsluttet vegetati-
on. Den gennemsnitlige sigtbarhed var gennemsnittet af disse tre scorer.  

Hovedresultater 
Analyserne viste entydigt, at hasselmus på samme tid foretrækker habitater 
med en høj vægtet artsrigdom og tæt krat/kronevegetation under 10 m højde. 
Dette mønster gjaldt både placeringen af leveområder (sandsynlighed for fo-
rekomst i redekasser og rederør) såvel som inden for dyrenes leveområder, 
hvor disse sammenhænge var statistisk særdeles signifikante (p < 0,0001). 

Figur 1. Eksempel på et leveom-

råde for en radiomærket hasse-

mus (polygon) med de observe-

rede positioner af den aktive 

hasselmus angivet med røde 

pletter, og de regulært udlagte 

(10 m afstand) tilgængeligheds-

observationer vist med mørke-

grønne pletter. 
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Hvad angår sandsynligheden for at en redekasse eller et rederør vil blive 
benyttet (dvs. at arten er til stede og benytter sig af den opsatte redemulig-
hed), varierede denne fra mindre end 5 % til mere end 95 % som funktion af 
disse to variable (Figur 2-3). I tillæg til den generelle effekt af høj vedplante-
diversitet, var forekomsten af hasselmus positivt korreleret med abundans-
scorer (0 [ikke til stede] – 3 [helt eller delvist dominerende]) for enkeltarter-
ne: brombær, røn og tjørn.  

Steder med tæt kronevegetation under 10 m højde og høj vægtet artssam-
mensætning af vedplanter, blev også selekteret af radiomærkede hasselmus 
inden for deres leveområder (p < 0,001).  Selektionen for begge disse habi-
tatvariable var kraftigst tidligt på sæsonen, hvorimod ingen signifikant se-
lektion blev udvist efter 1. august (Fig.4). Desuden udviste individer med 
lav kropsvægt en kraftigere selektion for disse habitatvariable end tungere 
individer.  

 

Figur 2. Observeret tilstedevæ-

relse (=1) og fravær (=0) af has-

selmusspor i redekasser og rede-

rør vist som funktion af (A) væg-

tet artsrigdom af alle arter af 

vedplanter inden for 25 m radius 

(hver tilstedeværende art scores 

fra 1 [tilstede] til 3 [helt eller del-

vist dominant]: den summerede 

score bruges som indeks for 

ressourcetilgængelighed) og (B) 

gennemsnitlig sigtbarhed under 

10 meters højde (gennemsnit af 

score fra 1 [åbent] til 4[tætsluttet] 

foretaget for højdelagene 0-2 og 

2-10 m). Hvert punkt repræsente-

rer en observation: Af grafiske 

årsager er punkternes placering 

forsynet med en smule tilfældig 

spredning. Linjerne angiver den 

beregnede statistiske sandsyn-

lighed for at en redekasse har 

været benyttet som funktion af 

den forklarende variabel  (tynde 

linjer angiver 95 % sikkerheds-

grænser omkring den statistiske 

sammenhæng). 
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Figur 3. Sandsynlighedskurver 

for forekomst af hasselmus i 

redekasser eller rederør som 

kombineret funktion af vegetati-

onstæthed og henholdsvis artrig-

dom af vedplanter og den vægte-

de artsrigdom af vedplanter. 
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Konklusion og forvaltningsmæssige perspektiver 
Resultaterne af denne undersøgelse viser, at hasselmus klart foretrækker tæt 
skovvegetation under 10 meters højde med en høj artsrigdom af vedplanter, 
således som det fremgår af Figur 3. Det forhold, at den kraftigste selektion 
for høj vægtet artsrigdom af vedplanter udvises af dyr med lav kropsvægt 
og dyr tidligt på året, støtter tidligere fremsatte formodninger om at bevoks-
ninger med en rig artssammensætning er særligt vigtige for at tilfredsstille 
dyrenes fødebehov (Bright & Morris 1996; Juškaitis 2007). Man må antage, at 
en rig artssammensætning af vedplanter giver hasselmus et bredt sammen-
sat fødegrundlag. En tæt kronevegetation er givetvis vigtigt både med hen-
syn til skjul for prædatorer og dyrenes muligheder for at bevæge sig om-
kring i kronelaget.    

Resultaterne viser, at man på dramatisk vis kan øge bestandstætheden af 
hasselmus med en skovforvaltningspraksis, som sikrer et tæt kronedække 
under 10 m højde og en så høj artsrigdom af vedplanter som muligt, og især 
arterne brombær, røn og tjørn. Disse resultater er helt i overensstemmelse 
med erfaringer og anbefalinger fra andre lande (Juskaitis 2008b; Ramakers 
m.fl. 2014; Trout m.fl. 2012), men det er en smule overraskende hvor kraftig 
denne adfærdsmæssige og tæthedsmæssige respons på disse habitatvariable 
synes at være.  

Fra et forvaltningsmæssigt synspunkt, er resultatet godt nyt, idet det viser at 
hasselmus selv i Danmark synes at kunne forekomme ved ganske høje tæt-

Figur 4. Partielle selektionskoef-

ficienter (jo mere positiv værdi, jo 

højere grad af selektion, 0 = 

ingen selektion) for vægtet arts-

rigdom og gennemsnitlig sigtbar-

hed for radiomærkede hassel-

mus, plottet som funktion af dage 

efter 1. januar (hvert punkt re-

præsenterer en radiomærket 

hasselmus). Regressionslinjerne 

er omgivet af 95 % sikkerheds-

zoner. De vandrette, stiplede 

linjer angiver niveauet for ingen 

selektion. 
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heder under de rette habitatforhold (indikeret som >95 % sandsynlighed for 
forekomst i redekasser, hvilket ud fra dyrenes arealbrug må skønnes at være 
ensbetydende med adskillige individer per ha). Dette peger direkte på, at 
målrettet forvaltning af skovbevoksninger er et væsentligt forvaltningstiltag, 
hvis man ønsker at sikre levedygtige hasselmusbestande i sammenhængen-
de skovområder. At hasselmus responderer på biodiversitet af vedplanter, 
kan man betragte som en forvaltningsmæssig sidegevinst, da forvaltning af 
skov med henblik på forbedring af levevilkår for hasselmus kan kombineres 
med biodiversitetshensyn generelt. Desværre glippede muligheden for at 
undersøge om sammenhængen mellem forekomst af hasselmus og arts-
mangfoldighed også gjaldt insektarter. Man kan dog formode at dette også 
er tilfældet.  

Det foreliggende resultat kan dels bruges som konkret vejledning til, hvor-
ledes hasselmushabitater kan plejes, dels benyttes til at vurdere eksisterende 
bevoksningers nuværende egnethed som hasselmushabitat. Et regneark til 
beregning af habitatkvalitet (udtrykt som sandsynlighed for forekomst) til 
brug for arealforvaltere er under udarbejdelse. En beta-version kan rekvire-
res ved henvendelse til Peter Sunde (psu@bios.au.dk).  
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Delprojekt 2: Etablering af model til estimering 
af bestandsdynamik og levedygtighed for  
danske hasselmus. 

Dette delprojekt havde til formål at udvikle en individbaseret grundmodel 
for hasselmus i Danmark. En sådan model vil kunne anvendes til at estimere 
de enkelte bestandes levedygtighed og til at evaluere effekten af forskellige 
forvaltningstiltag. Den grundlæggende tanke i individbaserede modeller 
(IBM) er, at man opgør effekter på bestandsniveau ved at simulere det enkel-
te individs adfærd og økologi så nøjagtigt som overhovedet muligt. Det en-
kelte individ i en IBM indhenter løbende information fra omgivelserne og 
kan således reagere på ændringer i omgivelserne og på andre individers til-
stedeværelse. 

Metode 
Hasselmus modellen blev udviklet som et modul til simuleringssystemet 
ALMaSS (Animal Landscape and Man Simulation System; Topping m.fl. 
2003). ALMaSS er et veletableret og gennemtestet system, der oprindeligt 
blev udviklet til at simulere almindelige arter i det danske agerland.  

Hovedkomponenter i ALMaSS er selve dyremodulerne og en model for det 
omgivende miljø. Det omgivende miljø i sig selv består af flere delmodeller. 
Omdrejningspunktet er et detaljeret kort over det landskab, der skal simule-
res. Landskabet er repræsenteret ved et GIS-kort i meget høj opløselighed 
(1m x 1m). Kortet indeholder alle landskabselementer for hvilke GIS-data er 
tilgængelige, i alt 33 forskellige elementtyper. Således er alle veje, marker og 
skove repræsenteret, og den høje opløsning betyder, at selv små elementer, 
så som enkeltstående træer og buske kan beskrives ganske nøjagtigt (Figur 
5). Kortet er dynamisk, hvilket betyder at landskabet ændrer sig under simu-
leringen. For eksempel udvikler vegetationen sig på alle bevoksede lands-
skabselementer i henhold til vejr og jordbundsforhold. 

Da alle dyremodulerne i ALMaSS hidtil har været almindelige arter i ager-
landet, udgør landbruget naturligvis en stor del af simuleringssystemet. Si-
den hasselmus er en udpræget skovart, benyttes en simplificeret version af 
ALMaSS, hvor landbrugsdelen er ”slået fra”. ALMaSS består af flere inter-
agerende individbaserede modeller af stor kompleksitet, hvilket gør at en 
fyldestgørende beskrivelse af systemet ikke kan gives i nærværende notat. 
Der henvises til dokumentationen som er tilgængelig online 
(http://www2.dmu.dk/ALMaSS/ODDox/ALMaSS_ODDox/V1_0/main.h
tml). 
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Figur 5. Kortudsnit af simule-

ringslandskabet til illustration af 

detaljegraden i kortet. Alle erken-

delige landskabselementer er 

kortlagt, fra marker og skove til 

veje, stier, grøfter og enkeltstå-

ende træer. 

Figur 6. Kortudsnit af Sydfyn, der viser forekomsten af skov som grønne polygoner. Røde punkter angiver fund af Hasselmus i 

NOVANA overvågningen. Blå punkter viser telemetri fix-punkter fra Delprojekt 1a+b. Den sorte firkant viser det valgte simule-

ringslandskab. 
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Modulet 
Hasselmusmodulet blev udviklet med et kort, der dækker størstedelen af 
den fynske udbredelse af hasselmus (Fig. 6). Parametrisering af modulet er 
foretaget på baggrund af dansk og udenlandsk litteratur og på baggrund af 
feltundersøgelserne fra delprojekt 1a & 1b. Hele hasselmusens livscyklus er 
repræsenteret i modulet. 

Et individ kan på et givet tidspunkt i simuleringen være i ét af tre livstadier; 
kuld (0 – 39 dage), unge (40 – 70 dage) eller voksen og i ét af flere adfærdsstadier 
afhængigt af livsstadie og køn (Figur 7). For hver enkel hasselmus simuleres 
dagligt alle bevægelser, spredning, reproduktion, aldring og dødelighed. In-
dividerne kan bevæge sig frit rundt i landskabet, men benytter primært skove, 
læhegn og buskadser. Bymæssig bebyggelse, søer og vandløb udgør barrierer 
der ikke kan krydses, mens veje og stier kun nødigt passeres. Ældre engelske 
studier indikerede at hasselmus kun meget nødigt færdes på jorden og at selv 
mindre opbrud i læhegn udgør en barriere (Bright 1998), men nyere tyske og 
belgiske undersøgelser viser at krydsning af veje og jernbaner forekommer of-
tere end hidtil antaget (Buchner 2008; Verbeylen G. unpubl.). I delprojekt 1a 
fandt vi også at mindre skovstier krydses af hasselmus.  I simuleringerne an-
tages det derfor at veje og stier kan krydses, men at dette kun forekommer 
sjældent. For en detaljeret beskrivelse af implementeringen af dyrs bevægelser 
i ALMaSS henvises til Topping m.fl. (2003). 

Et simuleringsår starter 1. januar hvor alle individer i dvale og oplever en 
nedsat dødelighed i forhold til den aktive periode af året (Bieber m.fl. 2012). 
I de to første uger af april begynder hannerne at vågne fra dvale og etablerer 
et territorie. Hunnerne vågner ca. to uger senere (Juskaitis 2008a). Der er i 
øjeblikket ikke konsensus i litteraturen om, hvad der er bestemmende for 
hasselmus’ opvågningstidspunkt (endogen styring, respons på miljøet eller 
en kombination). Opvågningstidspunktet er derfor dato bestemt i denne før-
ste version af modulet. I den aktive del af livscyklus er dødeligheden forhø-
jet jf. Bieber m.fl. (2012). Når en han har etableret sit territorium, starter den 
søgning efter hunner. Parring finder sted, hvis en han finder en voksen hun, 
der ikke allerede er drægtig eller dier unger. For at en parring kan finde 
sted, skal de to individer altså rummeligt befinde sig samme sted. Det vil si-
ge, at landskabets struktur og tilgængeligheden af korridorer kan have be-
tydning for hvor stor en andel af de voksne hunner der bliver parret i en 
ynglesæson. Drægtigheds- og die-perioden er hhv. 24 og 40 dage jf. Juskaitis 
(2008a), hvilket vil sige, at de første kuld fødes sidste uge af maj og at unger 
af disse kuld er uafhængige i starten af juli. Når ungerne er blevet uaf-
hængige begynder de at søge efter et ledigt territorie. I perioden fra medio 
september til medio oktober går individerne gradvist i dvale.  

Prædation simuleres ikke eksplicit i denne udgave af modulet. Dødelighed 
fra prædation er udtrykt som en del af en stokastisk betinget baggrundsdø-
delighed. Prædatorer simuleres eksplicit i andre ALMaSS moduler, men da 
der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at tro at prædation påvirker et 
køn eller enkelte aldersgrupper uforholdsmæssigt, er denne facilitet udeladt. 

Der er meget begrænset viden om både hasselmus energetik og fødesøg-
ningsadfærd, samt om den aktuelle fordeling af føderessourcer i landskabet 
der simuleres. Derfor kan energetik på nuværende tidspunkt ikke imple-
menteres eksplicit i modulet. Det antages, at individerne er i stand til at op-
retholde deres daglige energibehov, så længe de opholder sig i en egnet ha-
bitattype. Ophold i uegnede habitater kan derfor kun forekomme i en be-
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grænset periode (10 dage) før individet dør. I forflytningsforsøg med radio-
mærkede hasselmus, overlevede et enkelt individ 7 dage i uegnet habitat 
(Mortelliti m.fl. 2013).  

 

Erfaringer fra udviklingen af modulet 
Udviklingen af hasselmus modulet har identificeret flere områder, hvor vo-
res viden om hasselmusens økologi i Danmark (ynglebiologi) og generelt 
(fødesøgningsadfærd) er mangelfuld. Testsimuleringer i ALMaSS viste at 
flere af disse videnshuller kan have stor betydning for bestandsudviklingen 
og dermed estimatet for bestandens overlevelsessandsynlighed. Overordnet 
kan disse inddeles under to temaer: Ynglebiologi og ressourcefordeling, som 
gennemgås i det efterfølgende. 

Ynglebiologi 

Fra litteraturen ved vi, at hasselmus kan få mere end ét kuld unger per sæ-
son, i enkelte tilfælde har man kunnet påvise et tredje yngleforsøg for sam-
me individ (Juskaitis 2008a). Det vides dog ikke med sikkerhed om tredje 

Figur 7. Oversigt over adfærdsstadier og deres indbyrdes sammenhæng i hasselmusmo-

dulet. A Unger, B og C hhv. voksne hunner og hanner. Voksne individer (B&C) er ved 

simuleringens start i dvale. Når dvalen ophører, vil de komme til beslutningstrinnet og 

herfra gå til udforsk habitat stadiet. Resultatet heraf vil enten betyde at de vil bevæge sig 

til et nyt område eller at de etablerer et habitat, hvor de er. Når et territorie er etableret 

igangsættes parringsadfærden, der for hunnerens vedkommende består af flere stadier. 

Hasselmus hanner tager ikke del i ynglepleje og deres parringsadfærd består derfor ude-

lukkende af selve parringen. For individer der allerede har etableret territorie, består ud-

forsk habitat-stadiet af en opgørelse af antallet af andre individer i territoriet med henblik 

på tæthedsafhængig respons. Unger (A) følger samme princip som de voksne, men med 

en simplere adfærd. Når de er udvokset overgår de til voksenstadiet. Fra alle stadier kan 

baggrundsdødelighed forekomme, kun spredning er forbundet med øget mortalitetsrisiko. 
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kuld unger opnåede en kropskondition, der var tilstrækkelig for at de kunne 
overleve dvaleperioden. Fra de studieområder, hvor dette er undersøgt 
svinger resultaterne fra, at man ikke har kunnet påvise mere end ét kuld per 
sæson, til at andelen af hunner med mere end ét kuld er 28 % (Juskaitis 
2008a). Ligeledes vides det, at ikke alle hunner er reproduktivt aktive i løbet 
af en ynglesæson. Andelen af de voksne hunner, der reproducerer i en sæ-
son kendes ikke for de danske bestande. Andelen kan svinge fra 24 % til helt 
op til 94 % i enkelte tilfælde (Juskaitis 2008a og referencer deri). Litauiske 
undersøgelser har vist at ynglesuccessen er positivt korreleret med andelen 
af reproducerende hunner, der til gengæld er negativt korreleret med be-
standstætheden. Det litauiske studie er det eneste, hvor bestandstætheden 
og andelen af reproducerende hunner har været moniteret i en længere år-
række. I et tysk studie fandt man at andelen lå på ca. 60 %, men estimerede 
ikke bestandstætheden (Buchner m.fl. 2003). Berg & Berg (1999) estimerede i 
et svensk studie andelen af reproducerede hunner til omkring 40 % ved en 
bestandstæthed mellem 3-7 gange højere end i den Litauiske bestand, hvil-
ket antyder at sammenhængen ændres ved højere tætheder (i det Litauiske 
studie er bestandstætheden blandt i laveste kendte i Europa). Der er dog fle-
re andre parametre, der også påvirker ynglesuccesen, så som hyppigheden 
af yngleaktivitet hos første års hunner, antallet af kuld hos voksne hunner 
og kuldstørrelsen.  

Fra Danmark ved vi ikke, om et andet kuld forekommer og i så fald hvor 
hyppigt, ligesom andelen af reproducerende hunner ikke kendes. Simule-
ringerne viser imidlertid, at disse parametre har stor betydning for be-
standsudviklingen (Fig. 8-9). I første udgave af hasselmusmodulet er yngle-
succesen også tæthedsreguleret og virker både på andelen af reproduceren-
de hunner og den gennemsnitlige kuldstørrelse. Styrken hvormed denne be-
standsregulering er implementeret beror på en ekspertvurdering grundet 
manglende data. 

 

Figur 8. Bestandsudviklingen i 

simuleringer, hvor henholdsvis 0 

% og 10 % af hunnerne i bestan-

den fik to kuld unger i en yngle-

sæson. Alle andre parametre var 

de samme mellem de to kørsler. 

Linjerne viser i begge tilfælde 

gennemsnittet af 5 simuleringer, 

mens de lysere farver angiver ± 1 

standardafvigelse. 
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Begge parametre vil kunne estimeres ved at foretage regelmæssige individ-
mærkninger og redekasse eftersyn. Flere andre vigtige parametre (overlevel-
se, kuld- og bestandsstørrelse) vil ligeledes kunne estimeres på denne måde. 
Udviklingen inden for Passive Integrated Transponder (PIT) teknologi gør 
det nu muligt at mærke hasselmus med PIT tags og foretage automatisk af-
læsning af individmærkerne i specielle redekasser. Fra udlandet har man 
positive erfaringer med at overvåge hasselmusbestande ved hjælp af PIT sy-
stemer (Trout m.fl. 2014; Verbeylen 2014). 

Ressourcefordeling 

Resultaterne fra delprojekt 1a & 1b viste at sandsynligheden for forekomst af 
hasselmus afhænger af vegetationstætheden og den vægtede artsrigdom af 
vedplanter. Det er derfor vigtigt, at kortet over simuleringslandskabet inde-
holder disse informationer for at simuleringsresultaterne kan blive så pålide-
lige som muligt. Under udviklingen af modulet har kun en meget grov ind-
deling i skovtyper været tilgængelig, hvilket betyder at tilgængeligheden af 
egnet habitat med stor sandsynlighed overvurderes. Grundmodulet vil kun-
ne udnytte en højere detaljeringsgrad mht. fordeling og kvalitet af habitat 
patches end hvad der på nuværende tidspunkt benyttes. Den manglende vi-
den om mængden og kvaliteten af habitat betyder, at bestandstørrelsen ikke 
kan estimeres med det nuværende datagrundlag. 

En detaljeret kortlægning af habitatkvalitet ved hjælp af feltundersøgelser i 
hele den danske udbredelse for hasselmus vil være særdeles arbejdskræ-
vende, men det er muligt at man ved brug af remote sensing data kan få en 
langt bedre beskrivelse af skovstrukturen end hvad der er tilgængeligt på 
nuværende tidspunkt. For eksempel kunne de under delprojekt 1b indsam-
lede data om habitatkvalitet anvendes til en undersøgelse af potentialet i de 
nyligt tilgængelige LiDAR data til beskrivelse af skovstrukturen.  

Figur 9. Bestandsudviklingen i 

simuleringer, hvor henholdsvis 60 

% og 70 % af hunnerne reprodu-

cerede i en ynglesæson. Alle 

andre parametre var de samme 

mellem de to kørsler. Ingen hun-

ner fik mere end ét kuld per sæ-

son. Linjerne viser i begge tilfæl-

de gennemsnittet af 5 simulerin-

ger, mens de lysere farver angi-

ver ± 1 standardafvigelse. 
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Konklusion og afsluttende kommentarer 
Vi har i delprojekt 2 programmeret et grundmodul for hasselmus til AL-
MaSS, samt udviklet et detaljeret simuleringslandskab for den fynske ud-
bredelse af hasselmus. Modulet beskriver de vigtigste elementer af hassel-
musens økologi og livscyklus. Det foreløbige arbejde med modulet har iden-
tificeret en række forhold som må forventes at være af afgørende betydning 
for de enkelte bestandes størrelse, dynamik og overlevelsesprognoser. I den 
forbindelse, ser det især ud til at hyppigheden, hvormed hunner producerer 
et første og et andet kuld, har stor betydning for den lokale bestandstæthed 
og dermed også den absolutte bestandsstørrelse i et givet habitat. Den 
manglende viden om de danske bestandes ynglebiologi og om fordeling af 
føderessourcer i artens danske udbredelse betyder dog, at der på nuværende 
tidspunkt ikke kan beregnes en overlevelsessandsynlighed for danske be-
stande med en acceptabel præcision.  

ALMaSS er velegnet til at indgå som modelleringsværktøj i en ’adaptiv for-
valtningsstrategi’ og med nærværende projekt er en del af forarbejdet til 
modelleringen allerede gjort. Hvis mere detaljerede kort over habitatudbre-
delse og kvalitet kunne tilvejebringes via remote sensing, så ville de mang-
lende data omkring artens ynglebiologi i Danmark kunne indsamles som en 
del af læringsprocessen i en egentlig adaptiv forvaltningsplan for hasselmus.  
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