
Arbejdsområder

Pattedyr i byen

Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!
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Med sin fugtige snude mod jorden 
snøfter, snuser og vejrer pindsvinet. 
Det søger efter insekter, regnorme 
og snegle.

Pindsvinet kommer gerne på be-
søg i haven, specielt hvis den er lidt 
vild. Så kan pindsvinet nemlig finde 
føde og bygge sin rede, der altid skal 
ligge beskyttet. 

Pindsvinet når vidt 
omkring!
Pindsvinet er nataktivt. I løbet af 
natten bevæger det sig mere,  end 
man måske umiddelbart tror. Pindsvi-
net vandrer nemlig ca. 2-3 kilometer 

pr. nat efter føde. Mange tror, at det 
samme trofaste pindsvin hver aften 
kommer og bliver fodret i haven. 

Oplev byens pattedyr!
De vilde pattedyr giver byen et pust 
af vild og utæmmet natur. For dyrene 
er byerne et landskab af klipper, huler 
og grønne områder. Parker, kirkegår-
de, kolonihaver og villahaver bidrager 
med masser af gode skjulesteder 
og føde. Byens pattedyr har sluppet 
noget af deres naturlige skyhed. Det 
giver byboerne større mulighed for 
vilde naturoplevelser. 

Her kan du læse om nogle af de 
pattedyr, der lever i byen og i de 
bynære omgivelser. Folderen fortæl-
ler om dyrenes adfærd og biologi. Den 
giver også svar på spørgsmål som 
”Skal jeg fodre pindsvin?” og ”Hvordan 
kan jeg opleve rævehvalpe?” Målet er, 
at du får det optimale ud af dit møde 
med byens pattedyr. Et pindsvin vandrer gerne et par kilometer hver nat på jagt efter føde. 

Indhold Pindsvinet

Regnorme udgør en stor del af pindsvinets 
føde. 

Er det en god idé at fodre pindsvinet 
i haven? Hvor langt kan et egern 
springe? Hvor kan vi gå på opdagelse 
efter flagermus?

Der er masser af spørgsmål til na-
turens underfundigheder, når du tager 
på naturoplevelser i byen. Danmarks 
Naturfredningsforening har i små 
overskuelige hæfter samlet nogle af 
svarene. Her kan du også læse mere 
om dyrenes liv og, om hvor du kan 
opleve dem. 

Udover hæftet om Pattedyr i byen 
findes Pattedyr i skoven, Pattedyr i 
havet og Pattedyr i det åbne land.

Hæfterne kan ses og downloades 
på www.dn.dk.

Vi ønsker dig en god og oplevelses-
rig tur i naturen.

Fire spændende hæfter 
om vores pattedyr
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Skal man fodre pindsvin?
En del små pindsvin går til, fordi de har 
for lidt fedt til at overleve vinteren. 
Det er helt naturligt. Om efteråret 
kan man sætte foder ud for at hjælpe 
pindsvinet med at opbygge fedtdepo-
ter til dvalen. Møder man et pindsvin 
om vinteren, kan man fodre det, da det 
ellers har for små fedtdepoter til at 
gennemføre dvalen.   

Men ofte er det flere forskellige 
pindsvin, der besøger én. I en villa-
have i England besøgte ni pindsvin 
f.eks. det samme fodersted hver 
aften. Dyrene kom på forskellig tid 
og undgik derfor at møde hinanden. 
Pindsvinet efterlader forskellige spor. 
Har man pindsvin i haven, kan man gå 
på jagt efter sporene!

Gæt en lort!
På græsplænen er pindsvinets lort 
let at få øje på. Den er meget stor i 
forhold til dyrets lille størrelse. Lor-
ten er op til 1 cm i diameter og 3-4 cm 
lang. Kigger man lidt nærmere, kan 
man ikke undgå at lægge mærke til 
den skinnende overflade. Under lup 
kan man se, at det der skinner, er små 
kitindele fra insekter – mest fra biller. 

Vinterdvalen 
Der er ikke nok insekter, regnorme og 
snegle om vinteren, til at pindsvinene 
kan overleve. Derfor går de i dvale. 
Under dvalen er kroppens funktioner 
på lavt blus. Dyret trækker kun vejret 
i nogle få minutter, og så holder det 
en pause på mere end en time. Så 
trækker det vejret igen. Kropstempe-
raturen falder til 2-4 grader, og hjer-
tet banker kun 6-15 gange pr. minut. I 
maj måned, når pindsvinet vågner op 
af dvalen, har det tabt 30-50% af sin 
vægt. 

Pindsvinet Pindsvinet

Pindsvinets lort skinner af små kitindele fra insekter. 

Om efteråret kan man sætte foder ud for at hjælpe 
pindsvinet med at opbygge fedtdepoter til dvalen. 

Levetid: 2-3 år.
Vinterdvale: fra okt./nov. til maj. 
Føde: insekter, regnorme, snegle.
Antal pigge: 5000-7000 pigge.
Drægtig: ca. 5 uger.
Ungerne fødes: juli-sept. 
Kuld: 4-5 unger i ét kuld.
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Det livlige egern er et populært 
pattedyr. Det er ikke særligt sky, og 
du kan ofte se det i byernes parker 
og haver. Når egernet sidder roligt, 
slynger det sin buskede hale op  i et 
”S” over ryggen. Og egernets latinske 

slægtsnavn, Sciurus, betyder netop 
“Den, der sidder i skyggen af sin hale”. 

Oplevelser med egernet 
Du kan få mange sjove oplevelser ved 
at iagttage et egern.  Overrasker du 

Egernet Pindsvinet 

Egernet æder mange frø og knopper fra nåletræerne. 

Et velegnet kosttilskud er: vand tilsat 
lidt hvedemel, sukker, margarine 
og brødstumper. Du kan også give 
kattetørfoder til pindsvinet. Husk at 
lægge foderet i en flad skål, så pind-
svinet let kan æde det.

Giv pindsvinet et vinterskjul 
Pindsvinet bygger vinterreden af 
blade og græs og anbringer den 
på steder, der ligger i ly for regnen. 
Du kan hjælpe dyret lidt på vej ved 
at skabe et vinterhi. Om efteråret 
kan du lade en kvasbunke ligge i et 
beskyttet hjørne af haven og dermed 
give pindsvinet et sted at gå i dvale. 
Du skal bare huske på, at kvasdyn-
gen skal ligge i ro helt frem til juni. 
Pindsvinet vågner nemlig først op af 
dvalen i maj måned.

Pindsvinet bruger gerne  en kvasbunke, 
når det skal gå i hi om efteråret. På 
fotoet ses et pindsvin i vintersøvn. 
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afstand – specielt i stille vejr. Oppe i 
træerne færdes egernet lydløst, men 
på vej op og ned ad stammerne griber 
de lange klør sikkert i barken. Du kan 
høre det hårde smæld, når kløerne 
slås i. 

Egernet om vinteren
Om vinteren ser man ofte egern, når 
de opsøger steder, hvor de har gemt 
vinterforråd. Forrådene består af 
bog, agern og nødder, som egernet 
har gravet ned i jorden. Hvis du stiller 
et foderbræt ud til fuglene om vin-
teren, kommer egernet også gerne 
forbi og æder med!

Egernet sover mere om vinteren 
og undgår derfor at tære for meget 

på fedtde-
poterne. 
Dyret ligger 
i en varm 
rede, der 
er kugle-
formet og 
20-50 cm i 
diameter. 
Reden sid-
der 5-20 

meter oppe i et træ helt inde ved 
stammen. Den er lavet af grene og 
blade og foret med mos, hår og fjer, 
så den er godt isoleret. Temperaturen 
herinde kan være 20-30 grader højere 
end udenfor. 

Det 5 cm store indgangshul, der 
sidder i siden af reden, bliver lukket 
med en prop af planter. 

Egernet føder sine unger i reden. 
Hvis hunnen føler, at ungerne er 
truede i reden, så flytter hun dem 
én efter én over til en af sine andre 
 reder. Hun har ofte 4-5 reder inden 
for territoriet. Hunnen springer og 
klatrer med ungerne i munden. 

dyret på jorden, vil det sandsynlig-
vis fare op i det nærmeste træ. Det 
klatrer som regel op ad stammen 
på den side, der vender væk fra dig. 
Ofte klatrer egernet nogle meter 
op og sætter sig på en gren. Herfra 
prøver det måske at skræmme dig. 
Så udstøder det en række kraftige 
“tjuk-tjuk”, mens det skiftevis laver 
små hop på stedet og springer fra 
side til side.  

3-4 meter lange spring
Fortsætter egernet op i trækronerne, 
kan du være heldig at se det springe 
mellem træerne. Dyret bevæger sig 
ud på de tyndeste grene, hvorfra 
det kan springe tre til fire meter over 
i et andet træ. Det bruger halen til 
at styre med og spreder benene ud 
for at få en stor overflade, når det 

svæver. Egernet har lange følehår, 
der lynhurtigt sanser, om grenene er 
stærke nok til at lande i. Følehårene 
sidder på håndledet, forbenene, brys-
tet og bugen. 

Lyt til egernet
Hvis du ikke kan få øje på egernet, 
kan du måske lytte dig frem til det! 
Når egernet gnaver kogler eller nød-
der, kan man høre det på ret lang 

Egernet Egernet 

Egernet kan springe tre til fire meter mellem to træer. 

Levetid: ca. 3 år. 
Føde: frø og knopper af nåletræ, 
bog, agern, nødder, svampe, frugt, 
bær, insekter.   
Drægtig: 5-6 uger. 
Ungerne fødes: februar-august. 
Kuld: 3-7 unger pr. kuld.  
Antal kuld pr. år: 1-2 kuld. Hvis egernet føler sit kuld truet, flytter det 

ungerne i munden. 

Især om vin-
teren kommer 
egernet gerne 
som gæst ved 
foderbrættet. 
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Flagermus Flagermusene  

Flagermus er pattedyr – de har hår og 
føder ungerne, der dier hos hunnen. 

Flagermus er de eneste pattedyr, 
der kan flyve aktivt. Dyrene er helt 
igennem noget særligt, og bliver man 
først opmærksom på deres levevis, 
går der ikke lang tid, før man er fasci-
neret af disse små dyr.

Flagermus i byerne
Specielt tre arter af flagermus er 
knyttet til byerne, nemlig skimmelfla-
germus, dværgflagermus og sydfla-
germus. 

Om efteråret kan man høre skim-
melflagermusen bidrage til  byens 
nattestemning. Man kan høre dens 
høje, tikkende parringsskrig ved 
højhuse, større boligblokke og kirker. 
Hvis du først bliver opmærksom på 
lyden, kan du genkende den mange 
steder. 

Dværgflagermusen og sydflager-
musen ser man ofte ved huse og i 
haver, hvor de jager insekter. 

Hvordan jager flagermus i 
mørket? 
Når flagermus jager og orienterer sig 
om natten, bruger de ultralyd, som 
mennesker ikke kan høre. Ultralyd 
ligger i et meget højt toneleje over 
20.000 Hz. 

Ultralyden rammer f.eks. et insekt 
og bliver kastet tilbage til flagermu-
sen igen som et ekko. Flagermusen 
opfanger ultralyden med sine følsom-
me ører. Flagermusen kan nu vurdere 
afstanden til insektet og finde ud af, 
hvor insektet er. 
Flagermusen kan også vurdere, hvor 
stort insektet er. Hvis du kaster en 
grankogle eller noget andet op i 
luften, dykker den måske ned efter 

En dværgflagermus forlader sit opholdssted 
i et hus. 
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Flagermusene   Flagermusene   

tingen, for at undersøge den nær-
mere.

Ligesom hos fuglene har hver art 
af flagermus sit bestemte skrig. 
Eksperter kan høre skrigene og 
artsbestemme flagermusene med 
en flagermusdetektor, der omdanner 
ultralydene til lyde, som vi menne-
sker kan høre.

 
Levetid: 4-5 år.
Føde: insekter.
Vinterdvale: oktober-april.
Drægtig: ca. 45 dage. 
Ungerne fødes: midt om sommeren.   
Kuld: 1-2 unger pr. kuld.  
Antal arter: 13 arter i Danmark.

Skimmelflagermusen.

Vinterdvale i bygninger
Mens mange insektædende fugle  
trækker bort om vinteren til steder, 
hvor der er føde nok, så bliver de fle-
ste flagermus i landet og går i dvale. 

Skimmel-, dværg-, og sydflager-
mus kan overvintre i huse eller høje 
bygninger, hvor isoleringen er god. 

I det halve år, hvor flagermusen går 
i dvale, er det vigtigt, at den bruger 
mindst mulig energi, så fedtdepoter-
ne varer hele vinteren. Hjertefrekven-
sen falder fra 400 slag i minuttet til 
25 slag i minuttet. Fla-
germus vælger steder, 
der er uforstyrrede, for 
selv mindre forstyr-
relser kan vække dem 
fra dvalen. Hvis dyrene 
vågner, tærer det me-
get på fedtdepoterne. 

Har du flagermus i 
huset? 
De omgivelser, som 
flagermus overvintrer i, 
bliver sjældent ødelagt 
af dyrene. De gnaver 
ikke i isolation eller i 
træværk. I langt de fle-
ste huse (ca. 90%) giver 
kolonierne derfor ikke 
problemer. Der kan dog 
være lidt griseri på lof-
tet og ned ad ydermu-

ren eller vinduerne, dér hvor dyrene 
flyver ind og ud, ofte i en af husets 
gavle. Mange mennesker føler sig lidt 
utrygge ved flagermus, men i virke-
ligheden er de stort set uskadelige. 
De fleste husejere finder som regel 
ud af at leve udmærket sammen med 
flagermus, når blot de lærer dem lidt 
nærmere at kende.

Hvis du opdager flagermus i huset 
og har brug for råd og vejledning, så  
kontakt Zoologisk Museum i Køben-
havn.

Sydflagermus.
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RævenRæven 

Ræven har slået sig ned i byernes 
grønne områder. Den holder til ved 
parker, voldområder, kirkegårde, 
baneskråninger, kolonihaver og i 
tilgroede villahaver. Ræven har helt 
tilpasset sig byens menneskeskabte 
landskab. Her er tilstrækkelig med 
føde, og den bliver ikke jaget. 

Orienterer sig via lyd og lugt 
Byernes lyde og lugte er vigtige infor-
mationer i rævens univers. Parker, ga-
der og søer har karakteristiske lugte, 
som ræven kan bruge til at orientere 
sig efter. Dyret opfatter landskabet 
som et kludetæppe af lugte, ligesom 
vi med synet opfatter landskabet 
som et kludetæppe af farver og 
former. Med sin skarpe hørelse kan 
ræven desuden stedfæste byttedyr 
som smågnavere og insekter. 

Møde med ræven
Rævens synssans er dårlig, 
så den ser kun et groft billede 
af omgivelserne. Dyret har 
derfor svært ved at se os, når 
vi ikke bevæger os. Du skal 
derfor stå helt stille, hvis du 
opdager en ræv og har lyst til 
at iagttage den lidt længere. 

Står du i modvind, kan dyret heller 
ikke lugte dig. Du kan faktisk lokke 
en ræv nærmere ved at pibe som en 
mus. Du kan frembringe lyden ved at 
suge luft ind mellem overlæben og 
tænderne i undermunden. Hvis du 
skaber den rigtige muselyd og samti-
digt står stille, kommer ræven måske 
tættere på dig! 

Når ræven “muser”!
Musen hører til rævens yndlings-
føde. I sin jagt efter mus har ræven 
en helt bestemt teknik. Musen er 
følsom over for lyd. Det kan derfor 
være svært for ræven at liste sig 
ind på den i tørre blade og græs. Når 
ræven med sin hørelse har vurderet, 
hvor musen befinder sig, sætter den 
i et spring, der kan være  tre til fire 
meter langt. Som regel rammer den 
plet og musen bliver fanget mellem 
poterne.  

I byen tager ræven i høj grad også 
efterladt madaffald, og den kan gå 

i skraldespande, som ikke er orden-
ligt sikrede.

Rævenes parringsadfærd
I nogle situationer gælder det dog for 
ræven om at være så larmende som 
muligt! Hvis du en sen aften i januar-
februar går en tur, hører du måske 
rævenes parringskald. Det er en sk-
inger gøen  “wow-wow-wow-woooow”, 
hvor sidste stavelse trækkes ud. 
Hannen og hunnen kalder på hinan-
den, og man har fundet ud af, at hvert 
kald er unikt, så rævene kan genkende 
hinanden på lang afstand. 

Levetid: max. 10 år. Som følge af 
jagt er 80% af den danske bestand 
under 2 år. 
Føde i byen: smågnavere, småfugle, 
insekter, frugter, bær, affald.   
Drægtig: 7-8 uger. 
Ungerne fødes: februar-marts. 
Kuld: 4-7 hvalpe i ét kuld.  

Ræv på besøg 
i parcelhushave. 

Når ræven jager mus, springer den ofte tre til fire meter. 
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Fra midten af maj og ind i juni er der 
størst chance for at se rævehvalpe lege 
foran graven. 

Højre forpote 
af ræv.

Ræven Husmåren

Husmåren – den almindeligste 
af vore 2 mårer
Husmåren ligner sin ”fætter” 
skovmåren til forveksling (se folderen 
”Pattedyr i skoven”), men i modsæt-
ning til skovmåren lever husmåren 
også gerne meget nær mennesket. 
Den kan endda slå sig ned på loftet af 
et hus i et villakvarter. Husmåren er 
dog også yderst almindelig i skove og 
det mere åbne land. 

Husmåren kan blive knap en halv 

meter lang, dertil halen på omkring 
20 centimeter. En udvokset han kan 
veje mere end 1½ kg. 

Konkurrence med 
 skovmåren?
Husmåren har sin nordlige udbre-
delsesgrænse i Danmark og findes 
således ikke i Sverige og Norge. Dens 
store tilpasningsevne gør imidlertid, 
at den stortrives i Danmark – måske 
på bekostning af skovmåren, som 

Rævefamilien
Efter hvalpenes fødsel deltager 
hanræven på lige fod med hunræven 
i at opfostre hvalpene. I territorier, 
hvor der er føde nok til mange ræve, 
danner de familiegrupper. Gruppen 
består af forældrene og 1-3 hunner 
fra sidste års kuld. Man kalder de 
unge hunner for hjælpere. De unge 
hunner får ikke selv hvalpe, men 
hjælper til med at søge 
føde og passe på de 
nyfødte unger. Det øger 
chancen for, at ungerne 
overlever, og de unge 
hunner øver sig samtidigt 
i at blive mødre.  

Se hvalpene lege!
Fra midten af maj til ind i 
juni har den chancen for 
at se hvalpene lege foran 
graven. Det er en ople-
velse, der kræver forbere-
delse i god tid. Tidligt på 
foråret skal den finde ud af, hvor der 
er rævegrave i området. Desuden skal 

den undersøge, om de er beboede. De 
skal have en ram lugt, og du kan ofte 
finde fodspor og afgnavede ben om-
kring graven. Ræven graver som en 
hund, så der vil desuden ligge en vifte 
af frisk udgravet jord foran graven. 
Du skal undersøge graven meget 
forsigtigt, ellers kan du risikere, at 
rævene flytter væk. De to sidste 
uger af maj og lidt ind i juni vender du 
så tilbage til graven en times tid før 
solnedgang. Du skal sætte dig 10-20 
meter fra graven gerne oppe i et træ. 
Husk at vinden skal være mod dig, 
så rævene ikke kan lugte dig. Hvis 
du er heldig, får du en uforglemmelig 
oplevelse!

Husmåren har fundet sig til rette nær mennesket. Her en husmår-unge på et høloft. 
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anses for sjælden i Danmark, men til 
gengæld er almindelig i Sverige og 
Norge! 

Rotter på loftet?
I bymiljøet opholder husmåren sig i 
dagtimerne typisk på lofter, i skure 
eller andre steder, hvor den kan være 
i fred. Hører man pludselig hvæsende 
eller knurrende lyde fra loftet, har man 
ikke rotter på loftet, men husmår. 

En husmår på villaloftet kan være 
generende. Den gnaver sjældent 
noget i stykker, men kan rode meget 
i isoleringen. Man behøver dog ikke 
at slå den ihjel, men kan fange den 
levende i en særlig fælde og så slippe 
den ud langt væk, i et område, hvor 
den ikke generer. 

Husmårene i Jylland synes i langt 
højere grad end de sjællandske, at 
have taget villakvarterernes lofter i 
brug. 

Husmåren er en af nattens 
jægere i byen
Man ser ikke så ofte husmåren. Den 
er nemlig mest aktiv i nattetimerne. 

Om natten begiver den sig ud i 
haver og parker, på jagt efter mus 
og småfugle. Den tager dog også 
lejlighedsvis andre småpattedyr som 
muldvarp og pindsvin samt insekter. 
En mindre del af kosten udgøres af 
frugter og andet plantemateriale.

Der synes at være en tendens til, 
at husmår i bymiljøet i højere grad 
lever af småfugle, end husmår i skove 
og det åbne land. Det hænger for-
mentlig sammen med, at mange arter 
af småfugle forekommer i tættere 
bestande i bymiljøet end i skoven og 
det åbne land og derfor er lettere 
tilgængelige. Omvendt er det med 
musene, som er hyppigere i skoven 
og det åbne land end i bymiljøet.

En husmår kan over en periode 
komme ret vidt omkring i villakvarte-
ret. Undersøgelser peger på, at den 
kan færdes på områder op imod en 
kvadratkilometer. 

Husmåren 

Som folderen fortæller, virker storby-
en og forstæderne som en magnet på 
de pattedyr, der kan leve i nærheden 
af mennesker. Har man selv en have, 
kan man gøre meget for at tiltrække 
pattedyrene. Man kan plante en stor 
variation af træer og buske. Specielt 
de danske plantearter er værdifulde, 
for mange insekter og fugle har også 

gavn af dem. Jo mere “naturtilstand” 
haven får lov til at ligge hen i, jo mere 
attraktiv er den, set med de fleste 
pattedyrs øjne. Undgå frem for alt at 
sprøjte haven, da giften er til fare for 
både dyr, grundvandet og mennesker. 
Belønningen ved en dyrevenlig have 
kommer, når man i en stille stund kan 
nyde synet af sine gæster.

En dyrevenlig have 

Videre læsning
Asferg, T. 1994. Egernet. Natur og Museum, 33.årgang, nr. 4, december 1994. 
Naturhistorisk Museum, Århus. 

Bang, P. og Dahlstrøm, P. 1995. Dyrespor. Gads Forlag. 

Jensen, B. 1993. Nordens Pattedyr. Gads Forlag. 

Jørgensen, B. 1996. Den nye bog om ræven. Forlaget Rhodos. 

Lund, M. 1985. Pindsvinet. Naturens Verdens Dyrebibliotek. Forlaget Rhodos. 

Muus, B. (red.) 1991. Danmarks Pattedyr, bind 1 og 2. Gyldendalske Boghandel. 
Nordisk Forlag A.S., KBH.  

Olsen, S. 1986. Storbyens Pattedyr. Skarv Publications.  

Pagh, S. 1996. Ræven. Natur og Museum, 35. årgang, nr. 1, marts, 1996. Natur-
historisk Museum, Århus. 

Baagøe, H. og Secher Jensen, T. (Red.) 2006. Pattedyratlas.

Levetid: få år.
Føde: småpattedyr, småfugle, insek-
ter og lejlighedsvist bær.
Drægtig: befrugtning af ægget i 
juli-august. Herefter går ægget/fo-
steret i dvale og egentlig fosterud-
vikling påbegyndes i januar-februar.
Ungerne fødes: marts-april.
Kuld: typisk 2 -3 unger i et kuld. Et 
kuld om året.
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