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Danmarks truede arter4

Forord

I denne bog fortæller vi historien om tilstanden for den danske artsdiversitet på 
baggrund af den vurdering af status, der er foretaget mellem 2003 og 2010 og sam-
let i Den danske Rødliste. Rødlisten er blevet til ved, at en række eksperter har vur-
deret risikoen for at uddø i Danmark for arter af dyr, svampe og planter. I alt er 
10.581 af Danmarks godt 32.000 arter blevet behandlet efter et internationalt system 
til vurdering af risikoen for arters uddøen. 

Vi nøjes ikke med at beskrive arternes status, men formidler også viden om bio-
logisk mangfoldighed, og hvorfor mange arter af dyr, svampe og planter er gået 
tilbage i den danske natur. De mere end 2.000 rødlistede arter er ofte arter med 
særlige krav til levestederne. For at kunne forstå deres vilkår må man grave et spade-
stik dybere og ikke blot stille sig tilfreds med at tale om en skov, en sø eller en græs-
mark. I denne bog forklarer vi f.eks. vigtigheden af veterantræer, naturlige vandløb 
og gamle blomsterrige græslandsskrænter. Og vi formidler, hvordan man kan passe 
på naturen og vende nedgang til fremgang.

I bogen giver vi også ordet til nogle af de eksperter, der på den ene eller anden 
måde, ofte frivilligt, har bidraget til vores viden om de truede arter. De fortæller om 
deres passion for bestemte grupper af dyr, svampe eller planter og giver deres bud 
på, hvorfor vi skal bevare biodiversiteten. Dette spørgsmål er centralt for hele bogen 
og uddybes i kapitlet om naturens værdi og betydningen af at føre en rødliste over 
de danske arter.

Bogens indhold er formidlet i et ligefremt hverdagssprog og egner sig derfor 
som introduktion til Danmarks truede arter i såvel folkeskolen som gymnasiesko-
len. Sidst i bogen findes en ordliste, hvor biologiske fagtermer, forkortelser og andre 
tekniske begreber er forklaret. Bogen er rigt illustreret, ligesom der er anvendt man-
ge eksempler. De fleste af de omtalte dyr, svampe og planter bliver omtalt med både 
dansk og latinsk navn, så også udenlandske læsere med et vist kendskab til dansk 
kan læse bogen.
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5Forord

Vi vil gerne takke de tre eksterne bidragydere, Tom 
Fenchel, Anne Gry Haugland og Claus Emmeche, for 
deres værdifulde bidrag til bogen, samt de fem natur-
historikere, der stillede sig til rådighed for at fortæl-
le om deres passion for naturen: Flemming Helsing, 
Kent Olsen, Walter Gritsch, Jan Vesterholt (in memo-
riam) og Jens Christian Schou. Samtidig en tak til kol-
legerne ved Bioscience Kalø for faglige diskussioner 
om indholdet, og en særlig tak til Thomas Bregnballe 
for hans indlæg om skarv samt til de mange fotografer, 
der har bidraget med billeder til bogen.

Vi retter også en særlig tak til ansatte i kommuner-
ne for deres bidrag om arbejdet med de truede arter 
i kommunerne og ikke mindst til korpset af rødliste-
bedømmere og kvalitetssikrere, der har ydet en stor, 
uegennyttig indsats med at udarbejde status for de ar-
ter, der danner grundlaget for bogen.
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