
	

	

 
 

Svendborg 5. august 2021 
PRESSEMEDDELELSE 

Hasselmusen trives på faunabroen over svendborgmotorvejen. 
 
Ved brug af vildtkamera har forskere fra Naturama sammen med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i 
Svendborg sikret sig dokumentation for at bla. Hasselmusen benytter faunabroen i Svendborg. 
 
Vores natur gennemskæres overalt af bla. motorveje og en lang række dyrearter bliver dermed adskilt i små ”øer” 
omgivet af spredningsbarrierer. De fleste har nok oplevet musvåger og krager holde til langs motorvejene i deres 
søgen efter trafikdræbte dyr på vejen. Det er ikke tilfældigt. Nogle dyr tager chancen og prøver at nå over den 30 
meter brede ”racerbane”. Men ofte rammes de af biler og ender som kadavere for ådselædere. 
På Svendborgmotorvejen har dyrelivet sin helt egen bro - faunapassagen lidt nord for Svendborg. Broen skal sikre at 
dyrelive frit kan bevæge sig mellem øst og vest i området. Det en bred vifte af dyr, fra padder over smågnavere, egern, 
pindsvin, hare og rovdyr til hjorte, som er brugere af broen. 
 
Faunaroen er bygget i 2008 og der har gennem årene vokset sig et tæt krat af bærbærende buske og træer. Den 
tætte beplantning skærmer for trafikken under broen og gør færdslen over broen mere tryg for både små og store 
pattedyr. 
 
Vi ved nu med sikkerhed at broen benyttes af dyrene, også af Hasselmusen, som er truet og rødlistet i Danmark. Det er 
nemlig lykkes forskerne at fotografere den lille gnaver med vildtkamera opsat forskellige steder på broen. 
 
Seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama siger: ” Vi placerede to kameraer med 60 meters mellemrum midt 
på faunabroen og ved motorvejsbroens vestside. Begge havde optagelser af hasselmus over 28 forskellige datoer fra 
d. 7. juni til d. 3.august. i år. Vi er vildt begejstrede. For det betyder at hasselmusen bruger muligheden for fri passage 
mellem dens oprindelige levesteder i området. Det sikrer at der fortsat er den nødvendige genudveksling mellem 
individerne”. 
 
Faktaboks: 
 
Faunapassager kan være rørføringer med eller uden vandløb under vejanlæg til fx padder og odder. Det kan være 
levende hegn, som har stor effekt for en lang række arter og endelig faunabroer, som fx den over 
svendborgmotorvejen. Her gennemskærer motorvejen et skovområde, der er en af Danmarks kerneområder for 
hasselmus. 
Hasselmusen har bestande på begge side af motorvejen. Bestandsstørrelsen er ikke opgjort, men hasselmusens status, 
som truet og rødlistet i Danmark, samt det at den står opført på EU's habitatdirektiv som bilag 4 art gør, at vi i Danmark 
på mange niveauer er forpligtet til at beskytte og forbedre hasselmusens bevaringsstatus i landet, men det går 
desværre den gale vej. Meget tyder på at hasselmusen er forsvundet fra sit tidligere udbredelsesområde i Jylland, hvor 
der ikke har været fund siden 2011.  
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