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Det første fund i Danmark af en Havesyvsover 
 

Danmark har fået en ny pattedyr art 
 
Det er ikke hver dag at der bliver fundet en ny pattedyr art i Danmark, faktisk sker det normalt kun 
med mange års mellemrum. I januar 1999 blev jeg ringet op af familien Dall på Rosellavej i 
Christiansfeld, fordi de havde fanget en mærkelig mus i en musefælde på deres loft. Sådanne 
opringninger får en konservator mange af, og et langt livs erfaringer har vist, at det måske er et ud 
af hundrede opkald der giver pote. Imidlertid fortalte Dalls, at musens hale var busket, og det fik 
straks en klokke til at ringe. Det kunne da ikke være …., og jo, det viste sig virkelig at være et 
eksemplar af den smukke Havesyvsover. 
 
Der findes kun ca. 50 arter af pattedyr i Danmark (hvaler undtaget), så det er en begivenhed, når 
landet beriges med en ny art. Havesyvsoveren er aldrig før truffet i Danmark, faktisk skal vi ca. 
350km ned i Tyskland, før den begynder at forekomme, og det er en lang vej for et dyr med så små 
ben. Min gode ven Birger Jensen fra Naturhistorisk Museum i Århus, forfatter til bogen ”Nordens 
Pattedyr”, og jeg skrev sammen en artikel til tidsskriftet Flora og Fauna om fundet, hvori vi dog 
åbent erkendte, at ikke mindst på grund af at findestedet lå så tæt ved motorvejen, kunne det dreje 
sig om et tilfældigt indført, enligt dyr. Da samtlige udspurgte dyrehandlere fortalte, at de aldrig 
havde importeret denne art, anses muligheden for at de skulle have været et undsluppet fangenskabs 
dyr for yderst ringe. Andre har fremsat den teori at tyske turister skulle have udsat den. Dette kan 
naturligvis ikke afvises, men det lyder temmelig usandsynligt. 



 
I en publikation om nye danske dyr udsendt 2002 fra Naturhistorisk Museum i Århus blev fundet 
ikke omtalt, da det jo endnu ikke var godtgjort, at arten var etableret herhjemme (Jensen 2002). 
 
Fire år senere kom Lone Jørgensen fra Starup Fjordvej ved Haderslev med bagparten af en ”mus”, 
som hun med nød og næppe fik fravristet sin kat. Jeg kunne med det samme se, at det her drejede 
sig om en Havesyvsover, idet halespidsen var busket og jeg stadig havde min første Havesyvsover i 
erindring. Da jeg så også fik at vide, at deres kat havde taget to mere, var der ikke mere tvivl hos 
mig, om at vi her står overfor en ny pattedyr art for Danmark, der blot havde formået til nu at leve i 
ubemærkethed i jeg ved ikke hvor mange år. En uge senere blev dette yderligere bestyrket, idet 
Lone Jørgensen nu kunne fortælle, at noget familie godt en km vest for deres hus havde haft 
lignende oplevelser med deres kat nogle år tidligere. 
 
Havesyvsoveren fra Christiansfeld står i dag udstoppet på Taps Skole i Christiansfeld kommune, og 
er det første sikre fund fra Danmark. I fugleflugtlinie er der 13km mellem fundet i Christiansfeld og 
det nye fund i Starup, hvilket kunne antyde, at der må være en bestand af dette spændende og 
smukke lille dyr. Bagparten af det andet eksemplar befinder sig i dag på Zoologisk Museum i 
København, Til dato er der ikke gjort andre sikre fund herhjemme, men efter flere avisartikler har 
jeg modtaget mange henvendelser fra folk, der er sikre på at have set dyret. De mest sandsynlige vil 
blive omtalt i efterfølgende afsnit. 
 

Henvendelser om sete Havesyvsovere 

 
Til dato har jeg fået mange henvendelser fra folk, der mener at have set en Havesyvsover. Jeg skal 
her berette om de mest interessante. Lad os starte nede ved grænsen og herfra bevæger vi os nordpå: 
 
Karl Petersen i Padborg så 2 juli 2004 en Havesyvsover i hans kælder mellem kartoflerne. Han 
fangede den og satte den ud under foderbrættet, hvor den straks begyndte at spise af de nedfaldne 
fuglefrø, medens han kunne stå og se på. Han så den igen dagen efter. 
 
Kirsten Hansen i Sønderborg har sommerhus i Skellebro (nær Broager) lige ned til Flensborg Fjord. 
I sensommeren 2003 kom hendes kat med ”en stor mus med en dusk på halen og store ører”. En 
nabo, Udo Lange, og en i Broager har oplevet det samme. 
 
Bodil Asmussen bor i en villa midt i Åbenrå. I efteråret 2004 så hun ved foderbrættet en stor mus, 
der passede til billedet i avisen. Den sad mellem det spildte fuglefoder på jorden, og blev blot 
siddende i længere tid, medens hun så på den. Mariane Asmussen bor også i Åbenrå; hun tror hun 
har set den i sin have, hvor den var meget tillidsfuld. Hun mener også at have set den sidste vinter i 
sneen, hvilket ikke er helt usandsynligt, selvom arten ellers sover vintersøvn. I en beretning fra 
Alperne skulle den være set i August i sne i 2090m højde (Spitzenberger 1983). 
 
Litta Eeukol i Øster Lindet i Rødding Kommune så en Havesyvsover ”med busket hale” løbe op i et 
træ i hendes have. 
 
Kirsten Bøgh Hansen, Rødekro, har Havesyvsovere hver vinter på loftet, hvor de spiser hendes 
forråd af nødder og valnødder, men hendes mange bøger, hun også har deroppe, rører de ikke. (Det 
ville mus gøre). De kommer frem c. hver 14-30 dag og så larmer de meget. Hun har set to inde og 
bemærkede deres lange buskede haler. Grundet en længerevarende sygdomsperiode har hun og 
hendes mand en ret forsømt have med meget skrammel og mener, de opholder sig her om 
sommeren. Nogle tyske venner, der bor nede i Midttyskland, har fortalt hende, at de dernede er en 
plage om vinteren på grund af den larm de laver i husene om natten. 
 
Jens Andersen, Haderslev så en Havesyvsover siddende midt på vejen, ved 
Vilstrupvej/Hjortebrovej. I flere minutter kunne han betragte musen på 5m afstand! Den havde 



”busket hale og spids hoved med noget sort i”. Dette fund er i luftlinie ikke langt fra Starup, hvor 
det andet sikre fund blev gjort. Der er nogle engdrag langs Humlebæksbækken, der sagtens kunne 
have fungeret som korridor. 
 
Det nordligste fund blev gjort 2003 i Koldings nordlige udkant, hvor en blev fanget i en fælde men 
bare smidt i skraldespanden, idet man troede, det var et undsluppet kæledyr. Da der er alvorlig 
sygdom i familien, ønskede de ikke deres navn frem, men de har et godt kendskab til pattedyr, så 
personligt betvivler jeg ikke fundets rigtighed. 
 
Senere er jeg blevet ringet op af en bibliotekar Gisilar Hassenteufel, der fortalte mig, at på hendes 
faders gård i Hammer Bakker nær Ålborg, udlagde hun i år 2000 rottegift, og dagen efter fandt hun 
3 døde mus med buskede haler og sorte øjentegninger, som hun bestemte til Havesyvsovere. Gården 
var på det tidspunkt meget forsømt og der lå et frugtlager 5km derfra. 
 
Hvis bare halvdelen af disse fund er rigtige, tyder meget på, at Havesyvsoveren er indvandret til 
Danmark sydfra, altså ikke tilfældigt indslæbt på et eller andet tidspunkt, fordi fundene ligger så 
langt fra hinanden. Hvis dette viser sig at være tilfældet, må det siges at være lidt af en sensation, 
idet den da sandsynligvis er vandret først de 350km op gennem Nordtyskland, vel at mærke 
ubemærket, og herfra har spredt sig i Syddanmark, ligeledes ubemærket. Dette må være foregået 
over en længere årrække, og at dette har kunnet ske uden at blive registreret af fagfolk er lidt af en 
præstation, når man tager dyrets størrelse og markante udseende i betragtning, og desuden at den 
ofte går i huse om vinteren, ofte findes i haver, og ofte tages af huskatte. Desuden er det påfaldende, 
at den tilsyneladende udviser meget lidt skyhed overfor mennesker. Dette sidste har jeg dog ikke 
kunne finde belæg for i litteraturen. 
 

Udbredelse 

 
Havesyvsoveren (Eliomys quercinus, hvor mys er græsk og betyder mus og quercinus er latin og 
betyder eg) er vidt udbredt i Europa fra Portugal, Spanien, Frankrig, Italien, til nordgrænsen i 
Sydholland og herfra østpå til Landkreis Helmstedt i midt Tyskland, mod syd til Tyrol og derfra 
spredt i Østeuropa til Ural. Den forekommer også i Nordafrika i Marokko, Algier og Tunis, og i 
Sinai, NW Arabien, Syrien og Tyrkiet. Desuden findes talrige ø populationer i Middelhavet 
(Niethammer & Krapp 1978). I Skandinavien er den indtil 1999 kun truffet i nogle få isolerede 
bestande i Sydfinland men måske er de nu uddøde, idet de sidste blev fanget i 1989 (Hästbacka 
1989, Jensen 1993). Efter ældre litteratur skulle Havesyvsoveren også været truffet i det østlige  
Friesland, Celle, Holstein og Mecklenburg, men der foreligger ingen nyere fund (Niethammer & 
Krapp 1978). Alle syvsover arter i Europa er gennemgående sjældne (Bright & Morris 1996), dog 
meldes der om et tilfælde fra Tyrol, hvor der på et 15ha stort område med blot 12 fælder blev fanget 
90 Havesyvsovere i "en aktivitetsperiode" (Wettstein 1956).  

 

Udseende 
Havesyvsoveren er lidt større end en stor mus (Halsbåndmus), max. 32cm lang for et udvokset dyr, 
(kroppen 10-17cm, halen 9-15cm, vægt 45 – 120g, om efteråret før den går i dvale 210g). Den er 
gråbrun på oversiden, hvid på undersiden, med store øjne og ører, og en markant sort tegning fra 
snuden til bag de lange ører, hvor tegningen bliver til et stort sort felt, noget lignende en forbryder 
maske. Halen er tyk og gråbrun, halespidsen er busket sort og hvid i den yderste trediedel, hvilket 
sidste er dens bedste kendetegn. Ungdyr er mere grå og uanseelig farvet. Der findes syv europæiske 
underarter, hvor Middelhavs underarterne alle har en sort zone på det næst yderste stykke af halens 
underside (Niethammer & Krapp 1978). I en undersøgelse fra to områder i Bayern var hunnerne i 
overtal med henholdsvis 119 hunner og 89 hanner og 116/86, og samme resultat blev fundet i 
museum samlinger (Kahmann & Staudenmayer 1970). 
 
Ofte finder man Havesyvsovere med en afkortet hale, især i områder hvor der er en stor 
konkurrence mellem artsfæller og rotter om føde og reder. Halespidsen er da normalt forsynet med 



den normalfarvede haledusk men selve halen er på dette sted mere opsvulmet (Mohr 1941). Se 
videre under ”Adfærd og stemme”.  
 
Den har to andre europæiske slægtninge: Syvsoveren Glis glis der er noget større, gråbrun over det 
hele bortset fra en hvid underside, med små ører og en sort ring omkring øjet, og har desuden en 
lang gråbrun busket hale. Den importeres af og til af dyrehandlere. Træsyvsoveren Dryomys 
nitedula er mindre end Havesyvsoveren, lys gylden brun med hvid underside og en sort ansigts 
stribe, der slutter før de små runde ører. Ingen af disse arter er truffet i vild tilstand herhjemme. 

 

Spor og ekskrementer 

 
Dens spor og ekskrementer ligner andre mus af samme størrelse (Jensen 1993). 
 

Levesteder 
 
Træffes hyppigt i Sydeuropa i klippefyldte områder, hvor den dog er mindre bundet til skove end 
dens nære slægtninge, Syvsoveren og Træsyvsoveren. Kulturlandskab, især den mere karske med 
stendiger, ruiner og fyrreskove, ja, selv i øde, stenfyldte eller tørre næsten vegetationsløse klitter 
ved randen af Marismas del Guadalquivir kan man finde den, hvorimod den ser ud til at undgå 
makki. I Mellem- og Østeuropa  forekommer den hyppigt i nåle- og blandingsskov, hvor 
klippegrund ser ud til at være vigtigere end bund vegetation, men denne må gerne bestå af græs og 
småbuske. Derimod ser det ud til at den undgår rene løvskove og nogle steder også frugtplantager, 
andre steder optræder den i frugtplantager og også i vinmarker. I Østrig undgår den fugtige og 
skyggefulde løvskove med et dybt humuslag. Træffes jævnligt i haver og parker, gerne hvor der 
findes stendiger og den kan gå i huse, nogle steder lever den endda hele året rundt i huse, levende af 
affald og forråd . I Alperne og Pyrenæerne forekommer den normalt op til 2.200m højde, men er 
også antruffet i 2.500m og sågar 3.800 meters højde (Niethammer & Krapp 1978, Spitzenberger 
1983).  
 
Da de her beskrevne biotoper afviger en del fra, hvad vi kan finde i Danmark vil en nærmere 
beskrivelse af de to første danske fund nok være af interesse: 
Rosellavej 10 i Christiansfeld ligger blot c. 200m fra motorvejen. Huset er af ældre dato og haven 
består af en græsplæne med nogle mindre træer, mest frugttræer, og til den ene side et mindre 
vildnis der grænser op til en nyplantet skov.  

 
 
En gammel, forfalden lade befinder sig ved siden af beboelseshuset. Fotos Johs. Erritzøe 



 
 

 
 

 
 
Haven i Starup. 
 
Haven på Starup Fjordvej er en velfriseret normal have, med en stor dominerende græsplæne og et 
nyere parcelhus. Men haven går lige ned til engen med spredte, forkrøblede træer og med åen i 
midten, snoende sin vej ud mod Haderslev Fjord. 
 



 
 
Det er formodentligt nede i engen katten har hentet Havesyvsoverne. Fotos Johs. Erritzøe. 
 

 
Udsigt fra kirken i Starup, c. 500m fra det andet fund.  
Kirkegården er omgivet af et gammelt stendige. Foto Johs. Erritzøe 
 

Føde 
Havesyvsoveren har et stort føde repertoire. Dens vigtigste spise er mange forskellige insekter og 
disses larver, men også edderkopper, snegle, firben, mus og af og til en fugleunge, hvis lejlighed 
byder sig (Niethammer & Krapp 1978). Planteføde indtager ikke så stor en andel som den 
animalske, men mange forskellige slags træfrugter indgår i dens føde (Niethammer & Krapp 1978), 
ja i Vesteuropa er der berettet om skader i frugtplantager, hovedsagelig blomme, pære, vindruer og 
æble, skrevet i den rækkefølge de foretrækkes (Zillig 1934). Wettstein (1956) beretter om 
lærketræer og skovfyr, hvor barken blev ringet. Desuden berettes om frø, bog, ahorn, hasselnødder, 
bladknopper og sågar blade og kartofler (Niethammer & Krapp 1978). Fra spisekamre smovser den 
sig gerne i honning, spæk, skinke, ost, kogte eller rå æg, franskbrød, tørt rugbrød uden skorpe, 
kager, sukker og marmelade (Zillig 1934) 
 



 
 
En sovende syvsover af ukendt art. 

 

Vintersøvn, adfærd og stemme 
Sover vintersøvn fra september til april (heraf navnet syvsover), i Sydeuropa dog gerne to måneder 
kortere, ja, i milde vintre helt uden en sammenhængende vintersøvn (Niethammer & Krapp 1978).  
Hvor den overvintrer i huse med menneskelige forråd for hånden, har den ligeledes ingen 
sammenhængende søvn, men vågner ofte (Kahmann & Staudenmayer 1969). Af og til er en hel 
familie samlet, men ellers sover den alene. Vinterforråd indsamlet af den selv er aldrig blevet 
konstateret. Den søger ellers sit vinterhi i jordhuler, i klippehuler, hule træer eller redekasser, hvor 
den danner et leje af mos og græs, gerne større og mere rent end reden, hvori ungerne fødes. Vælger 
den et hus er det altid på et mørkt og roligt sted (Niethammer & Krapp 1978). Også i naturen vågner 
Havesyvsoveren ofte og må på jagt efter føde. Den længste konstaterede uafbrudte vintersøvn er på 
25 dage, ved en længere periode ville dette medføre døden ((Kayser 1960), hvilket måske skal tages 
med et gran salt, idet den længste, uafbrudte vintersøvn hos dens nære slægtning, Syvsoveren .er 6 
måneder og 23 dage (Matthews 1963) 
 
Vintersøvn kendes fra andre danske dyr, nemlig flagermus og pindsvin. Det er en meget praktisk 
strategi, for i kolde perioder er der mindre føde og der bruges mere energi på at opretholde kroppens 
aktiviteter. Processen starter med at dyret æder sig smækfedt, hvorpå den opsøger en vinterhule. Så 
falder stofskiftet og kropstemperaturen følger efter, hos pattedyr i gennemsnit til +6o. Hjertet 
begynder nu at slå meget langsommere, fem til ti i minuttet er ikke usædvanligt, og også 
åndedrættet bliver langsommere, ja, hos nogle pattedyr kan det stoppe helt for en time eller mere. 
Falder den udendørs temperatur på et tidspunkt for meget, så det sovende pattedyr bliver kritisk 
afkølet, træder regulerende mekanismer i dyret i funktion, stofskiftet stiger igen og kropsvarmen 
genoprettes. De længste perioder af konstant vintersøvn er gerne midt i perioden, dvs. midt om 
vinteren, hvorimod der både i den indledende og afsluttende fase er kortere intervaller imellem dens 
opvågning, hvor dyrets kropstemperatur igen stiger til det normale og den kan komme frem og 
proviantere  Oplysningerne i dette afsnit er hentet fra: 
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761552980/Hibernation.htm  
 
Den er normalt nat aktiv, dog kan den om sommeren også være aktiv midt om dagen. Oftest ser 
man den på jorden, men den klatrer også fortrinlig i træer. Drægtige hunner holder sig for sig selv, 
men ellers optræder den ofte flere sammen (Niethammer & Krapp 1978). Det ser ud til at 
Havesyvsoveren har udviklet en overlevelses strategi, hvor den i tilfælde af angreb kan løsne 
halehuden og derved redde livet. Det nu blottede haleskelet bidder den selv af, og – ligesom hos 
firben – regenererer halen i mindre format (Mohr 1941). 
 
Havesyvsoveren har mange forskellige lyde, knurrende såvel som pibende, og dens parringsskrig er 
en lydstærk serie af fløjtende piben (Baudoin et al. 1984). 
  

 

 



Dens Bo 
Dens rede er kugleformet, oftest med indgang på siden, lavet af mos, græs og løv, ofte desuden med 
fjer og uld iblandet og indvendig foret med dun og hår. Reden er ofte anbragt i en forladt egern- 
eller fuglerede, eller i hule træer, fuglekasser er ofte registreret beboede af Havesyvsoveren; men 
også i stendiger, spalter eller huler mellem sten og klipper, eller huler i jorden. Reden kan findes op 
til flere meter over jordoverfladen og er ofte tilsvinet af ungernes ekskrementer. (Psenner 1960, 
Niethammer & Krapp 1978). I Spanien bruger den ofte Huskadens rede som bo (Palacios 1975). 
 

Formering og levealder 
 
Havesyvsoveren er først kønsmoden efter den første vintersøvn, ja hunnen sædvanligvis først efter 
anden vintersøvn og dens drægtighedsperiode er 21-23 dage (Kahmann & Staudenmayer 1970). I 
Nordeuropa føder hunnen i maj til juli normalt 4-6 nøgne unger, men en til ni er også set. 28 fødsler 
i fangenskab foregik altid mellem 6.30 og 9.00 om morgenen. Hunnen forlader ikke ungerne de 
første par dage og forbliver sågar i redekassen, hvis denne bliver åbnet foroven, men foretager 
afværgebevægelser ledsaget af en svag knurren og brummen. Ungerne er blinde indtil deres 18ende 
dag, og først efter 30-34 dage er deres motorik så udviklet at de kan begynde at bevæge sig frit 
omkring og her ophører de også at patte og snart kan de selv finde deres føde. Den får normalt kun 
et kuld unger om året i Nordeuropa, og kuldet holder længe sammen, ja, nogle overvintrer måske 
endda sammen, andre derimod opløses allerede efter fem uger. I Sydeuropa er yngletiden udstrakt 
fra april til oktober. Bliver boet opdaget flytter hunnen ungerne til et sikrere sted, normalt indenfor 
en afstand af 60 til 110m, men 500m er også set (Kahmann & Staudenmayer 1970). 
 
Ungdyrene er udvokset efter 30 dage, hvor de er gråbrune. Den skifter igen pels 20 dage senere og 
denne dragt er fuldendt før dens 80ende levedag, hvor hårfarven stadig er mindre brun end hos 
ældre individer og først næste forår anlægger den sin blivende pels ((Kahmann & Staudenmayer 
1970, Niethammer & Krapp 1978). 
 
I en undersøgelse af Syvsoveren Glis glis viste det sig, at dens årlige overlevelses rate var (0.86-
0.92%, eller en levetid på op til ni år), hvilket ligger tæt på den som planteædende pattedyr har, og 
meget højere end gnavernes meget korte (Pilastro et al. 2003). Tilsvarende undersøgelser findes 
ikke for Havesyvsoveren, men det må formodes at ligne Syvsoverens, dog gætter Niethammer og 
Krapp (1978), der ikke kan have læst Pilastros artikkel, deres højeste levealder til 5, måske 6 år. 
Dens yngle strategi, hvor hunnen ofte er to år før den yngler for første gang og kun får et kuld unger 
om året, kunne imidlertid godt tyde på en høj levealder.   
 

Dens Fjender 
Hvor den har slået sig ned nær menneskelig bebyggelse fanges og spises den ofte af katte om natten 
(J.E.). Dog i Tyskland og Tyrol skulle den ikke blive spist af hverken hunde eller katte (Zillig 1934, 
Wettstein 1956). Ræven tager sikkert også sin andel, ligesom Måren, Ilderen og ugler må formodes 
at tage deres part (Zillig 1934, Obuch 2001). 
 

Dens territorium  
 
I en alpebiotop fandtes 33 dyr i juni pr 10 hektar, i september var der samme steder 55 dyr per 10 
hektar (Louarn & Spitz in: (Niethammer & Krapp 1978). 
I Val Troncea National Park, i den vestlige del af Alperne, blev der i 1995-96 fanget 53 individer. 
Den gennemsnitlige afstand for begge køn fra fangstedet til genfangststedet næste nat var 50m med 
209m som rekord. Ikke ynglende hunner havde de største aktivitetsområde, i gennemsnit 1.04ha, 
hannernes lå på 0.8ha og ynglende hunner 0.62ha (Bertolino et al. 1997). 

 

 

 



Nyttedyr? Skadedyr? 
Havesyvsoveren spiser gerne snegle, som er mange haveejeres pestilens. Desuden er den en 
spændende og smuk berigelse af vores fauna. Den gør også en vis nytte ved at sprede frø (Müller 
1974). 
 
Det siges at den af og til gnaver bark af træerne, små rektangulære stykker, som dog ikke skader 
træerne væsentligt (Jensen 1993). Wettstein (1956) berettede dog om en usædvanlig skade på en 
skov i Tyrol, hvor en trediedel af fyrretræerne i et tre hektar stort skov område var ringet og måtte 
fældes. Senere blev det dog konstateret, at de alle var angrebet af skadelige insekter, så måske var 
træerne alligevel døde. I Østrig er det især rødgran, 10 til 30 årige lærketræer og ask det går ud over 
(Spitzenberger 1983). Den kan også anrette nogen skade i frugtplantager og vingårde (Zillig 1934), 
men da dens føde normalt overvejende er animalsk, formodes det at denne skade er begrænset. 
Mandsfeld (1942) beretter om Havesyvsovere, der dels dræbte Musvitter og fluesnappere i deres 
redekasser, og tog disses kasser i besiddelse både til dens egne unger og senere til vintersøvn, men 
slutter med at skrive at den opståede skade for ynglefuglene var beskeden. På en lille ø i Finland 
skulle den være en hyppig gæst i spisekamre, men øen beskrives som værende usædvanlig karrig 
(Välikangas 1930). 
 
De gener, der kan være forbundet med at have syvsovere logerende i sin bolig beskrives af mange, 
der har haft problemet inde på livet, på en tysksproget hjemmeside: 
http://www.markuskappeler.ch/tex/texs/siebenschlaefer2.html 
dog er de fleste nævnte eksempler her den meget større Syvsover. 
 

Opfordning til at medvirke 
For nærmere at kortlægge Havesyvsoverens nuværende udbredelse opfordres alle der kan fortælle 
om yderligere fund om at rette henvendelse til Johannes Erritzøe, Taps gl. Præstegård, tel. 75 57 31 
56 eller email: erritzoe@birdresearch.dk. Alle der har en mistanke om at huse Havesyvsoveren 
opfordres desuden kraftigt til at opstille en fælde af den slags, der fanger dyret levende. En sådan 
fælde skal mindst tilses morgen og aften. Skulle heldet ske, at der går en Havesyvsover i fælden, 
bedes man straks kontakte mig, så dyret som bevismateriale kan blive fotograferet før det igen får 
sin frihed. Til lokkemad kan bruges nødder, et afskåret æble, hindbær, jordbær, rosiner, solsikkefrø, 
havregrøn eller, hvad man nu har for hånden, den er næsten altædende. En lille tot hø, dyret kan 
gemme sig i, lagt i fælden, vil gøre dyret mere trygt. Hvis fælden er lavet af trådnet, vil det være 
klogt at dække den lidt til, så kun for- og bagenden er fri. Efter den danske jagtlov er alle ikke 
særlig nævnte dyr hørende til den danske fauna totalfredede, dette må derfor også gælde for 
Havesyvsoveren. 
 
Harald Nyborg forhandler rottefælder af trådnet til levende fangst til 98.50kr.  
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