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Forsidemotiv: Krenkerup Haveskov – bevæger man sig lidt udenfor stisystemet, i skoven, vil man opleve et kaos af gamle træruiner, hvoraf mange er
opstået efter stormfald. Et eldorado for dyrelivet og ikke mindst for insekterne.
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Kommentaren
Naturen i
skoven under pres
Af Palle Jørum

D

e danske skove er udsat for et
voldsomt pres som truer med at
kvæle de sidste rester af sårbar natur
i de skove, der ikke er så heldige at de
er udlagt til EF-habitatområder. Og
til den sidste slags hører kun en for-

Vi er på vej til at få en A-natur af særlig værdifuld skov – og så en Bnatur….. Krenkerup Haveskov hører
heldigvis til den den første type skov.
(Foto: J. Boe Runge)
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svindende del af det danske skovareal. Det er med andre ord langt hovedparten af de danske skove der nu i
bogstavelig forstand er kommet på
slagtebænken.
Årsagen til miseren er at træpriserne er helt i bund, og at det derfor
er en dårlig forretning at drive skovbrug. Resultatet er at mange skovejere fyrer de medarbejdere, som kender
skoven og dens naturhistoriske kvaliteter, og i stedet overlader det til maskinstationer at afgøre hvordan skoven skal forvaltes og hvor der skal
fældes. Et andet resultat er at skovejerne føler sig tvunget til at fælde ekstraordinært mange træer for at kunne
betale regningerne.
Det er erhvervet selv der fremstiller forholdene så dystre, og direktøren
for Dansk Skovforening er i dagspressen citeret for at ”det betyder naturligvis, at idealerne om at drive
skoven skånsomt skubbes helt til
side”.
At betingelserne for at drive skov i
Danmark angiveligt er så dårlige, at
enhver tanke om skånsom skovdrift,
som tager hensyn til skovenes naturværdier, godt kan glemmes, er intet
mindre end en katastrofe. Den danske naturarv er i høj grad knyttet til
skoven. Da Danmark naturligt set er
et skovland, betyder det at en meget
stor del af vort lands biodiversitet
findes i skoven, især i løvskoven. I
forvejen har den almindelige gennemsnitsskov det ikke for godt set ud fra
et natursynspunkt. Intensiv skovdrift
med omfattende fældninger af gamle
træer, opsavning af stormfældet træ
til brænde etc. har gennem årene gjort
mange skove til stadigt mere monotone bevoksninger uden det liv, der præ-
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ger en naturskov. Det er baggrunden
for at den danske rødliste rummer et
stort antal arter fra skov – ikke færre
end 54 % af de arter, der er medtaget i
”Rødliste 1997”, hører hjemme i skoven. Rødlisten er udgivet af Miljøministeriet, som i bogens indledning slår
fast at en rødliste er ”en fortegnelse
over arter, som gennem målrettet
naturforvaltning skal gives mulighed for at genetablere eller konsolidere sig, som der skal tages hensyn til i planlægning og forvaltning, som bør overvåges og beskyttes, hvis det skal forhindres,
at de forsvinder, og som bør eftersøges, hvis de anses for at være
forsvundet”.
Med den udmelding, der for nylig
er kommet fra de danske skovdyrkere,
er det evident at skoven er kommet
under endnu større pres end den har
været hidtil. Krisen får angiveligt
”nogle skovejere til at fælde gamle, spændende løvtræsbevoksninger og plante nåletræer i stedet”.
Det er lige præcis denne udvikling der
har været en af hovedårsagerne til at
skovene gennem årene er blevet naturmæssigt stadigt mere underlødige.
Men endnu findes der da rundt omkring spredte, små enklaver med ældre løvtræer af stor biologisk værdi,
især som randbevoksninger og på steder hvor træfældning har været besværlig. Og selvfølgelig har der været
skovfolk med kærlighed til naturen,
der har ladet nogle overstandere og
mindre bevoksninger stå urørt for at
give hulrugende fugle, træsvampe og
insekter en chance. Men nu er det
åbenbart slut med at tænke på ”hvor
orkideerne blomstrer og fuglene synger”. Nu rykker maskinstationerne
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ind, og den står på ”skovslagtning”,
som man siger i erhvervet.
Så bastante udmeldinger, som dem
der er kommet fra skoverhvervet, bør
få det til at løbe koldt ned af ryggen på
vores miljøminister og få hende til at
agere. For nylig er lanceret en ny
skovlov der skulle sikre naturen i skoven, men som kritikere allerede ved
lovforslagets fremlæggelse kunne se
var helt utilstrækkelig. Nu viser det
sig åbenbart, at de får ret – og før det
måske var ventet: Vi er på vej til at få
en A-natur i form af små frimærker af
særlig værdifuld skov (habitatområderne) og en B-natur, omfattende
langt den største del af skovarealet,
hvor barske økonomiske vilkår og
kræfternes frie spil spolerer resterne
af den almindelige skovs natur. Et
resultat af denne udvikling vil være at
naturen bliver endnu mere fragmenteret end den allerede er. Der bliver
længere mellem bestandene af de sårbare og truede arter, og herved øges
risikoen for at de uddør. I øvrigt netop
den tendens der blev fremhævet som
en alvorlig trussel mod den danske
natur generelt, da DMU for nylig præsenterede et supplement til den danske rødliste.
De danske insektforeninger forventer at miljøministeren griber ind og
forhindrer at de annoncerede ødelæggelser af skovnaturen griber om sig,
ud over hvad der allerede er sket af
ulykker. En del af arbejdet bør bestå i
at få registreret præcis hvor i skovene
de særligt truede og sårbare arter af
planter og dyr forekommer, så man
kan få udpeget de bevoksninger i skovene, der i særlig grad må beskyttes
mod skoventreprenørernes hærgen.
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Atlas over
danske
barktæger
Det er ønskeligt at få
tilvejebragt
udbredelseskort for
de danske arter
Af Søren Tolsgaard

B

arktæger (Aradidae) er meget
flade og bizart udformede insekter. Antennerne er korte og kraftige,
mens panden er kraftigt fremspringende, næsten som et horn.
Forbrystet er bredt, dækvingerne er
smalle, mens bagkropsranden er meget bred. Farven er brun eller matsort, længden 5-10 mm.
Barktægernes levevis er kun mangelfuldt kendt. De findes under bark
eller omkring dødt ved, gerne inficeret
af træsvampe. Det er en udbredt opfattelse, at svampemycelium eller
nedbrydningsstoffer i forbindelse med
svampeangreb er barktægernes vigtigste næring. Mange – også hjemlige
– arters livscyklus er acyklisk, dvs.
man finder flere forskellige stadier
hele året rundt, hvilket i øvrigt er
sjældent blandt danske tæger.
Barktægerne er en forholdsvis lille
tægefamilie i Danmark, idet kun 10
arter er kendt herfra, flere af disse er
endog kun kendt fra ganske få lokaliteter. Allerede i vore nabolande fin-
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des dog en del flere arter – i Nordeuropa således i alt ca. 30 arter –, og det
lave artsantal i Danmark hænger
utvivlsomt sammen med, at vi kun
har ganske få, aldrende skovpartier
tilbage. Selvom mange barktæger
kan flyve og af og til findes sværmende på varme dage, så er det givetvis
meget begrænset, hvor langt de bevæger sig på denne måde.
Ingen barktæger er almindelige i
Danmark. Selv de mest udbredte arter er forholdsvis sjældne og er således gode indikatorer for naturkvaliteten i de skovområder, hvor de forekommer. Ud fra denne baggrund er
det ønskeligt at få tilvejebragt udbredelseskort for de danske arter, og jeg
arbejder derfor på, at barktægerne
bliver den næste tægefamilie, som

Aradus conspicuus
(tidligere: A. dilatatus)
(Ill. efter Jensen-Haarup, 1912)

5

kortlægges i 20 km UTM-net.
Foreløbige udbredelseskort er udarbejdet på grundlag af samlingerne
på Naturhistorisk Museum i Århus,
Zoologisk Museum i København, visse
udenlandske museumssamlinger med
venlig assistance fra Carl-Cedric Coulianos, samt enkelte privatsamlinger.
Det kan nævnes at en række garvede
billesamlere, som Viggo Mahler, Jan
Pedersen og Karl Johan SiewertzPoulsen, allerede har leveret interessante bidrag.

Hvorledes kan jeg bidrage
med oplysninger?

Bladloppens læsere opfordres til at
være opmærksomme på barktægerne i

den kommende sæson, især hvis man
færdes på lokaliteter med gamle træer
og dødt ved. Barktæger kan aflives og
opbevares i små spritglas, evt. præparering foregår direkte på nål eller
eventuelt opklæbet på et stykke pap.
Finder du barktæger, vil det være
af stor betydning for projektet at få
registreret disse, og jeg hører derfor
meget gerne fra dig.
Min adresse er:
Søren Tolsgaard
Naturhistorisk Museum, Bygning 210
Universitetsparken, 8000 Århus
Tlf. 89 33 37 48
E-mail: tolsg@ofir.dk

Checkliste over
danske barktæger
Tallene i højre kolonne viser det hidtidige antal registreringer i 20 km
UTM-net.:
Aneurus avenius (Dufour) ·········· 2
Aneurus laevis (Fabr.) ··············· 3
Aradus betulae (L.) ··················· 7
Aradus brenskai Reuter ············ 2
Aradus brevicollis (Fall.) ··········· 1
Aradus cinnamomeus (Panz.) ···· 7
Aradus conspicuus (H.-Sch.) ····· 25
Aradus corticalis (L.) ················ 4
Aradus depressus (Fabr.) ·········· 31
Aradus truncatus Fieber ··········· 2



Kortet viser hvor mange barktægearter der hidtil er registreret i
hvert 20 km UTM-felt. Det fremgår at barktægerne overvejende er
fundet i de sydøstlige landsdele.

6

Litteratur
Heiss, E., 2001: Superfamily ARADOIDEA Brullé, 1836. I: Aukema, B. & C. Rieger: Catalogue of the Heteroptera of the
Palaearctic Region. Vol. 4: 3-34.
Jensen-Haarup, A . C., 1912: Tæger. –
Danmarks Fauna bd. 12. 300 s.

Bladloppen 24 / 2005

EFU’s
udtalelse i
anledning af
strukturreformen
Det er stor risiko for,
at natur og miljø vil
blive prioriteret lavere end hidtil i forhold
til lokale økonomiske
interesser
Redaktionen

R

egeringen udsendte i december
en stribe udkast til love - som en
følge af strukturreformen - til høring
blandt en lang række af organisationer, foreninger mv. Også EFU fik
dem og det lykkedes at lave en udtalelse til de love, som angår planlægning, natur og miljø. EFU’s udtalelse
nåede endda frem til Miljøministeriet
i ”god tid” inden fristen udløb kl. 12.00
den 7. januar 2005.
Det var Regeringens plan at fremsætte lovforslagene i Folketinget den
26. januar, så der var kun kort tid til
ændringer affødt af de formodentlig
mange forskelle høringssvar. Det forlyder dog, at processen blev ”klaret på
en weekend”. Imidlertid blev der ud-
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skrevet folketingsvalg og lovene blev
først fremsat i Folketinget i slutninger
af februar. Som man kan regne ud, er
der ikke ændret ret meget i forhold til
de oprindelige udkast.

EFU’s udtalelse:

”

3. januar 2005

Miljøministeriet
Departementet
Højbro Plads 4
1200 København K
Entomologisk Fagudvalg har – på
linie med en række andre høringspartnere - modtaget en række lovforslag inden for Miljøministeriets område
(jf. Deres brev af 1. december 2004).
Lovforslagene er en udmøntning af
kommunalreformen. EFU har i det
følgende primært forholdt sig til de
overordnede principper i lovpakken.
EFU er meget kritisk over for lovpakken og stærkt bekymret for dens
betydning for den fremtidige forvaltning af dansk natur og miljø. Kritikpunkterne kan oplistes således:
Det er uhensigtsmæssigt at
opdele indsamling af natur- og
miljødat a, planlægning og myndighedsudøvelse mellem staten og
relativt mange kommuner.
Indsamling af data – såvel på nationalt som regionalt niveau - skal være
et objektivt grundlag for planlægningen (vandplanerne og Natura 2000
planerne), mens planerne sætter de
miljømæssige rammer for myndighedsudøvelsen. Med den nuværende
opgavefordeling er indsamling af data
og viden, planlægning og myndighedsudøvelse samlet på ét administrativt
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niveau – amterne - med udprægede
synergieffekter til følge. Der er hermed sammenhæng mellem den viden,
der indsamles (overvågning), planlægningen med fastlæggelse af mål samt
indsatsplaner og ikke mindst myndighedsudøvelsen, som skal sikre målopfyldelsen. Denne sammenhæng findes
i regionplanerne, i den nuværende
miljømålslov samt i øvrige love på
området (MBL, planlov, naturbeskyttelse, vandforsyning osv.).
Med adskillelsen af disse funktioner i form af teknisk sagkyndige fagfolk og planlæggere i staten og sagsbehandlere i kommunerne – vil uundgåeligt betyde et tab af disse synergieffekter i det daglige arbejde og dermed
samlet set et øget ressourceforbrug til
opgaveløsningen. Vidensindsamling
og dele af planlægningen lægges i
statsregi, mens en anden del af planlægningen (handleplaner) lægges i
kommunerne sammen med myndighedsdelen og driften. Dermed spredes
de faglige kompetencer, som findes i
amterne, på en lang række enheder
hos stat og kommune. Dertil kommer,
at selvom de fremtidige kommuner
bliver større end de nuværende, vil de
hver især savne flere af de fagkompetencer, som amterne i dag råder over.
Eksempelvis kræver behandling af
sager om udvidelser af husdyrbrug
både juridiske, geologiske, landbrugsmæssige, biologiske og kemiske ekspertvurderinger. For at sikre fagligheden og synergieffekten kan kommunerne derfor blive nødt til at samle
miljømedarbejderne i natur- og miljøcentre. Herved ”genopfindes” amternes tekniske forvaltninger. Det er
næppe den forenkling af den eksisterende struktur, sådan som har været
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hensigten med strukturreformen.
Lovforslaget placerer ansvaret
for indsamlingen af natur- og miljødata hos staten, men det er uafklaret,
hvorledes dataindsamlingen er tænkt
planlagt og gennemført. Det er således uklart, om det nuværende nationale overvågningsprogram, NOVANA,
forventes suppleret med regionale
overvågningsprogrammer – specielt
designet til at være grundlaget for
gennemførelsen af Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. Sådanne
programmer er nødvendige for at de
planer, som er affødt af direktiverne
kan føres ud i livet. Det kan frygtes,
at kommunerne kommer til at mangle
den nødvendige viden for at kunne
gennemføre og justere indsats- og
handleplaner.
Det er stor risiko for, at natur og
miljø vil blive prioriteret lavere
end hidtil i forhold til lokale økonomiske interesser.
Kommunalreformen lægger generelt op til, at langt den overvejende
del af amternes nuværende myndigheds- og tilsynsopgaver på miljøområdet lægges ud til kommunerne. Der
er ofte tale om afgørelser, der har stor
økonomisk betydning for involverede
borgere og virksomheder og dermed
også for lokalsamfundets økonomi.
Erfaringer fra udlægning af landzonekompetencen til kommunerne viser,
at kommunerne generelt er mere
rundhåndede med tilladelser i strid
med intentionerne bag lovgivningen.
De kommunale politikere er ikke vant
til at tænke i større sammenhænge,
hvilket er nødvendigt ved forvaltningen af dansk natur og miljø.
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Reformen lægger i øvrigt op til,
at kommunerne på en række områder
meddeler tilladelser til sig selv (fx
udledningstilladelser til renseanlæg)
med risiko for en forringet miljøbeskyttelse på grund af lokaløkonomiske
interesser. Godkendelse og tilsyn skal
nødvendigvis følges ad – i det konkrete tilfælde skal Staten både godkende
og føre tilsyn med de kommunale renseanlæg.
EFU finder det ikke meningsfuldt at gå i detaljer med de enkelte
lovforslag. Vi har imidlertid nogle
overordnede synspunkter til nogle af
disse.

Lov om miljømål

Forvaltningen af denne lov er i dag
samlet hos amterne. Med forslaget vil
implementeringen af vandramme- og
habitatdirektivet blive langt mere
kompliceret og involvere alle 3 forvaltningsniveauer (og langt flere enheder). Dialogen mellem staten og de
mange kommuner om tilvejebringelse
og opfølgning på vand- og naturplaner
og den efterfølgende indsats vil blive
svær og bureaukratisk, hvor lokale og
nationale interessemodsætninger skal
bøjes mod hinanden – reelt bureaukrati frem for forenkling.
Inddelingen af Danmark i to
store og to små vanddistrikter er ikke
fagligt/administrativt velbegrundet.
Lovforslaget bør tage højde for, at
vandmiljøet har regional udstrækning
og bør forvaltes derefter, jf. bestemmelserne i Vandrammedirektivet, dvs.
på vandløbsoplandsniveau uafhængigt
af kommunale administrative grænser. Og der bør ske en ny inddeling,
som følger afstrømningsområder og
hvor der for hvert område kan opret-
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tes et koordinationsforum for myndigheder og interessenter m.v., som sikrer det demokratiske element i planlægningsprocessen. For at få en effektiv beskyttelse af vandmiljøet bør der
etableres tæt koordinering mellem
overvågning, grundlæggende karakterisering (basisanalyse), indsatsprogrammer i vandplanen, handleplaner
og indsatsplaner på grundvandsområdet. Det er her vigtigt, at myndigheder, der arbejder med overvågning og
planlægning, også har lokalkendskab
samt indsigt i praktisk miljøadministration.
Regionernes mægler- og koordineringsrolle skal have et reelt indhold
med styrkede beslutningskompetencer
og en reel faglig kompetenceevne til at
understøtte beslutningerne.
Da vandmiljøet ifølge vandrammedirektivet/miljømålsloven skal forvaltes på afstrømningsområdeniveau og
ikke efter administrative grænser bør
en overordnet myndighed (stat, region) stå for et koordinationsforum for
hovedafstrømningsoplandene/nye
vanddistrikter.

Vandløbsloven

Lovforslaget betyder, at administrationen af de nuværende – store –
amtsvandløb deles mellem flere kommuner. Det kræver større grad af
koordinering og helhedssyn end kommunerne demonstrerer i dag. Mest
miljø for pengene kræver prioritering
baseret på helheden, således som det
er tilfældet med den nuværende opgavevaretagelse. Med overdragelse af
opgaven til kommunerne vil lokale
interesser få større vægt og det vil gå
ud over helheden og dermed prioriteringen, som sikrer at vi får mest miljø
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for pengene. Det skyldes ikke mindst
at vandløbsområdet er stærkt konfliktfyldt.
Vandløbsrestaureringer m.v. og
etablering af vådområder bliver nogle
af de mest centrale virkemidler i forbindelse med realisering af vandrammedirektivet og habitatdirektivet, jf.
miljømålsloven. De vil få stor betydning for genopretningen af ”biodiversiteten” i de danske vandløb. Der er i
amternes tid sket meget betydelige
forbedringer af det fysiske miljø i
amtsvandløbene. EFU finder det mere end tvivlsomt, om kommunerne
økonomisk og fagligt er i stand til at
løfte de kommende, meget vigtige opgaver i form af restaureringer og etablering af faunapassager. For de større
vandløb vil der være tale om ganske
dyre og teknisk vanskelige projekter,
som kræver prioritering inden for de
til rådighed stående naturforvaltningsmidler. Fordelt på landets kommuner vil den enkelte kommune modtage så relativt små beløb, at der ikke
er til de større projekter.
EFU foreslår, at regionerne –
ligesom under ”Miljømålsloven” - får
en reel koordinerende rolle (med den
nødvendige beslutningsret og faglige
ressource) til at sikre en optimal forvaltning af vandløbene. EFU finder
også, at Staten sørger for tilførsel af
tilstrækkelige midler til restaureringsprojekter mv. Og endelig er det
vigtigt, at lovens bestemmelser om
afvanding mv. ikke hindrer gennemførelsen af vandrammedirektivets indsatsprogrammer mv. Loven bør ændres fundamentalt på dette punkt.

Planloven

Overordnet plan indebærer lovforsla-
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get, at størstedelen af den fysiske detailplanlægning flyttes fra de nuværende amter til de fremtidige kommuner. ”De fremtidige kommuneplaner
skal således indeholde mål og retningslinjer for udviklingen såvel i
byerne som i det åbne land” (fx i retningslinjer for udlægning af arealer til
byzoner og sommerhusområder, beliggenheden af arealer til fritidsformål
og skovrejsning, anvendelsen af kystnærhedszonen, vandløb m.m., samt
ikke mindst beskyttelse af naturinteresser), mens de nye regioner udarbejder regionale udviklingsplaner, som
bliver af meget overordnet art og mest
har karakter af visioner og tjener som
inspirationsgrundlag.
EFU nærer frygt for at forskydningen i kompetencefordelingen på
planlægningsområdet fra amtsråd til
kommunalbestyrelser vil betyde en
svækkelse af beskyttelsen af natur og
miljø i Danmark. Tidligere erfaringer
- og også nutidige eksempler - viser, at
det ofte er vanskeligt for mindre administrative enheder at sætte sig ud
over bl.a. stærke lokale erhvervsinteresser, ligesom ønsket om en kortsigtet økonomisk gevinst kan få hensyn
til lokale naturbeskyttelsesinteresser
til at vige.
De regionale ud viklingsplaner
udarbejdes på grundlag af et emnekatalog, der bl.a. omfatter natur og miljø, men det er ”op til regionsrådene at
afgøre, hvor grundigt og i hvilket omfang de enkelte emner behandles” og
”at der derfor vil blive en vis uensartethed mellem de enkelte regionale
udviklingsplaner”.
Som ”grøn organisation” finder
vi det selvsagt af stor vigtighed, at
enhver svækkelse af natur- og beskyt-
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telsesarbejdet undgås. Den svækkelse
der for os at se ligger i den overordnede struktur (se ovenfor) kan dog i nogen grad imødegås ved at der stilles
skærpede krav til, hvad den regionale
udviklingsplan indeholder. Vi foreslår
derfor, at udviklingsplanen indeholder
krav om, at natur- og miljøforhold i
regionen forbedres. Det sker i konsekvens af, at talrige undersøgelser viser, at naturen i Danmark gennem
lang tid har været i tilbagegang, og at
der derfor er et stort behov for at få
styrket naturbeskyttelsen og naturgenopretningen.
Lovens § 11 præciserer, at kommuneplanen ikke må stride mod en vandplan eller en Natura 2000-plan – og
det er foreslået at det tilføjes, at den
heller ikke må stride mod handleplaner for realiseringen af disse planer
eller mod en råstofplan. Det finder vi
fornuftigt.
Af bemærkningerne til lovforslaget
fremgår, at et redskab til at gennemføre naturplanlægningen på de her
nævnte områder er en af Miljøministeriet udarbejdet metode til at opdele
naturområder efter deres kvalitet.
”Naturplanlægningen giver .. et mere
præcist grundlag for varetagelsen af
naturbeskyttelsesinteresser..” (p. 52).
Vurderingen af naturområdernes kvalitet sker desuden ved inddragelsen af
NOVANA–overvågningsprogrammet
og Natura-2000-områder. Det sidste
kan vi kun bifalde. Derimod finder vi,
at der er behov for en styrkelse af
grundlaget for vurderingen af, hvor
kommunens værdifulde naturområder
findes ved at inddrage de rødlister
over beskyttelseskrævende dyr og
planter, som løbende udarbejdes i regi
af DMU. Rødlisterne har imidlertid
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hidtil ikke været tilstrækkeligt benyttet i naturforvaltningen. Denne side
bør ubetinget styrkes i forbindelse
med ændringen i planloven. Vi foreslår helt konkret, at det af lovforslaget
(§ 11e, pkt. 4) kommer til at fremgå,
at en kortlægning af rødlistede dyr og
planter i kommunen er en del af planens forudsætninger.

Afsluttende bemærkninger

Lovforslagene indeholder stedvis deciderede meningsløsheder, der muligvis
skyldes fejl i forbindelse med et givetvis alt for stort tidspres under lovprocessen. Således er ordet, skal, flere
steder blevet erstattet med ordet kan.
Eksempelvis i Lov om Miljømål, hvor
der nu står, at indsatsplaner kan leve
op til udpegningsgrundlaget og sikre
dette. En sådan lovgivning giver ikke
mening.
EFU forventer – trods de fremsatte indvendinger – desværre ikke, at
den foreslåede struktur grundliggende
laves om. Der skal imidlertid opfordres til, at regionerne får en væsentlig
større rolle. Bliver det ikke tilfældet,
skal vi opfordre til, at den kommende
statslige del af natur- og miljøforvaltningen samles i så høj grad som det er
muligt. Således bør fx MVJ-ordningerne fortsat administreres sammen med den øvrige naturforvaltning,
frem for at blive centraliseret i København under Fødevareministeriet.
På Entomologisk Fagudvalgs vegne
Uffe Terndrup
Næstformand

”
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Møgelskår – en af de lokaliteter på Samsø hvor der blev
foretaget en grundig registrering af forekomsten af gødningsbiller
(Foto: P. Jørum)
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Gødningsbiller på
retur
Færre egnede lokaliteter og et mere
koncentreret
dyrehold bety der, at
bestandene af de
gødningslevende
biller bliver stadigt
mere isolerede

fundet siden engang i 1970’erne. Den
er knyttet til græssede overdrev. Det
er en stærkt varmekrævende art, der
kun findes på solåben, mere eller mindre sandet bund med kort, åben græsvegetation, typisk på sydvendte bakker og skråninger. Den lever af
gødningen fra større pattedyr, helt
overvejende kogødning, men den kan
dog tage til takke med heste-, fåre- og
hjortegødning.
Månetorbist er en ret stor, kulsort
og blank bille, 17-23 mm. Den minder
om en skarnbasse, men kendes fra
skarnbasserne bl.a. på at hovedet er
forsynet med et opadbøjet horn midt
på panden; hornet er kort hos hunnen, langt – op mod en cm - og spidst
hos hannen.
Billen har en veludviklet yngelpleje. I maj-juni søger de voksne biller

Af Palle Jørum

M

ange gødningslevende biller har
i en årrække været i tilbagegang – ikke kun her i landet, men
også mange andre steder. Det er især
gødningstorbister knyttet til tørre og
varme overdrev, der har været på retur. En af de arter, der har været udsat for den stærkeste tilbagegang, er
månetorbist, som i den danske rødliste (Stoltze, M. & S. Pihl (red.),
1998) er anført som kritisk truet, CR.

Månetorbist
(Copris lunaris)

er fundet på i alt 17-18 danske lokaliteter, men er efter 1960 kun fundet to
steder: på Nordsamsø, hvor den sidst
er fundet i 1982, ved Ballebjerg, og på
Røsnæs, hvor den mig bekendt ikke er
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Månetorbist (Copris lunaris),
forekommer på solåbne bakker med
sandblandet bund, hvor den lever i
bl.a. kogødning.
(Tegning: Victor Hansen)
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sammen i par, og hvert par udgraver
en stor hule (15 x 6 cm) i 15-30 cm’s
dybde i jorden under eller ved kanten
af en kokasse. Hulen fyldes op med
gødning, der derefter stampes godt
sammen til en ”kage”. Hunnen skærer derefter kagen ud i 7-8 portioner,
som hver udformes som en oval
”pære”, og i hver lægger hun et æg.
Hunnen bliver i ynglekammeret under hele udviklingen fra æg til voksen
bille. Den nye generation af biller er
udviklet i løbet af sensommeren eller
det tidlige efterår, men forbliver i ynglekammeret vinteren over og kommer
først frem det følgende forår.
Tilbagegangen for månetorbist er
ikke af ny dato. Fra mange lokaliteter forsvandt arten allerede i slutningen af 1800-tallet.
Månetorbist er udbredt i Mellemog Sydeuropa. I Norden kendes den
fra Danmark og det sydøstligste Sverige. Desuden foreligger der ét gammelt fund fra Norge, nær Oslo.
Også i vore nabolande har arten
været i kraftig tilbagegang og er
stærkt truet.

Andre arter der har
haft tilbagegang

Stor møggraver, Onthophagus
vacca, regnes for moderat truet (EN)
og er meget sjælden. Den kendes fra i
alt 13 danske lokaliteter, men er efter
1960 kun fundet følgende 3 steder:
Røsnæs, Nordsamsø og Helnæs på
Fyn.
Billen forekommer - ligesom månetorbist - på tørre, varme, solåbne overdrev med sandblandet bund, oftest i
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Den lådne humlerovbille lever ved
kogødning, bl.a. på Nordsamsø
(Foto: P. Jørum)
bakket terræn. Den lever i dyregødning, især kogødning. Den forekommer især i maj - juni.
Stor møggraver er en torbist på ca.
1 cm. Kroppen er kort og bred. Dækvingerne rødgule med sortgrønne
småpletter. Hoved og forbryst har
svagt metalskær.
Også stor møggraver har yngelpleje, idet de voksne biller laver underjordiske gangsystemer, der forsynes
med gødningsklatter, hvori hunnen
lægger æg.
Humlerovbille, Emus hirtus er
sjælden og i tilbagegang og anses for
at være sårbar (VU iflg. den danske
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rødliste). Den lever bl.a. på Nordsamsø på samme lokaliteter som stor
møggraver.
Billen er 2 - 2½ cm, lodden over
hele kroppen og med en farvetegning
som humlebiernes.
Humlerovbille er et glubsk rovdyr,
der jagter sit bytte - fluer m.m. - i kogødningen; den findes i reglen langs
kanten af friske kokasser.

Andre arter

Caccobius schreberi er ikke fundet
herhjemme siden 1901 og anses nu for
forsvundet (RE).
Fireplettet møgbille, Aphodius
quadriguttatus regnes for kritisk
truet (CR). Der foreligger så vidt vides ingen fund efter 1965, og risikoen
for at den reelt er forsvundet fra Danmark, er desværre stor.
Aphodius merdarius blev frem til
slutningen af 1950’erne regnet for en
af vore meget almindelige gødningstorbister. Men siden har den været
udsat for en dramatisk tilbagegang –
også i landene omkring os – og det er
tvivlsomt om den stadig findes i Danmark. Efter 1960 er arten kun fundet
på 2 danske lokaliteter, i Østjylland
ved Assendrup (1964) og i Nordvestsjælland på Yderby Lyng (1967).
Flere arter kunne nævnes.

Issehoved
Telegrafbakke
Føld als Bakke
Tornbjerg
Thomasminde
Langdal
Ballebjerg
Nordby
Vestballegård
Espedal
Møgeskår
Mårup

Asmindør Hage

Kortskitse over Nordøen på
Samsø, med oplysning over de
undersøgte lokaliteter
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Findes månetorbist
på Samsø?

I et forsøg på at få afklaret hvorvidt
månetorbist stadig har yngleforekomster på Samsø, har jeg i foråret 2004
undersøgt en række overdrev på
Nordsamsø. Undersøgelserne er gennemført d. 19.-20. maj med støtte fra
EFU.
Såvel stor møggraver som humlerovbille er tidligere fundet på overdrevsbakkerne på Nordsamsø, således
flere gange i 1980’erne. Det var derfor formålet med mine undersøgelser,
foruden at eftersøge månetorbist, også
at eftersøge stor møggraver og humlerovbille for at få konstateret, hvorvidt
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de to arter stadig har bestande på
Samsø. Derudover er forekomster af
andre gødningslevende biller blevet
noteret.
Registreringerne blev foretaget
på overdrevsbakker på Nordsamsø,
fra Mårup i syd til Issehoved i nord.
Alle steder hvor der kunne konstateres græsning af køer, blev besøgt.
Undersøgelserne blev foretaget ved at
gennemrode et passende antal kokasser og notere hvad der forekom.

Det drejer sig
om følgende lokaliteter:
Overdrevsbakkerne nord for
Asmindør Hage
Registrerede gødningsbiller: Aphodius erraticus, A. fossor, A. ater,
Onthophag us similis og O. vacca.

Fakta om Nordøen på Samsø:
”Et mylder af blomster er strøet
over disse fattige bakker.
Mellem gnistrende røde mosser
gror engelskgræs, stenbræk, fandens mælkebøtter, kodrivere og
sted moder blomster; violer vælder
op af sandet i store klynger, engelsød og timian, forglemmigej og
potentil. Violette storkenæb står
med forbavsede ansigter over deres
egen pragt på denne magre bund,
og evighedsblomsters sølvgrå blade
stråler som smykker på mossets
puder. Rundt omkring står den
alvorlige lyng i lave, stride buske-.”
(Iagttaget af Achton Friis der i
1920'erne skrev sit store værk ”
De Danskes Øer”)
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Møgelskår
Registrerede gødningsbiller: Aphodius fossor, A. haemorrhoidalis, A.
ater, A. fimetarius, Onthophagus
similis, O. nuchicornis og O. vacca.
Kommentar til lokaliteten: På det
offentlige areal var der ingen græsning, hvorimod der i det privatejede
område umiddelbart syd for Møgelskår var køer. Her blev registreringerne foretaget.
Espedal
Registrerede gødningsbiller:
Aphodiusfossor, A.ater.
Vestballegård
Registrerede gødningsbiller:
Aphodius fossor, A. haemorrhoidalis
og A.ater.
Ballebjerg
Kommentar til lokaliteten: ingen
græsning – hegnet åbent. Derfor ingen registreringer herfra.
Langdal
Registrerede gødningsbiller:
Aphodius fossor.
Thomasminde
Kommentar til lokaliteten: her blev
jeg overfaldet af kraftig regn og opgav
videre eftersøgning – området så ikke
umiddelbart særlig interessant ud.
Overdrevsbakker syd for Issehoved (Tornbjerg, Føldals Bakke,
Telegrafbakke)
Registrerede gødningsbiller
(Telegrafbakke): Emus hirtus; Aphodius fossor, A. ater, A. fimetarius, A.
granarius. Onthophagus nuchicornis
og O. vacca.
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Vurdering

varmt solskinsvejr. Ved den her lejlighed var vejret solrigt (d. 20. maj
hvor begge eksemplarer blev iagttaget), men lufttemperaturen var lav og
vejret blæsende. Så vejrforholdene
kan have været forklaringen på, at
arten kun blev set ét sted, nemlig på
det varmeste og mindst blæsende sted
på Issehoved-overdrevene.

Det lykkedes desværre ikke
at genfinde månetorbist på Nordsamsø. Også andre besøg siden fundet
ved Ballebjerg 1982 har haft til formål
bl.a. at opspore biller knyttet til kogødning – og heller ikke de har givet
positivt resultat hvad angår månetorbist. Meget tyder således på, at arten
ikke længere har en bestand i området. Muligheden for at arten trods alt
har en ganske lille og lokal forekomst
et eller andet sted i Nordby-bakkerne
bør dog ikke helt afvises, og arten bør
stadig forsøges genfundet i området.
Fundet af stor møggraver, endog
på flere lokaliteter og i betragteligt
antal, er glædeligt og tyder på, at arten har livskraftige populationer i
Nordby-bakkerne. Sammen med den
ret nyopdagede bestand på Helnæs
vidner Samsø-fundene om, at arten –
endnu – har nogle få, stabile bestande
herhjemme.
Også fundet af humlerovbille er
opløftende. Arten er gået stærkt tilbage herhjemme og er i dag meget sjælden. Det holdt hårdt at finde arten
denne gang, hvor kun 2 eks. blev set
på sydsiden af Telegrafbakken. Tilbage i midten af 1980’erne forekom arten i antal på Nordsamsø. Hvorvidt
den siden er gået tilbage på Samsø, er
det dog ikke muligt at sige noget sikkert om, idet arten kun er fremme i

Hvorfor går
arterne tilbage?

Den mest interessante gødningsbillefauna er konstateret på overdrevsbakkerne nord for Asmindør Hage, ved
Møgelskår samt ved Issehoved, hvor
især den sydvendte del af Telegrafbakke – med forekomst af såvel humlerovbille som stor møggraver – er
værdifuld.
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Den væsentligste årsag til gødningstorbisternes forsvinden er sikkert den
almindelige tilbagegang, der har ramt
overdrevene på grund af opdyrkning,
tilplantning, gødskning og tilgroning.
Driftsændringer i landbruget med
færre, men større kvægbesætninger
har været yderligere en vigtig årsag
til tilbagegangen.
Færre egnede lokaliteter og et mere koncentreret dyrehold betyder, at
bestandene af de gødningslevende
biller bliver stadigt mere isolerede.
Billerne får derved vanskeligere ved
at finde frem til en ny lokalitet, hvis
deres hidtidige levested ikke længere
er egnet – fx fordi dyrehold ophører i
en periode.
Måske har også brugen af veterinærmedicin (ormemidler) haft negativ
indflydelse på nogle arter.



Litteratur og link:
Den danske rødlis te: http://
redlist.dmu.dk
Gärdenfors et al., 2002: Hundraelva
nordiska evertebrater. – Nordiska Ministerrådet & Art Databanken.
Stoltze, M. & Pihl, S (red.), 1998: Rødliste
1997 over planter og dyr i Danmark. –
Miljø- og Energiministeriet, Danmarks
Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.
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X
Hovedvej mod Aabenraa
Klattrup Mose

Hostrup Sø
Bjergskov

Søgårdlejren
Lille Søgård Sø
Store Søgård Sø
Søgård Skov

Søgårdlejren omfatter en mosaik af arealer omkring Hostrup Sø,
mod NV bl.a Klattrup Mose og mod SØ Bjergskov. Endvidere
arealer N for Store Søgård Sø samt omkring Lille Søgård Sø.
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Militærområderne
omkring
Søgårdlejren

styrelsen, 2005). Både Skov- og Naturstyrelsen og EFU-ekskursioner har
bidraget til drifts- og plejeplanen med
entomologiske bidrag. Kortfattede
uddrag af rapporten gengives i det
følgende med særlig vægt på de entomologiske afsnit.

Arealerne omkring
de tre store søer
Hostrup Sø, Store
Søgård Sø og Lille
Søgård Sø byder på
en bred vifte af
naturtyper

Hostrup Sø
Den ca. 210 ha store sø er næringsfattig og biologisk meget værdifuld, bl.a.
yngler havørnen her. Klattrup Mose,
som er et stort højmosekompleks nord
for søen, er øvelsesterrænets nordligste del. Her har tørvegravning efterladt dybe småsøer og et omfangsrigt
grøftesystem har afvandet terrænet,
så billedet af den åbne moseflade i dag
brydes af spredte holme af birk og pil.
Desværre belastes Hostrup Sø i dag af
forøget næringsstoftiledning, hvilket
har stærk negativ betydning for søens
plantevækst, Sønderjyllands Amt arbejder dog på at formindske problemet, som skyldes ekstern udledning.
Vest for søen går mosen efterhånden
over i en tæt blandingsskov domineret
af birk.

Af Søren Tolsgaard

V

ed landevejen mellem Aabenraa
og Kruså ligger Søgårdlejren,
Hjemmeværnsdistrikt Sønderjyllands
øvelsesterræn. I dette ca. 650 ha store område mødes det frodige østjyske
morænelandskab med den magre
vestjyske hedeslette. Arealerne omkring de tre store søer Hostrup Sø,
Store Søgård Sø og Lille Søgård Sø
byder på en bred vifte af naturtyper,
der strækker sig fra næringsfattige
højmoser og kær, over åbne og kuperede overdrevsarealer – delvis beplantet
med nåleskov – til fugtige enge og
frodige løvskove.
Udarbejdelsen af en drifts-og plejeplan for området afrundes her i foråret med en rapport (Skov- og Natur-
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Lidt om de vigtigste
Naturområder

Bjergskov
Langs søens sydøstlige kant når skoven også helt ned til vandet. En
bræmme af birk og pil afløses af bakket terræn med nåleskov, hist og her
med stormfældede partier. Mod sydøst går skoven over i stærkt kuperede
overdrevsområder. Øst for hovedvej
170 ligger et smukt, afgræsset område
med gamle stendiger, mens området
syd for skoven anvendes til kørsel med
bæltekøretøjer, som har gravet dybe
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spor i det dramatisk udseende landskab.
Søgård Søerne
Syd herfor ligger det frodige morænelandskab omkring de næringsrige
Søgård Søer. Udover den smukke
gamle park omkring Søgård omkranses både Lille Søgård Sø samt nord- og
vestsiden af Store Søgård Sø af frodig
løvskov med mange gamle træer.
Vest for Store Søgård Sø ligger den
interessante Søgård Skov, som dog
ikke hører til militærområdet.

Entomologiske
Iagttagelser
Dagsommerfugle: Skov- og naturstyrelsen registrerede dagsommerfugle omkring Søgårdlejen i juni 2002.

Suppleret med data fra Atlas over
Danmarks Dagsommerfugle (Stoltze,
1996) nåede man sammenlagt op på
32 arter fra området, som alle er
nævnt i drifts- og plejeplanen.
Af særlig interesse skal her fremhæves moseperlemorssommerfugl,
moserandøje og bølleblåfugl, som er
sårbare og rødlistede højmosearter
registreret i Klattrup Mose. Også
engblåfugl og violetrandet ildfugl er
rødlistearter, registreret på områdets
mere tørre overdrev og enge. Andre
arter med indikatorværdi, som er fundet i området, er spættet bredpande,
stregbredpande, skråstregbredpande,
stor bredpande, blåhale, det hvide w,
grøn busksommerfugl, engblåfugl,
isblåfugl, dværgblåfugl, skovblåfugl,
almindelig blåfugl, lille ildfugl og
brunlig perlemorssommerfugl. På

Klattrup Mose, NV for Hostrup Sø er en tørvemose, der er ved at gro til
i en hængesæk af Spaghnum og kæruld – en naturlig, men langsom
proces. Bag søen ses hvorledes træopvæksten breder sig – et tegn på at
vækstbetingelserne i højmosen har ændret sig. (Foto: Lene Lie)
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Moseperlemorssommerfugl (Boloria aquilonaris) er en truet dagsommerfugl i Danmark, og i Sønderjyllands Amt findes den nu kun
på to lokaliteter. Larven lever på tranebær i hede- og højmoser.
(Foto: S. Tolsgaard)
EFU-ekskursionerne i maj 2004 konstaterede vi yderligere nældefugl som
helt ny for området.

EFU’s to ekskursioner
omkring Søgårdlejen i foråret 2004
havde fortrinsvis fokus på de øvrige
insektgrupper. Billerne var i fokus d.
7.-9. maj og blev efterfølgende bestemt
og vurderet af Palle Jørum og Viggo
Mahler, mens de resterende insektgrupper var målgruppen d. 29. maj,
som blev indsamlet og bestemt af Rune Bygebjerg og Søren Tolsgaard.
Løbebiller: EFUs ekskursioner i
området i maj 2004 gav i alt 15 løbebillearter. Blandt de mere interessante bør fremhæves Acupalpus exiguus,
Agonum versutum og Blethisia multi-

Bladloppen 24 / 2005

punctata, der alle lever på meget fugtig bund, ligesom Demetrias imperialis og Odacantha melanura, der træffes i forbindelse med rørskov. På mere tør hedebund forekom bl.a. Pteroscichus lepidus. Området blev dog
langtfra særlig grundigt undersøgt.
For perioden ca. 1830-1981 er sandspringernes og løbebillernes udbredelse og forekomst i Danmark registreret
af Bangsholt (1983), der oplyser at i
alt 73 løbebillearter er fundet indenfor
en radius af ca. 10 km fra Søgårdlejren, hvoraf de fleste nok vil kunne
findes på militærarealerne. Særlig
interesse knytter sig til hedepupperøveren (Calosoma reticulatum), der nu
regnes for uddød i Danmark og truet
på verdensplan. Her i landet kendes
den kun fra det sydlige Jylland, bl.a.
fra Fårhus SV for Søgård samt – sene-
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ste danske fund – Frøslev Mark i
1898, på heder og i lysåben skov. Hedepupperøveren kan næppe afskrives
helt som dansk, selvom forekomsten
ikke længere er særlig sandsynlig.
Øvrige biller: Der blev fundet en del
vandkalvearter i Hostrup Sø, men kun
almindelige arter, som alle er nævnt i
plejeplanen. Af landlevende biller kan
nævnes smelderen Actenicerus sjaelandic us, blødbillen Cantharis figurata, træbukkene Agapanthia villosoviridescens, Oxymirus cursor og Phytoecia cylindrica, bladbillerne Cassida
stigmatica (under sprednig på rejnfan), Cassida vibex og Oulema gallaeciana, den sidstnævnte i usædvanligt
stort antal. Desuden bladbillen Gonioctena olivacea og snudebillerne
Apion immune, Phloeotribus rhododactylus og Sitona regensteinensis –
alle under spredning på indslæbt gyvel, som spreder sig voldsomt og uønsket på danske heder og overdrev.
Endelig bør nævnes en smuk og ret
sjælden bladruller, Byctiscus betulae,
der blev fundet på birk i et lille, lysåbent moseområde i Bjergskov.
Svirrefluer: Der blev registreret 31
svirrefluearter på EFU-ekskursionerne. Criorhina asilica og Xylota
tarda kan fremhæves som gode indikatorarter for skovområder med henfaldende ved, mens Platycheirus scambus, Sphaerophoria fatarum og
Triglyphus primus er gode indikatorarter for vedvarende lysåbne naturtyper. Området blev dog langtfra undersøgt til bunds. Det kan nævnes at
Torp (1994) angiver 106 svirrefluearter fundet indenfor en radius af ca. 10
km fra Søgårdlejren, hvoraf de fleste
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antagelig kan findes på de militære
arealer. Den mest interessante og eneste nærmere omtalte art er Xylota
abiens, fundet i Søgård Skov d. 21.
juni 1967, en meget sjælden og sårbar
art, hvis larver lever i henfaldende el
og bøg.
Øvrige fluer: Den sjældne fritflueart
Lipara lucens, der laver de såkaldte

Hedepupperøveren (Calosoma
reticulatum) er en kritisk truet
løbebille, ikke kun i Danmark, men
i hele sit udbredelsesområde, som
er begrænset til Centraleuropa. Der
er ældre fund fra en række
lokaliteter i det sydlige Jylland.
(Ill. Reitter: Fauna Germanica)
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cigargaller på tagrør, blev fundet af
EFU ved bredden af Hostrup Sø.
Hvepse: Den i Danmark ret sjældne
pottemagerhveps (Eumenes coarctatus) blev registreret, i antal NV for
Hostrup Sø.
Tæger: Også lille tornben (Legnotus
picipes) og starskjoldtæge (Eurygaster
testudi naria), der henholdsvis lever
på snerre og star, blev fundet i området NV for Hostrup Sø. De er begge
gode indikatorarter på vedvarende,
solåben bund.

Konklusion

Militærområderne omkring Søgårdlejren rummer store, værdifulde og relativt uspolerede naturarealer med en
rig insektfauna. Særlig bør mose- og
hedeområderne NV for Hostrup Sø
fremhæves. Vegetation af bl.a. tagrør,
birk og klokkelyng giver livsbetingelser for mange sjældne insekter. Det
er vigtigt at invasive arter, som fx
gyvel, ikke vinder for meget indpas,
også rørskov og pilekrat ved søbredden bør fra tid til anden skæres ned
og en stærk tilgroning af området bør
i det hele taget undgås. Ud fra disse
hensyn kan man være betænkelig ved
den effektive dræning, som mosen
udsættes for. De lysåbne skovpartier,
både NV og SØ for Hostrup Sø samt
omkring Store og Lille Søgård Sø,
særlig hvor døde træer får lov at ligge
hen, eller hvor blomstrende røn, tjørn
og tørstetræ tiltrækker bestøvende
insekter, giver ligeledes basis for et
rigt insektliv.
Desværre bor der ingen entomologer i nærheden af Søgårdlejren, og det
er derfor noget sporadisk, hvad der
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hidtil er blevet registreret af dette
områdes utvivlsomt meget interessante insektliv. Den foreliggende plejeplan giver nu en vis garanti for, at der
gøres en indsats for at tilgodese de
store naturværdier, og forhåbentlig vil
flere entomologer i de kommende år
følge op med grundigere undersøgelser i terrænet.

Adgang i området

Man kan få adgang til dele af Søgårdlejrens område på øvelsesfrie dage,
men bør på forhånd ringe til personalet på Søgårdlejren (tlf. 73 68 73 00)
og få en nærmere aftale om betingelserne for færdsel i terrænet.

Tak

til personalet på Søgårdlejren for stor
imødekommenhed samt indkvartering
i lejren under EFUs besøg på stedet.



Litteratur og links:
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Bibliotek 4: 271 pp.
Skov- og Natursty relsen, 2005: Hjemmeværnsdistrikt Sønderjylland – Søgårdlejren. Driftsplan 2005-2019. –
www.skovognatur.dk
Stoltze, M., 1996: Danske Dagsommerfugle, Gyldendal. 383 pp.
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Klithede på Raghammer Skydeterræn, nær
kysten, juni 2002. Det er især de åbne klitter og heder,
som er af stor entomologisk interesse i området, og
drifts- og plejeplanen indebærer glædeligvis, at store
områder ryddes for opvækst. (Foto: E. Krabbe)
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Militærområdet
Raghammer
Skydeterræn

meget lokal art, som synes i tilbagegang, også i vore nabolande. Jager
larver af større sommerfugle og andre
insekter, små nymfer synes dog også
at behøve plantesaft. Især på hedelyng og græsarter på varmeprægede,
tørre biotoper ifølge Tolsgaard (2001).
I Danmark ellers især kendt fra
det nordligste Jylland (Skagen, Kandestederne) samt Tisvilde.

– en af de vigtigste
insektlokaliteter på
Bornholm

Rødknærandtæge (Spathocera
dahlmanni). Karakteriseres som
meget sjælden, dog veletableret på
Bornholm. På eller under rødknæ
(Rumex acetocella) på varmeprægede
tørre biotoper. På Bornholm også

Af Lars Trolle

R

aghammer Skydeterræn omfatter
ca. 300 ha, hvoraf 206 ha ejes af
forsvaret, mens de resterende arealer
er lejet og til dels fungerer som sikkerhedszoner. En drifts- og plejeplan
for området foreligger nu (Skov- og
Naturstyrelsen, 2005).
Skydeterrænet repræsenterer en
række naturtyper som nu til dags er
blevet sjældne på Bornholm. De entomologiske interesser knytter sig især
til de lysåbne arealer (klit- og lynghede) og flere varmekrævende insekter
findes i Danmark udelukkende her.
Blandt områdets bemærkelsesværdige insekter kan nævnes:

Blåvinget ørkengræshoppe
(Oedipoda caerulescens). Findes
langs vejen i den vestlige del af lyngheden. I Norden ellers kun på Gotland.
Stregtæge (Jalla dumosa). Er karakteriseret som en sjælden, sårbar,
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skydeterræn

lyngbakker
skov

Raghammer Odde
Raghammer Odde ligger 6 km syd
for Åkirkeby og er placeret på sydvestkysten. Nord for den brede
strand ligger et fladt flyvesandsområde fortrinsvis dækket af lyng og plantager. Her er det militære øvelsesterræn. Lyngheden er meget smuk, og
den er en af øens største heder. Forsvarets brug af området har stor betydning for, at lyngen bevares.
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kendt fra Gudhjem Havn, Rutsker
Højlyng, Slusegaard og Paradisbakkerne.
Langtornet Randtæge (Coriomeris
denticulatus). Er en sjælden, meget
lokal art, som lever på eller under
kløver og andre ærteblomster, på varmeprægede, tørre biotoper. I Danmark kun i det østlige Jylland samt
på Møn og Bornholm.

Sortplettet Blåfugl (Maculinea
arion). Uddøde på Raghammer for
ca. 25 år siden og forsvandt hermed
fra sin sidste bornholmske lokalitet.
I dag findes arten kun fast ved
Høvblege på Møn, hvor der gøres et
stort arbejde for at bevare den som
dansk.
Sortplettet blåfugls værtsmyre
(Myrmica sabuleti) findes fremdeles
på Raghammer, men larvernes foderplanter, timian, er gået stærkt tilbage. Ved pleje af arealet skulle der dog
være mulighed for genindvandring af
denne blåfugl – et strejfende eksemplar blev taget på Bornholm for få år
siden.
Klitperlemorsommerfugl
(Argynnis niobe). De store perlemorsommerfugle er gået katastrofalt
tilbage og flere arter (skovperlemorsommerfugl, markperlemorsommerfugl, kejserkåbe) er på kanten af udryddelse på Bornholm. Det skyldes
især foderplanternes forsvinden pga
ammoniaknedfald fra landbruget.
På Raghammer kan klitperlemorsommerfuglen stadig ses i antal, som
det måske sidste sted på Bornholm.

Stregtægen (Jalla dumosa) er en
stor bredtæge med karakteristiske,
lyse tegninger på forryg og scutellum.
Meget lokal både i Danmark og vore
nabolande. Den blev for nogle år siden fundet ved Raghammer Odde af et
hold studerende fra Københavns Universitet (Henrik Enghoff & al., 1999).
(Foto: S. Tolsgaard)
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Fransk Bredpande (Pyrgus
armoricanus). Forekom tidligere
ved Raghammer, men forsvandt tilsyneladende for en snes år siden. Et
eksemplar menes dog med sikkerhed
set her i 2003.
Det er i Danmark en meget sjælden, sårbar og truet art, som kun ellers forekommer på Røsnæs med en
isoleret bestand. Nærmeste bestande
findes flere hundrede km mod syd i
Centraleuropa.
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Scopula decorata. En måler, som i
Danmark kun findes på Bornholms
sydkyst mellem Boderne og Sømarken, dvs. især på Raghammer. Larven lever på smalbladet timian og
levestedet er tørre, sandede overdrev,
især nær kysten samt på alvarlignende steder ifølge Skou (1984).
Fyrreprocessionsspinder
(Thaumatopoea pinivora). Har sin
eneste, faste danske forekomst i fyrreskoven mellem Boderne og Raghammer, hvorfra den har været kendt siden 1938.
Actinoptera discoidea. En båndflue, som er knyttet til blomsterhovederne af gul evighedblomst
(Helichrysum arenari um). I Danmark
en sjælden art, som kun er fundet
seks gange, bl.a. på Raghammer, hvor
den gule evighedsblomst dog er ved at
forsvinde.

Denne insektliste

er noget subjektiv idet den i høj grad
repræsenterer grupper, jeg selv
interesserer mig for – der er utvivlsomt også mange interessante hvepse
og andre fluer i dette interessante
område.
Set fra et entomologisk synspunkt
er det især vigtigt at hede- og klitarealerne holdes åbne og soleksponerede
– dette kan måske klares af de indvandrede vildkaniner, som efterhånden forekommer i stort tal på
Raghammer Skydeterræn.
Der er ingen tvivl om at Raghammer er en af de vigtigste insektlokaliteter på Bornholm. Derfor er det meget tilfredsstillende at drifts- og pleje-
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planen tager et stort hensyn til vedligeholdelsen af de åbne hede- og klitlandskaber, samt udlægger en del af
skovområdet til mere naturnære
driftsformer.

Regler for
offentlig adgang

Der er offentlig adgang til Raghammer Skydeterræn, når området ikke
anvendes til militær aktivitet, hvilket
markeres ved, at den orange kugle er
nede på de opstillede ballonmaster.
Undtaget er bygninger, skydebanerne,
håndgra natbanen og sprængningsområdet på odden, som altid er lukket af
sikkerhedsmæssige grunde. Cykling
er tilladt på de afmærkede stier, mens
kørsel i motorkøretøj kun er tilladt
med særlig tilladelse. Reglementet
indarbejdes i en kommende folder for
terrænet, som bl.a. bliver anbragt ved
P-pladsen i terrænets østende. Opdaterede oplysninger om adgang, aktuelle aktiviteter, mv. er endvidere tilgængelige på Lokalforsvarsregion
Bornholms Værns hjemmeside samt
på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: www.skovognatur.dk


Litteratur og Links:
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Et af de områder hvor der er foretaget pløjning. Det er håbet, at
der på disse nypløjede arealer vil indfinde sig en ukrudtsvegetation, som bombarderbillens værtsdyr er afhængig af som
føde. (Foto: Dorte Bugge Jensen)
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Bombardérbille-Nyt
Det lykkedes at
genfinde bombardérbillen – på samme
meget begrænsede
område
Af Palle Jørum

S

om det sikkert er mange bekendt,
blev Danmarks eneste lokalitet
for bombardérbillen (Brachinus crepitans) fredet for nogle år siden - i 1998
(se Bladloppen nr. 15). Det fredede
område er på 5,5 ha. Fredningen var
begrundet i, at billen igennem en årrække havde haft tilbagegang på
grund af en række ”overgreb” på lokaliteten: tilplantning med nåletræ, almindelig tilgroning, anlæggelse af
cykelsti gennem arealet m.v.
På tidspunktet for fredningens
ikrafttræden var artens bevaringsstatus meget dårlig, og den blev i Rødliste 1997” vurderet akut truet. I artiklen i Bladloppen nr. 15 skrev jeg:
”Det bliver interessant at se om Bornholms Amt har viljen og de fornødne
ressourcer til at sætte ind med en pleje af området, som i dag er stærkt
påkrævet”. I de følgende år foretog
amtet sig stort set ingen ting – der
blev gjort et par halvhjertede forsøg
med at fjerne lidt træopvækst, men en
forvaltningsplan blev ikke udarbejdet,
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Bombarderbillen
(Brachinus crepitans). En lille
løbebille på ca. 10 mm. Dens dækvinger er metallisk blå eller blågrønne, mens den øvrige del af
kroppen er rustrød.
(Ill. fra Fauna Germanica, 1908)
og hvordan status for billen udviklede
sig, interesserede amtet sig tilsyneladende ikke meget for.

I foråret 2004

blev jeg så af Naturhistorisk Forening
for Bornholm inviteret til at lede en
ekskursion til bombardérbillelokaliteten. Det var formanden for foreningen, biologen Finn Hansen, der tog
initiativ til ekskursionen, og han havde også fået udvirket, at jeg – sam-
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men med Jens Meulengracht – efterfølgende kunne mødes med en af amtets biologer, Dorte Bugge Jensen, der
for nylig var blevet sagsbehandleren
på området. Det lykkedes at genfinde
bombardérbillen – på samme meget
begrænsede område på 0,5 ha, hvor
den også blev fundet i 1997, og som nu
tilsyneladende er det eneste sted, den
lever.
Fakta om bombarderbillen:
Når en bombarderbille forstyrres af
f.eks. en tudse, der nærmer sig, vil
den når ’fjenden’ er helt tæt på,
sprøjte en kogende jet strøm af kemikalier mod denne. Et ’skud’ der
lige akkurat kan høres, og som er
ledsaget af en lille sky af skoldhed
damp. Tudsen dør ikke af skuddet,
men den mister lysten til et billemåltid. Når bombarderbillen affyrer sine skud, sker det som resultat
af kemiske processer i et kompliceret kirtelsystem i billens bagkrop. I
kirtelsystemet produceres brintoverilte og hydrokinon. I en samleblære
opbevares kemikalierne indtil de
skal bruges. Mellem samleblæren og
et reaktionskammer er en ventil,
den åbnes når billen affyrer en
skudsalve. Ved en kemisk reaktion
opstår en kogende væske indeholdende det giftige og ætsende stof
kinon. Ilt fungerer som drivgas, der
støder reaktionsblandingen ud af
billens bagende som en lille
dampsky. Billen kan med en beholdning i samleblæren, 30 gange i
træk, skyde en blanding af 100 grader varm damp og ætsende gas mod
sine fjender.
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Bombarderbillelokalitet med
mange sten, hvor mange arter af biller
søger skjul. (Foto: M. Top-Jensen)

Mødet med
Dorte Bugge Jensen

gav som resultat, at ”Natur & Miljø”afdelingen ved Bornholms Regionskommune hurtigt fik udarbejdet en
plejeplan for området. Planen har
været drøftet med de fire lodsejere,
der alle har været positive, og allerede
i efteråret 2004 blev planen sat i
værk. Billen kræver blottet jord med
sprækker og sten, hvor den kan gemme sig og lægge æg. Der er derfor nu
ryddet for træ- og buskopvækst. Samtidig er der foretaget en pløjning i
striber langs markskel, vejkanter og
skovbryn. Det er håbet, at der på
disse nypløjede arealer vil indfinde sig
en ukrudtsvegetation, som bombar-
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Bombarderbillelokaliteten ved Sose, set i billeperspektiv.
Urtevegetationen står spredt og med bare pletter i den lerede og
sprækkede jordbund. (Foto: M. Top-Jensen)
derbillens værtsdyr (arter af løbebilleslægten Amara) er afhængig af som
føde. Pløjningen er udført på steder,
hvor solindstrålingen er størst, og
hvor der derfor vil kunne skabes de
steder med varm, blottet jord, som
bombardérbillen sætter pris på.
Det er så håbet, at billen får opbygget en god bestand på dens nuværende levested, og at den formår at
sprede sig til et større område inden
for fredningsarealet.
”Natur og Miljø” vil i de følgende år
overvåge lokaliteten og billen for at se,
om plejen opfylder sit formål.
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Spirende majsmark som støder op til
lokaliteten. (Foto: M. Top-Jensen)
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I løbet af sommeren 2003 fjernede man skinner, betonsveller og overskydende
skærver langs asfaltvejen i den østligste del af området. (Foto: N. Rasmussen)
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Sidste nyt om
Rødbyhavn
Området huser på
grund af de meget
specielle forhold på
stedet, med en meget
tør jordbund og et
varmt mikroklima,
en usædvanlig
insektfauna
Af Per Stadel Nielsen
Bjarne Skule

D

et nedlagte baneterræn ved Rødbyhavn har gennem de sidste år
ført en usikker tilværelse. Området
huser på grund af de meget specielle
forhold på stedet, med en meget tør
jordbund og et varmt mikroklima, en
usædvanlig insektfauna med adskillige ellers sydligt udbredte arter, der i
Rødbyhavn indvandrer og etablerer de
første danske populationer forhåbentlig som led i en yderligere udbredelse i
Danmark (se Bladloppen nr. 19 side
11-18, red.).
I den lokale presse har der været skrevet om områdets fremtid, især
har der været fremsat uklare, og har
det vist sig misforståede, påstande
om, at arealet skulle forskønnes med
jordpålægning og tilsåning med græs,
så det hele blev "pænt" at se på. DSB/
Banestyrelsen har de sidste år fjernet
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de gamle lysmaster, jernbanespor,
sveller og overskydende skærver.
Dette arbejde er foregået i flere etaper
i forskellige dele af arealet.
På den baggrund har jeg, Bjarne
Skule, Niels Rasmussen, Preben
Nielsen og Michael Stoltze brugt megen tid på, dels at opklare sandheden
bag de truende påstande og om muligt
udvirke en naturvenlig renovering af
arealet.

Hvad er der foregået i 2004

Det har vist sig, at DSB/Banestyrelsen har givet opgaven med renoveringen af arealet til firmaet Hedeland,
som har stået for aktiviteterne i Rødbyhavn og bl.a. leveret frø til udsåning
på arealerne. Hedeland er i forvejen
bl.a. interesseret i og vidende om sommerfugle og har erkendt og i høj grad
respekteret lokalitetens specielle forhold.
Arbejdet i Rødbyhavn er afsluttet i efteråret 2004, og der er pt. ikke
planer om flere væsentlige aktiviteter
på stedet. Planerne for en Femernforbindelse disponerer ikke direkte over
arealet, bortset fra en lille tværvej fra
selve Rødbyhavn mod øst, men da en
aftale om at påbegynde bygning af
broen til Tyskland tilsyneladende
snart underskrives, kan det frygtes, at
det nedlagte baneareal vil blive benyttet til oplagsplads m.v. Selve Fermernforbindelsen vil komme i land
lige vest for den nuværende vindmøllepark ca. 1 km øst for Rødbyhavn.
Den 9. november 2004 besøgte jeg og
Bjarne Skule arealet for at se, hvad
der egentlig var sket. På vestsiden af
det aktive banelegeme, dvs. fra de
gamle perroner og mod vest, har man
fjernet et antal skinnelegemer og til-
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hørende sveller. Arealet, ca. 20 hektar, er derefter blevet planeret med
skærver og almindeligt grus, store
flader er rene skærver med kun lidt
grus. På dette areal er der udsået frø
af forskellige vilde tørbundsplanter
bl.a. nelliker, slangehoved og mørk
kongelys mm. Hvis arealet udvikler
sig som det gamle på østsiden af banen, så kommer der her et formidabelt
nyt areal med mulighed for mange
spændende arter planter og insekter.
Vi fandt også ganske mange rosetter
af filtet kongelys og nogle vinterstandere af perikon. På østsiden er den
sidste stump spor med sveller er taget
op mod nord helt oppe ved vejbroen.
Desuden har man fjernet det gamle
spor med sveller beliggende op til
grøften og den asfalterede perron.
Efter fjernelsen har man harvet jorden ganske let for at jævne ud, og det
er tydeligt, at der nærmest blot er
revet lidt op i overfladen, idet det oprindelige jordlag med planter i stadig
ligger der. Denne opkratning vil
sandsynligvis bevirke, at der vil spire
en masse vilde planter frem, af dem
der fandtes i forvejen, her især perikon. I det nordvestlige hjørne af det
østlige areal har man ryddet et mindre areal med opvoksende birk og fyr

og jævnet en smule ud med grus. I
øvrigt har man ikke rørt resten af
arealet i 2004. I en del områder står
der efter nedbør store pytter. Det
drejer sig om de steder, hvor den tungeste trafik i forbindelse med sporoptagningen er sket. Denne “traktose”
er ikke optimal og fremtidigt arbejde i
området skal derfor ske, så yderligere
sammentrykning af undergrunden
undgås.
Det spor, der blev fjernet sidste
vinter langs den asfalterede kørevej i
østkanten, er nu ved at få en god bevoksning af diverse urter, bl.a. stod
der mange årsskud af perikon og rigtig mange rosetter af filtet kongelys.
De store bevoksninger af vild clematis
er urørt langs skovbrynet, de ranker
og evt. planter, der stod i det fjernede
spor er selvfølgelig væk, men da planten visner ned for at skyde nyt igen
næste år, har det ikke nogen videre
betydning.
De aktiviteter der er sket, har
næppe haft den store betydning for
hyperici. Selvfølgelig er der nok gået
nogle pupper til ved fjernelsen af det
gamle spor, men da vi ikke ved hvor
dybt hyperici går ned til forpupning,
er det svært at sige noget konkret om
det. Perikonplanterne har næppe

På dette areal – beliggende i den nordligste del af området – blev
der i 2002 ryddet op, og allerede på dette tidspunkt, i juli 2003
har tørbundsvegetationen etableret sig. (Foto: N. Rasmussen)
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blevet efterladt i jorden, men de er
formodentlig fjernet, da sådanne tjærebehandlede sveller betragtes som
miljøfarlige og kan give forurening af
jorden.

Endnu en ny varmeelskende art fundet

Jan Boe Runge besøgte Rødbyhavn
sidste sommer og fandt et eksemplar
af en snudebille, som viste sig af være
en ny dansk art.
Sommeren 2003, den nordlige del af
sporet. Efter oprydningen efterlades
en mager jordbund af skræver og
grus. (Foto: N. Rasmussen)
taget reel skade, nogle overvintrende
rosetter er nok gået til, men da jord
med planter stadig ligger på stedet,
vil mange planter formodentlig vokse
videre. Endvidere vil oprivningen i
jorden ganske givet bevirke en øget
fremspiring af nye planter. Man må
også formode, at på de nye grus- og
skærvebelagte arealer vil den vilde
tørbundflora hurtigt indfinde sig, og
det vil være sandsynligt, at bl.a. hyperici vil få nye og gode muligheder for
at yngle.
Vi synes derfor - at det tegner
det til - at arealet med interessant
flora og insektfauna bliver endnu
større og bedre. Tilmed var der tidligere behov for en rydning af opvoksende birk, fyr m.v., det er nu delvis
sket. Det er dog således, at bevoksningerne af fyr og birk skal holdes
under observation, så deres tilvækst
og udbredelse også fremover begrænses. Naturligvis kunne man have
ønsket sig, at de gamle træsveller var
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Jan fortæller:
"Arten er en snudebille, Gymnetron
tetrum (F. 1792). Jeg besøgte området
ved Rødbyhavn d. 7. juni 2004, hvor
jeg ketsjede et eksemplar. Først året
efter, hvor jeg undersøgte det indsamlede materiale nærmere, fandt jeg ud
af, at et af de indsamlede eksemplarer
var den nye art. Jeg har søgt på internettet og har fundet følgende oplysninger: Arten er kendt fra flere af de
europæiske lande syd for Danmark,
altså ikke i det øvrige norden. I Nordtyskland (Schleswig-Holstein, Niederelbgebiet, Niedersachsen omkring
Elben, nordligste lokalitet ved Lübeck), er der fundet 72 eksemplarer
på 16 lokaliteter. Ikke ligefrem en art
man kan sige er almindelig. I bl.a.
Nordamerika er arten kendt fra flere
områder. Gymnetron tetrum lever på
filtbladet kongelys (Verbascum thapsus), de øvrige 5 hjemmehørende arter
i den underslægt hvortil arten hører
lever alle på torskemund (Linaria)."
Fundet af denne sydlige art,
må ses som endnu et eksempel på det
nedlagte baneterræns betydning som
lokalitet for indvandrende, sydlige
arter.
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X

Det nedlagt jernbaneterræn i Rødbyhavn. Det gamle spor med
træsveller midt i området blev fjernet. Derefter blev der udsået en
frøblanding af naturlige, tørketålende planter. Især i dette område
forekommer C. Hyperici. Forhåbentlig har påvirkningen ikke skadet for
meget, men giver vegetationen nye muligheder. (foto: P. Stadel Nielsen)
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Status
omkring
C. hyperici
..... har set mange
larver de foregående
år, der hvor jernbaneskinnerne og
skæverne langs den
asfalterede vej nu er
fjernet

Arten er de andre år fundet forholdsvis fåtalligt i første generation,
hvorimod den har været mere talrig i
anden generation og sandsynligvis
også optrådt i en hel eller delvis tredje
generation.
Jeg har ikke indtryk af, at mange
entomologer har besøgt lokaliteten i
foråret. Mit besøg den 11. juni, hvor
jeg ikke så arten, er givetvis for sent
for imago. Derimod har mange været
på lokaliteten fra slutningen af juli og
til hen i september, hvor de 3 eks.

Af Knud Bech

A

rten blev første gang meldt fra
Danmark af B. Johannesen
(1971), som oplyser at der blev registreret et eksemplar på lys den 13/61970 i Sæby.
I år 2000 blev arten fundet ynglende på et lille stykke nedlagt jernbaneterræn i Rødbyhavn (jfr. Nielsen et
al., 2000).

Med baggrund i fundlisteindberetninger for 2004 samt mange mundtlige oplysninger fra andre entomologer
og mine egne besøg på lokaliteten i
Rødbyhavn viser det sig, at der i alt er
iagttaget 7-8 eks. imago, nemlig 2 eks.
den 6/8, 1 eks. 10/8 og 4-5 eks. primo
august. Der er ingen oplysninger om
iagttagelser af æg, larve(r), eller puppe(r).
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En C. hyperici der har fået smag
på en ophængt sukkerlokningssnor. (Foto: B. Skule)
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De mange spor på den vestlige side af jernbanen blev fjernet i vinteren 2003
– 2004. Arealet, på ca. 20 hektar, har en jordbund af skærver og grus.
I nogle partier rene skærver. November 2004. (foto: P. Stadel Nielsen)
imago er iagttaget.
Mange af de entomologer, jeg har
snakket med, og som har kigget efter
larver på Perikum, oplyser, at de har
set mange larver de foregående år, der
hvor jernbaneskinnerne og skæverne
langs den asfalterede vej nu er fjernet.
Desuden har de set larver mere enkeltvis på planter, som stod spredt
over det meste af terrænet helt op
nord for vejbroen.
Det dårlige vejr i perioden fra sidst
i maj og langt hen i juli kan ikke have
undgået at påvirke bestanden i negativ retning. En art, som her har sin
nordgrænse for det centraleuropæiske
yngleområde, vil være sårbar for klimatiske påvirkninger.
Man kan håbe, at nogle pupper
ligger over til næste år. Det er kendt,
at andre arter ligger over og først
klækker det efterfølgende år eller endnu senere. Jeg har ingen kendskab til
om C. hyperici har gjort det eller kan
gøre det.

På baggrund af
det katastrofalt

lave antal kan man frygte for artens

38

(yngle)status i Danmark, og min indstilling for 2005 vil naturligvis være,
at vi opretholder det nuværende indsamlingsstop for arten. Dvs. at de
præimaginære stadier og larvens
værtsplante ikke indsamles.
Vi kan så håbe på at vejret og de
nye tiltag på lokaliteten vil give C.
hyperici bedre leveforhold end det var
tilfældet i 2004.

Hvis arten forsvinder

kan vi holde fanen højt og henvise til
det frivillige indsamlingsstop. Hvis vi
derimod ophæver indsamlingsstoppet,
kan det af andre nemt udlægges som
om det er entomologernes skyld, at
arten ikke kunne klare sig.


Litteratur:
Johannesen, B. 1971. Actinotia hyperici
Schiff. ny for Danmark (Lep., Noctuidae) –
Entomologiske Meddelelser 39: 158-160.
Nielsen, F. Juhl, B. Ba ungaard & K.
Bech, 2000. Dansk bestand af Actinotia
hyperici D. & S. fundet på lille stykke nedlagt baneterræn. Lepidoptera. Ny serie
bind VII, nr. 10: 326-331.
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EFU´s
Plenarmøde
november
2004
Emner der blev
behandlet på mødet
på Tornbjerg
Gymnasium i Odense
Redaktionen
rets sidste plenarmøde blev afden 6. november 2004 på
Tornbjerg Gymnasium i Odense.
EFU’s formand Thomas Simonsen bød
velkommen og påtog sig selv hvervet
som ordstyrer. Efter godkendelse af
referatet fra plenarmødet d. 15. maj
2004 blev dagsordenen ligeledes godkendt med en mindre korrektion i
rækkefølgen af punkterne.

Å holdt

EFU’s sammensætning

blev drøftet da nogle af medlemmerne
var trådt ud pga. sygdom, tidsmangel
mv.
Thomas Simonsen oplyste at han
selv udtræder, idet han påregner at
arbejde i Nordamerika i de næste 2-3
år. EFU står derfor pt. uden formand,
Uffe Terndrup EFU’s næstformand
påtager sig hvervet som midlertidig
formand indtil en ny er valgt.
De øvrige ledige pladser blev besat
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af personer der havde ønsket at indtræde i EFU.

Formandens beretning

Thomas Simonsen kom i beretningen
bl.a. ind på et materiale han havde
modtaget vedrørende en høring af
”Markedsføring af produkter af genmodificeret bomuld” og Planloven.
Desuden oplyste han at der er søgt
om forhøjelse af vort tilskud fra tipsmidlerne.

Nogle af de aktuelle sager
Nationalp arker: Hans Peter Ravn’s
oplæg om Nationalparker (se Bladloppen nr. 23), blev drøftet. Det kunne
konstateres, at EFU reelt ikke har
været involveret i nogle af de 6 pilotprojekter. Mogens Holmen orienterede
kort om principperne i pilotprojekterne. Han oplyste at man ikke bliver
inviteret til at deltage i arbejdet, men
selv må være opsøgende. Projekterne
har primært brug for data om naturinteresser (dvs. i relation til
”insekter” for EFU’s vedkommende).
Der blev udpeget kontaktpersoner
til flere af pilotprojekterne: for Hansted: Søren Tolsgaard; Læsø: Uffe
Terndrup; Lille Vildmose: Mogens
Frost Christensen; Vadehavet: Flemming Helsing; Møns Klint: Ole Karsholt og Kenneth Jensen og for Kongernes Nordsjælland: Jens Lyngsøe.
Mols: (projektet er afsluttet derfor var
der ingen anledning til valg af kontaktperson).
Kontaktpersonerne har til opgave
at skabe kontakt til den lokale projektorganisation, for at få klarhed
over arbejdets stade og tidsfrister, og
at sørge for at der bliver stillet rele-
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Rødbyhavn sagen: Preben Nielsen
orienterede at der havde været bekymring over, at der skulle startes oprydning på de tidligere DSB arealer. Derfor var der blevet taget kontakt til DN
v/Michael Stoltze med henblik på en
”ambulance”-fredning. MS havde kontaktet Trafikministeriet, og det er herfra besluttet, at området for lov at
ligge urørt. Men da området stadig er
til salg, er truslen for ændring af områdets tilstand reelt til stede (se i øvrigt artiklen side 33, i dette nr.).

Under mødet Lars Bruun i forgrunden,
et af EFU’s nye medlemmer
(Foto: T. Nygaard Kristensen)
vante insektdata til rådighed ved at
skabe et netværk af entomologer, som
vil lave det praktiske arbejde i projekterne (inkl. deltagelse i møder mv.).
Der blev opfordret til, at man kun
leverer artslister, som er bilagt notater der redegør for de arter, som er
karakteristiske for bestemte naturtyper og habitater, herunder selvfølgelig
også særligt sjældne arter. I relation
til dette omtalte Søren Tolsgaard en
liste over ”habitat-indikatorer”, som
han har lavet et udkast til. Mogens
Holmen opfordrede til, at der især
blev sat fokus på de naturtyper, som
er nævnt i habitatdirektivet.
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Bombarderbillen på Bornholm:
Palle Jørum orienterede om det sidste
nye i denne sag. Han havde haft god
kontakt til Bornholms Regionskommune. Der var aftalt en ”strategisk pløjning” af artens levested. Det skulle
gavne arten, muligvis fordi det fremmer væksten af én-årige plantearter
(fx hyrdetaske), som er fødeplanter for
de larver af visse løbebiller, hvis pupper Bombarderbillens larver er parasitter på (se artiklen side 29, i dette
nr.).

Øvrig nyt

Jan Boe Runge omtalte et nyt anlæg
(under planlægning) af en ny ringvej i
Odense. Den er planlagt til at passere
lige igennem den spændende skov,
Hedvigslund. EntoConsult har i lige
netop denne skov, for Odense Kommune, udført en omfattende undersøgelse
af billefaunaen.
Lars Bruun fortalte at ”insektinteresser” var blevet indarbejdet i
rapport om Pilotprojekt ”Nationalpark
Mols”. Desuden indgår insektinteresser i vurderingsgrundlaget for naturplandelen i revisionen af Regionplanen for Århus Amt.
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Søren Tolsgaard omtalte, at der
med EU-støtte var lavet en undersøgelse (med lysfælder) af sommerfuglefaunaen i Husby området, og desuden
iværksat pleje bl.a. til gavn for insekter.
Mogens Holmen har modtaget en
henvendelse fra DOF, som efterlyser
eksempler på organismer, som har
fået det dårligere i den nuværende
regerings tid (jf. Statsministerens
klare udsagn om, at ikke en fugl, fisk
eller…har fået det dårligere i denne
regerings levetid). Omtalte desuden
en sag fra Bagholt Mose, hvor vandstanden ville blive sænket som følge af
en ny tolkning af den ”lovlige” vandstandskote i området. Mosen er en
meget spændende ”mosaik” af sure
og kalkrige partier, inkl. vandhuller.
Frivillige indsamlingsstop: Forvaltningen af og beslutningerne vedrørende de frivillige indsamlingsstop
blev indgående diskuteret, og EFU
har siden indledt drøftelser med de
entomologiske foreninger med henblik
på en nærmere afklaring af beslutningskompetencer og arbejdsfordeling.

Bladloppen

Jan Boe Runge uddelte et helt dugfrisk nr. 23 af ”Bladloppen” og gennemgik kort artiklerne heri. Nævnte
også nye emner, som der var givet
tilsagn om til nr. 24, og foreslog bl.a.
at der skrives en artikel om den militære øvelsesplads ved Hostrup
(Søgård) i Sønderjylland, hvor der
denne sommer er foretaget en insektundersøgelse af flere entomologer, da
der samtidig netop er udkommet en
rapport herom. Han efterlyste i øvrigt
andre emner. Palle Jørum (PJ) blev
opfordret til at skrive en historie om
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hans tur til Samsø (de nævnte artikler
bringes i dette nr af Bladloppen.).

EntoConsult og projekter i
EntoConsult

På grund af Ole Martin’s (OM) fravær
blev der i et af ham udarbejdet notat
oplyst om EntoConsults virke.
Der var siden han overtog EntoConsult fra (PJ) tegnet flere kontrakter: Med DMU om rødlistning af diverse insektgrupper, og med Københavns, Frederiksborg, Fyns og Roskilde Amter om NOVANA overvågning
(vandkalve, Eremit og Stellas Mosskorpion). Projekterne er ikke afsluttede. Der var derimod afsluttet et
projekt om naturovervågning i TarupDavinde grusgravområde
(”Overvågning og registrering af biller
i 2004”). ”Overvåget og registreret
gødningsbiller på Samsø” (se artiklen
side 13, i dette nr.). OM efterlyser
personer, som vil bidrage til rødlistning i 2005 (DMU skulle have haft
svar inden 1. november 2004). Flere
har allerede givet tilsagn.

Rødlister

Flere EFU medlemmer er involveret.
Palle Jørum takkede på hele EFU’s
vegne Thomas Simonsen’s indsats som
formand og ønskede ham held og lykke
i det fremmede. TS havde nået at sætte nogle fingeraftryk, bl.a. i form af de
nu to årlige plenarmøder.
Mødet sluttede med et gensyn d. 30.
april 2005 på Møn.
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EntoConsult

Adskillige insektarter er truede eller sårbare i den
danske natur - nogle af årsager, vi ikke kender,
andre på grund af menneskets aktiviteter.
Heldigvis er der en øget forståelse for, at insekt
interesser skal inddrages når der udarbejdes
strategier og planer for, hvordan den danske natur
skal forvaltes.
EntoConsult tilbyder sagkyndig rådgivning
vedrørende insekter og naturforvaltning, herunder
oplysninger om truede og sårb are insekter rødlistearter - på bestemte lokaliteter, samt særlige
indikatorarter på udvalgte lokaliteter - af vigtighed
når et områdes b iologiske kvaliteter skal vurderes.
EntoConsult
udfører insektfaglige opgaver af næsten enhver art
• vi leverer oplysninger om forekomster af fredede og
rødlistede arter
• vi gennemfører overvågninger af truede og sårbare arter
• vi registrerer insektfaunaen eller udvalgte
insektgrupper – fx som led i VVM-redegørelser
• vi vurderer lokaliteters plejebehov på basis af
insektfaunaen
• vi bedømmer lokaliteters bevaringsværdi, fx i forbindelse
med fredningssager og fysisk planlægning
• vi tilbyder foredrag og deltager gerne i møder og
besigtigelser
• og vi påtager os gerne andre entomologiske opgaver

EntoConsult er et konsulentfirma der ejes af EFU
Nærmere oplysninger og evt. tilbud kan indhentes hos:

Ole Martin - Glentevej 8 - 3390 Hundested
Tlf. 44 98 92 46.
E-mail: oomartin@tele2adsl.dk
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Annonce
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Vejledning for bidrag til
Bladloppen

Artikler, meddelelser og lignende
sendes til redaktionen.
Teksten modtages helst på diskette eller e-mail! (Microsoft Word
eller efter aftale). Hvis dette ikke er
muligt, omskriver vi teksten.
Tekstmaterialet må meget gerne ledsages af illustrationer (fotos,
tegninger eller lignende, enten på
papir eller som fil). Materialet returneres efter ønske.

EFUs forretningsudvalg
Formand (pt.): Uffe Terndrup
Sekretær: Peter Wiberg-Larsen
Øvrige: Rune Bygebjerg
Palle Jørum
Kristian Knudsen,
Jan Boe Runge

Medlemmer af EFU
*

(a)
(e)
(f)
(m)

foreningsrepræsentant
på arbejde
e-mail
telefax
mobiltelefon

Kristian Arevad

Stenløkken 102, 3460 Birkerød
45 81 22 84
(e): arevad@mail.tele.dk
Biller

Lars Bruun

Nordborggade 20, 3.th, 8000 Århus
86 29 46 16 (a) 87 42 20 74
(e): larsdbruun@hotmail.com
(e, a): ldb@ag.aaa.dk
Edderkopper

Rune Bygebjerg

I.P.Jacobsensvej 5, 9990 Skagen
(m): 20 32 78 86
r.bygebjerg@stofanet.dk
Svirrefluer,
Bladloppen
24 / 2005 fluer & sommerfugle

Mogens Frost Christensen

Helgolandsgade 54, 9000 Ålborg
98 12 06 25
(e): mfchr@daks.dk
Myrer & biller

Flemming Helsing

Nedergårds Allé 7, 8200 Århus N
86 78 52 88 (e): flhn@hot.mail.com
(e)(a): fhn@nja.dk
Sommerfugle

Mogens Holmen *

Gadeledsvej 48, Gadevan g,
3400 Hillerød. 48 24 80 87
(a):48 20 56 16
(e): mholmen@post.cybercity.dk
Vandbiller & guldsmede

Kenneth Jensen

Nødebovej 77 A. 3480 Fredensborg
(m): 40 50 87 08
(e): ke jensen@hotmail.com
Bred entomologisk interesse

Palle Jørum

Åløkken 11, 5250 Odense SV
65 96 08 68.
(e): joerum@galnet.dk
Biller

Ole Karsholt

Zoologisk Museum,Universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø.
(a): 35 32 11 11.
(e): okarsholt@zmuc.ku.dk
Sommerfugle

Kristian Knudsen *

Vestre Skovvej 11, 9574 Bælum
98 33 71 90
(e): krknu@daks.dk
Sommerfugle

Tom Nygaard Kristensen *

Lykkensdalsvej 93, 8220 Brabrand
86 26 35 15
(m): 40 35 98 50
(e): tomnk@stofanet.dk
Sommerfugle, faunistik og foto

Ole Martin

Glentevej 8, 3390 Hundested
44 98 92 46
( a): 35 32 11 02
(e)(a): oomartin@zmuc.ku.dk
(e): oomartin@tele2adsl.dk
Trælevende biller

Fortsætter på næste side

Fortsat fra forrige side:
Jens Meulengracht-Madsen

Kastanievej 8, 3760 Gudhjem
56 48 66 01
(e): idas@get2net.dk
Sommerfugle samt interesse
for entomologi i almindelighed

Per Stadel Nielsen

Skovskellet 35 A, 2840 Holte
45 80 07 45,
(f): 45 80 74 55
(e): arion@mail.dk
Storsommerfugle,
biologi & økologi

Preben Nielsen

Østergade 2, 5300 Kerteminde
65 32 52 88
(m): 26 24 52 88
(e): brpn@post12.tele.dk
Sommerfugle, biologi,
økologi, naturpleje

Jan F. Rasmussen

Stockholmsgade 13 I tv.
2100 Kø benhavn Ø
(e): janfrdk@yahoo.dk
Sommerfugle & guldsmede

Uffe Terndrup

Skæring Parkvej 8 8250 Egaa
86 75 05 75
(m): 28 59 15 03
(e): uffe@euconsult.dk
Sommerfugle & svirrefluers økologi

Søren Tolsgaard

Naturhistorisk Museum, Bygning
210, Universitetsparken
8000 Århus
(a): 89 33 37 48
(e): tolsg@ofir.dk
Tæger, biller, svirrefluer

Flemming Vilhelmsen *

Søndervigvej 29, 2720 V anløse
38 74 97 45
(e): flemming.vilhelmsen@siemens.dk
Sommerfugle

Peter Wiberg-Larsen

Elverodvej 33, 5462 Morud
65 96 40 43
(a): 65 56 18 41
(f)(a): 65 56 15 05
(e): pwl@anv.fyns-amt.dk
Vårfluer & ferskvandsfauna

Torben Lykk e Rasmussen *
Grønløkken 9,
Grønløkke. 5400 Bogense
64 81 37 42

Sommerfugle

Hans Peter Ravn

Pergolavej 5, 2830 Virum
45 85 06 96
(a): 35 28 16 63
(m): 40 43 18 63 (e)(a): hpr@kvl.dk
(e): hp@ravn.mail.dk
Anvendt entomologi

Peter Rostgaard

Ved Skoven 13, 3200 Helsinge
(m): 28 61 10 68
(e): peter.rostgaard@biology.au.dk
Sommerfugles økologi

Jan Boe Runge *

Sneglehatten 90, 5220 Odense SØ
66 15 50 41
(m): 30 56 07 78
(e): runge.sneglehatten@tele2adsl.dk
Biller
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