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Kommentaren
Formanden har
ordet: Dagsommerfugle i tilbagegang –
hvad er årsagerne og
er billedet så
entydigt?

død herhjemme, det er så bare sket
allerede i 1800-tallet inden arten nåede at blive registreret som hjemmehørende. Desuden er en lag række arter
i tilbagegang, nogle så kraftigt at man
må frygte de inden for en overskuelig
årrække vil være i direkte fare for at
uddø (flere er allerede i fare for at
uddø lokalt). Andre arter som Argyn-

Af Thomas J. Simonsen

A

t mange arter af dagsommerfugle er trængt i dagens Danmark
er der vist ingen der kan være uenig
i. Men når det kommer til hvad årsagerne er hører enigheden i høj grad
op: Intensiveret landbrug, sprøjtemidler, forurening, klimaændringer
og ødelæggelse af levesteder er blandt
de årsager jeg tit hører foreslået.
Men også indsamling og endnu mere
fantasifulde forslag dukker fra tid til
anden op.
Men hvor galt står det egentlig
til? Og kan vi skyde os ind på hvad
årsagerne rent faktisk er (og dermed
tage første skridt til at bedre situationen).
I følge atlasprojektet Danske Dagsommerfugle (Stoltze 1996) er 11 arter allerede uddøde her hjemme. Dog
er en af arterne, Lycaena tityrus glædeligt nok genindvandret og trives
tilsyneladende på Lolland-Falster,
desværre må yderlig 2 arter: Coenonympha arcania og Satyrium ilicis
regnes for at være uddøde siden atlasprojektets afslutning. Euphydryas
maturna kan også sagtens være ud-
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EFU´s nye formand,
Thomas J. Simonsen
på vej ud i felten.
(Foto: J.F. Rasmussen)
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nis paphia og Polygonia c-album har
også været i tilbagegang, men er nu
på vej frem igen. Måske skyldes en
del af denne tilsyneladende tilbagegang i virkeligheden at disse arter
naturligt udviser store bestandssvingninger over meget lange perioder. En
del af A. paphia’s især jyske tilbagegang er dog med stor sandsynlighed
reel. Desuden er Satyrium w-album
begyndt en tilbagegang der meget vel
kan ende med at arten forsvinder fra
landet. Denne tilbagegang er dog
meget nem at sætte fingeren på: Elmesyge, da elm er larvens foderplante. På ’plus siden’ er en del arter der
stadigvæk de findes almindeligvis
mange steder, nogle har sågar været i
fremgang i de senere år.
Ser vi nærmere på de tre grupper;
uddøde arter, arter i klar tilbagegang
og arter der er stabile/i fremgang synes et par mønstre at træde frem. For
det første er en stor del af de uddøde
arter tilknyttet lys åben skov eller
skovenge. Hvis E. maturna har været
hjemmehørende i landet må den regnes med i denne gruppe, og da arten
tidligere forekommet i vore nærmeste
nabolande må det regnes for sandsynligt.
Dette var en habitattype der formodentligt var almindelig herhjemme
før skovloven af 1805, men derefter
hastigt blev sjældnere, da skovene
som følge af driftsændringer (for at
fremme produktionen af tømmer egnet til krigsskibe) i højere grad blev de
mørkere, koldere og mere ensartede
skove vi har i dag. Udbredelsen af
nåletræsplantager har bestemt heller
ikke gavnet de skovlevende dagsommerfugle!
I den anden gruppe har vi i høj
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grad ’specialisterne i det åbne land’.
Enten arter der er tilknyttet ugødskede, tørre arealer med en hvis forstyrrelse (græsning) eller arter der er
knyttet til våde, ugødskede arealer.
Disse arter bliver med vore dages intensive landbrug trængt mere og mere. Enkelte arter som P. amoricanus
og M. arion stiller meget specielle
krav til deres levesteder og lever hos
os desuden på nordgrænsen af deres
udbredelsesområde så selv små ændringer i landskabet kan få katastrofale følger.
Den sidste gruppe er i store træk
de arter der har kunne tilpasse sig
vore dages intensive landbrug. Det
drejer sig om arter hvor larverne bl.a.
lever på en lang række græsser, på
korsblomster (her i blandt raps), på
hegns- og til dels havebuske og ikke
mindst de arter der lever på en af den
øgede kvælstof mænges helt store vindere: brændenælde.
Dette skal sammenholdes med
engelske resultater (Asher et al. 2001)
der i store træk viser at det også på de
Britiske Øer er arter med specielle
habitatkrav der har været og er udsat
for dramatisk tilbagegang.
Selvom billedet naturligvis er mere komplekst end der her er muligt at
redegøre præcist for er det altså ingen
tvivl om at ændringer i skov- og landbrug, samt den heraf følgende fragmentering af levesteder bærer størstedelen af skylden. Set i det lys bliver
det ikke mindre beklageligt at regeringens netop offentliggjorte udkast
til naturbeskyttelses- og skovlov i den
grad er blottet for ambitioner og visioner.
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Interessante
insekter på
Hevring
Skydeterræn
Der er især tale om
insekter knyttet til
klit, hede, mose, pileog birkekrat, arter
som generelt er i tilbagegang og regionalt i høj grad udryddelsestruede
Af Søren Tolsgaard

D

a jeg i foråret 2003 stiftede bekendtskab med den nylig udsendte Drifts- og Plejeplan for Hevring Skydeterræn - og et sammendrag
af planen i Bladloppen (21: 28-36) skete det sjovt nok samtidig med, at
jeg i foråret 2003 havde sat nogle faldfælder ud i dette område for at intensivere den overvågning, som jeg langsomt har haft gang i siden år 2000 sammen med Lars Bruun, Rune Bygebjerg og Thorkild Munk - uden at vi
på noget tidspunkt havde hørt noget
som helst om en officiel plejeplan.
Jeg har således længe haft en kørselstilladelse, som har givet bedre
mulighed for at komme omkring i det
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store område. Stadig dog således, at
der kun er adgang på de dage, hvor
forsvaret ikke har øvelser i terrænet.
Der er ofte ret længe mellem disse
åbne dage, men heldigvis er der som
regel åbent i påskeferien samt i hele
juli måned - og det hjælper jo på sagen.

Plejeplanens grundlag
Mens plejeplanen gennemgår områdets geologi, flora, hvirveldyr og dagsommerfugle, er der ikke taget højde
for de øvrige insekter og andre lavere
dyr. Vore undersøgelser har været
koncentreret om netop disse faunaelementer, og omend resultaterne endnu
langt fra er fyldestgørende, vil jeg i det
følgende give et overblik over nogle af
de interessante arter, vi har fundet.
Områdets insektliv bør naturligvis
tages med i betragtning i den iøvrigt
på mange måder gode plejeplan, og vi
må i den forbindelse beklage, at kommunikationen imellem de officielle
instanser som har udarbejdet rapporten, Hevringlejrens stab, EFU samt
den lille gruppe af aktivister, som har
arbejdet i terrænet, har været så ringe, at vores arbejde ikke er blevet inddraget i planlægningen. Det kan her
være på sin plads at gøre opmærksom
på, at lignende plejeplaner er blevet eller vil blive - udarbejdet for alle de
store militærområder i Danmark i
disse år!
Den overordnede beskrivelse af
naturen på Hevring Skydeterræn skal
jeg ikke komme nærmere ind på, idet
Bladloppen som omtalt allerede har
givet en detaljeret oversigt. Kort sammenfattet kan dog anføres, at området
er et af de største og mest velbevarede
hedeområder i Østjylland, dvs. med
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stor regional interesse for Århus Amt
og af betydelig national interesse som
et af de meget få, velbevarede, østlige
hedeområder i Danmark. Den nordlige del af området er - sammen med
kyster, fjorde og strandenge til nord
for Limfjorden - et EU-habitatområde
af international betydning, med fugleliv og flora som basis for vurderingen.
I det følgende omtales stort set for
første gang, idet der ikke tidligere har
været sammenhængende entomologiske undersøgelser i området, de mest
prominente insekter og edderkopper
vi indtil nu har fundet på Hevring
Skydeterræn.

Løbebiller og rovbiller
I 1973 fandt jeg skovsandspringeren
(Cicindela sylvestris), under et kort
ophold på Hevring Hede. Siden har
det ofte strejfet mine tanker, at stedet
burde besøges igen, men først i år
2000 var der lejlighed til at gøre noget

konkret ved sagen. I forbindelse med
Lars Bruuns biologispeciale - om edderkopper i Løvenholmskovene – besøgte vi landsdelen flere gange og kom
efterhånden vidt omkring på de
djurslandske heder.
Netop i år 2000 iagttog vi adskillige skovsandspringere, uden at vi dog
fangede én eneste i det særdeles varme vejr, hvor de hurtigt gik på vingerne. Siden har jeg faktisk ikke set den,
hvorimod både grå og grøn sandspringer (Cicindela hybrida, C. campestris)
er set ganske hyppigt.
I april 2003 satte jeg – med tilladelse fra Hevringlejrens kontor – kortvarigt nogle giftfrie faldfælder op. Det
var på flader med hedelyng, klokkelyng, soldug og krybende pil, hvor
Nordre Ringvej og Hedevej krydser
hinanden. Mange løbebiller og rovbiller findes kun vanskeligt uden faldfælder, og disse fælder afslørede da
også nogle af områdets absolutte sjæl-

Lille guldløber (Carabus nitens)
(Foto: Nature Eyes / K. Mortensen)
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denheder.
Lille guldløber (Carabus nitens)
blev registreret som langt den hyppigste Carabus-art i dette område. Arten
var ikke fundet i Østjylland siden
1960, den er uddød på Sjælland og
kendes i nyere tid her i landet kun fra
nogle få jyske lokaliteter og Læsø.
Den er rødlistet som sårbar, og da den
ikke kan flyve, er det næsten umuligt
for en sådan art at genvinde et tabt
terræn i nutidens fragmenterede landskab. Bestanden på Hevring Hede må
betragtes som en relikt - og måske den
sidste population af denne art i det
faunistiske distrikt Østjylland (EJ).
Andre løbebillefund, som er gode
indikatorer for naturkvaliteten er bl.a.
lyngløberen (Carabus arvensis), grubeløberen (Bletisia multipunctata) og
sekspunktet kvikløber (Agonum sexpunctatum). Tilsammen tegner de et
billede af en meget uspoleret lokalitet,
som yderligere er karakteriseret ved,
at de i kulturlandskabet hyppigste
løbebillearter næsten ikke var tilstede
i den fangst, som faldfælderne gav.
Af rovbiller vil jeg her kun nævne
kejserrovbillen (Staphylinus caecareus). Et eksemplar af denne store,
rødvingede art gik i de omtalte faldfælder, og endnu et - levende - eksemplar
er fundet under opskyllet tang på Hevring Revle. Arten er ny for distrikt
Østjylland (EJ) og rødlistet som sårbar
i Danmark.

Andre biller
Siden år 2000 har vi konstateret, at
toplettet plasterbille (Apalus bimaculatus) har bestande flere steder på
Djursland, som Ørsted Bakker, Store
Sjørup Strand, Gjerrild Nordstrand,
Grenå Hede og Hevring Hede. Arten
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kan let overses, idet den kun træffes i
marts og april på årets første lune
dage, men er utvivlsomt sjælden og en
god indikator for velbevarede klit- og
hedeområder, hvor den findes på næsten nøgne sandflader. Den har en ret
god bestand på Hevring Hede. En
beslægtet art, blå oliebille (Meloe violaceus), findes også i området og ofte i
mere tilgroet terræn, fx omkring Hevringlejren. Den synes generelt at være stærkt på retur og er i Danmark
rødlistet som sårbar.
Blandt de herbivore biller kan foreløbig nævnes to faldbiller, Cryptocephalus aureolus, fundet på høgeurt,
og Cryptocephalus parvulus, som lever
på birk. Flere arter af denne interessante slægt er antagelig til stede.
Endelig vil jeg nævne en sjælden snudebille, Coniocleonus hollbergi - en
stor art, der gnaver på hedelyngens
rødder, fundet af Rune Bygebjerg i
maj 2002.

Tovinger
I maj 2003 fandt jeg i pilekrattet
langs stranden et eksemplar af et vedlevende stankelben, Tanyptera nigricornis, som er en ny art for Danmark,
hvor den i forvejen kun var kendt fra
Høstemark Skov (Bygebjerg & Munk,
in press.). De vedlevende stankelben
er gode indikatorarter for naturskov
og er for nylig gennemgået af Line
Sørensen (Ent. Meddr. 70: 129-142).
Som en dipterologisk kuriositet
kan nævnes, at kæmpefluen Harald
(Tachina grossa) findes på Hevring
Hede - den uindviede læser bør her
informeres om, at arten er opkaldt
efter H. Thamdrup. Denne store snylteflue, hvis larve ernærer sig af sommerfuglelarver, ses stadig sjældnere
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bestemt som C. subapterus - fra jyske
klit- og hedeområder (Tolsgaard, in
press.). Disse tæger er normalt uvingede, hvilket gør dem meget sårbare
overfor kulturlandskabets fragmentering. Herudover har vi fundet rødringet rovtæge (Rhinocoris annulatus), en
karakterart i birkekrat på hede og
mosebund, som kun er kendt fra ca. 10
lokaliteter i Danmark. Af bredtæger
med indikatorværdi kan nævnes fund
af mosebredtæge (Rhacognathus punctatus), som især fortærer bladbillelarver på birk og lyng. Lille bispetæge
(Aelia klugi) forekommer på heden,
mens barktægearten Aradus depressus
er fundet på svampeangrebet birk.

Årevinger

Rødringet rovtæge (Rhinocoris
annulatus) (Foto: S. Tolsgaard)
og vist mest i vore vestlige egne.
Svirrefluerne er foreløbig kun sporadisk indsamlet, men der er fund af
flere indikatorarter, som sandløgsvirreflue (Eumerus sabulonum),
der lever på blåmunke i klitterrænet,
samt ræverød urtesvirreflue (Cheilosia
grossa) og korthornet mosesvirreflue
(Orthonevra brevicornis), der lever på
mere fugtig bund.

Tæger
Tre af vore syv rovtægearter er fundet
på Hevring Hede. Slægten Coranus
omfatter her i landet to arter, Coranus
subapterus og C. aethiops, der begge er
fundet i området. Den sidstnævnte er
ikke hidtil meldt fra Danmark, men
noteret i flere danske samlinger - fejl-
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Bier, hvepse og myrer er naturligvis
meget rigt repræsenteret i området,
men vi har endnu ikke gjort særlig
meget ud af disse insektgrupper.
Her skal foreløbig blot nævnes, at
en meget sjælden vejhveps, Arachnospila wesmaeli, blev fundet på Hevring Hede af Thorkild Munk i juli
2000. De danske vejhvepse gennemgås i øjeblikket af den svenske hymenopterolog Johan Abenius.

Diskussion
Drifts- og Plejeplanen for Hevring
Skydeterræn tilstræber nu at opretholde de åbne klit- og hedeområder,
som giver området dets særlige karakter. Forskellige metoder bliver taget i
anvendelse, og det kan næppe på forhånd afgøres hvilken metode, der vil
være optimal. Det står dog klart, at
forhold i det omgivende landskab som næringsstoftilførsel og tilplantning - fortsat vil påvirke tilgroningen
af områder som Hevring Hede.
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Det er især de mest næringsfattige
og til dels vegetationsløse naturtyper,
som i det lange løb vil være vanskelige
at bevare. Afskrællet lyng og flis bør
derfor så vidt muligt fjernes fra klitog hedeområderne. Samtidig er det
naturligvis vigtigt, at især større,
selvdøde eller fældede træer får lov til
at ligge rundt omkring, ligesom det er
vigtigt, at der skabes lyspen partier i
de krat, man har planlagt at lade gro
til. Sommeren 2003 udløste i øvrigt
en mediestorm på Hevringlejren, idet
man fra lejrens side håndhævede det
forbud mod kørsel og ridning, som
længe har været gældende, ved øget
afspærring af bommene. Nogle af de
lokale protesterede højlydt, de mener
at have en hævdvunden ret til at bevæge sig ud i skydeterrænet til hest,
på knallert eller i bil. Der har endda
været trafik af firhjulstrækkere på
Hevring Revle - og det kan myndighederne naturligvis ikke lade passere
upåtalt, jf. områdets status som EUhabitatområde.
Det sidste jeg har hørt er, at højere
instanser i forsvaret har lagt låg på
sagen, som tilsyneladende har skadet
lejrens omdømme hos både den ene og
den anden part. Det er en meget vanskelig balancegang, som dog mht. områdets entomologiske status må siges
at være af mindre betydning. Insekterne generes jo ikke af lidt trafik,
tværtimod skyldes det nok i høj grad
militærmanøvrernes jævnlige forstyrrelser, at området er forblevet så forholdsvis åbent og vegetationsfattigt og derfor stadig har populationer af
sjældne, sandelskende arter!
At området har undgået det store
rykind af turister, som ellers er hverdag på mange af Djurslands smukke-
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ste kyster, pga. massiv udstykning af
sommerhusgrunde, er på den anden
side af så enorm betydning for naturværdierne, at man selvfølgelig ikke
bør give ret lang snor til aktiviteter,
der forstyrrer den skønhed og ro, der
hviler over hele området, når forsvaret lukker bommene op for offentligheden. Der bør vel kun være adgang for
det publikum, som ønsker at opleve
stedet på naturens egne betingelser.

Konklusion
Hevring Skydeterræn har i allerhøjeste grad levet op til vore forventninger. Der er bestande af en mængde
sjældne insekter, og området er for
flere arters vedkommende én af ganske få, østjyske lokaliteter for den
pågældende art - eller i nogle tilfælde
nok den eneste. Der er især tale om
insekter knyttet til klit, hede, mose,
pile- og birkekrat, arter som generelt
er i tilbagegang og regionalt i høj grad
udryddelsestruede.
Den entomologiske overvågning
bør fortsættes og inddrage flere grupper, fx har vi kun gjort meget lidt ud
af årevingerne. En grundig registrering er forudsætningen for, at naturplejen kan tage højde for de naturværdier, som er tilstede i området. Det
kan i denne henseende være af afgørende betydning, om der kan findes
sponsorer, der kan holde overvågningen i gang. Forsvaret, de kommunale,
amtslige og statslige myndigheder bør
efter min mening tage et medansvar
for, at der bliver etableret en mere
kontinuert og udførlig overvågning af
floraen og faunaen i dette spændende
og enestående naturområde.
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X

Imagines af svalehalen (Papilio machaon) hører under de sommerfuglearter
der er omfattet af det frivillige indsamlingsstop. Således må præimaginære
stadier af arten ikke indsamles på vildtvoksende planter i Danmark.
(Foto: P. Stadel Nielsen)
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Frivillige indsamlingsstop
og fredninger
Fra de entomologiske
foreningers
fællesmøde i 2003
Redaktionen
e seks danske entomologiske
foreninger afholdt den 1. november 2003 deres årlige fællesmøde.
Mødet blev afholdt i Bogense. Arrangør var Entomologisk Selskab for Fyn.
På mødet diskuterede og besluttede
man de nye regler for de frivillige indsamlingsstop og frivillig fredninger for
sommerfugle (om reglerne kun gælder
dagsommerfugle eller hele gruppen af
storsommerfugle er i skrivende stund
(20.12.03) ikke endeligt meddelt redaktionen).
Følgende emner blev behandlet i to
tempi: Henholdsvis de tidligere behandlede arter og nye arter.

D

samlingsstop til de 6 foreningsformænd, og foreningerne kan reagere
senest 31. december, hvorefter EFU
først i januar udsender de gældende
bestemmelser. Foreningernes formænd meddeler inden 1. april deres
medlemmer om de trufne beslutninger. Desuden formidles beslutningerne i Fundlisten (storsommerfugle)
samt mundtligt på Årsmødet.
L. tityrus kan indsamles, dog højst 1
eksemplar pr. person pr. år pr. lokalitet, men ægbærende hunner skånes
så vidt muligt.
C. arcania kan indsamles, dog højst
1 eksemplar pr. person pr. år pr. lokalitet, men ægbærende hunner skånes
så vidt muligt.
B. dia kan indsamles, dog højst 1
eksemplar pr. person pr. år pr. lokalitet, men ægbærende hunner skånes
så vidt muligt.

Der blev enighed om
følgende:
Tidligere behandlede arter:
Frivillige indsamlingsstop er 1-årige.
Kontaktpersonen på hver art orienterer EFU om status hvert år inden 15.
september. De frivillige indsamlingsstop drøftes hvert andet år på Entomologisk Fællesmøde. EFU udsender
årligt formuleringer om frivillige ind-
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Violet perlemorsommerfugl
Bolonia dia
(Foto: T. Nygaard Kristensen)
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EFU anbefaler
at diget ved Bøtø opfattes som en samlet lokalitet, samt at Bøtø Nor også
opfattes som en samlet lokalitet.
Nye arter i Danmark
Bliver der i Danmark fundet et eller
flere eksemplarer af en storsommerfugl (se indledningen ovenfor) der:
-

Underside af
Violet perlemorsommerfugl
Bolonia dia
(Foto: T. Nygaard Kristensen)
P. machaon kan indsamles, dog højst
1 eksemplar pr. person pr. år pr. lokalitet. Arten må ikke indsamles i præimaginære stadier på vildtvoksende
planter i Danmark.
Indsamlingsstoppet for L. reali fastholdes.
Indsamlingsstop for C. hyperici opretholdes i foreløbig endnu et år på
grund af usikkerhed om lokalitetens
sikkerhed og status.

12

ikke er kendt fra landet
før har levet her, men som er
betragtet som uddød
tidligere er fundet enkeltvis i
landet, men som nu synes i færd
med at etablere en population

kan man indsamle 1 eksemplar pr.
person pr. lokalitet pr. år, men ægbærende hunner skånes så vidt muligt.
Det skal overvejes, om det er relevant at myndigheder samt den lokale
forening kontaktes for sikring af habitater, der kan understøtte etablering
af en ynglebestand.
Ovenstående indskrives i etikreglerne samt i introduktionen til Fundlisten. I ”Opfør dig pænt”-folderen laves en henvisning til Fundlisten vedrørende frivillige indsamlingsstop.
Fællesmødet behandlede i forlængelse
af ovenstående også problematikken
omkring publiseringsret ved fund af
nye arter og besluttede:
Første finder har ret til inden den
1. maj (året efter) at få publiceret en
mere uddybende publikation i et af
foreningsbladene. Første finder melder fundet samt et eventuelt ønske om
at benytte sig af retten til publicering
til sin foreningsformand, som kontakter de 5 andre foreningsformænd.
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Fund af
eghjorte i
Danmark
Indtil omkring slutningen af det 1800tallet var eghjorten
udbredt herhjemme
Af Philip Francis Thomsen

eller det nordlige, vestlige og sydlige
Jylland. Desuden håbede jeg på fund
fra nyere tid (efter 1950). Af nye
ukendte belægeksemplarer har jeg
fået kendskab til følgende fund:
Helge Rasmussen (privat samling): 2
ekspl. fra Vejle ca. 1939.
Holger Garner (private samling): 1
ekspl. fra Rustrup Skov, Gjessø, Silkeborg 1916.
Egon Kilstrup-Nielsen (privat samling): 2 ekspl. fra Æbelø ca. 1920,
Knud Spar leg.
Anne Bardram Hansen (privat samling): 1 ekspl. fra Æbelø ca. 1900, Peter Bardram leg.

S

om en del af et større internationalt projekt omkring eghjortens,
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) udbredelse i Europa, har jeg i løbet af
det sidst år forsøgt at kortlægge billens tidligere udbredelse herhjemme.
Dette er tidligere beskrevet af især
Ole Martin.
I håb om at finde nye dokumenterede eksemplarer fra diverse museums- og private insektsamlinger, efterlyste jeg danske Eghjorte i:
- Bladloppen nr. 21, maj 2003
- Fagbladet Folkeskolen nr. 7,
februar 2003
- Meddelelser, Dansk Zoologisk
Konservatorforening nr. 38,
juni 2003
- DN-Kontakt nr. 1, februar 2003
Desuden har jeg kontaktet mange af
landets museer der kunne ligge inde
med eghjorte. Jeg håbede naturligvis
på at få kendskab til fund fra lokaliteter, hvor der ikke eksisterer belægeksemplarer. Eksempelvis Bornholm
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Eghjort (hun øverst, han nederst),
fra Vilhelm Bergsøe,
’Fra Mark og Skov’ 1881
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Mine data skal omkring Januar
2004 publiceres som en del af det europæiske projekt i et engelsk tidsskrift.
Eghjorten, der hører til familien af
hjortebiller (Lucanidae), er Europas
største bille og er udbredt i flere af de
europæiske lande1. I Danmark er
eghjorten fredet i henhold til Bernkonventionen, og har rødlistestatus
som forsvundet (Ex.).

Fund med belæg

Indtil omkring slutningen af det 1800tallet var eghjorten også udbredt herhjemme, og på enkelte lokaliteter almindelig. De bedst dokumenterede

eghjorte-lokaliteter med belægeksemplarer er Æbelø nord for Fyn, skovene
omkring Silkeborg, Strandhuse ved
Kolding og skovene omkring Vejle.
Der findes desuden belægeksemplarer
af eghjorte fra Odder og Horsens i
Jylland, flere steder på Sjælland samt
fra Klinteskoven ved Møns Klint.
Desværre begyndte udbredelse og
antallet af eghjorte for alvor at falde
herefter. Således er det seneste sjællandske fund med belæg fra Næsbyholm ved Sorø i juni 1873. Fra Jylland findes kun enkelte fund med belæg fra efter 1910. Her er Vejle den
lokalitet hvor flest af de sene jyske
eksemplarer er fundet (helt frem til

Lucanus
cervus
før
1900

Observationer og
literaturoplysninger
Lokaliteter : SJ: Haderslev. EJ: Silkeborg (Skjeldal) 1897. Frijsenborgskovene 1877, Samsø, Endelave. F:
Romsø. SZ: Herlufsholm, Vordingborg. NEZ: Jægersborg Dyrehave,
Frederiksdal, Kollekolle. Boserup,
Jægerspris. NWZ: Skarritsø
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Fund med belæg
Lokaliteter : SJ: Bjergskov ved Hostrup sø. EJ: Bjerringbro (Borre skov),
Odder, Horsens, Vejle (Strandskov),
Kolding (Strandhuse). F: Æbelø. LFM:
Møns Klint. SZ: Sorø, Slagelse. NEZ:
Bognæs
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Lucanus
cervus
efter
1900

Observationer og
dingen 1952, Vestermarie Plantage
literatureoplysninger
1970, Rønne 1991, Svaneke 1998
Lokaliteter: EJ: Silkeborg (Hemstok
skov Ca. 1975), Vejle (Fakkegrav 1966
Fund med belæg
og 1971), Odder 1935, Frijsenborgskovene 1920erne. F: Odense 1956, Lokaliteter: EJ: Silkeborg (Rye, Funder og Gjessø), Skanderborg, Vejle
Æbelø 1954, Brahetrolleborg 1905,
Assens 1958. Tåsinge (Braten skov (Fakkegrav). Kolding (Strandhuse). F:
1910). LFM: Møn (Klinteskoven 1910). Æbelø. B: Habbedam v. Olsker (tegnet
ekspl. 1955). NWZ: Nykøbing Sj.
SZ: Sorø (Sorøskovene ca. 1960). NEZ:
(indslæbt!)
Borup 1932. B: Olsker 1959, Alminomkring 1939, hvilket er det seneste
fund fra Jylland).
Æbelø er nok den bedst kendte
eghjorte-lokalitet, hvorfra der er utallige beskrivelser af billen. Blandt de
mest ekstreme er beretningen fra
overgangen til det 20. århundrede
hvor der "fortælles om konservator
Hieronimus i Odense, der jævnligt
sendte skytten på Æbelø en kasse
cigarer og så fik kassen retur med
døde eghjorte (medd. i brev af afd.
redaktør Sporon-Fiedler)" (Rørth og
Michelsen 1962).
Eghjorten blev i 1924 fredet på
øen. Det samme blev 23 af de gamle
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egetræer ved Æbeløgård, hvor billen,
med stor sandsynlighed, har haft et
glimrende habitat. Desværre var
fredningen ikke tilstrækkelig, og det
sidste belægeksemplar fra Æbelø,
hvilket også er det sidste fra Danmark, blev taget d. 10. juni 1952.

Observationer og lignende
Udover de 212 belægeksemplarer fra
diverse danske samlinger, som jeg har
fået kendskab til gennem mit arbejde,
findes mange oplysninger om danske
eghjorte fra såvel observationer som
gamle literaturoplysninger. Disse
oplysninger er uden belæg; nogle godt
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dokumenterede andre mere tvivlsomme. Blandt de mest sandsynlige oplysninger er et fotografi taget af et
eksemplar ved Fakkegrav (Vejle) i
1966. Dette bør nok regnes som et
sikkert fund. Desuden findes flere
veldokumenterede observationer fra
Bornholm, hvor billen dog aldrig er
taget. Bl.a. blev en hun i 1955 indfanget ved Olsker, tegnet af kunstmaler
Poul Stoltze og derefter sat ud igen.
Dette regnes for et belægfund.
Et veldokumenteret fund fra før
1900, er et brev fra kunstmaler Hans
Smidth sendt til Karen Smidth (hans
barnebarn) d. 05.09.1897 fra Skjeldal
ved Silkeborg. Med brevet var sendt
to eghjorte fra Skjeldal. Dette er det
eneste veldokumenterede fund (dog
uden direkte belæg) fra Silkeborg før
1900. Det er uvidst hvor de to eghjorte
er i dag.

Eghjortens uddøen
Flere grunde til eghjortens forsvinden
er foreslået. Det drejer sig her om:
biotop-ødelæggelse, manglende overvågning og klimatiske forhold
(eghjorten havde sin nordvestligste
udbreddelsesgrænse i Danmark).
Det sidste forsøg på at genfinde
den flotte, sagnomspundne bille i
Danmark er næppe gjort, men håbet
om en overset population af danske
eghjorte er efterhånden blot fantasi.
" To karle sloges for en piges skyld,
vinderen skulle have hende. Den ene
karl forskrev sig til fanden for at vind.
Som de nu sloges på liv og død sendte
fanden ham eghjorten. Med sine skarpe tænger bed den modstanderen i
hælen, så han faldt og blev dræbt.
Derfor er eghjorten et fandens dyr
(NSjælland; 14) " (Folk og fauna 1,
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1985)

Data
Belægeksemplarerne er fra følgende
samlinger: Zoologisk Museum (ZM),
København (Ole Martin). Naturhistorisk Museum (NH), Århus (Peter
Gelstrup). KVL (Jan Martin). Zoologisk Museum (ZMS), Svendborg (Ole
Kristensen). Egon Kilstrup-Nielsen
(EK) (privat samling). Helge Rasmussen (HR) (privat samling). Holger
Garner (HG) (privat samlig). Anne
Bardram Hansen (AH) (privat samling). Philip Francis Thomsen (PT)
(privat samling)
En stor tak til ovenstående museer,
institutioner og privatpersoner der
har bidraget med data fra deres samlinger. Desuden en stor tak for annoncering i de førnævnte blade.
Litteratur:
Brøndegaard, V.J., 1985: Folk og fauna
1: Rosenkilde og Bagger 352 pp.
Hansen, V. & K. L. Henriksen, 1925:
Biller VI. Torbister. – Danmarks fauna 29:
179 pp.
Martin, O., 1993: Fredede insekter i Danmark. Del 1: Introduktion; Del 2: Biller
knyttet til skov. - Entomologiske meddelelser 61: 61-76.
Martin, O., 1994: Dyr i natur og museum
Nr. 1: 15-18.
Martin, O., 2000: Eghjorten i Danmark. –
Naturens Verden 6/7: 26-35.
Rørth, P. & A. Michelsen, 1962: Eghjorten, Lucanus cervus L. i Danmark. – Flora
og fauna 68: 97-102.
Stoltze, M. & S. Pihl, 1998: Rødliste 1997
over planter og dyr i Danmark. – Miljø og
Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.
1) Peter Sutton, Marcos Mendez & Philip Francis Thomsen: The status of Lu-

Tabel se næste side X
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Belægeksemplarer for eghjort Lucanus cervus
Lokalitet

Dato

Antvorskov, Slagelse

juni 1854

2

Antvorskov, Slagelse

juli 1854

5

Slagelse

x

3

Næsbyh. v. Sorø

juni 1873

Sorø

før 1900

Dyrehaven

før 1900

Bognæs, Roskilde Fj.

før 1900

Selandia (Sj.)
IndLFM

Sjælland

Fyn

Jylland

Antal
hanner

Antal
hunner

I alt

Coll
2 ZM
5 ZM

2

5 ZM

1

1 ZM

1

1 ZM
2

2 ZM

2

5

7 ZM

1822

2

1

3 ZM

Nykøbing Sj.

14.08.2001

1

1 NH

Møns Kl. Dr.stolen

1870´erne

1

1 ZM

Møn

x

1

Æbelø

.1876

1

1

2 ZM

Æbelø

22.06.1882

6

6

8 NH

Æbelø

.1895

1

1 ZM

Æbelø

c. 1900

1

1 AH

Æbelø

c. 1920

1

1

2 EK

Æbelø

15.07.1922

8

1

9 ZM+NH

Æbelø

x

1

1 ZM

Æbelø

10.06.1952

1

1 ZM

Balle, Odder

05.06.1874

1

1 ZM

Virring, Odder

10.06.1895

1

1 ZM

Virring, Odder

.1895

1

1

2 ZM

Løjenkær, Odder

.1898

1

1

2 NH

Silkeborg

aug. 1902

12

7

19 NH

Silkeborg

x

2

2

4 ZM+NH

Skanderborg, Silkeb.

14.07.1902

4

1

5 ZM

1 NH

Tabel fortsætter på næste side X
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Brandbjerg

20.06.1901

Brandbjerg

21.06.1901

2

Brandbjerg

23.06.1901

1

Brandbjerg

30.06

3

1

4 ZM

Brandbjerg, Silkeb.

.1905

1

1

2 NH

1

1

2 ZM

1

1 ZM

Brandbjerg v. Funder 18.06.1910

18

1

1 NH
2 ZM
1 NH

Funder

09.07.1909

Funder

x

1

1

2 NH

Gjessø, Silkeborg

x

1

2

3 NH

Gjessø

.1900

1

3

4 ZM+NH

Gjessø

juni 1901

1

1 ZM

Gjessø

17.06.1901

1

1 ZM

Gjessø Skov

24.06.1901

1

1

2 NH

Gjessø

juli 1901

1

1

2 ZM

Gjessø Skov

30.06.1910

1

1

2 NH

Gjessø

.1910

1

1 ZM

Rustrup, Gjessø,
Silkeborg = (Sb)

.1916

Rye Sønderskov (Sb)

.1904

Rye Sønderskov (Sb)

.1905

6

Rye Sønderskov (Sb)

.1907

3

Rye Sønderskov (Sb)

x

2

2

4 ZM

Rye, Silkeborg

x

3

5

8 ZM

Fakkegrav, Vejle

20.07.1918

6

1

7 NH

Fakkegrav, Vejle

04.07.1931

1

1 NH

Vejle, Strandskov

.1872

1

1 ZM

Vejle

aug. 1910

1

1 ZMS

Vejle

c. 1939

1

Vejle

x

1

1 HG
1
4

1 ZM
10 ZM,KVL
3 ZM

1

2 HR

1

1 NH
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Kolding

.1888

1

1 ZM

Kolding

.1890

1

ZM

Kolding

juni 1890

3

3 ZM

Kolding

27.07-1899

1

Kolding

c. 1900

4

Kolding

x

2

2

4 ZM+NH

Kolding Strandh.

juli 1891

1

1 ZM

Kolding Strandh.

29.06.1892

1

1 KVL

3 ZM
4 ZM

Strandhuse (Kolding) 01.07.1895

1

1 ZM

Strandhuse (Kolding) 01.07.

1

1 ZM

Strandhuse (Kolding) 01.07.1905

1

1 ZM

Horsens

30.08.1879

1

1 NH

Horsen

x

1

1 NH

Bjergskov,
Hostrup Sø

c. 1890

1

1 ZM

Borre Sk. Bjerringbro .1872

Ukendt

2

1

1

1 NH

1

2 ZM

1

1 ZM

Jylland?

(?) før 1900

Banholm

28.06.1903

Klækket hos?

.1907

x

x

”Bedris”

30.12.1877

1

1 NH

”Klokkehus”

03.07.1907

1

1 NH

1
13

I alt

Signatur, coll:
ZM
Zoologisk Museum, København
NH
Naturhistorisk Museum, Århus
KVL Den Kgl. Veterinær– og Landbohøjskole
ZMS Zoologisk Museum, Svendborg
HG
Holger Garner
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134

EK
AH
HR

1 ZM
9

78

22 ZM+NH

212

Egon Kilstrup-Nielsen
Anne Bardam Hansen
Helge Rasmussen
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X

Snarup Mose på Fyn, en god insektlokalitet. Grønne Foreninger, Fyns Amt
samt ejeren af mosen, Aage V. Jensens Fonde, besigtiger området ca. hvert
andet år for at drøfter plejen. Her er nogle af deltagerne stoppet op for at se
på en stor gruppe ulvefod Lycopodium. Claudia Marie Barfod (nr. to fra venstre) har udarbejdet en meget detaljeret plan for forvaltningen - se side 24.
(Foto: J.B. Runge)
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Nyheder fra
EFU 2003
I 2003 har der været
afholdt to EFUplenarmøder. Det
første fandt sted den
10. maj på Odense
Vandrehjem; det andet foregik den 25.
oktober på Ry Vandrehjem Knudhule

aftaltes, at EFU skriver til Miljøministeriet og Hærens Operative Kommando for at tilbyde sin rådgivning og
oplysninger i forbindelse med fremtidige planer. Desuden tilkendegives
interesse for at følge op på planerne
med overvågning. Endelig ønsker vi
oplyst, hvor der endnu ikke er udarbejdet planer, men hvor sådanne forventes.

EFU´s nye formand,
Thomas J. Simonsen oplyste på mødet
i Ry oplyste, at EFU har haft en sag

Redaktionen

O

rientering fra formanden:
Preben Nielsen fortalte på Odense Vandrehjem om det ny nationale
natur- og miljøovervågningsprogram,
NOVANA. EFU nåede – trods kort
tidsfrist - at give sine kommentarer til
den offentlige høring om programmet.
Danmarks Miljøundersøgelser har i
svar af 29. april 2003 kommenteret de
fleste af de af EFU fremførte punkter,
fx om overvågning af skov, overvågning af natsommerfugle og overvågning af mosskorpionen Anthrenochernes stellae. Preben Nielsen udtrykte
tilfredshed med at der for første gang
etableres et nationalt terrestrisk overvågningsprogram, selvom det er beskedent.
Preben Nielsen gjorde opmærksom
på en række drifts- og plejeplaner for
de militære skydeterræner mv. Det
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EFU´s nye formand,
Thomas J. Simonsen.
Fra plenarmødet på Odense
Vandrehjem i maj måned 2003
(Foto: J.B. Runge)

21

om genmodificeret majs til høring. I
høringssvaret gav Thomas udtryk for
at EFU forholder sig stærkt skeptiske
mht. udsætning af genmodificerede
afgrøder i naturen. Dette skyldes i
særdeleshed faren for spredning af
genmodificeret pollen til ikke-GMO
afgrøder, hvilket i høj grad kan være
et problem for økologiske landbrug.

Bladloppen
Redaktionen opfordrede EFU’s foreningsrepræsentanter - hjemme i foreningerne - til at få deres medlemmer
til at bidrage med stof, eventuelt ved
at udpege en særlig ’Bladloppeansvarlig’.
Opfordringen til at indsende entomologisk stof med et klart naturforvaltningsperspektiv skal hermed gentages.
Palle Jørum ønskede på oktober
mødet at stoppe som medredaktør.
Jan Boe Runge fortsætter, og som ny
medredaktør indtræder Kent Runge
Poulsen.

efterfølgende vejledninger i hvordan
insektarterne omfattet af programmet
skal overvåges. Siden er der så udarbejdet rapporter om overvågning af
vandkalve (Mogens Holmen), natsommerfugle (Per Stadel Nielsen), eremit
(Ole Martin) og den lille mosskorpion,
Stellas mosskorpion (ligeledes Ole
Martin).
For DMU udarbejder EntoConsult
rødlister for yderligere et par grupper
af insekter. Rødlisterne for torbister
(Palle Jørum) og dagsommerfugle (Per
Stadel Nielsen), som var et pilotprojekt, er nu endeligt færdigbehandlet,
og listerne skulle gerne nu kunne ses

EntoConsult

Palle Jørum redegjorde for projekter
udført i 2003. De omfatter flg.: For
Vejle Amt har EntoConsult gennemført en registrering af insekter (især
svirrefluer, dagsommerfugle og biller)
på ca. 20 udvalgte overdrev i amtet.
Arbejdet er udført af Rune Bygebjerg
og Palle Jørum.
Ole Fogh Nielsen har lavet en teknisk anvisning til guldsmedeovervågninger i forbindelse med NOVANA –
det nationale natur- og miljøovervågningsprogram (se Bladloppen nr. 21).
Rapporten var en slags pilotprojekt
der skulle tjene som en model for de
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Et af de nye EFU medlemmer –
Kent Runge Poulsen.
Kent har overtaget jobbet som
medredaktør på Bladloppen
efter Palle Jørum.
Fra plenarmødet på Ry Vandrehjem i
oktober måned 2003
(Foto: T. Nygaard Kristensen)
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på DMU’s hjemmeside (http://
www.dmu.dk). De følges op af rødlister over svirrefluer (Rune bygebjerg) og træbukke (Ole Mehl).
EntoConsult medvirker i et langtidsovervågningsprogram i det store
grusgravsområde ved Tarup-Davinde,
sydøst for Odense. I år er sommerfugle (Otto Buhl), guldsmede (Niels Lykke) og biller (Palle Jørum) blevet overvåget, og arbejdet fortsætter i de kommende år. Forhåbentlig også med
inddragelse af yderligere insektgrupper – bier og brodhvepse (Kent Runge
Poulsen) skulle gerne på banen i den
kommende sæson. En plancheudstilling på Naturskolen ”Åløkkestedet”
fortæller om resultater af overvågningerne.
EntoConsult har fået oparbejdet en
kapital der er stor nok til at det blev
besluttet at der via foreningerne kan
søges til projekter inden for en samlet
beløbsramme på 15.000 kr. Det forudsættes at resultater fra projekterne
bearbejdes og afrapporteres. Projektforslag behandles af forretningsudvalget.
Fra årsskiftet forlader Palle Jørum
posten som daglig leder af EntoConsult – en funktion han har varetaget
siden konsulentfirmaets start. Foreningerne besluttede at oprette EntoConsult i 1998. Ole Martin overtager
hvervet (se annonce side 42).

Rødbyhavn
Som omtalt i Bladloppen nr. 21 har
Aage V. Jensens Fonde vist interesse
for at købe arealerne.
Men desværre har der vist sig at
herske stor usikkerhed om ejerforholdene – hvilke delområder ejes af Banestyrelsen, og hvilke af DSB? EFU
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søger ejerforholdene afklaret ved kontakt til relevante myndigheder og
overvejer hvilke skridt der derefter
skal tages i sagen.

Egens visnesyge

Som opmærksomme læsere af Bladloppen (nr. 21) har bemærket, så er
der tilsyneladende en reel risiko for at
en alvorlig svampesygdom – egens
visnesyge - kan blive indslæbt til Danmark med flis fra Nordamerika. Hvis
det sker, kan følgerne blive helt
uoverskuelige, i form af massedød af
egetræer i vores skove. Det vil også få
vidtgående entomologiske konsekvenser. EFU drøftede situationen på mødet i maj og besluttede at forfølge sagen – i første omgang ved at få undersøgt hvordan realiteterne i sagen står;
det overvejes om der derefter skal
rettes henvendelse til Fødevareministeren, som er ansvarlig på området.

Svanninge Bakker

Hestebakken, der i mange år har været delvis friholdt for den intensive
afgræsning - der får det øvrige Svanninge Bakker til mest af alt at ligne
en golfbane og stærkt forringer de
entomologiske værdier i området, er i
år i sin helhed blevet udsat for intensiv kvæggræsning. Resultatet er blevet at vegetationen overalt på bakken
er blevet hårdt nedgræsset – næppe
noget der gavner de sjældne insekter
som lever på urter på Hestebakken, fx
2 rødlistede arter af snudebiller på
bugtet kløver. EFU ser gerne en form
for vekseldrift etableret i området og
tager kontakt til Fyns Statsskovdistrikt for at diskutere naturplejen på
stedet.
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Snarup Mose

er en anden god fynsk insektlokalitet.
Grønne Foreninger på Fyn, Fyns Amt
samt ejeren af Snarup Mose, Aage V.
Jensens Fonde, besigtige området ca.
hvert til hvert andet år og drøfter ple-

jen. Nu har en specialestuderende,
Claudia Marie Barfod, udarbejdet en
meget detaljeret plan for forvaltningen af Snarup Mose. Planen er lavet
som afsluttende eksamensprojekt på
uddannelsen til Jordbrugsteknolog
AK, Miljø- og Naturlinien og vil fremover danne grundlag for driften af
området.

Forslag til ny naturbeskyttelseslov og skovlov
Deadline for kommentarer var
19.11.03. Lovforslagene rummer tilsyneladende både positive og negative
elementer. Til de første hører at overdrev nu er defineret på biologisk
grundlag, mens der på negativ-siden
kan være en frygt for at de økonomiske ressourcer fremover vil blive sat
ind på at gøre noget alene for EFhabitatområderne, mens anden natur
så kan få lov til at klare sig som den
bedst kan. Måske er planerne ganske
enkelt for uambitiøse og tager blot
sigte på at klare hvad vi er forpligtede
til i henhold til EU-reglerne – og derudover intet. EFU har afgivet høringssvar- se side 33.

Frivillige indsamlingsstop

Et andet af de nye EFU medlemmer
er Søren Tolsgaard.
Sørens store interesse indenfor
entomologien er naturforvaltningen
herunder beskyttelse og bevarelse af
både insekterne og deres levesteder.
Fra plenarmødet på Ry Vandrehjem i
oktober måned 2003
(Foto: T. Nygaard Kristensen)
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Et at de væsentlige punkter på Fællesmødet for de entomologiske foreninger er de frivillige indsamlingsstop. Det blev også et stort diskussionsemne på EFU’s plenarmøde i Ry.
Bl.a. blev det diskuteret i hvilket omfang spørgsmålet er et EFUanliggende, og i hvor høj grad det er
foreningerne der når frem til en afgørelse med eller uden EFU’s indstilling. Tom Nygaard Kristensen fremlagde et forslag hvorefter en række
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Uffe Terndrup som hjemmesideredaktør, Søren Tolsgaard, Ole Fogh Nielsen og Palle Jørum som øvrige medlemmer af gruppen, vil færdiggøre
oplægget til hjemmesiden. Der blev
drøftet hvilken profil hjemmesiden
skal have, og hvilke emner der bør
bringes. I det følgende nogle af de
forslag der blev drøftet og som vil
kunne danne basis for EFU's hjemmeside: hvad EFU er og hvilke opgaver
EFU har; åbent diskussionsforum;
også Bladloppen bør finde vej til hjemmesiden; et lukket forum - til brug for
EFU-medlemmer - hvor mødereferater o.lign. kan lægges.

EFU’s sammensætning

Klaus Hermansener det tredje af
de fem nye EFU medlemmer –
Fra plenarmødet på Ry Vandrehjem i oktober måned 2003
(Foto: T. Nygaard Kristensen)
nærmere præciserede arter af dagsommerfugle, som kunne forventes at
indvandre til landet, på forhånd skulle være omfattet af et frivilligt indsamlingsstop. Der var både støtte til
og modstand imod forslaget, og nogen
konklusion blev der ikke truffet. Der
synes at være et behov for at få afklaret EFU’s rolle i hele spørgsmålet om
de frivillige indsamlingsstop.
Se mere om emnet side 11, hvor
beslutningerne fra Fællesmødet i Bogense omtales.

Medierelationer og PR
Der arbejdes videre på en EFUhjemmeside. En arbejdsgruppe med
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Thomas Simonsen har afløst Preben
Nielsen på formandsposten med virkning fra 10. maj 2003.
Uffe Terndrup er fortsat næstformand, og Peter Wiberg-Larsen sekretær. Jens Mogensen fortsætter som
kasserer. Jan Boe Runge varetager
stadig jobbet som redaktører af Bladloppen, men nu med Kent Runge
Poulsen som medredaktør.
Følgende personer har forladt
EFU: Sigvald Kristensen, Frank Jensen, Svend Kaaber og Ernst Torp. En
varm tak til dem alle skal lyde for
deres arbejde i udvalget.
Nye medlemmer i EFU er blevet:
Rune Bygebjerg (svirrefluer, fluer og
sommerfugle), Flemming Helsing
(sommerfugle), Klaus Hermansen
(dagsommerfugle), Kent Runge Poulsen (bier og brodhvepse), Søren Tolsgaard (tæger, biller og svirrefluer)
Forretningsudvalgets sammensætning fremgår af omslagets næstsidste
side.
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X

Imagines af Stor Kejserguldsmed (Anax imperator), er en af Europas
største og flotteste guldsmede. Den blev fundet første gang i Danmark i
1994, hvor der blev set flere eksemplarer nær Blåvand
(Foto: O. Fogh Nielsen)
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Nye insekter
og
edderkopper
i Danmark
Netop i disse år kommer der usædvanligt
mange nye dyr til
Danmark
Af Ole Fogh Nielsen

de seneste 25 år er der sket en tydelig ændring med vores klima. Det
er blevet varmere. Der har været – og
er stadig – stor diskussion om, hvorfor
det er blevet varmere, men alle er dog
enige om, at klimaet har ændret sig,
og at det er blevet tydeligt varmere.
Samtidig er der blevet fundet en række nye dyr i Danmark. At der dukker
nye dyr op en gang imellem er ikke
usædvanligt. Sådan har det altid været. Nogle dyr forsvinder, og andre
kommer til. Normalt sker ændringerne dog så relativt langsomt, at man
næsten ikke bemærker det. Netop i
disse år kommer der imidlertid usædvanligt mange nye dyr til Danmark, og
der er næppe tvivl om, at det skyldes
ændringer i klimaet.

I

Tidligt forår
I England har man fundet ud af, at en
række almindelig fugle lægger æg og
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får unger ca. 10-12 dage tidligere end
for 25 år siden.
Undersøgelser viser også, at træer
og blomster springer ud mange dage
tidligere end for bare 15-20 år siden.
Som et eksempel kan nævnes bøgen.
”I gamle dage” sprang bøgen først ud
omkring 5. maj de fleste steder her i
landet. I dag står bøgeskoven som
regel fint lysegrøn allerede i slutningen af april.
I Tyskland har man siden 1985
holdt øje med, hvornår en række af de
mest almindelig guldsmede forvandler
sig og er på vingerne om foråret. Her
er sket en meget tydelig ændring. De
undersøgte guldsmede er i dag således
gennemsnitligt fremme 13-14 dage
tidligere, end de var for blot 15-20 år
siden.
Hvis man har studeret dagsommerfugle i en årrække, har man nok
også bemærket, at vores tidligt flyvende arter – her ses bort fra arter, som
overvintrer som imagines – er på vingerne tidligere og tidligere. For 20-25
år startede flyvetiden for arter som f.
eks. grønåret kålsommerfugl, aurora,
grøn busksommerfugl og lille ildfugl
som regel en uges tid inde i maj – i
hvert tilfælde i det midtjyske. Nu er
alle disse arter som regel på vingerne
allerede midt i april – altså 2-3 uger
tidligere.
Samtidig med at arterne flyver
tidligere og tidligere, kunne man også
få en mistanke om, at nogle af dem i
visse år optræder i flere kuld end førhen. Som eksempel kan nævnes lille
ildfugl. I 2003 så jeg de første individer allerede den 20. april, og arten var
stadig aktiv den 18. oktober. Det vil
sige, at flyvetiden nu strækker sig
over et halvt år. Hvor mange genera-
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tioner drejer det sig om? 3 eller 4? Her
er et spændende forskningsområde.

Nye arter

Der er således ingen tvivl om, at ændringen af klimaet har stor betydning
for planter og dyr.
Mange forskellige slags dyr har
deres nord- eller nordvestgrænse lige
syd for Danmark, og hvis man kigger
nærmere på de nye arter, er det da
også tydeligt, at mange af dem har
bredt sig fra områder lige syd og sydøst for Danmark.
I takt med, at det bliver varmere
hos os, udvider disse dyr stille og roligt deres udbredelsesområde nordpå.
Nogle dukker måske kun op enkeltvis

en gang imellem. Andre begynder at
yngle fast hos os og bliver en del af
den danske fauna.
Både fugle, fisk, pattedyr og insekter breder sig mod nord i disse år.
Mange af de nye dyr hører dog især til
blandt insekter og andre små dyr, og
der er adskillige store og karakteristiske arter blandt de nytilkomne.
Nedenfor beskrives nogle af de
flotteste og mest markante insekter og
en enkelt edderkop, som er indvandret sydfra til Danmark inden for de
sidste 10-12 år. Det er alle sammen
arter, som er meget lette at kende, og
som derfor ofte bliver bemærket og
registreret, når de dukker op på nye
lokaliteter.

En sø ved Vejrs hvor Stor Kejserguldsmed (Anax imperator)
er fundet - juli 2002
(Foto: O. Fogh Nielsen)
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Guldsmede

er gode og udholdende flyvere. Mange
af dem hører desuden til de insekter,
som trækker eller vandrer. Derfor er
det ikke overraskende, at mange arter
af guldsmede udvider deres udbredelsesområder netop i disse år.
I Danmark er der indtil nu fundet
53 arter af guldsmede. 4 af dem er
først fundet inden for de sidste 10 år.
De to af dem yngler nu fast i Danmark – stor kejserguldsmed (Anax
imperator) og vandnymfen Erythromma viridulum. De to øvrige – brun
kejserguldsmed (Hemianax ephippiger) og båndet hedelibel (Sympetrum
pedemontanum) er kun fundet en enkelt gang hver. De yngler ikke hos os,
men er trækgæster, som hører hjemme i Mellem- og Sydeuropa.

lede efter den ved små og varme lavvandede vandhuller med mange vandplanter. Den flyver i juni, juli og august.

Stribetæge
Graphosoma lineatum
blev første gang fundet i Danmark i
1992. Der blev fundet stribetæger i
Jylland, på Sjælland og på Bornholm.

Stor kejserguldsmed
(Anax imperator)
er en af Europas største og flotteste
guldsmede. Den blev fundet første
gang i Danmark i 1994, hvor der blev
set flere eksemplarer nær Blåvand i
Sydvestjylland. Stor Kejserguldsmed
har siden da bredt sig meget i Danmark, og den yngler nu mange steder
i Jylland – nordligst ved Agger Tange
og Moesgård ved Århus. Den findes
også mange steder på Fyn, på Syd- og
Midtsjælland og på Lolland-Falster.
Den er endnu ikke fundet på Bornholm, men her burde den også kunne
findes.
Stor kejserguldsmed har sandsynligvis bredt sig til Danmark fra Nordtyskland, og det bliver spændende at
følge dens færd videre nordpå her i
landet. Hvis man vil prøve at registrere stor kejserguldsmed, skal man
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Stribetæge Graphosoma lineatum
(Foto: T. Nygaard Kristensen)
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Stribetægen er udbredt i Nordtyskland og i Polen, og der er ingen tvivl
om, at fundene skyldtes en stor indflyvning fra disse områder i sensommeren 1992.
Nu var det spændende, om stribetægen kunne etablere sig i Danmark.
Selvom arten blev fundet mange steder, var det jo ikke sikkert, at den
kunne etablere faste bestande her i
landet. De næste år blev den imidlertid atter set, og i dag yngler stribetæ-

gen mange steder på Øerne og hist og
her i Jylland. Med tiden vil stribetægen nok kunne findes i hele Danmark
Den flotte røde og sorte stribetæge
er meget let at kende. Den er planteæder og kan især findes på forskellige
skærmplanter. Den voksne stribetæge
er fremme om foråret og igen i sensommeren og om efteråret.
Om sommeren finder man kun æg
og nymfer.

Humlebille
Trichius zonatus

En typisk lokalitet for
Stribetæge Graphosoma lineatum
(Foto: O. Fogh Nielsen)
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Det er sjældent, at der findes nye større biller i Danmark. Derfor var det en
overraskelse, da man for et par år
siden fandt den flotte humlebille på
Sydlolland.
Helt uventet var det dog ikke.
Tyske billesamlere havde nemlig allerede for flere år siden fortalt, at humlebillen bredte sig hurtigt nordpå i
Nordtyskland.
Humlebillen blev fundet ved Rødbyhavn på Lolland – et lokalitet, hvor
man de senere år også har fundet flere
nye natsommerfugle og småsommerfugle (se Bladloppen nr. 19: 11-18).
Alle sammen dyr, som man regner
med er indvandret fra syd eller sydøst.
Der blev fundet mange humlebiller, og noget tyder på, at billen har
levet og ynglet på stedet i flere år.
Her på det sidste er humlebillen også
fundet ved Vordingborg, og det bliver
spændende at se, om humlebillen kan
etablere flere faste bestande i Danmark – og om den vil brede sig videre
nordpå i Danmark.
Humlebillen er en god flyver, og
når de klimatiske forhold er i orden,
kan den hurtigt sprede sig.
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Hvepseedderkop
Argiope bruennichi
Edderkoppen blev fundet for første
gang i Danmark i 1992 – det år, hvor
man også fandt de første stribetæger.
Den første hvepseedderkop blev fundet i Dyrehaven ved København. Der
blev kun set ét eksemplar, og da edderkoppen ikke blev fundet i 1993,
regnede man egentlig med, at det enlige eksemplar var blevet indslæbt helt
tilfældigt.

I 1994 og 1995 blev hvepseedderkoppen imidlertid fundet flere steder i det sydlige Danmark, og fra 1997
og frem til nu er arten yderligere blevet fundet på et stort antal lokaliteter
her i landet.
Man har regelmæssigt fundet
æg-kokoner siden 1997, og hvepseedderkoppen yngler nu helt sikkert
mange steder i Danmark. Der er fleste fund i de sydøstlige egne af landet,
men arten er også fundet en del steder
i Jylland. Bl.a. i det nordligste Jylland helt oppe ved Sindal.
Hvepseedderkoppen er en stor og
farvestrålende edderkop, som er meget let at kende. Den lever på tørre,
sandede marker med halvhøjt græs.
Den spinder sit fangstspind ret tæt
ved jorden, og spindet er ikke så nemt
at finde som f.eks. korsedderkoppens
spind. Hvepseedderkoppen er fremme
i august.
Modsat de forskellige insekter kan
hvepseedderkoppen ikke flyve. Alligevel er den i stand til at sprede sig ret
hurtigt ved hjælp af vindspredning.
De små edderkoppeunger spinder et
flyvespind. Når spindet er langt nok,
gribes det af vinden, og edderkopperne kan nu tilbagelægge lange distancer med vindens hjælp.

Boloria dia

Hvepseedderkop Argiope bruennichi
første gang i Danmark i 1992
(Foto: O. Fogh Nielsen)

Bladloppen 22 / 2004

Dagsommerfuglen Boloria dia er et af
det seneste eksempler på en nyindvandret art. Den lille pletvinge blev
fundet i antal på Falster i sommeren
2003. Nu venter vi spændt på, om den
dukker op til næste sommer. Der blev
set mange eksemplarer i år, så der
skulle være gode chancer – hvis arten
altså er i stand til at klare sig i det
danske klima.
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Lokalitet nær Gammel Rye syd for Silkeborg hvor
Hvepseedderkop Argiope bruennichi er fundet - 2001
(Foto: O. Fogh Nielsen)

Afslutning

Som det fremgår, har temperaturstigningen den interessante og positive
effekt, at der i disse år bliver tilføjet
den danske fauna en række spændende, nye arter. Inden man jubler alt
for meget, bør man dog nok også overveje, om denne ændring af klimaet
måske også har en negativ effekt.
Man kan umiddelbart godt forestille sig, at en række af vore insekter
vil reagere negativt på denne ændring. Så vidt jeg ved, er der endnu
ikke foretaget undersøgelser, som
belyser dette. Men her er måske et
område, som vi skal til at fokusere på.
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Høringssvar
fra EFU
vedrørende
'Udkast til
lovforslag om
ændring af
naturbeskyttelsesloven og
udkast til ny
skovlov'
Insekterne og andre
leddyr udgør langt
den største organismegruppe såvel
artsmæsigt som
antalsmæsigt
Redaktionen
løbet af et par hektiske uger i november 2003 var der mulighed for
at kommenterer Miljøministeriets
udkast til nye lovforslag om ændring
af naturbeskyttelsesloven og udkast
til ny skovlov.

I
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I det følgende bringer vi
høringssvaret fra EFU:
"Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Juridisk og Internationalt Kontor
Haraldsgade 53
2100 København Ø.
19. november 2003
Høringssvar vedrørende 'Udkast
til lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven og udkast til
ny skovlov'. J. nr. SN 2001-0012/
SKO-006 og SN 2001/JIK-0001
Indledningsvis ønsker vi at beklage
proceduren der er fulgt i denne sag:
Dels at arbejdet med oplægget til ændringer af naturbeskyttelsesloven og
udkast til ny skovlov er foregået for
lukkede døre.
Dels at lovforslaget er præsenteret
med ultrakort høringsfase inden det
skal præsenteres for folketinget.
Dette har i høj grad vanskeliggjort
en god og demokratisk debat.
Insekterne og andre leddyr udgør
langt den største organismegruppe
såvel artsmæssigt som antalsmæssigt
- i de terrestriske økosystemer, som de
to udkast forvaltningsregler handler
om.
De fleste af rødlistens arter er bidrag fra disse dyregrupper. Entomologisk Fagudvalg har derfor med interesse studeret udkastet til ny naturbeskyttelseslov og ny skovlov. Vi skal
som nævnt indledningsvis beklage
den korte svarfrist, men komme med
følgende bemærkninger:
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Udkast til
Naturbeskyttelseslov:
Beskyttede naturtyper
Det hilses velkomment at definitionen
på overdrev præciseres som biologiske
overdrev.
Herved vægtes naturtypens biologiske indhold uafhængigt af arealets
historiske baggrund. Det er ydermere
værdifuldt at der er anvendt en åben
biologisk definition frem for en snæver botanisk opfattelse af naturtypen.
Herved tilgodeses interessen for andre
organismegrupper som f.eks. insekter.
Dette er yderst relevant; en lang række insekter fungerer glimrende som
indikatorer for biotopernes økologiske
funktionsduelighed. Hertil kommer
at nettop en lang række dagsommerfugle og andre insekter der er karakteristiske for ældre, tørre og lysåbne
naturtyper i dag er i tilbagegang,
sjældne eller helt forsvundet.
Grønne råd
Det må ses som en potentiel svækkelse af borgernes medejerskab til dansk
naturforvaltning, at det statslige bloktilskud fjernes, således at det gøres
frivillige for amterne om de vil oprette
grønne råd. Herunder dels en svækkelse af den ellers konstruktive dialog
på et naturfagligt grundlag der hidtil
har tilgodeset landets naturinteresser, og dels en svækkelse af den demokratiske forankring af myndighedernes naturpolitik og administrationspraksis.
Internationale
beskyttelsesområder
Det hilses velkomment at der i udka-
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stet til naturbeskyttelsesloven er sikret hjemmel til en mere restriktiv
administrationspraksis indenfor EUhabitatområder (gennem udbygning
af den generelle beskyttelse af naturtyper og levested for arter) med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget.
Herunder ikke mindst at amterne
får ret og pligt til at iværksætte nødvendige bevaringsforanstaltninger
gennem forskellig råden over arealerne.
Ovenstående opprioritering af naturforvaltningen indenfor de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder kræver imidlertid, at der
afsættes tilsvarende flere ressourcer
til området.
Medmindre der nemlig afsættes
ekstra midler, vil der formodentlig
gradvis ske en ensidig favorisering af
naturindholdet indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder på
bekostning af landets øvrige natur,
herunder på bekostning af naturplejen indenfor fredede områder, samt
håndhævelse af naturbeskyttelsesloven i øvrigt.
Mange naturområder udenfor de
internationale naturbeskyttelsesområder er af meget stor biologisk betydning, f.eks. rummer en lang række
privatejede områder et naturindhold
af tilsvarende kvalitet, som ses indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Forskellen er blot at
myndighederne har prioriteret at foretage udpegninger fortrinsvis indenfor
offentligt ejede arealer.
Det er derfor væsentligt at lovens
bestemmelser følges op af ekstra midler til området således at det sikres at
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fokus ikke blot fjernes fra den generelle beskyttelse gennem en omprioritering af ressourcerne.
Rejsning af fredningssager
Det virker umiddelbart som om at det
fremover bliver betydeligt vanskeligere end hidtil, at gennemføre fredninger. At fredningerne som hovedregel
skal behandles inden for to år betyder
formentlig i praksis at alle lodsejere
forinden skal være taget i ed, da blot
en enkelt modvillig lodsejer kan trække forhandlingerne i langdrag – dette
kan i mange tilfælde blive en vanskelig proces med fare for at væsentlige
fredninger umuliggøres.
Hertil kommer kravet om budgetoverslag! Inkluderer budgetoverslag
også kalkulering af erstatningsansvar? Erstatninger har hidtil været
behandlet af en særlig taksationskommission netop fordi prisen på erstatningernes størrelse er vanskelig at
vurdere, nå til enighed om og fastsætte. Derimod hilses det velkomment,
at målsætningen med fredninger i
internationale naturbeskyttelsesområder skal bidrage til at opnå de målsætninger der er fastsat for området i
medfør af lov om miljømål. Herved er
de biologiske interesser sikret forud
for øvrige interesser, f.eks. rekreative
interesser.
Fortidsminder sten- og jorddiger
Lovens bestemmelser om fortidsminder sten- og jorddiger overføres til
museumsloven. Dette får umiddelbart ingen betydning da bestemmelserne skal administreres ligesom hidtil. På sigt er der dog fare for at opmærksomheden på betydningen af
fortidsminder, sten- og jorddiger be-
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tydning som økologiske spredningskorridorer i landskabet, samt betydning som levested for vilde dyr og
planter, svækkes i kraft af at bestemmelserne nu indgår i en ikke biologisk
kontekst.
Offentlighedens adgang
til naturen
Det skal hilses velkommen i det omfang loven sikrer befolkningen bedre
adgangsforhold til naturen. Herunder
at det bliver vanskeligere at nedlægge
eksisterende veje og stier i det åbne
land. Generelt må det påpeges at den
beskyttelsesværdige/krævende del at
den danske natur er meget andet og
mere end de internationale naturbeskyttelsesområder, da disse udgør
under 8% af landets samlede areal.
Hvis kun disse internationale naturbeskyttelsesområder prioriteres vil
vi opnå en katastrofal fragmentering
af den danske natur. Noget der i særlig hård grad vil gå udover insekterne:
Mange sårbare insektarter med specielle habitatkrav og dårlig spredningsevne forekommer allerede i spredte og
stærkt fragmenterede bestande, der
ingen kontakt har med hinanden. På
sigt må mange af disse forventes at
forsvinde fra en stor del af de tilbageværende lokaliteter, da der ofte kun
skal små forstyrrelser til, og der ikke
vil være bestande i nærheden, som
kan rekolonisere arealet. Umiddelbart virker det lidt visionsløst, at man
har valgt, så at sige kun at leve op til
de internationale forpligtigelser uden
at se på, hvad der i øvrigt kunne være
formålstjenligt rent nationalt.
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X
Skovlovs udkastet:
Formålet (§1)
'Bæredygtig drift' har erstattet 'god og
flersidig skovdrift'. Det er godt og
prisværdigt at stile mod at sikre 'såvel
økonomiske som økologiske, samfundsmæssige og kulturelle værdier'.
Vi håber blot, at ikke det første hensyn fuldstændigt kommer til at overskygge de efterfølgende.
At tilgodese den biologiske mangfoldighed, der rummes i skovene, sker
ikke alene gennem internationale
konventioner for særligt udsatte og
truede arter eller habitat-typer, men i
lige så høj grad gennem en hensigtsmæssig daglig drift i den enkelte skov.
Dødt ved spiller i denne henseende
en helt central rolle. Manglen på dødt
ved i vore skove - og især en kontinuert tilførsel af dødt ved er den største
enkeltårsag til at vi finder de mange
skov-insektarter på rødlisten. Det er
derfor ærgerligt, at vi må konstatere,
at ikke i det ny skovlovs-forslag er sat
en minimumgrænse for hvor meget
dødt ved, der skal efterlades pr. ha
ved hugst. I Sverige findes sådanne
bestemmelser, og de giver ikke anledning til problemer.
Desuden ville det være ønskeligt
med en generel maksimumsgrænse
for anvendelse af ikke hjemmehørende arter ved kulturetablering, efterplantninger, etablering af skovbryn
m.v. En tilskyndelse i retning af brug
af hjemmehørende, egnskarakteristiske træarter findes allerede igennem de eksisterende tilskudsmuligheder. Det må imidlertid forudses at
tilskuddene i vid udstrækning priori-
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teres anvendt til kompensation ved
indgåelse af aftaler i henhold til Natura 2000-skovplanerne, de næste mange år fremover.
Træartsvalget er af meget stor
betydning for skovenes artsrigdom
f.eks. er der tilknyttet omkring 400
insektarter til eg hvorimod der kun er
tilknyttet ganske få arter til indførte
træarter som f.eks. sitkagran og robine. En fastsat maksimumsgrænse for
anvendelse af ikke hjemmehørende
arter, i lighed med lovens bestemmelser om tilplantning med juletræer og
pyntegrønt, syntes derfor hensigtsmæssig.
Egekrat
Egekrattene er af meget stor entomologisk betydning, det er derfor glædeligt at skovtypen er beskyttet. Men
beskyttelsen er passiv og svag. Egekrattene er som udgangspunkt en
driftsbetinget naturtype, uden bideskader fra husdyrs lejlighedsvise afgræsning i skoven, stævning o.l. udvikler egekrattene sig i mange tilfælde til højskov, som ikke rummer egekrattets helt specielle naturkvaliteter
som levested for dyr og planter. Minimum indførelse af en egentlig plejepligt i offentlig ejede skove og herudover tilskudsmuligheder for de private
skovejere, er meget ønskelig - pleje i
retning af naturpleje versus konventionel forstlig drift.
Anvendelsen af
fredsskovspligtige arealer (§8)
Det virker ikke tidssvarende at kræve, at arealet 'skal holdes bevokset
med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne,
sluttet skov af højstammede træer'. I

Bladloppen 22 / 2004

følge bemærkningerne fremår det, at
hvis der ikke 10 år efter afdrift er et
pasende antal planter, som kan danne
en sluttet højstammet skov, skal arealet tilplantes eller tilsås. Hvis der
ikke kommer træopvækst af sig selv
på arealet efter 10 år - og hvis den
afdrevne bevoksning var plantet, bør
der tilskyndes til, at arealet får lov
til at henligge som åben slette med
urte- og kratvegetation. Det virker
ikke hensigtsmæssigt at kræve at
sådanne arealer skal tilsås eller tilplantes.
Det er en naturmæssig forbedring,
at stævningsdrift og skovgræsning (§9) nu umiddelbart må udgøre
op til 10 pct. af arealet. Det gælder
stadig, at græsning, der udelukkende
har til formål at opdrætte dyr - ikke
betragtes som skovgræsning.
Bestemmelserne vedrørende
driftsbygninger og -udstyr i skovene
virker noget selvmodsigende, når det
anføres, at anlæggene skal tjene skovdriften og ikke fx jagt eller landbrugsmæssige formål, når det i den
efterfølgende sætning anføres, at skydeplatforme og foderhuse anses som
anlæg, der er nødvendige for driften.
Jagt-anlæg af denne type kan næppe
siges at være nødvendige for skovdriften. Der bør i det mindste angives et maksimum antal pr. ha, som
det er anført for driftsbygninger.
Ud fra en entomologisk synsvinkel
ser vi det naturligvis som positivt at
fremme børn og unges friluftsliv. Det
vigtigste må imidlertid være at sikre,
at de fortsat har oplevelsesmuligheder
i naturen i vore skove. Det vil blandt
andet sige sikring af et rigt og varieret dyreliv. Ingen af vore skove er
særligt store, det bør derfor tilstræ-
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bes, at bygninger i størst muligt omfang placeres umiddelbart uden for
skovgrænsen, som det hidtil har været
praksis.
Tilskud og
produktionsafgifter (§27)
Den nuværende skovlovs stk. 2 om
tilskud til 'permanent udlæg af skovarealer som urørt skov' er blevet sløjfet i det ny forslag - eller rettere - det
vil i følge bemærkningerne fremover
blive betragtet som én af mulighederne for tilskud til bæredygtig drift.
Længere nede i bemærkningerne
fremgår det, at disse tilskud vil blive
prioriteret lavere end beskyttelse af
skov i internationale naturbeskyttelsesområder. Dette forekommer som
en umiddelbar væsentlig forringelse
set fra en naturhistorisk synsvinkel.
Dels er der desværre risiko for, at
forpligtelserne inden for de nævnte
internationale naturbeskyttelsesområder, vil forbruge næsten alle de til
rådighed værende midler.
Dels vil den nuværende tilskyndelse til at forøge herlighedsværdien i et
- i øvrigt økonomisk trængt skovbrug ved at udtage arealer til urørt skov
være borte.
Det stemmer ikke med bemærkningerne til formålsparagraffen om at
'flere skovejere vil benytte den lettere
adgang til at variere driften ud fra
andre hensyn end produktionshensynet'.
Med venlig hilsen
På EFU’s vegne
Thomas J. Simonsen, formand
Viborggade 20, 4. th.
2100 Kbh. Ø
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Nyudviklet billefælde til fangst af
vandkalve. Fælden
anbringes i en sø,
trækker vandkalve
til, og de kan ikke
finde ud igen. Da
vandkalvene, der
skal overvåges, er
fredede, er det vigtigt at de ikke
omkommer.
Fælden er konstrueret med en ekstra
påsat flaske, der er
luftfyldt og tjener
som iltreserve for
dyrene.
(Foto se side 40)
(Skitse:
Mogens Holmen)
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Tekniske anvisninger til
overvågning
af insekter
Ideen med vejledningerne er at sikre,
at overvågningen
hver gang gennemføres efter den
samme metodik
Af Palle Jørum

I

følge det nationale overvågnings
program NOVANA (se Bladloppen nr. 21: 19-22) skal der i årene
fremover foretages en overvågning af
Danmarks terrestriske natur. Overvågningen skal udføres af amterne i
samarbejde med DMU. Også en række insektarter skal overvåges.
Det er DMU der er sat til at udstikke retningslinjerne for hvordan
overvågningen skal foretages i praksis, og til det formål udarbejder DMU
metodevejledninger til hver af de implicerede organismegrupper.
Metodevejledningerne til overvågning af insekterne er udarbejdet for
DMU af EntoConsult, idet følgende
personer har stået for arbejdet:
•

Ole Fogh Nielsen har lavet vejledningerne til de 4 arter af guldsme-

Bladloppen 22 / 2004

•
•

•

de, der skal overvåges.
Mogens Holmen har taget sig af de
to arter af vandkalve, der er omfattet af NOVANA-programmet.
Ole Martin har udarbejdet en vejledning for torbisten eremit samt
for det mindste af alle dyrene i
overvågningsprogrammet: Stellas
mosskorpion, der lige som eremitten lever i gamle, hule træer.
Per Stadel Nielsen har lavet vejledninger i overvågning af en række natsommerfugle.

Ideen med vejledningerne

er naturligvis at sikre, at overvågningen hver gang gennemføres efter den
samme metodik, så resultaterne fra år
til år bliver sammenlignelige.
For insekterne er der tale om såkaldt ”ekstensive overvågninger”,
hvor der ikke skal gøres forsøg på at
lave totale bestandsopgørelser, men
hvor man i stedet skal vurdere om en
art har været stabil eller haft tilbagegang eller fremgang i sin udbredelse.
Det sker ved at tage udgangspunkt i
lokaliteter (eller blot UTM-felter à 10
x 10 km) hvor arten kan formodes at
forekomme. Derefter eftersøges arten
i de vigtigste af disse lokaliteter/felter.
Hvis arten registreres, ophører eftersøgningen i det pågældende kvadrat i
princippet – og man går videre til det
næste.

De udarbejdede
vejledninger

indeholder en gennemgang af artens
særlige karakteristika – både udseende, biologi og livscyklus. Desuden
beskrives artens biotopkrav og dens
danske udbredelse. Derefter beskrives den eller de metoder, der foreslås
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anvendt til at overvåge arten, og endelig følger en plan for hvordan overvågningen skal finde sted, incl. tidsforbruget ved overvågningen.

Den nyudviklet billefælde til fangst
af vandkalve, her foto taget lige før
den trykkes ned i en hængesæk, kun
toppen af den øverste flaske vil herefter være synlig, og fælden vil være
klar til brug. (Foto: M. Holmen)
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Lyder det lidt tørt?
I så fald bliver man overbevist om det
modsatte, når man nærlæser afsnittene om overvågningsmetoder. Ole Fogh
Nielsen beskriver således hvordan
man kan overvåge grøn mosaikguldsmed ved at sejle ud i en sø siddende i
en flydering og fra denne for en entomolog vel noget utraditionelle position
indsamle exuvier – dvs tomme larvehuder – der som regel sidder på bladene af krebseklo.
Og helt grænseoverskridende
bliver det for den der skal ud at overvåge eremit og mosskorpion. Vedkommende bevæbner sig med en 6 meter
lang stige og går så til tops i træer med
ofte meget højtsiddende hulheder, hvor
de to arter lever i det smuld, der gennem årene har samlet sig her. For sommerfugle er det mere velkendte metoder, der kommer på tale, mens Mogens
Holmen til gengæld har udviklet en hel
ny ”billefælde” til fangst af vandkalve.
Fælden består af en 1 liters mineralvandsflaske, hvor toppen er skåret af
og vendt om, så den fungerer som en
ruse. I flasken anbringes lidt råt lever.
Når fælden så anbringes i en sø, trækker leverlugten vandkalve til, og de
kan ikke finde ud igen. Da vandkalvene, der skal overvåges, er fredede, er
det vigtigt at de ikke omkommer. Derfor har Mogens konstrueret en fælde
med en ekstra påsat flaske, der er luftfyldt og tjener som iltreserve for dyrene. Der venter garanteret overvågerne
spændende oplevelser, når de skal i
gang med at afprøve metoderne – og
forhåbentlig bliver resultaterne, der
kommer ud af anstrengelserne, til
gavn for de pågældende insektarter og

deres levesteder.
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Mindeord for
Ernst Torp
Hans største indsats
for EFU var nok
svirrefluernes
ophøjelse fra næsten
ukendte væsner til et
nyttigt værktøj i
naturforvaltningen
Af Kristian Arevad

E

rnst Torps fravær kastede en
skygge over EFU’s plenarmøde i
oktober, da det kom frem, at han var
alvorligt syg. Den 16. november døde
han, og udvalget må se i øjnene, at vi
har mistet et yderst kompetent medlem. Ernst Torp opnåede tidligt anseelse i fagkredse, i begyndelsen inden
for ornitologien: I 1952 startede han
sammen med to medstuderende en
ekspedition til Vendsyssel og fik derved dokumenteret, at tranen var blevet en dansk ynglefugl. I den periode
publicerede han mest om fugle, men
hans naturhistoriske bredde viste sig
snart, og denne mangesidighed har
sikkert passet fint til hans arbejde fra
1959 som seminarielærer i Jelling.
Efterhånden svingede hans hovedaktivitet ved siden af undervisningen over
i entomologien og endte i Diptera, og
specielt svirrefluerne. Ernst Torp
havde kontakter til mange sider gennem skolevæsnet, naturfredningsar-
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bejdet og Naturhistorisk Forening for
Jylland, hvor han var formand fra
1985 til 2001 og med i Flora og
Fauna’s redaktionskomite til det sidste. Her udmøntede hans flid sig bl.a.
i utallige boganmeldelser dækkende
hele zoologien og tilmed geologien.
På den baggrund var Ernst Torp
selvskreven til en plads i EFU, da
dette i 1986 søgtes udvidet til en mere
landsdækkende organisation. Hans
største indsats for EFU var nok svirrefluernes ophøjelse fra næsten ukendte
væsner til et nyttigt værktøj i naturforvaltningen. Med sin store bog fra
1984 om de danske svirrefluer havde
han skabt interesse for gruppen, så fra
1986 til 1993 kunne han organisere
det Atlasprojekt, som blev en årlig
inspiration for EFU. Op til 27 indsamlere blev af Ernst Torp dirigeret
ud i alle landets 10 x 10 km UTMkvadrater, og hele materialet bestemte og behandlede han selv. Resultatet
var så imponerende, at han måtte
udsende en ny og større bog: Danmarks Svirrefluer, 1994. Hermed var
grunden lagt, så da den officielle Rødliste blev revideret i 1997, præsterede
Ernst Torp et afsnit med 86 arter af
svirrefluer, hvoraf mange er gode argumenter for bevaring af vådområder
og urørt skov.
Men der blev også tid til at fremme
andre af EFU’s interesser. Ernst Torp
var medlem af Det Grønne Råd i Vejle
Amt og bidrog her med fagkundskab
til fredningssager for moser omkring
Jelling, ved Fårup Sø og i hans elskede Grejsdal. Trods skrøbeligt helbred
var Ernst Torps flid og arbejdsevne
langt ud over det almindelige.
Vi har mistet en initiativrig, viden
de og samarbejdsskabende ven.
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EntoConsult

I 1998 blev det besluttet på et
EFU-årsmøde at oprette et konsulentfirma under EFU.
Forud var gået et udvalgsarbejde, hvor forskellige mulige konstruktioner blev undersøgt og vurderet, herunder samarbejdsformer
med eksisterende konsulentfirmaer – Ornis Consult var stærkt inde
i billedet. Det blev besluttet at vi
ville etablere vores eget firma – og
det blev så til EntoConsult. Daglig
leder blev Palle Jørum. I den efterfølgende tid blev de juridiske og
skattemæssige forhold så afklaret,
og det praktiske arbejde tog sin
begyndelse. I de godt 5 år der er
gået siden, har EntoConsult gen-

nemført mange og meget forskelligartede opgaver. Fra forskningsprægede, store undersøgelser til helt
små opgaver af få timers varighed.
Som eksempel på det første: Undersøgelser af effekten af græsning og
stævning af egekrat på insektfaunaen, gennemført for Forskningscenter for Skov og Landskab. De
fleste opgaver har været for DMU
og Skov- og Naturstyrelsen, fx overvågning af fredede arter, men også
flere amter og større kommuner
har haft bud efter os. Nu har Palle
valgt at stoppe som daglig leder af
EntoConsult. Fra nytår overtages
jobbet af Ole Martin, der faktisk
var den person, som i sin tid var
initiativtager til oprettelsen af en
konsulentvirksomhed i EFU-regi.

EntoConsult
udfører insektfaglige opgaver af næsten enhver art
• vi leverer oplysninger om forekomster af rødlistede arter i
netop jeres amt
• 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. Mobil 20 81 14 43
E-mail: oomartin@get2net.dk
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Vejledning for bidrag til
Bladloppen
Artikler, meddelelser og lignende sendes til redaktionen.
Teksten modtages helst på diskette eller pr. 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: Thomas Simonsen
Næstformand: Uffe Terndrup
Sekretær: Peter Wiberg-Larsen
Øvrige: Kristian Knudsen,
Preben Nielsen,
Jan Boe Runge og Lars Trolle

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
Knud Bech
Viebjergvej 3, 3310 Ølsted
47 74 99 84
(e): knud.bech@get2net.dk
Sommerfugle
Rune Bygebjerg
I.P.Jacobsensvej 5, 9990 Skagen
(m): 20 32 78 86
r.bygebjerg@stofanet.dk
svirrefluer,
Bladloppen
22 / 2004fluer & 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
Klaus Hermansen
Rørskærsvej 18, 2820 Gentofte
39 67 06 76
(e): klh@adr.dk
Dagsommerfugle
Mogens Holmen *
Gadeledsvej 48, Gadevang,
3400 Hillerød.
48 24 80 87
(a):48 20 56 16 (e): mh@fa.dk
Vandbiller & guldsmede
Palle Jørum
Åløkken 11, 5250 Odense SV
65 96 08 68.
(e): joerum@get2net.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): aliceb-n@beskedboks.dk
Sommerfugle & faunistik foto
Ole Martin
Glentevej 8, 3390 Hundested
(m): 20 81 14 43
(e): oomartin@get2net.dk
Trælevende biller
Fortsætter på næste side

Fortsat fra forrige side:
Ole Fogh Nielsen
Tulstrupvej 112, 8680 Ry
86 89 27 31
ofn.orth@tdcspace.dk
Dagsommerfugle,guldsmede,
netvinger & græshopper
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
Kent Runge Poulsen
Gyldenstenvej 7, 5230 Odense M
66 13 04 21 (e): iogk.pp@get2net.dk
Bier & hvepse
Hans Peter Ravn
Pergolavej 5, 2830 Virum
45 85 06 96
(a): 45 76 32 00
(m): 40 43 18 63 (e)(a): hpr@fsl.dk
(e): hpr@worldonline.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): jan.boe.runge@get2net.dk
Biller
Thomas J. Simonsen
Viborggade 20, 4.th. 2100 Kbh. Ø
35 26 05 59
(m): 20 23 58 51
(e): tjsimonsen@zmuc.ku.dk
Dagsommerfugle, guldsmede, græshopper, systematik & zoogeografi
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Uffe Terndrup
Kornmodsbakken 56, 8210 Århus V
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
Lars Trolle
Saltunavej 12, 3751 Østermarie
56 47 05 86
(a): 56 47 02 20
(e): trolle.bornholm@mail.tele.dk
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