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havet for ca. 70 mio år siden.  Klinte-
området ligger højt over havet, store 
dele at klinten ligger 50 - 80 m over 
havniveau og de højeste partier er 
Kongsbjerg med 135 m og Aborrebjerg 
med 145 m. 
 Høje Møn har været meget isoleret 
fra resten af Møn, og er det i og for sig 
stadig væk.  Vest for Høje Møn fand-
tes indtil engang i 1700 tallet en sejl-
bar fjord, som skar sig langt ind i Møn 
forbi Borre og mod syd. Selv i dag vir-
ker den nuværende mose med omgi-
vende landbrugsarealer som en spred-
ningsbarriere for dyr og planter.  Det-
te forhold betyder, at Høje Møns flora 
og fauna på mange punkter afviger 
fra det man ville forvente i forhold til 
andre lokaliteter af tilsvarende art i 
det øvrige Danmark.  Det er således 

Nyt om  
naturplejen  
på Møns Klint 
 
Nu er der kommet 
gang i naturgenopret-
telsen på Møns Klint, 
men det kan kræve 
skrappe midler 
 

Af  Per Stadel Nielsen 

H vis man befandt sig på Møns 
Klint i oktober måned, kunne 

man møde et uhyre på 20 tons med 
mægtige ben, en 12 m lang hals og 
store kæber, som brummende gnaske-
de krattene i sig.  Der var dog ikke 
tale om et genopstået uhyre fra kridti-
den, selvom der var mange mindelser 
om det, men et helt igennem men-
neskabt monstrum beregnet til effek-
tivt at rydde krat og budskadser, som 
det ellers vil være for farligt og kost-
bart at fjerne manuelt. 
 Falster Skovdistrikt har fået del i 
EUs LIFE pulje til bevaring og gen-
skabelse af udvalgte overdrev i Dan-
mark, og på Møn skal pengene for-
trinsvis bruges til en hårdt tiltrængt 
genskabelse og bevaring af de fine 
overdrev i Jydelejet og Høvblege Bak-
ker på Møns Klint. 
 
Klinteskovens forhistorie 
Møns Klint består som bekendt hoved-
sagelig af skrivekridt aflejret i kridt-

Som en dinosaur fra fortiden er  
rydningsmaskinen på vej gennem 

vildnisset for at fjerne de tornede krat 
med sin kraftige klo. Jydelejet,  

oktober 2005 (Foto: P. Stadel Nielsen) 
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påfaldene, at en del insektarter, som 
ellers er almindelige i danske løvsko-
ve eller på åbne overdrev, helt er fra-
værende på Høje Møn.  Det gælder fx 
sømpletpåfugleøjet Aglia tau og flere 
dagsommerfugle i gruppen perlemor-
sommerfugle. 
 Den stærkt kridtholdige jordbund 
giver levemuligheder for mange ellers 
sjældne plantearter, man finder der-
for et meget stort antal arter, der net-
op kræver lysåben skov eller overdrev 
med lav og åben vegetation.  Da man-
ge insekter i deres udvikling er knyt-
tet til bestemte planter, finder man 
også mange insekter på Høje Møn, 
som ellers er sjældne eller fraværende 
fra resten af landet.  Endelig har den 
magre jordbund medvirket til, at over-
drevene på Høje Møn ikke er groet til 
i budskads og frodigt græs, som det er 
sket mange andre steder i Danmark. 
 Det stærkt kuperede terræn med 

en jordbund med meget dårlig kvali-
tet har vanskeliggjort dyrkningen af 
store dele af Høje Møn, og i flere områ-
der, fx Jydelejet og Høvblege, blev 
dyrkning helt opgivet allerede hhv. 
først i 1800 tallet og først i 1900 tallet.  
I stedet har man benyttet store dele af 
Høje Møn som græsningsarealer.  Bå-
de på områderne sydvest for Klinte-
skoven og i den nordlige halvdel af 
Klinteskoven, har der indtil ca. 1810 
været græsning i en meget åben skov 
med få og spredte træer og buske. 
 Selve Jydelejet har været delvis 
opdyrket med ukendt afgrøde frem til 
ca. 1880, fx dele af Store Langbjerg, og 
man har kultiveret væsentlige dele 
med frøgræssåning og tilførsel af 
kunstgødning så sent som ca. 1960 - 
75.  Derfor er mange arter nu forsvun-
det fra lokaliteten.   
 Høvblege har været kendt og un-
dersøgt både botanisk og entomologisk 

Som det fremgår af billedet, er det svært maskineri der skal bruges for at fjerne 
de 2,5 m høje tornekrat af især slåen, tjørn og berberis.  Det vil nærmest være 

livsfarligt at fjerne sådanne krat manuelt. 2005 (Foto: P. Stadel Nielsen) 
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siden ca. 1920.  Indtil 1917, hvor der 
blev rejst fredningssag for området, 
var store dele opdyrket, kun toppen og 
de stejleste skråninger var urørte, og 
Høvblege er sandsynligvis den sidste 
rest af et større sammenhængende 
overdrev på den vestlige del af Møns 
Klint. 
 Efter fredningen fik området lov 
til at henligge urørt, og den vilde flora 
bredte sig forbløffende hurtigt.  De 
første år dominerede især gul reseda, 
østrisk hør og esparsette, som formo-
dentlig har været afgrøder på stedet, 
men en mere vedvarende flora etable-
rede sig hurtigt derefter. 
 I en kort periode omkring ca. 1947 
var området hårdt afgræsset af får, og 
i 1950'erne blev de vestlige dele af 
bakkerne tilplantet med rødgraner.  
På luftfotos fra 1954 og gamle fotos 
fremstår området som meget åbent og 
kun med spredte enebær og meget 
begrænsede slåenkrat.  Staten overtog 

både Høvblege og Mandemarke Bak-
ker i 1992. 
 De syd for skoven liggende arealer 
blev fredet i 1980 og selve Klintesko-
ven blev fredet i 1983.  
 
Overdrevspleje på Møns Klint 
I Jydelejet har der været plantet gra-
ner på flere af bakkerne først i 1900 
tallet og igen omkring 1960.  Tilsva-
rende blev store dele af det vestlige 
Høvblege og Kongsbjerg tilplantet 
med graner i 1950erne.  I dag er stør-
stedelen af disse graner fældet, og i 
Høvblege er granarealerne nu ved at 
genvinde et overdrevspræg med en 
artsrig flora og fauna. 
 Så sent som op til ca. 1950 fandtes 
der i Jydelejet stadig arealer med 
planter som hedelyng (Calluna vulga-
ris), kattefod (Antennaria dioica) og 
fåresvingel (Festuca ovina) og en der-
til hørende insektfauna. 
 Med statens overtagelse af dele af 

I november 2005 var maskinen færdig med sit arbejde, og tilbage stod at 
få fjernet de sidste stubbe fra buskene og det efterladte grenmateriale.   

I den kommende tid skulle det tidligere overdrev med tilhørende fin flora 
og fauna gerne opstå igen på stedet  2005 (Foto: P. Stadel Nielsen) 
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Møns Klint i 1980, herunder Jydele-
jet, startede en stor indsats for at be-
vare og forbedre forholdene for de til-
bageværende arter.  Ved hjælp af ryd-
ning af buskadser og græsning er 
mange arter reddet og flere arter er i 
fremgang.  Desværre har de økonomi-
ske midler været meget begrænsede i 
mange år, og tilgroningen af overdre-
vene har været voldsom, og plejen har 
i Jydelejet hovedsagelig været baseret 
på græsning med kreaturer. 
 Med støtten fra LIFE er der nu 
igangsat arbejde med at rydde tidlige-
re overdrev for krat og skov.  I Jydele-
jet er der i efteråret ryddet krat på 
den vestlige del af Store Langbjerg, 
skråningen i den nordlige del af Jyde-
lejet og som udgør den nordligt af-
grænsende højderyg af lejet.  I den 
kommende tid er det planen, at der 
skal ryddes yderligere krat andre ste-
der i Jydelejet og ikke mindst, vil et 
ca. 7 ha stort stykke skov bestående 
hovedsagelig af gran og ahorn og be-
liggende i den sydsøstligste del af le-
jet, blive ryddet for alt andet end gam-
le bøgetræer, og der vil forhåbentlig 
her kommet et overdrev med et stor-
slået panorama. 
 Græsningen i Jydelejet har gen-
nem en del år været meget hård i et 
forsøg på at holde buskvegetationen 
nede, men den hårde græsning har 
betydet, at floraen og dermed insektli-
vet har været under meget hårdt pres. 
 I sommeren 2005 har græsningen 
været meget let, og det kunne straks 
ses på en aldeles overvældende og flot 
flora.  Desuden er der foretaget høslæt 
på de mere græsdominerede, flade 
arealer.  Fremover vil der fortsat være 
græsning fortrinsvis med kreaturer, 
men græsningstrykket bliver betyde-

ligt lavere end tidligere og desuden er 
det planen, at Jydelejet opdeles i min-
dre områder, formodentlig et sydligt, 
et centralt og et nordligt, så græsnin-
gen bedre kan reguleres efter behov. 
 På Høvblege syd for Klinteskoven, 
fortsættes den hidtidige pleje med 
vintergræsning i visse dele af området 
og helårsgræsning i Mandemarke 
Bakker mod vest, dog vil det tilstræ-
bes, at antallet kreaturer reduceres så 
græsningstrykket mindskes.  Desuden 
vil der også i Høvblege ske rydning af 
krat og grantræer. 
 
Genetablering af  
sortplettet blåfugl 
Som en del af projektet med genopret-
telse af overdrev på Møns Klint og for 
at opfylde Danmark forpligtelser i 
forhold til Bernkonventionen, er det 
målet, et etablere en population af 
sortplettet blåfugl i Jydelejet, hvor 
arten forekom indtil 1976.  Undersø-
gelser udført de senere år, viser at der 
sandsynligvis kan etableres en popu-
lation til at begynde med på et sted i 
Jydelejet, idet både værtsmyren og 
værtsplanten forekommer i rigelig 
mængde på stedet.  Dog er det brug-
bare yngleareal i øjeblikket ret lille, 
ca. 0,15 ha, men rydningen af krat vil 
forhåbentlig medføre, at det brugbare 
yngleareal udvides til ca. 0,5 ha.  Des-
uden er det håbet, at arten på længere 
sigt kan etablere sig flere andre ste-
der i Jydelejet, så der opstår flere 
mindre populationer med indbyrdes 
kontakt.  I England har man med held 
genetableret sortplettet blåfugl, og 
arten har nu 19 populationer, hvoraf 
11 er opstået naturligt.  Så forhåbent-
lig vil det også lykkes at gentablere 
arten i Jydelejet.                                                                   
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”N aturværdier hedder en rap-
port, som i efteråret blev pub-

liceret fra Center for Makroøkologi 
ved Københavns Universitet 
(Petersen & al. 2005).  Rapporten stu-
deres nu af politikere og naturforval-
tere over hele landet, idet den tilsyne-
ladende nøgternt og udførligt redegør 
for en række forhold i 32 naturområ-
der, der hver især kan komme i be-
tragtning som danske nationalparker.  
Rapporten er også tilgængelig på Fri-
luftsrådets hjemmeside 
[www.friluftsraadet.dk]. 
 
Bredt analysegrundlag 
Rapportens fundamentale værdisæt 
er artsrigdommen i de enkelte natur-
områder.  De fleste danske pattedyr, 
fugle, krybdyr, padder, samt visse 
insekter og planter (i alt godt 1000 

arter) danner grundlag for analyser-
ne, idet disse grupper skønnes så vel-
undersøgte, at de kan vurderes til-
strækkelig detaljeret på landsplan. 
 Mens hvirveldyrene således – med 
257 arter – er vel repræsenteret, er 
dog kun 81 plantearter inddraget, dvs. 
nogle ganske få procent af den danske 
flora.  Faktisk foreligger der dugfriske 
data over mange flere planter i ”Atlas 
Flora Danica”, men de anvendes ikke, 
vistnok fordi man ikke kunne enes om 
vilkårene for adgang til dette private 
datasæt. 
 Insekterne synes – med 670 arter 
– fint repræsenteret og det høje tal er 
også straks faldet nogen for brystet.  
Man er ikke vant til, at disse små-
kravl fylder så meget i naturforvalt-
ningen, men faktisk er insekterne – i 
forhold til deres absolutte artsantal – 
endnu ringere repræsenteret end 
planterne og skal der gives en detalje-
ret vurdering af et områdes naturvær-
di, må man nødvendigvis inddrage en 
del insekter.  Det er der desværre sta-
dig mange, som ikke forstår.  
 
Prioritering efter diversitet 
Ikke overraskende viser rapporten, at 
der generelt er flere arter i de sydøst-
lige landsdele end i de nordvestlige.  
Og at store områder med mange for-
skellige naturtyper som regel har flere 
arter end mindre områder med færre 
naturtyper.  Når rapporten udarbej-
der “netværk” med prioritering af om-
råderne efter artsrigdom, vurderes 
sydøstlige områder derfor ofte højere 
end nordvestlige og store områder ofte 
højere end små.  Det må således tilrå-
des at sammenlægge forskelligartede, 
små områder til ét større, hvis man vil 
højt på prioriteringslisten! 

Danske  
national-
parker og 
naturværdier 
 

Man bør anstændig-
vis inddrage planter 
og insekter, når  
naturværdien af  
nationalparkerne 
skal vurderes 
 

Af  Søren Tolsgaard 
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teret – og rapporten understreger fak-
tisk nødvendigheden af at inddrage 
mange naturområder (inklusive små 
§3-arealer) for at sikre alle vore true-
de arter!  Den overordnede tendens i 
rapportens kvantitative analyse bety-
der dog en opprioritering af sydøstlige 
områder og særlig af Københavns Om-
egn, som kan få betydning når politi-
kerne skal barbere i de konkrete pla-
ner om nationalparker. 
 
Delvis forældede grunddata 
Et andet og måske endnu vigtigere 
angrebspunkt i forhold til rapportens 
grundlag, er selve de data som bereg-
ningerne hviler på.  Forfatterne er 
selv inde på, at den fundne artsrig-
dom i visse områder – fx nord for Kø-
benhavn – kan bero på større feltakti-

 Den slags jongleren med tal er helt 
i tidens ånd, men i den kvantitative 
rus risikerer man at overse, at det 
ikke blot er artsantallet – eller antal-
let af truede arter, som man retfær-
digvis også forholder sig til – der bety-
der noget for naturværdien, men også 
fx populationernes størrelser og deres 
indbyrdes samspil.  Et sydøstligt om-
råde rigt på skovarter kan fx rumme 
hedearter i sårbare småbestande og 
derved opnå en høj prioritering, mens 
mere artsfattige nordvestlige områ-
der, hvor hedearterne har deres ho-
vedudbredelse, følgelig nedprioriteres, 
idet disse arter allerede er ”tilgodeset” 
via det prioriterede netværk. 
 Når tilstrækkelig mange områder 
inddrages i netværket bliver de arts-
fattigere områder dog også repræsen-

1 Vadehavet 
2 Varde Å 
3 Ringkøbing 
 Fjord 
4 Skjern Å 
5 Vestjylland 
6 Dybbøl 
7 Haderslev 
 Ådal 
8 Grejsdalen 
9 Vrads 
10 Midtjyske 
 Søhøjland 
11 Karup Å 
12 Mols 
13 Thy 
14 Hanherred 
15 Store 
 Vildmose 

16 Rold Skov 
17 Lille Vildm. 
18 Jydske Ås 
19 Tolshave 
20 Skagen 
21 Læsø 
22 Sydfynske 
 Øhav 
23 Svanninge 
 Bakker 
24 Smålandsh. 
25 Møn 
26 Suså 
27 Åmosen 
28 Roskilde 
29 Kbh. Omegn 
30 Jægerspris 
31 N. Sjælland 
32 Bornholm 

De 32 større naturområder, som rapporten lægger til grund for kvantitative 
analyser med henblik på udpegning af nationalparker i Danmark   

(iflg. Petersen & al.2005). 
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vitet i disse områder end i andre til-
svarende, men konkluderer, at  
”dette skønnes ikke at medføre en 
skævhed i data, som påvirker ana-
lysernes resultater i nævneværdig 
grad”. 
 Et konkret eksempel på, at denne 
konklusion ikke holder, skal anføres.  
Rapporten anfører næsten 200 svir-
refluearter i Københavns Omegn – 
betydelig flere end i noget andet om-
råde – og de udgør en stor del (over 
30%) af områdets analyserede artsrig-
dom.  Netop hér er indsamlet med 
betydelig større grundighed end i næ-
sten alle andre områder, så listen om-
fatter forholdsvis mange enkeltfund, 
migranter, småbestande af mindre 
stabile arter, etc.  Og hvad værre er, 
så bygger analysen kun på data fra 
perioden 1960-93 (Torp 1994).  Mange 
arter synes forsvundet fra området 
allerede i 1960-erne, og at nedgangen 
er fortsat lige siden, er i høj grad 
sandsynligt, så artsantallet for rap-
portens højest prioriterede område er 
antagelig alt for højt! 
 Omvendt er andre områder vurde-
ret for lavt.  Storstrøms Amt har – 
som det eneste amt i landet – foreta-
get en systematisk overvågning af en 
række insektgrupper i de senere år, 
heriblandt svirrefluerne (Tolsgaard & 
Bygebjerg 2005), idet man tilstræber 
at opnå samme niveau som i perioden 
1960-1993.  I pilotområdet Møn har 
man således i perioden 2000-2005 
registreret 30 nye svirrefluearter, 
heraf to nye for Danmark, og også 
blandt andre insekter er der fundet 
nye arter i området.  Møn var altså 
ikke særlig godt undersøgt i forvejen 
og bør ifølge de nye undersøgelser 
prioriteres langt højere end i den ak-

Litteratur: 
Petersen, A. H., F. W. Larsen, C. Rah-
bæk, N. Strange & M. P. L und, 2005: 
Naturværdier i Danske Nationalparker. En 
kvantitativ Analyse af den biologiske 
mangfoldighed i potentielle danske natur-
parker. - Center for Makroøkologi, Køben-
havns Universitet. 
Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 2005: 
Rapport over svirrefluer, bredtæger & 
randtæger. Storstrøms Amt. - Naturhisto-
risk Museum, Århus. 
Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer 
(Diptera: Syrphidae). - Apollo Books. 

tuelle rapport. 
Behov for over vågning 
Man bør anstændigvis inddrage plan-
ter og insekter, når naturværdien af 
nationalparkerne (og andre naturbe-
skyttelsesområder) skal vurderes.  Og 
naturligvis bør vurderingen baseres 
på aktuelle og grundige undersøgel-
ser.  Det giver ingen mening at priori-
tere udfra artsspektret for 30-40 år 
siden, hverken af fugle, planter eller 
insekter.  Den internationale rødliste-
komité IUCN opererer med kriterier, 
hvor arterne vurderes ud fra 10-årige 
intervaller.  Data, som er meget mere 
end 10 år gamle, kan ikke regnes for 
aktuelle, men må betragtes som histo-
risk baggrund for områdernes nuvæ-
rende status.   
 Et skrivebordsarbejde kan være 
bekvemt, men rapportens grundlag og 
de ovenfor fremsatte indsigelser kan 
kun vurderes gennem en konkret 
overvågning ude i naturområderne.  
Der bør således følges op med nye, 
grundige og sammenlignelige feltun-
dersøgelser – á la Storstrøms Amt – 
hvis retorikken fra København skal 
tages alvorligt i denne sammenhæng. 
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Typisk myreløvelokalitet ved Dueodde. Her fore-
kommer plettet myreløve, Euroleon nostras i stort 

tal på soleksponerede skråninger med blottet sand. 
(Foto: J. Meulengracht-Madsen) 
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Er den  
almindelige 
myreløve  
blevet den 
sjældne? 
 

De bornholmske  
myreløvers udbredel-
se trænger til bedre 
undersøgelse skal 
vurderes 
 

Af  Jens Meulengracht-Madsen 

Norgaard i 80’erne og 90’erne egne 
fangster fra Dueoddeområdet i sine 
journaler.  Han sendte sit præparere-
de materiale til Zoologisk Museum i 
København og fangede alle tre arter 
op gennem 90’erne om end i begræn-
set antal. 
 
Larverne grundigt studeret 
Larverne eller ”myreløverne” er ophav 
til familien Myrmeleontidae’s navn 
både på dansk og latin.  På grund af 
deres interessante biologi og letheden 
ved at holde og iagttage dem i fangen-
skab ved man meget om disse sære 
rovdyr.  En meget indgående skildring 

D a jeg for et par år siden med hen-
blik på en artikel om myreløver-

nes biologi og deres forekomst på 
Bornholm undersøgte den eksisteren-
de litteratur, stod det mig hurtigt 
klart, at vor viden om disse netvingers 
udbredelse er temmelig mangelfuld.  
Vi har tre arter myreløver i Danmark; 
myreløven eller den almindelige my-
reløve,  Myrmeleon formicarius L., 
nordisk myreløve,  M. bore (Tjeder) og  
Euroleon nostras (Fourcroy), som jeg 
har valgt at kalde plettet myreløve.  
Samtlige tre er fundet på Bornholm, 
men da de voksne insekter er natakti-
ve og aldrig har tiltrukket sig samle-
res interesse, er de højst blevet meldt 
som tilfældige bifangster ved forskelli-
ge former for lyslokning af sommer-
fugle.  Mest konsekvent noterede Ib 

Myreløvetragte med spor efter  
myreløvelarvers natlige færden. 

Fangenskabsoptagelse af  
Euroleon nostras-larver.  

(Foto: J. Meulengracht-Madsen) 
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med de herligste illustrationer går 
tilbage til 1747 og er udført af Rösel 
von Rosenhof i 3. bind af hans 
”Insecten-Belustigung”.  En anden der 
har kigget nærmere på myreløvelar-
ver er ringmærkningens fader, vor 
egen H.Chr.C. Mortensen, der skildrer 

sine iagttagelser af dem i en populær 
bog ”Stæren, Myreløven og andre Skit-
ser fra Dyrelivet” fra 1905. 
 Det hører til de mest fascinerende 
entomologiske iagttagelser at overvæ-
re en myreløvelarves fangst af f.eks. 
en rød skovmyre.  At se myren skride 
ned ad siden i sandtragten medens 
den forgæves prøver at kravle op på 
fast grund alt medens den bombarde-
res nedefra af myreløvens sandkaska-
der, der får den til yderligere at miste 
fodfæste og uhjælpeligt ende i trag-
tens bund, hvor to dødbringende, nå-
lespidse kindbakker klipper i luften 
for at få tag om livet på myren, der 
uden at kunne fyre sin syrekanon af 
bliver trukket ned, ned under sandet.  
Kort efter kan man overvære hvordan 
myren nærmest tæskes frem og tilba-
ge af myreløven i bunden af tragten 
alt mens myreløven borer sine hule 
kanyler ind i myrens indre og efter 
først at have injiceret sin fordøjelses-

Nyklækket eksemplar af nordisk myreløve, Myrmeleon bore i den 
 karakteristiske skræmmestilling med vingerne slået op over ryggen. 

(Foto: J. Meulengracht-Madsen) 

Rød skovmyre er gledet ned i  
bunden af Euroleon nostras-larvens 
tragt, hvor den gribes om livet af de 
sylespidse kindbakker gennem hvil-
ke dens ”safter” kort efter suges ud.  

(Foto: J. Meulengracht-Madsen) 
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Det burde altså ikke være nødvendigt 
at hjemtage de store larver og klække 
dem for at være sikker på diagnosen.  
Jeg har dog selv anvendt klæknings-
metoden i ca. 30 tilfælde på  E. 
nostras og M. bore og i alle tilfælde 
voldte det ikke besvær at forudsige 
resultatet.  Her må det dog indskydes, 

væske gennem sine to sugerør bogsta-
veligt talt suger al saft og kraft ud af 
sit bytte. 
 
Lette at bestemme 
Alt dette er velkendt stof for entomo-
loger, mindre velkendt er måske lar-
vernes forpupning i deres små kugle-
runde sandkokoner, som dannes om 
foråret og af hvilke de kryber ud en 
tidlig sommerdag gennem en næsten 
ufattelig lille åbning og er blevet til 
det lidt vandnymfelignende insekt, 
som den voksne myreløve er. 
 Det stadium, hvori de tre danske 
myreløver bedst kan bestemmes er 
som voksen larve.  Dels er de lette at 
lokalisere og si fra sandet til en nær-
mere undersøgelse under en god lup i 
felten dels er plettegningen på hove-
dets underside samt kindbakkernes 
og hovedets form gode indikatorer for 
hvilken art man har for sig.  Et andet 
feltkendetegn hos den plettede myre-
løve Euroleon nostras er at den er 
mere rødlig end de to andre arter.  

Stor larve af plettet myreløve Euroleon nostras vendt om på ryggen så plet-
mønsteret på hovedets underside kan ses, th. tv. ses tilsvarende undersiden af 

nordisk myreløvelarve, bemærk plettegningen på hovedets underside.  
(Foto: J. Meulengracht-Madsen) 

Stor larve af plettet myreløve  
Euroleon nostras siet fra sandet  

gennem lille dørslag og fotograferet  
medensden ”spiller død”.Bemærk den 
rødlige farve, der er typisk for arten.  

(Foto: J. Meulengracht-Madsen) 
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at det endnu ikke er lykkedes mig at 
finde larver af  M. formicarius i de tre 
sæsoner jeg har kigget efter myreløver 
på Bornholm. 
 
Er den sjældne  
blevet den almindelige? 
Til trods for at jeg har opfordret nat-
sommerfuglesamlere til at tilsende 
mig evt. fangede myreløver har jeg 
ikke modtaget hverken materiale eller 
iagttagelser.  På ture til Dueoddeom-
rådet har jeg vel siet omkring 200 
store myreløvelarver fra et så stort 
område som muligt ud af sandet.  I 
alle tilfælde på nær 3 (september 
2005) har det drejet sig om E. nostras-
larver, de resterende 3 larver var nor-
disk myreløve, M. bore.  Der er altså 
noget, der tyder på at  E. nostras gen-

nem de senere år har bredt sig kraf-
tigt muligvis på  M. formicarius’ be-
kostning.  En forsigtig hypotese kun-
ne være at den mere sydligt udbredte 
nostras (første fund 1882 på Frede-
riksberg, Kbh., N.P. Kristensen 1998) 
på grund af temperaturstigning har 
bredt sig nordpå, men vi ved det ikke. 
 Andre lokaliteter på Bornholm, 
hvor jeg har fundet den plettede my-
reløves larver er Raghammer/
Boderne, Onsbæk, Stampen, Galløk-
ken og Sandvig.  Det må formodes, at 
arten er udbredt langs hele Born-
holms sydkyst og muligvis også på 
vestkysten, Sandflugtskoven, Muleby/
Sorthat og Hasle.  E. nostras-larverne 
graver ofte deres tragte under over-
hængende rødder eller mos og lav, der 
danner tage udover en lille løs sand-
skråning. 

Hovedundersider hos de tre myreløvearters larver i 3. og sidste stadium, 
der viser kindbakkernes torne og pletternes fordeling. Tv. myreløven, 
Myrmeleon formicarius, i midten nordisk myreløve, Myrmeleon bore, 

 th. plettet myreløve, Euroleon nostras. (Efter J. Friheden 1973.) 
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 Ifølge O.F. Nielsen er  E. nostras 
kun fundet på Bornholm medens M. 
formicarius skal findes ved Tisvilde 
på Sjælland og ved Bøtø på Falster. 
M. bore er fundet ved Skagen, på 
Læsø og på Møn.  Der foreligger dog 
ingen nyere kvantitative undersøgel-
ser af de tre arter udenfor Bornholm. 
 
Myrmeleon-arterne ligner 
hinanden som voksne 
Hvor E. nostras som voksen let ken-
des på pletterne på vingerne kan de to 
andre være lidt vanskelige at kende 
fra hinanden på deres ydre.  Generelt 
er formicarius større (vingefang angi-
veligt op til 7 - 7,5cm) end bore 
(vingefang op til 6,5cm).  Et andet 
artskendetegn er, at der hos hannerne 
af M. bore på bagvingeroden (ligesom 
hos  E. nostras) findes en lille håret 
duftkirtel-knude, som hanner af  M. 
formicarius mangler. 
 Medens det som sagt ikke er lyk-
kedes mig at finde hverken larven 
eller det voksne insekt af  M. formica-
rius, har jeg fundet larver i antal af 
M. bore ved Safirsøen ved Muleby 
samt et par stykker ved Dueodde.  M. 
bore forekommer ligesom  E. nostras 
især på skråninger med blottet fint 
sand gerne under ”tagskæg” fra over-
hængende, underminerede rødder af 
småtræer eller forskellige småbuske, 
lyng, blåbær o. lign. 
 
Trusler mod myreløverne 
Trusler i form af prædatorer eller pa-
rasitter på myreløvernes tre stadier 
har jeg ikke set beskrevet.  Det er 
ligeledes vanskeligt at sige noget om 
den generelle hyppighed af de enkelte 
arter, men meget tyder på, at den 

plettede myreløve må kaldes særdeles 
almindelig i forhold til for 15 - 20 år 
siden, medens altså den almindelige 
myreløve ikke har været registreret 
på Bornholm de sidste 5 - 6 år.  Det 
kan selvfølgelig hænge sammen med, 
at så godt som ingen interesserer sig 
for disse dyr.  Den nordiske myreløve 
ser ud til lokalt at være ret almindelig 
på Bornholm (Safirsøen og Dueodde). 
 Myreløvelarverne er meget ferme 
til at grave deres fangsttragte overalt 
hvor der er blotlagt sand på svagt 
skrånende terræn og hvor der er en 
vis solindstråling i løbet af dagen.  
Heraf følger at de største trusler mod 
myreløverne er tilgroning og overskyg-
ning af levestederne.  I områder som 
Raghammer skydeterræn, hvor mili-
tæret holder opvæksten nede eller ved 
Dueodde, hvor vejret og badegæster 
hindrer det samme, er der næppe 
grund til at befrygte at bestandene er 
truet.  Den skjulte levevis gør det 
imidlertid vanskeligt at få samme 
overblik over disse insekter som f.eks. 
vore dagsommerfugle, der langt lette-
re lader sig estimere.                   

                         

Litteratur: 
Eriksen, B.O., 1982: Myreløven Myrme-
leon bore Tjeder på Læsø. Flora og Fauna 
88: 3-8. 
Friheden, J., 1973: Morphological Cha-
racteristics of North-European Myrmeleon-
tid Larvae (Neuroptera). Entomologica 
Scandinavica. 4: 30- 34. 
Nielsen, O.F., 2003: Guldøjer og andre 
netvinger. Natur og Museum. 2: 28-30. 
Kristensen, N.P., 1997: Myreløverne i 
Danmark. ’Dyr’ nr. 1-1997. Zoologisk Mu-
seum, København. (samme artikel i 
’Bornholms Natur’ nr. 2, 1998) 
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Tofte Skov  
-  et coleopte-
rologisk  
paradis 
 
Et skovområde der 
rummer en helt sær-
egen og blandet natur 
 

Af  Jan Boe Runge 

I  2004 fik de danske coleopterologer 
- billefolk - en glædelig meddelelse.  

 Viggo Mahler havde i februar 2003 
rettet en henvendelse til de nye ejere 
af Tofte Skov i Lille Vildmose - Aage 
V. Jensens Fonde - hvor han ansøgte 
Fondene om tilladelse til at foretage 
undersøgelser af billefaunaen i  
Tofte Skov. 
 Fondene fandt ansøgningen inte-
ressant og gav, i et positivt svar, tilla-
delse til at coleopterologer kan foreta-
ge undersøgelser af billefaunaen.  Til-
ladelsen er givet på betingelse af at 
Fondene holdes orienteret om under-
søgelsens resultater.  Samtidig betin-
gede man sig, at Viggo skulle stå som 
koordinator for indsamlinger og regi-
streringer, og at ekskursioner skulle 
aftales med skovfoged Birgit Knud-
sen, via Viggo.  Det betyder at Viggo 
modtager og sammenskriver fundli-
ster, med angivelse af delområder, for 
hvert fund. 
 Det var med stor glæde billefolket 

modtog denne meddelelse.  Et stort 
ønske var gået i opfyldelse.  Det er 
således nu muligt at foretage billeun-
dersøgelser indenfor det ca. 27 km 
lange og 2 m høje hegn, der omgiver 
hele Tofte Skov og - Mose.  
 De tidligere ejere holdt området ret 
lukket for offentligheden, det var der-
for ikke let at foretage indsamling og 
registrering af biller.  Dette er nu mu-
liggjort efter Aage V. Jensens  
Fondes overtagelse af Tofte Skov.      

Lille Vildmose 
ligger lige syd for Limfjorden ud 

mod Ålborg Bugt og er et naturom-
råde uden sidestykke i Danmark, ja 
i hele Europa.  Den omfatter Nord-

europas største uberørte højmose 
samt naturskove, græsningsfenner, 
gamle græsnings-strandenge og sø-
er.  Området er på ca. 7.600 ha og 
fredet, og er såle des Danmarks 

største fredning.  
 

Lille Vildmose rummer to eneståen-
de naturskove, Høstemark i nord 

og Tofte Skov i syd.  Begge skove og 
moseområder - der er beskyttet af 
omkransende høje hegn - rummer 

en stor biodiversitet me d mange 
sjældne planter og dyr, og ikke 

mindst inse kter.  
 

Mellem de to naturområder, i den 
store midterdel af Lille Vildmose 

blev der tidligere foretaget  
industriel udvinding efter tørv og 
sphagnum - hvilket det er ved at 

være slut med.  Nu forestår en stor 
naturgenopretning med det formål 

at få højmosenaturen tilbage til det 
oprindelige.  

17 
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Allerede i løbet af 2003 
og senere har flere billefolk deltaget i 
ekskursioner til Tofte Skov.  Der er 
registreret arter der er nye for den 
danske fauna, samt mange nye di-
striktsfund, dvs. arter der  ikke tidli-
gere er fundet i det nordøstjyske om-
råde.  Foruden de nye arter er der 
fundet et ret stort antal mere eller 
mindre almindelige arter.  Det regi-

strerede antal arter var ved udgangen 
af år 2005 på 1.277, fordelt på 71 fa-
milier.  Sammenlignet med det sidst 
offentliggjorte totale antal arter, for 
hele landet på 3.762 arter (jfr. Peder-
sen, Vagtholm-Jensen, 2005.) udgør 
det registrerede antal arter fra Tofte 
Skov 34 % - en ret stor procentdel.  
 Tofte Skov er et ret stort kompleks 
område, og derfor i forbindelse med 

Tofte Skov 
er den sydligste og største af de to 

enestående naturskove i Lille Vild-
mose.  Et skovområde der rummer 

en helt særegen og blandet  
natur, med en stor biodiversitet.  

 

 Mod øst skyder Tofte Skov sig 
ind i Tofte Mose.  En højmose med 
en udstrækning på flere kilometer.  
Mosen er dannet af ophobet spag-
num-tørvemos, på hvis overflade 

lyng og kæruld har dannet tuer, der 
igen har dannet grobund for mange 

planter, bl.a. tranebær, multebær og 
insektædende soldug.  Tofte  

Skov og Mose udgør i alt 4.049 ha. 
 

Tofte Skov har fra ældre tid  
været opdelt i mange skovparceller, 

hvoraf flere har en helt særegen 
natur.  Der er Bønderskoven, med 

den åbne skov af fritstående gamle 
og krogede ege der udbreder deres 

kroner.  En biotop der er skabt ved 
et naturligt samspil mellem træer 
og urter, hvor naturen har fået lov 
at udvikle sig som den vil, ved år-
hundreders græsning af vildsvin, 

kronhjorte og ved bøndernes husdyr 
- næsten helt uden menneskelige 
indgreb. Et andet karakteristisk 

skovområde er Bøgebakken, der 
som en halvø stikker ud i Tofte Mo-

se.  Skoven ligger på en høj skov-
klædt bakke, hvor midterpartiet er 

nåletræer og unge egetræer og hvor 
den ydre stejle skråning er kantet af 

gamle høje bøge.  En skråning med 
både grævlingebo og mange døde 

mos-klædte træstammer.  I lavnin-
gen,  

i overgangen ud mod mosen er en 
sumpet bræmme med gamle birke- 
og elletræer, hvoraf nogle er døde.  

Floraen er karakteristisk  
sumpvegetation.   

Hele denne mosaik af  
naturtyper er en biotop der er  

yderst interessant - set ud fra et  
billeforsknings synspunkt.  

Yderligere rummer Tofte Skov  
andre store områder der henligger 

som naturskov.  Områder der i me-
get ringe omfang har været drevet 

som skovbrug, og som har meget 
for-skellige særpræg, dels som bøge-
skov, dels som egeblandingsskov på 

de tørre arealer og dels som birke- 
og elleskov på de våde områder.  

Yderligere findes en rest af stenal-
derskov, hvor småbladet lind var 
det dominerende træ i mere end  
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registreringen opdelt i mange smålo-
kaliteter, der behandles selvstændigt 
indsamlingsmæssigt, således at vi får 
et ret detaljeret kendskab til selv al-
mindelige billearters udbredelse. 
 Som nævnt er et stort antal 
arter registreret, hvilket kun er mu-
liggjort ved en meget ihærdig indsam-
ling, hvor ekskursionerne har fundet 
sted på alle tider af året - i kulde og 
regn, i stegende varme og i perioder 
vor myg og mitter har ligget som tætte 
dyner over Tofte Skov.  Et stort antal 
billearter er fundet, men med den 
mosaik af naturtyper og biodiversitet 
der udgør Tofte Skov, kan der forsat 
ventes fund af mange nye arter.  Hi-
storien om billefaunaen i Tofte Skov 
er langtfra skrevet, så vi ser med stor 
spænding frem til, hvad fremtiden vil 
bringe. 
 
Indsamlingen af billerne  
til artsbestemmelse og registrering 
foregik ved hjælp af flere typer fangst-
fælder.  Der blev benyttet frugtfælder, 

ophængning af klude vædet med vin-
eddike, som skal illudere lugten af 
saftudflåd fra sårede træer.  Vindues-
fælder til indsamling af sværmende og 
herunder nataktive biller.  Udlægning 
af frisk hønsegødning og nedgravning 
af rådne løg nedgravet ved foden af 
gamle træstubbe.  Faldfælder nedgra-
vet i terrænet, både med og uden lok-
kemad (f.eks. gammel ost), til registre-
ring af biller der lever på jordoverfla-
den.  Ellers blev der benyttet de tradi-
tionelle fangstredskaber som vegetati-
ons- og vandketsjer, bankeskærme til 
nedbankning af biller på buske og 
træer.  Endvidere blev der indsamlet 
og sigtet materiale fra f.eks. stubbe, 
hule gamle træer (bl.a. hvepseboer og 
forladte fuglereder), løs bark, døde 
grene og stammer, fra svampe, løv fra 
selve skovbunden og under døde dyr 
samt i gødning.  Endvidere blev der 
også indsamlet fra grævlingebo og 
myretuer. 
 Dødt ved er levested for utrolig 
mange biller, således er mange arter 

Bønderskoven, med den åbne skov af fritstående 
gamle og krogede ege der udbreder deres kroner 

(Foto: J. Boe Runge) 
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af vor billefauna knyttet til netop dødt 
ved i store gamle træer.  Hule træer, 
træer med svamp, svækkelse og 
knækkede grene har derfor stor ento-
mologisk interesse.  Mange af disse 
habitater har for mange biller stor 
værdi som levested for arter der er 
knyttet til gammel løvskov, og som er 
indikatorarter for gammel løvskov.  
Flere af de registrerede billearter er 
sjældne, truede rødlistearter (Stoltze, 
M. & S. Pihl (red.), 1998).  
 Det sigtede materiale blev hjem-
bragt i stofposer, hvor materialet blev 
anbragt i en finere sigte, der blev an-
bragt over en spand.  Billerne søger 
naturligt nedefter og drysser ned i 
spanden, hvor de blev opsamlet for 
nærmere undersøgelse. 
 Alle observerede eksemplarer blev 
artsbestemt.  Da der kun for et fåtal 
af billerne var muligt at foretage en 
korrekt artsbestemmelse i felten, blev 
næsten alle eksemplarer hjembragt og 
undersøgt under mikroskop.  For 
mange af billernes vedkommende var 
det nødvendigt at foretage en genital-
undersøgelse, for at få en korrekt arts-
bestemmelse, hvilket er en normal 
fremgangsmåde. 

 
En dag i Tofte Skov,  
sidst i maj 2005  
Morgenlyset sivede ind ad vinduerne 
til beboerne i Bækhuset.  Her var der 
allerede aktiviteter i gang: kaffe skul-
le sættes over, morgenbrød hentes hos 
bageren, yoghurt og andre nødvendig-
heder sættes på bordet.  Efterhånden 
indfandt de tre beboere sig ved bordet.  
Det var  nogle billefolk, Henning Lilje-
hult, Jan Pedersen og forfatteren der 
af husets ejer, Aage V. Jensens Fonde 

havde lånt Bækhuset, i forbindelse 
med nogle dages billeundersøgelse i 
Tofte Skov. 
 Bækhuset ligger lige udenfor det 
sydøstlige hjørne af indhegningen, der 
omkranser Tofte Skov.  Huset var 
base for ekskursionerne, her blev der 
overnattet, spist og ikke mindst fore-
taget foreløbige undersøgelser af det 
indsamlede bille-materiale. 
 Nå! - men morgenmaden skulle 
fortæres, og det samtidig med at da-
gens ekskursioner skulle planlægges.  
Medens duggen udenfor forsvandt var 
der lige tid til lidt undersøgelse, i mi-
kroskoperne, af gårdsdagens indsam-
lede biller.  Herefter blev madpakker 
og indsamlingsgrej pakket i bilerne, 
og turen gik mod Tofte Skov. 
 Det første stykke af turen fulgte 
kystvejen mod nord.  Til højre for ve-
jen ligger langs de gamle græsnings-
strandenge, ege- og nåleskovskrat og 
strand, med en smuk udsigt ud over 
Kattegat.  Til venstre, ret nær ved 

Bækhuset var base for ekskursio-
nerne, her blev der overnattet, 

spist og foretaget undersøgelser af 
det indsamlede bille-materiale. 

(Foto: J. Boe Runge) 
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porten, passerede, og lukkede omhyg-
gelig efter os.  Videre gik turen, nu i 
stik vestlig retning, ad en grusvej der 
forsvandt i et punkt ude i horisonten 
og hvor vejen syntes som tegnet efter 
en lineal.  Vejen gik gennem Tofte 
Skov, et varierende naturområde af 
blandingsskove med mange af ursko-
vens oprindelige træer, f.eks. skov-
lind.  Forbi nåleskov, gammel skov 
med træsvampe på stammerne, he-
dearealer og skovlysninger.  Et sted, 
ser vi gennem disen, ved et skovbryn 
en flok kronvildt, et andet sted passe-
re nogle vildsvin vejen.  Vildsvin blev 
oprindelig, for over hundrede år siden, 
udsat som jagtdyr.  Nu er de ligesom 
kronhjortene et uundværligt led for 
naturens balance og områdets sær-
præg. 
 Efter nogle kilometer slår vejen et 
par sving og vi befinder os i en stor 
smuk dal lige ved Toftgården, der be-
står af hovedbygning og nogle drifts-
bygninger, der hører til skoven.  Ho-
vedbygningen er et smukt gammelt 
stuehus, hvor taget er tækket med 

vejsiden er et højt vildthegn, der ud-
adtil afgrænser og indhegner Tofte 
Skov og Mose.  Efter nogle kilometer 
var vi fremme ved Kragelundsporten, 
en port i hegnet.  Vi gjorde holdt ved 

Kragelundsporten er adgangsvejen til Tofte Skov  (Foto: J. Boe Runge) 

Vejen gennem Tofte Skov, fra 
Kragelundsporten til Toftgården 

(Foto: J. Boe Runge) 
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strå.  Toftgården er faktisk den sidste 
gård i fortidens Tofte Landsby.  Lige 
udenfor bygningerne, på den anden 
side af vejen ligger det gamle gade-
kær.  Bygningen er bolig for skovfoged 
Birgit Knudsen og hendes mand Peter 
Knudsen der er skytte. 
 På gårdspladsen mellem udbyg-
ningerne traf vi Birgit.  Vi blev hilst 
hjertelig velkommen, og efter en hyg-
gelig snak om bl.a. plantagedrift, det 
uheldige for naturen, og fondenes pla-
ner om at rette op på tidligere tiders 
dispositioner, -fremlagde vi vore eks-
kursionsforslag og -ønsker.  Som Bir-
git sagde: Det er jo rart at vide hvor I 
befinder jer.  Det ville ikke være hel-
digt hvis de ønskede lokalitetsmål  
falder sammen med eventuelle andre 

interesser, f.eks. jagt, skovarbejde 
eller arrangerede ture.  Der var dog 
ingen problemer med vore planer, så 
vi kunne frit disponere som vi ønske-
de.  
 Inden vi begav os ud til den første 
lokalitet skulle vi lige en tur rundt om 
udbygningerne, det kunne jo være der 
var biller at hente.  Vi slutter med et 
besøg i hønsehuset og hestestalden, 
hvor der bliver sigtet en pose kompost 
og halmrester. 
 Det første mål var Engskoven, 
med Blæsborghjørnet, et lysåbent 
skovområde med eg, birk, røn og nåle-
træer.  Vi benyttede bankeskærm un-
der løvet af rønnetræerne, og efter et 
par slag dryssede billerne ned, bl.a. 
snuebillen Anthonomus conspersus, i 
antal.  I øvrigt en art der her i landet 
første gang blev fundet i 1990, i den 
nærliggende Høstemark Skov.  Efter 
at havde ketsjet den lave vegetation 
fortsatte vi mod Knarmod.  Her findes 

På gårdspladsen ved Toftgården blev 
de enkelte lokalitetsmål aftalt mellem 

skovfoged Birgit Knudsen,  
Jan Pedersen og Henning Liljehult  

(Foto: J. Boe Runge) 

Motiv fra Bønderskoven  
(Foto: J. Boe Runge) 
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et vandhul i et stort engområde, omgi-
vet af løv- og nåleskove.  Vandhullet 
kan ikke ses fra engvejen da det ligger 
i en lavning i området.  En interes-
sant lokalitet, hvor der bl.a. blev 
ketsjet efter vandlevende biller.  
Sumpvegetationen både i og langs 
bredden af vandhullet blev også grun-
dig undersøgt, og flere arter bl.a. siv-
bukke blev registreret. 
 Herefter gik turen sydover mod 
Bønderskoven, der med sine gamle og 
fritstående ege, samt en blanding af 
æble, hæg, hvidtjørn og andre løv- og 
nåletræer er åben skov skabt ved et 
naturligt samspil mellem træer, kron-
hjorte, vildsvin og århundreders græs-
ning af bøndernes husdyr.  En græ-
seng der støder op mod det karakter-
fulde skovbryn, blev undersøgt ved 
sigtning, ketsjning og ved at observere 
med næsen næsten helt nede i jord-

højde.  Der blev indsamlet sigte-
materiale fra gødning, græsbund med 
musereder, fra bl.a. en skråning ned 
mod en bæk.  Træer, buske og gamle 
stubbe og frønnede træstammer samt 
tidligere udlagte saft-fælder blev også 
undersøgt.  
 Et hurtigt smut ud på heden i 
Sandhusene øst for Bønderskoven, 
hvor lyng, revling og enebærbuske 
gror på sandbund sammen med man-
ge sjældne laver og mosser og hvor der 
hist og her er helt plantebare sand-
huller, gav også en god stor sigtepose 
af skimlet lyngløv. 
 Videre til næste lokalitet, med 
ophold ved Gammel Sjælden Glad, en 
stor skoveng i et nåletræsområde.  
Langs vejsiden lå et par væltede 
kæmpe graner, et levn fra den sidste 
storm.  Kæmperne der stadig havde 
en antydning af grønne nåle, blev ban-

Bønderskoven emmede af fugt, en regnbyge havde lige passeret.  Jan og 
Henning havde søgt ly under en gammel eg.  Her var der lidt tørvejr så 

bakkerne kunne undersøges for indhold af biller  (Foto: J. Boe Runge) 
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Udsigt fra Tofte Skov Tårnet, ud over Tofte Mose  (Foto: J. Boe Runge) 

ket og materialet sigtet for senere 
undersøgelse.  Nær ved krøb en blå 
oliebille, Meloe violaceus - er tidligere 
registreret i Tofte Skov - nu med en 
ny lokalitet.  
 Længere fremme kom vi til det 
sydligste punkt i skoven, Gammel 
Enge.  En sumpet lokalitet med grøf-
ter, knudrede birketræer og store 
bevoksning af pors.  Efter en under-
søgelse gik turen nu til dagens sidste 
lokalitet, Bøgebakken.  Her blev tidli-
gere udlagte vineddikefælder, på bøg, 
undersøgt.  I et åbent vildthus blev 
der, fra bunden, sigtet halm.  Tilsva-
rende blev løv, langs liggende gamle 
stammer, sigtet og hjembragt i  pose.  
Der blev også lige tid til at aflægge 
Tofte Skov Tårnet et besøg.  Herfra, 
fra toppen af tårnet - der stikker over 
de høje bøgetræskroner - var der en 
smuk udsigt ud over Tofte Mose.  
 Dagen var slut, så det var tid at 
finde tilbage til Bækhuset, inden det 
blev for mørkt.  Her skulle der forbe-
redes mad til sultne billefolk.  Da-
gens resultat gøres op, materiale un-

dersøges og ikke mindst skulle dagens 
oplevelser diskuteres, inden der kun-
ne siges god nat.  
 Næste dag ventede allerede på nye 
udfordringer. 
 
I de knap tre år -  
fra en gang i 2003 til hen i 2005, hvor 
billefaunaen i Tofte Skov er blevet 
undersøgt og registreret, er der - som 
nævnt i indledningen - fundet 1.277 
arter, hvilket er 34 % af de 3.762 arter 
der officielt er registreret her i landet, 
frem til 31. december 2004. 
 Ikke overraskende er der også fun-
det flere nye arter for den danske fau-
na, men at der er registreret hele 6 
nye arter på så kort tid, fortæller ikke 
så lidt om hvad man kan forvente at 
finde på et så interessant område som 
Tofte Skov. 
 Af de registrerede arter, fundet i 
Tofte Skov, er 108 af arterne (inkl. de 
6 nye danske arter) distriktsfund for 
Nordøstjylland.  Disse arter er fordelt 
således: 72 arter er helt nye for di-
striktet, 12 arter er tidligere fundet, 
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men før 1900.  De resterende 24 arter 
er også tidligere fundet, men i perio-
den 1900 til 1960. 
 Et pænt antal af  de registrerede 
arter er noteret i ’Rødliste 
1997’ (Stoltze, M. & S. Pihl (red.), 
1998) og må da betragtes som enten 
truede, sårbare eller sjældne arter i 
Danmark.  Disse arter kan derfor be-
tragtes som særligt beskyttelseskræ-
vende. 
 
De 6 nye billearter  
fra Tofte Skov:  
Hydroporus brevis Sahlb. hører til 
familien Dytiscidae (vandkalve) (jfr. 
Pedersen, Vagtholm-Jensen, 2005.).  
En i form typisk mindre vandkalv, 
længde  2,2 - 2,7 mm.  Arten blev fun-
det i Elleskoven, 1 eks. den 12.8.2004, 
hvor den blev sigtet af fugtige blade 
og sphagnummos i en lysåben birke-
sump.  Den angives at foretrække let 
overskyggede, ret små, om sommeren 
udtørrende vandhuller med mosser og 
nedfaldne blade.  Den voksne bille 
overvintrer og larven udvikles tidligt 
om sommeren.  Den synes i tilbage-
gang i hele sit udbredelsesområde.  
Arten er kendt fra det øvrige Skandi-
navien, hvor den mest forekommer i 
de nordlige egne, samt fra nogle gam-
le fund i Slesvig-Holsten. 
 
Plectophloeus erichsoni (Aubé) 
(palperovbiller) hører til familien 
Staphylinidae (rovbiller) (jfr. Peder-
sen et al., 2004.).  En forholdsvis, for 
denne del af rovbillefamilien, stor, 
bred og kraftig art, længde 1,7 - 2,0 
mm.  To hunner er fundet, en på Bø-
gebakken, den 8.6.2003, hvor den blev 
sigtet af løv ved overgangen mellem 
en vestvendt bøgeskovsskrænt og en 

ellesump, og en i Østerskoven, den 
10.8.2004, sigtet af skimlede granris 
med mange musegange.  Billen er en 
stenotop løvskovsart, der lever i fug-
tigt, rådnende ved og vedsmuld, under 
bark, i henfaldende løv ved foden af 
gamle træer samt i mospuder på 
stammer.  Arten er ikke kendt fra det 
øvrige Skandinavien eller fra Nord-
tyskland. 
 
Dexiogyia forticornis (Strand) hører 
til familien Staphylinidae (rovbiller) 
(jfr. Pedersen, Vagtholm-Jensen, 
2005.).  Kroppen er brun, bagkroppen 
næsten ensfarvet sortbrun.  Længde 
2,3 - 2,6 mm.  Arten blev fundet i Bøn-
derskoven, 2 eks. 15.10.2003, hvor den 
blev sigtet af halvfrisk birkebark med 
angreb af barkbillen Scolytus ratze-
burgi.  Senere i Ellesumpen, 1 eks. 
2.7.2004, i gærende egetræssaft.  En 
sjælden art, overalt i sit udbredelses-
område, og kun kendt fra nogle få 
steder i Norge og Tyskland.  Dens 
levevis er ikke særlig godt kendt, men 
den angives at forekomme i Cossus- 
gnav, i udlagt hønsegødning samt på 
ådsler og i gamle fuglereder i hule 
træer. 
 
Gyrophaena rousi Dvorak hører til 
familien Staphylinidae (rovbiller) (jfr. 
Pedersen, Vagtholm-Jensen, 2005.).  
En tvefarvet art, længde 1,5 - 2 mm.  
Arten blev fundet i 1 eks., i Ellesko-
ven, blandt ca. 400 individer af den 
meget nærstående, og meget alminde-
lige art G. affinis, på lamelsvamp på 
elletrunk.  Regnes overalt i sit udbre-
delsesområde - Sverige, helt ned til 
Skåne og Nordtyskland og i Mellem-
europa yderligere i Tjekkiet og Slova-
kiet - for meget sjælden. 
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Phloiotrya rufipes (Gyll.) hører til 
familien Melandryidae 
(svampespringere) (jfr. Pedersen, 
Vagtholm-Jensen, 2005.).  En for-
holdsvis stor, markant og karakteri-
stisk bille for denne gruppe.  Vinge-
dækkerne er ensfarvet brune eller 
sortbrune, længde 5,0 - 9,5 mm.  Ar-
ten blev fundet på Bøgebakken hvor 1 
eks. 30.6.2004, blev aftenketsjet un-
der gamle birketræer i lysåben birke-
sump.  Den udvikles i svampet ved i 
døde grene, stammer og stubbe af for-
skelligt løvtræ.  Den er mindst et år 
om sin udvikling og den voksne bille, 
der er skumringsdyr, er fremme om 
sommeren.  Kendt fra det meste af 
Europa, bl.a. de skandinaviske lande 
og Slesvig-Holsten.   
 I det meste af sit udbredelsesom-
råde regnes den for sjælden og er for-
modentlig knyttet til gammel natur-
skov.  
 
Pseudeuglenes pentatomus 
(Thoms.) hører til familien Aderidae 
(jfr. Pedersen, Vagtholm-Jensen, 
2005.).  Længde 1,9 - 2,9 mm.  Billen 
er fundet ved foden af Bøgebakken i 5 
eks. 30.6.2004, aftenketsjet under 
gamle birketræer i lysåben birke-
sump.  Arten angives at udvikles i 
svampede grene af løvtræ.  Fundet af 
denne art var ventet, idet den er fun-
det i både Slesvig-Holsten og i resten 
af Skandinavien bl.a. i Skåne.  Den 
betragtes dog overalt i sit udbredel-
sesområde som sjælden eller meget 
sjælden. 
 
Andre arter:  
I Tofte Skov er der registreret en del 
arter som må betragtes som sjældne 
eller af andre grunde interessante.  I 

den følgende liste er nævnt nogle få af 
disse biller:  
Hydaticus continentalis  Balf.-
Browne hører til familien Dytiscidae 
(vandkalve), en ca. 13 mm stor art.  
Fundet ved Knarmod i Tofte Skov, 
men også i Høstemark Skov (1994).  
Udbredt, men temmelig sjælden.  Le-
ver i stillestående eller svagt rindende 
ferskvand, men også fundet under 
tang ved stranden.  
 
Staphylinus caesareus  Cederhj. 
(kejserrovbillen) hører til familien 
Staphylinidae (rovbiller), en 17 - 22 
mm stor, smuk sort rovbille med rød-
ligt gulbrune dækvinger.  Fundet i 
antal ved Kragelundsmarken i Tofte 
Skov (2003), flere steder på lysåben 
bund afgræsset af kronvildt.  Tidligere 
fundet i Høstemark Skov, ellers i nye-
re tid kun fundet i EJ: Hevring Hede 
(2003).  Af øvrige fund her i landet 
skal vi tilbage til før 1960. 
 
Mycetoporus eppelsheimianus Fag. 
hører til familien Staphylinidae 
(rovbiller).  Længde 4,5 - 5,5 mm, 
stærk tenformet, blank, brunsort, vin-
gedækkerne undertiden rødlige.  Fun-
det ved Bøgebakken i Tofte Skov 
(2003), sigtet af skimlet løv omkring 
ellestammer og stubbe.  2. danske lo-
kalitet.  Første fund fra Høstemark 
(1994). 
 
Thiasophila canaliculata  Muls. & 
Rey, hører til familien Staphylinidae 
(rovbiller).  Længde 2 - 2,5 mm, en 
typisk rovbille med korte dækvinger.  
Fundet i Bønderskoven i Tofte Skov 
(2003), i myretuer hos myren Formica 
exsecta, på åben sandbund.  Meget 
sjælden kun kendt fra få lokaliteter. 
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Aphodius uliginosus  (Hardy) 
(møgbille), hører til familien Scara-
baeidae (torbister).  Fundet i Bønder-
skoven og Bøgebakken i Tofte Skov 
(2003) første fund i NEJ efter 1960, 
ellers fundet ved Skagen i 1915.  I 
Tofte Skov fundet i kronhjorte- og 
vildsvinegødning.  I det øvrige land, 
en meget sjælden bille, kun fund fra 
LFM (1975), ellers forligger kun ældre 
fund fra WJ, NEZ. 
 
Absidia schoenherri (Dej.), hører til 
familien Cantharidae (blødvinger).  
En grågul bille, 7 - 9 mm længde.  
Meget sjælden, fra NEJ kun fundet 
ved foden af  Bøgebakken i Tofte Skov 
(2004), aftenketsjet i en fugtig, over-
skygget ellesump, samt fra Torsted-
lund Skov i Tofte Skov (2004) og Fre-
derikshavn (1971), ellers kun kendt 
fra EJ: Silkeborg 1914. 
 
Meligethes bidentatus Bris., hører 
til familien Nitidulidae (glansbiller).  
En lille glimmerbøsse 1,5 - 2,4 mm.  
Fundet i Bønderskoven i Tofte Skov 
(2003),  banket af vegetation på solå-
ben sandbund.   
 Ellers kun kendt fra NEJ: Rebild 
Bakker (1 eks. 1975). 
 
Neomida haemorrhoidalis (Fabr.), 
hører til familien Tenebrionidae 
(skyggebiller).  En ca. 6 mm lang, 
rustrød bille med blankt sorte vinge-
dækker.  Mundskjoldets forrand, hos 
hannen med to tydelige tænder.  Fun-
det i Bønderskoven i Tofte Skov 
(2003), i gamle Fomes fomentarius 
(tøndersvamp) på solbeskinnede, ud-
gåede birketræer.   
 Arten blev i 1999 overraskende 
genfundet ved Sorø, efter ikke at være 
fundet i over hundrede år.  Derfor er 

fundet fra Tofte Skov endnu mere 
opsigtsvækkende. 
Anoplodera scutellata (Fabr.) (sort 
blomsterbuk), hører til familien Ce-
rambycidae, en 14 - 20 mm stor, sort 
træbuk.  En ret sjælden art, udbredt i 
vore ældre bøgeskove.  Fundet Bøn-
derskoven i Tofte Skov, ellers kun 
kendt fra yderligere 5 distrikter. 
 
Mniophila muscorum (Koch) (en af 
ydre usædvanlig jordlop), hører til 
familien Chrysomelidae (bladbiller).  
Længde 1 - 1,5 mm, kugleformet, 
blank sort.  Lever i skove, i mos på 
stammer og stubbe.  Fundet ved foden 
af  Bøgebakken i Tofte Skov på de 
mosgroede stubbe i ellesumpen.  Kun 
kendt fra yderligere 3 distrikter efter 
1960. 
 
Anthribus scapularis Gebler, hører 
til familien Anthribidae 
(bredsnuderne).  Længde 2,5 - 4 mm, 
sorte vingedækker, hvert med en stor 
rød skulderplet.  Fundet i Tofte Mose, 
Tranesig (2004) på Myrica gale (mose-
pors).  En meget sjælden art der efter 
1960 kun er fundet i yderligere to di-
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Jydelejet på Høje Møn, juni 2003  (Foto: J. Boe Runge) 
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Nationalpark 
Møn i 
”facetøjne” 
perspektiv 
 

Nationalparker kan 
styrke både beskyttel-
sen og benyttelsen af 
vores natur til glæde 
for både flora og  
fauna - homo sapiens 
inklusiv 
 

Af  Kenneth Jensen 

gen nationalparker uden lokal opbak-
ning.  Som det faglige input blev der 
udfærdiget adskillige og mangeartede 
undersøgelser i alle pilotprojektområ-
derne. 
 Som øverste instans i hvert pilot-
projekt var der nedsat en styregruppe, 
der skulle udføre det overordnede ar-
bejde.  Styregruppernes 20 - 30 med-
lemmer bestod af et bredt udsnit af 
interessegrupperne - fra borgmestre 
til medlemmer fra landboforeninger 
og Danmarks Naturfredningsforening. 
 
Den 1. juli 2005  
afleverede styregrupperne i de fleste 
af de 7 pilotprojekter deres endelige 
rapporter til miljøministeren.  De 7 
pilotprojekter overdrog her det videre 
arbejde med danske nationalparker til 
Den Nationale Følgegruppe.  
 
Men hvordan ser fremtiden i en 
eventuelt kommende national-
park på Møn ud for dem, der ser 
verden gennem et par facetøjne?  
Og hvordan ser den ud for alle 
dem, der beskæftiger sig med og 
interesserer sig for insekterne? 
 
Med udgangspunkt i den endelig rap-
port fra Pilotprojekt Nationalpark 
Møn og min tid på sekretariatet sam-
me sted vil jeg beskrive mit subjektive 
svar på de 2 ovenstående spørgsmål.  
 
Det danske landskab 
er i dag et multifunktionelt landskab 
med mange og forskelligartede inte-
resser tilknyttet, og det gælder i høj 
grad også Møn.  Kalejdoskopet af an-
dre interessefelter rummer aspekter 
som kultur, turisme, erhvervsliv, 
landskab, egnsudvikling m.m.  Da et 

I  de forløbne 2 år har der i Danmark 
været igangsat 7 nationalpark pi-

lotprojekter. 
 Pilotprojekterne var igangsat for 
at se på mulighederne for at etablere 
danske nationalparker og hvordan de 
skulle se ud i dansk regi.  I de 7 pilot-
projekter rundt om i landet (Nord-
sjælland, Læsø, Thy, Lille Vildmose, 
Møn, Vadehavet, Mols bjerge) var der 
nedsat adskillige arbejdsgrupper be-
stående af borger og andre interesse-
rede.  Der blev afhold adskillige bor-
germøder og det var målet at borgerne 
og andre interesserede skulle have 
mulighed for at få reel indflydelse på 
processen og resultatet.  Tidligere 
Miljøminister Hans Christian 
Schmidt lovede sågar at der blev in-
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af formålene med etablering af natio-
nalparker er at lave en helhedsfor-
valtning af landskabet, blev mange af 
disse interessefelter inddraget i pilot-
projektet.  Den biologiske mangfoldig-
heds ve og vel og udvikling var såle-
des bare én blandt mange interesse-
felter - men dog helt sikkert den mest 
betydende og essentielle. 
 
I styregruppens vision 
for en nationalpark på Møn lægges 
der vægt på, at der skal skabes en 
model, der kombinerer både naturbe-
skyttelse og benyttelse.  Set med fa-
cetøjne bliver der dog slået fast, at 
”Hvis der i naturmæssigt værdifulde 
områder viser sig at være modstrid 
mellem benyttelses- og beskyttelsesin-
teresser, tilpasses benyttelsen hensy-
net til beskyttelsen”.  I teorien altså 
en 1 - 0 sejr til insekter, der har tran-
ge kår.  Visioner er dog ikke andet 
end et udtryk for det ideelle ønske for 
fremtiden, men heldigvis ses det sam-
me billede i styregruppens mål, stra-
tegier og handleplaner for en eventu-
elt fremtidig nationalpark på Møn. 
 

I styregruppens 7 mål 
slås det også fast, at Nationalpark 
Møn bl.a. skal understøtte Møns sær-
egne naturtyper og enestående dyre- 
og planteliv og have en kvalitet, der er 
internationalt overbevisende og med-
virke til gunstig bevaringsstatus for 
arter og naturtyper i de internationalt 
udpegede områder.  Det beskrives 
også, at den skal fremtræde smukt og 
kunne bruges og opleves af alle og 
være præget af et levende og velfunge-
rende lokalsamfund i samspil med et 
aktivt erhvervsliv.  Målene er dog kun 
en beskrivelse af, hvor man vil hen.  

Strategierne og handleplanerne er 
dem, der ”brolægger” vejen derhen. 
 
I strategien beskrives 
bl.a., at de eksisterende naturområder 
skal beskyttes og, at der skal genop-
rettes og etableres store naturområ-
der af høj kvalitet og skabes sammen-
hæng mellem disse.  Dette stemmer 
også godt overens med, at mantraet i 
naturforvaltning i forbindelse med 
pilotprojekterne har været et ønske 
om større sammenhængende natur-
områder.  Som udgangspunkt virker 
det som et godt mantra, men man bør 

Motiv fra Møns Klint (Foto: K. Jensen)  
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dog nok også gøre sig klart, at der er 
mange usikre parametre i dette man-
tra .  (Er det for eksempel altid hen-
sigtsmæssigt at forbinde naturtyper, 
der ikke har meget til fælles?  Og 
hvordan skal spredningskorridorerne 
se ud og til gunst for hvem?  Den enes 
brød kan jo godt være den andens død 
i korridor sammenhæng.  For eksem-
pel kan en sommerfugl ikke passere et 
bredt og tæt levende hegn - det bliver i 
stedet en barriere for dens spredning.) 
 
I strategien bliver  
der prioriteret 
at der skabes mere lysåbne naturty-
per som kalkoverdrev og græsnings-
skov, urørte skovområder med fri dy-
namik samt, at der genskabes flere 
vådområder.  Kalkoverdrevene, som 
naturligvis vil være til gunst for både 
dem med facetøjne, men også andre 
dyr og planter, skulle placeres i til-
knytning til Østmøns kendte over-
drevslokaliteter som Høvblege og Jy-
delejet.  Udvidelsen er ifølge undersø-
gelser naturmæssigt muligt i dette 
område, og det skulle ske enten gen-
nem offentlige opkøb, jordfordeling 
eller gennem attraktive betalingsord-
ninger til berørte lodsejere.  Der er 
som forslag opstillet et areal på 1.500 
ha som overdrev eller lysåben skov på 
Møn.  Ekstensivering af skovdriften 
med henblik på græsningsskov og 
urørt skov foreslås på ca. 200 ha.  Des-
uden ”bør særligt gamle træer bevares 
til glæde for fugle, insekt og svampe-
liv”.  Af særlige initiativer for at sikre 
særlige dyre-og plantearter nævnes 
blandt andet genudsætning af sort-
plettet blåfugl i jydelejet  (Dette er 
faktisk allerede i planlægningsfasen 

ved Skov-og Naturstyrelsen i samar-
bejde med Per Stadel Nielsen) 
 
Set i lyset  
af, at insekterne særligt går tilbage på 
de lysåbne kulturarealer som over-
drev og i de lyse partier i skoven, vil 
disse tiltag umiddelbart være et godt 
initiativ for at fremme insektlivet på 
Møn. 
 
Set ud fra os 
der interesserer os for insekterne, 
siger styregruppen, at de er fortaler 
for, at den nuværende relative frie og 
uregulerede benyttelse af naturen 
videreføres.  Der skulle derfor ikke 
være noget at frygte, hvad enten man 
kommer for at kigge, fotografere, sam-
le eller noget helt andet i en fremtidig 
nationalpark på Møn. 
 Forvaltningsmodeller for en natio-
nalpark var et meget omdiskuteret 
emne i pilotprojektet - naturligvis, 
kan man sige, med alle de interesse-
felter i spil.   
 Man lægger fra styregruppen stor 
vægt på, at det skal fungere i et blan-
det miljø med politik, erhverv og pri-
vatliv, og at den præges af høj lokal 
deltagelse og indflydelse.  Styregrup-
pen foreslår, at der bliver en national-
park bestyrelse med dertil knyttet 
repræsentantskab, der skal varetage 
de overordnede opgaver.   
 Bestyrelsen vil være ansvarlig 
overfor relevante ministerier og være 
det besluttende organ.  Den skal bestå 
af højst 10-12 medlemmer, hvoraf 1 
f.eks. skulle være en repræsentant for 
de grønne organisationer.  Repræsen-
tantskabet vil have den rådgivende 
funktion i forhold til bestyrelsen, og 
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med de mange entomologiske interes-
ser, der er tilknyttet det Mønske land-
skab, vil det være naturligt, at ento-
mologien er tilknyttet med flere re-
præsentanter. 
 
Man nåede i  
styregruppen ikke  
frem til enighed om afgræsningen af 
en eventuelt kommende nationalpark 
på Møn.   
 Da store dele af Møn er privatejet, 
og da lodsejerne er skeptiske for deres 
fremtid i en nationalpark - særligt i 
forhold til restriktioner og kompensa-
tion - foreligger der 2 forslag til af-
grænsningen.  
Forslag 1  

har flertal i styregruppen og indehol-
der det meste af Østmøn, med et stort 
forbindelsesområde mellem de 2 ker-
neområder på Høje Møn og Ulvshale/
Nyord.  Der er tiltænkt 2 naturudvik-
lingsområder, der går i linier fra syd-
kysten til nordkysten.  Samlet er are-
alet på 40.000 ha. 
 
Forslag 2  
er mindretallets forslag og et resultat 
af arbejdet i den lokale arbejdsgruppe 
Land- og skovbrug, som primært be-
stod af lokale lodsejere.   
 Området indeholder de allerede 
statsejede arealer på Østmøn.  Det 
samlede areal er 1.000 ha.  Landmæn-
dene ønskede ikke at pege på privat-

Model for lokalt forankret demokratisk styreform i eventuelt kommenede 
nationalparker i Danmark.  Som antydet med de stiplede linier lægges 

der op til interaktion mellem og inden for de forskellige niveauer.  
(Kilde: Afsluttende rapport fra Pilotprojekt Nationalpark Møn, 2005) 

Andre ministerier Ministeren Andre ministerier 

Det overordnede 
nationalparkråd 

Repræsentantskab 

Lokalt nationalparklaug 
for Nyord 

Lokalt nationalparklaug 
for Høje Møn 

Lokalt nationalparklaug 
for ……. 

Midlertidige 
arbejdsgrupper 

Nationalparkbestyrelse 
for Møn 
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ejede arealer, så længe de ikke kender 
de nærmere rammer.   
 Afhængigt af virkemidler og hand-
leplaner vil de gerne medvirke til 
yderlige tiltag til gavn for bl.a. natu-
ren.  
 
Set gennem facetøjne  
er der naturligvis som udgangspunkt 
ikke mange nye ”boliger og spiseste-
der” gemt i forslag 2.  Hvis der skal 
etableres en nationalpark, der skal 
opfylde de mål og visioner, man øn-
sker for en nationalpark, er der ingen 
tvivl om, at man må arbejde efter at få 
gennemført forslag 1.  For at det kan 
lykkedes, drejer det sig efter min bed-

ste overbevisning om, at man for det 
første holder sine tilkendegivelser i 
forhold til lodsejerne - ikke noget med 
at løbe fra frivillighedsprincippet.  For 
det andet at der kommer de nødvendi-
ge økonomiske midler til rådighed for 
at få forslaget implementeret - inkl. 
fuld kompensation til lodsejerne. 
 
Den Nationale Følgegruppe 
arbejder nu på at skabe en model for 
en eventuelt dansk nationalpark.  
Følgegruppens endelige rapport inklu-
siv deres anbefalinger vil blive fore-
lagt ministeren den 1. marts 2006, og 
herefter vil det lovforberedende arbej-
de gå i gang.  Lovforslaget forventes 

NATIONALPARK MØN 
(Forslag til afgrænsning 1) 

Signatur: 
Mørk grå- Kerneområde  

Lys grå - Forbindelsesområde 
Afgrænsning til vandflade er ikke fastlagt 

Prikker - Forslag til naturudviklingsområde  

Stege 
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nalparker i Danmark.  Og ikke mindst 
kræv økonomiske midler til at etable-
re og drive en nationalpark med.  El-
lers ender det hele bare i ord - og de 
kan ikke bruges ej heller læses gen-
nem et par facetøjne.  

                                               

at gå i trykken i efteråret 2006, og 
først herefter vil der blive udpeget 
nationalparker i Danmark - og herun-
der måske Møn. 
 
Der er ingen tvivl om 
at man i pilotprojekt perioden har 
nået et resultat i sig selv med de man-
ge tanker og diskussioner om fremti-
den for det danske landskab.  Der har 
været mange nyskabende tanker, men 
det har også til tider været præget af 
en lettere konservativ tilgangsvinkel 
og af, at der skal laves mange kompro-
miser mellem de mange interesser. 
 Jeg har en tro på, at nationalpar-
ker kan styrke både beskyttelsen og 
benyttelsen af vores natur til glæde 
for både flora og fauna - homo sapiens 
inklusiv - men det kræver et lovfors-
lag, der kommer med klare linier for 
forvaltning og etableringen af natio-

NATIONALPARK MØN 
 (Forslag til afgrænsning 2) 

Litteratur, link 
og oplysninger: 
Møn som Nationalpark. Afsluttende 
rapport fra  Pilotprojekt  
Nationalpark Møn, 1. udgave, 2005 
Kan ses på: 
http://www2.skovognatur.dk/Falster/
Nationalpark/defaul t.htm 
Derudover er brugt materiale fra den 
generelle hjemmeside om nationalparker i 
Danmark(,) som kan ses på: 
http://www2.skovognatur.dk/
nationalparker/ 

Stege 
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Per Stadel Nielsen blev herefter valgt 
som ordstyrer.  
 
Orientering fra formanden 
Uffe Terndrup redegjorde for nogle af 
de sager, som EFU har været involve-
ret i siden sidste plenarmøde.  Især 
fremhævede han følgende:  
• Mogens Holmens henvendelse til 

Nordsjællands Amt om Fandens 
Hul i Teglstrup Hegn (se Bladlop-
pen nr. 23).  Lokaliteten er eneste 
danske levested for dværgvand-
nymfe og er under tilgroning.  Der 
foreligger svar fra amtet, der plan-
lægger etablering af nyt vandhul 

D et nedlagte ’Hotel Store Klint’, i 
Klinteskoven på Møn lagde den 

30. april 2005 lokaler til årets plenar-
møde.  Man skal lede efter et sted med 
en så utrolig smukt og inspirerende 
natur – lige et sted at holde, at holde 
et plenarmøde. 
 Da de enkelte deltagere - fra Ska-
gen i nord til Bornholm i øst – havde 
indfundet sig, og man var bænket ved 
det store bord i hotellets glasveranda, 
kunne mødet begynde. 
 EFU´s næstformand og pt. funge-
rende formand Uffe Terndrup kunne 
efter en kort velkomst, konstatere, at 
17 fremmøde EFU medlemmer, vist-
nok var det største antal deltagere til 
et plenarmøde i mands minde.  Heref-
ter blev den udsendte dagsorden god-
kendt, dog med enkelte suppleringer. 

EFU’s 
Plenarmøde 
2005 
 

30. april: nogle af de 
emner der blev  
behandlet på mødet 
på ’Hotel Store Klint’ 
på Møn. 
1. maj:  ekskursion  
til lokaliteter ved 
Møns Klint. 
 

Redaktionen 

Møns Klint nedenfor Jydelejet 
(Foto: J. Boe Runge) 
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lesforening er flere gange tidligere 
blevet luftet – men nu har de 6 for-
eninger givet tilsagn om at indgå i en 
sådan. Kristian ridsede formålene 
med den nye forening op – blandt an-
det skal den fungere som dansk ento-
mologis ansigt udadtil, herunder in-
formere om entomologiske emner. 
 Kristian betonede vigtigheden af 
at EFU’s gode forhold til myndigheder 
med høringsberettigelse bevares, lige-
som det er vigtigt at fastholde den 
brede viden på naturbeskyttelsesom-
rådet, som ligger i EFU. 
 EFU’s rolle under en ny DEF har 
været indgående drøftet mellem for-
mændene for foreningerne og EFU’s 
forretningsudvalg – bl.a. ved et møde i 
Sorø d. 10.04.05.  
 Af debatten på plenarmødet frem-
gik det, at udmeldingen fra forenin-
gernes formænd har været, at der 
fortsat ønskes et EFU, med den nuvæ-
rende struktur og med omtrent uænd-

samt forbedring af tilstanden i det 
eksisterende. 

 

• Ålbæk Skydeterræn syd for Hjerp-
sted i Sdr. Jylland.  EFU var invi-
teret til besigtigelse, men afstod 
fra at deltage på grund af umuligt 
vejr.  Søren Tolsgaard følger sagen 
og vil levere input - han opfordrer 
alle, der har mulighed for det, til 
at sende entomologiske oplysnin-
ger til ham.  Området ser iflg. Sø-
ren meget fint ud. 

 

• EFU’s deltagelse i møder i Sorø om 
etablering af en ’Dansk entomolo-
gisk Forening’ (DEF), fælles for 
alle de nuværende foreninger. (se 
nedenfor) 

 
Dansk entomologisk Forening 
Kristian Knudsen orienterede om pla-
nerne for DEF og om EFU’s rolle og 
struktur under den ny 
’paraplyforening’. Planerne om en fæl-

Møns Klint nedenfor Jydelejet 
(Foto: J. Boe Runge) 

36 



Bladloppen 25 / 2006  

formandskabet.  DOF er meget aktiv i 
udvalget, hvis arbejde er af udpræget 
politisk karakter – ofte kampagneori-
enteret.  Der er langt mellem emner 
med entomologisk indhold (et nyligt 
eksempel har været den brune bi).  
Nationalparker har været drøftet, og 
der har været efterlyst eksempler til 
imødegåelse af statsministerens på-
stand om at ”Ikke en fugl … osv. .. har 
fået det dårligere siden den nuværen-
de regering trådte til”. 
 
Nogle af de aktuelle sager 
 
Nationalpark Møn 
Kenneth Jensen orienterede om pilot-
projektet, og oplyste bl.a. at projektet 
skal - som vistnok de øvrige - være 
afsluttet 1. juli 2005. Der foreligger 3 
scenarier, som Kenneth gennemgik.  
Den mest ’skrabede’ model omfatter 
alene de statsejede arealer, mens mo-

ret kompetence – blot skal henvendel-
ser fra EFU, fx i større høringssager, 
ske i DEF’s navn. Man kan sige, at 
EFU herved får den status, et for-
eningsudvalg normalt har. 
 
De frivillige indsamlingsstop 
Palle Jørum orienterede om forhistori-
en bag de frivillige indsamlingsstop.  
Herunder oplyste han bl.a., at der på 
Sorø-mødet (se ovenfor) blev opnået 
enighed om en model for den fremtidi-
ge beslutning og administration af de 
frivillige indsamlingsstop.  Michael 
Fibiger og Palle har efterfølgende ud-
arbejdet et fælles ’notat’, hvis indhold 
EFU’s forretningsudvalg har tilsluttet 
sig.  Notatet blev modtaget positivt og 
efterfølgende diskuteret.  
 
Det Grønne Kontaktudvalg 
Hans Peter Ravn orienterede om ar-
bejdet i udvalget. WWF har for tiden 

Alle der deltog på mødet, på nær fotografen, i positur foran  
hovedindgangen til Hotel Store Klint  (Foto: J. Boe Runge) 
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del 2 er udvidet til også at omfatte en 
række privatejede arealer, der kan 
skabe sammenhæng i området.  Det er 
dette forslag, der ud fra et naturmæs-
sigt synspunkt anses som det bedste.  
Den sidste model lægger stor vægt på 
turisme og vil næppe være den opti-
male set ud fra et natur-/miljø-
synspunkt.  Sortplettet blåfugl og køl-
lesværmeren på Høvblege – ’Plet og 
Kølle’ - har været en slags flagskib for 
projektet. 
 
Nationalpark Lille Vildmose 
Mogens Frost Christensen havde væ-
ret til møde i Storevorde om National-
park Lille Vildmose.  Dette har stødt 
på massiv modstand fra landbrugs-
side, og det mest sandsynlige er, at 
det kun bliver de fredede arealer (der 
ejes af Aage V. Jensens Fonde), som 
kommer til at indgå i nationalparken. 
Mogens medbragte og uddelte avisar-
tikler om både Vildmose, Læsø- og 
Thy-nationalparkerne.  

Kongernes Nordsjælland-
nationalparken 
Jan F. Rasmussen orienterede om 
pilotprojektet.  Her har projektets 
styregruppe udsendt en række spørgs-
mål til en stor gruppe borgere.  
’Afstemningen’ viste interesse for 
etablering af brede korridorer i land-
skabet, græsning i Gribskov af store 
dyr og udsætning af bæver. 
 
Thy-nationalpark 
Planerne ’kører på skinner, kunne 
Søren Tolsgaard fortælle - med tilfø-
jelsen at det nok skyldes, at der kun 
er marginale landbrugsinteresser på 
spil her. 
 
Bombarderbillen 
Palle Jørum og Jens Meulengracht-
Madsen orienterede om de sidste nye 
tiltag for beskyttelse af billen.  Der er 
nu iværksat en pleje af området. Ple-
jeplanerne er udarbejdet af Born-
holms Regionskommune (ved Dorte 

De fleste af mødedeltagerne er her bænket ved det store 
bord i hotellets glasveranda (Foto: P. Stadel Nielsen) 
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Bugge Jensen) i god forståelse med 
alle de berørte lodsejere.  Så nu venter 
vi spændt på, hvad plejen betyder for 
billen (se Bladloppen nr. 24).  
 
Hedvigslund i Odense 
Jan Boe Runge gav en orientering om 
planerne om en ringvej gennem den 
lille skov Hedvigslund i Odense. om 
en ringvej gennem den lille skov Hed-
vigslund i Odense. 
 
Entomologi og græsning 
Hans Peter Ravn orienterede om dette 
emne og oplyste, at Rita Buttenschøn 
er ved at udarbejde en bog om græs-
ningspleje, og at hun har efterlyst 
entomologisk input.  Hans Peter er 
ved at samle en række ’cases’, der kan 
belyse ikke mindst de problemer, der 
opstår når græsningen bliver for in-
tensiv.  
 
Bladloppen 
Jan Boe Runge uddelte et helt nyt 
nummer af Bladloppen.  Samtidig 
efterlyste han bidrag til det kommen-
de nummer.  Nyt kunne være stof om 
nationalparkerne, da der indtil nu 
kun har været bragt et indledende 
indlæg af Hans Peter.  Flere tilbød at 
komme med et bidrag, hvad Jan tak-
kede for og tog imod med glæde.  Han 
blev også takket for flot redaktør-
arbejde, og Hans Peter kunne fortælle 
at artikler fra Bladloppen har været 
brugt som undervisningsmateriale på 
Landbohøjskolen! 
 
EntoConsult 
Ole Martin fremlagde regnskab for 
EntoConsult, der iøvrigt udviste et 
pænt driftsoverskud.  Han fremlagde 
lidt statistik over udviklingen gennem 

de 7 år, firmaet har eksisteret.  
 Som rekvirenter fremhævede Ole 
især amter (nu ikke mindst med NO-
VANA-overvågningsopgaver) og DMU 
(rødlister).  Blandt amtslige opgaver 
nævnede han Storstrøms Amts plan-
lagte rapport om skov-insekter.  
 I forbindelse med den nye rødliste 
opfordrer han personer, der sidder 
inde med specialviden, om at melde 
sig som bidragydere.  
 
Ændringer i EFU’s  
sammensætning 
Kristian Knudsen ønskede at trække 
sig ud af Forretningsudvalget (FU). 
 
Kontaktpersoner vedr.  
habitatarter 
Per Stadel Nielsen meldte sig som 
kontaktperson for sortplettet blåfugl. 
 
Jens Meulengracht-Madsen meddelte, 
at den frivilligt fredede art enghvid-
vinge desværre nok er forsvundet. 
 
Jens M-M. og Palle Jørum deler hver-
vet som kontaktperson for bombarder-
billen. 
 
De øvrige kontaktpersoner for officielt 
fredede arter fortsætter (der var i 
hvert fald ingen der ønskede ændrin-
ger). 
 
Mødet sluttede som planlagt ved 17-
tiden. 
 Herefter benytte flere af deltager-
ne resten af dagen til, på egen hånd, 
at besøge nogle af de spændende loka-
liteter i området. 
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Ekskursioner til  
lokaliteter ved  
Møns Klint 
 

Af  Per Stadel Nielsen 
 

Dagen efter lørdagens EFU-møde, den 
1. Maj, havde deltagerne mulighed for 
at overnatte for egen regning og be-
nytte søndagen til ekskursioner i om-
rådet.  Vi var derfor ca. 10 personer 
der mødtes ved 10-tiden og i halvsnu-
sket vejr, for at gå en tur i Høvble-
geområdet syd for Klinteskoven. 
 
Høvblegeområdet 
Undervejs orienterede Per Stadel om 
den pleje, der allerede er udført og de 
mange problemer i forbindelse der-
med.  Især diskuterede vi græsning og 
græsningstryk i forhold til insekterne 
og da deltagerne nåede op over toppen 
af Høvblege, var der lejlighed til at se, 

hvor hurtigt ask kan vokse op. Allere-
de nogle få år efter rydning, var et 
dybt jordfaldshul atter tilgroet med 4 - 
6 m høje asketræer.   

Høvblege: nogle af ekskursionens deltagere ved at 
drøfte en kokasses indhold  (Foto: J. Boe Runge) 

Høvblege: Per Stadel Nielsen ved 
at orientere, inden turen går op i  

bakkerne (Foto: J. Boe Runge) 
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Deltagerne fortsatte  
ud mod Kongsbjerg og  
Mandemarke Bakker 
som ligger lige vest for Høvblege.  Her 
kastede billefolket sig over de halvfri-
ske kokasser, for at lede efter forskel-
lige gødningsbiller.  Der er fra bakker-
ne tidligere kendt en del sjældne ar-
ter, men der blev dog ikke fundet no-
gen af disse denne dag, selvom kokas-
serne kunne være ret rige på biller.  
På dette tidspunkt var vejret klaret op 
og solen kom frem, så det gav delta-
gerne mod på at fortsætte turen. 
 
Vi tog derfor ud til den  
sydlige del af Møns Klint  
nord for Møns fyr. 
Her ledte billefolket ihærdigt efter en 
sjælden smælder på de stejle skræn-
ter, dog uden sikkert resultat.  Desu-
den så vi på den flotte brakmark, som 

har ligget udyrket hen i ca. 6 år, og 
som nu er ved at udvikle sig til et me-
get flot og spændende overdrev. Alle-
rede på nuværende tidspunkt er der 
en smuk og spændende flora med flere 
sjældne eller usædvanlige planter fx 
esparsette, merian, lucerne og timian.  
Der var bred enighed om, at marken 
burde bevares, og at den let vil kunne 
blive et meget værdifuldt overdrev.  
To arter køllesværmere, som ellers er 
sjældne på Møn, har allerede etableret 
sig i området, med der mangler mere 
viden om insekterne på stedet.   Vi 
vil derfor stærkt opfordre entomologer 
til at besøge lokaliteten og melde til-
bage, hvis der findes spændende in-
sekter.  Lokaliteten findes let ved at 
køre til Møns Fyr, parkere og gå mod 
nord ad stien langs Klinten, ca. 300 
m. 

   

Brakmark nord for Møns fyr, som har ligget udyrket hen i ca. 6 år, er nu ved at 
udvikle sig til et meget flot og spændende overdrev  (Foto: P. Stadel Nielsen) 
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EntoConsult 
udfører insektfaglige opgaver af næsten enhver art, 
herunder sagkyndig rådgivning vedrørende insekter 
og naturforvaltning, oplysninger om truede og  
sårbare insekter -  rødlistearter - på bestemte  
lokaliteter, samt særlige indikatorarter på udvalgte 
lokaliteter -  af  vigtighed når et områdes biologiske 
kvaliteter skal vurderes. 
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                                          Annonce 

Notits: 
 
Frivillige indsamlings-
begrænsninger for  
sommerfugle 2006 
 

Af  Michael Kavin 
 
Sort ildfugl (Lycaena tityrus):  Ind-
samlingsstoppet er ophævet for  
arten, fordi den nu vurderes at have 
sat sig godt fast i Bøtø området.  Der 
opfordres dog fortsat til mådehold i 
indsamlingen. 
 

Der gælder herefter følgen-
de indsamlingsbegrænsnin-
ger for sommerfugle: 
 
Enghvidvinge (Leptidea reali):  
Totalt indsamlingsstop i Almindingen 
på Bornholm. 

Perlemorrandøje (Coenonympha 
arcania):  Kan indsamles, dog højst 1 
eksemplar pr. person pr. år pr. lokali-
tet.  Ægbærende hunner bør skånes. 
 
Violet perlemorsommerfugl 
(Boloria dia):  Kan indsamles, dog 
højst 1 eksemplar pr. person pr. år pr. 
lokalitet.  Ægbærende hunner bør skå-
nes. 
 
Svalehale (Papilio machaon):  Kan 
indsamles, dog højst 1 eksemplar pr. 
person pr. år pr. lokalitet.  Arten må 
ikke indsamles i præimaginale stadier 
på vildtvoksende planter i Danmark. 
 
Grå perikonugle (Chloantha  
hyperici):  Arten må ikke indsamles i 
præimaginale stadier på sit levested i 
Rødby Havn på Lolland.  Endvidere 
må artens foderplante (perikon) ikke 
”indsamles”. 
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Vejledning for bidrag til 
Bladloppen 
Artikler, meddelelser og lignende 
sendes til redaktionen. 
 Teksten modtages helst på di-
skette eller e-mail! (Microsoft Word 
eller efter aftale). Hvis dette ikke er 
muligt, omskriver vi teksten.  
 Tekstmaterialet må meget ger-
ne ledsages af illustrationer (fotos, 
tegninger eller lignende, enten på 
papir eller som fil). Materialet retur-
neres efter ønske. 

EFUs forretningsudvalg 
Formand (pt.): Uffe Terndrup 
Sekretær: Peter Wiberg-Larsen 
Øvrige: Rune Bygebjerg 
Palle Jørum 
Jan Boe Runge 
 
Medlemmer af EFU 
 * foreningsrepræsentant 
(a) på arbejde 
(e) e-mail 
(f) telefax 
(m) mobiltelefon 

Fortsætter på næste side 

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@hotmail.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,Universitets- par-
ken 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): kk@gistrup-skole.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 

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, fluer & sommerfugle 
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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): stolsgaard@gmail.com 

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 

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 København Ø         35 26 76 99 
 (e): janfrdk@yahoo.dk 

Sommerfugle & guldsmede 
 

Torben Lykke Rasmussen * 
 Grønløkken 9,  
 Grønløkke. 5400 Bogense 64 81 37 42     
 (e) tl@rasmussen.mail.dk 

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 


