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Formanden
har ordet
Vi har en interesse i,
at beslutninger på
naturforvaltningsområdet tages på baggrund af en ordentlig
dokumentation
Af Michael Kavin

I

foråret 2006 blev Dansk Entomologisk Forening (DEF) dannet.
Med etableringen af DEF er de seks
danske entomologiske foreninger rykket tættere sammen i et formaliseret
samarbejde. Og hvorfor så det?

I forlængelse heraf er de væsentligste mål for DEF på længere sigt
følgende:
• Stigende medlemstal i de tilsluttede
foreninger.
• Stærkere placering af insektinteresserne i dansk naturforvaltning.
• Bedre forståelse for nødvendigheden
af indsamling af insekter.
Tyngden i DEF’s arbejde vil naturligt
tage udgangspunkt i disse bevæggrunde og mål, og realiseringen af
målene vil givet føre til drøftelser indadtil i entomologkredse. Der vil eksempelvis blive behov for at drøfte det
ømfindtlige spørgsmål om ”retten til
data” – eller rettere sagt graden af
tilgængeligheden af de data, vi som
entomologer tilvejebringer gennem
vores notater og indsamlinger.

De fire væsentligste
bevæggrunde for
initiativet var:
• En bedre ressourceudnyttelse / samling af kræfterne set i relation til
den foreningsmæssige udvikling.
• Tilpasning til omverdenen.
• Ønsket om en styrkelse af de entomologiske hensyn i naturforvaltningen.
• Ønsket om at fastholde og fremme
vilkårene for udøvelsen af vores fritidsinteresse.

EFU´s formand, Michael Kavin
under et forretningsudvalgsmøde
(Foto: J. Boe Runge)
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Hvis disse skal nyttiggøres bedre
til brug for naturforvaltningen, og
dermed til gavn for insektfaunaen, vil
det være nødvendigt at sikre en større
grad af tilgængelighed og offentlighed
omkring dem. Der er således stigende
bevågenhed i de offentlige systemer
omkring f.eks. artsdatabaser til brug
for overvågning af tilstanden i naturen, og der er kun os at trække på,
når det gælder insekterne.
Vi har en interesse
i, at beslutninger på naturforvaltningsområdet tages på baggrund af en
ordentlig dokumentation, og i det hele
taget i at være med til at sætte dagsordenen frem for at være i defensiven.
Derfor er det vigtigt, at de offentlige
systemer bliver fodret med information og dokumentation.
Det vil i det lange løb kræve, at
oplysningerne bliver offentligt tilgængelige. Det vil sige, at ”andre” får
rådighed over de data, som vi indsamler.
Jeg synes man bør betragte det
som en helt naturlig ting – en slags
betalen tilbage til naturen – at acceptere åbenhed omkring data. Hertil
kommer, at udnyttelse af dataene vil
fordre en indsigt, som alligevel i store
træk kun forefindes i vores egen
kreds.
Etableringen af DEF
har på det organisatoriske plan betydet, at EFU fra at være et fællesudvalg under de seks entomologiske foreninger nu er et stående udvalg under
DEF. EFU’s egentlige virke og opgaveportefølje fortsætter dog som hidtil.
Noget der har betydning for opgaverne er strukturreformen, der træder
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i kraft pr. 1. januar 2007. Strukturreformen flytter en række opgaver rundt
i det offentlige system på en måde, der
ikke ligefrem gør det lettere at løfte
vores opgave i EFU. I foråret 2007 er
der således gennemført en omstrukturering af EFU’s poster, svarende til
”Det nye Danmarkskort”. Det er
svært at vurdere omfanget af høringer
i medfør af strukturreformen i forhold
til tidligere, men når hjulene begynder
at rulle, så kan der blive nok at se til.
Der er også behov for at se på den
måde vi afrapporterer og dokumenterer vores arbejde på. De første initiativer i den forbindelse er taget i form
af en mere systematisk og struktureret afrapportering af det løbende overvågningsarbejde omkring EFhabitatarter, fredede arter og arter
omfattet af frivillige indsamlingsbegrænsninger.
Hertil kommer arbejdet med
artsdatabaser
som også nævnt tidligere. Vi har i dag
en database, der håndterer sommerfuglene (Lepidopterologisk Forening),
men der mangler for de øvrige insektgrupper! Problemet er ikke så meget
at få opbygget databaseprogrammellet, men at få fyldt data
ind i det!
Der er nok at tage fat på – ikke
mindst i betragtning af, at vi har at
gøre med et stykke frivilligt arbejde.
Og det skal jo være sådan, at det til
stadighed er en kær pligt man påtager
sig som medlem af EFU, og ikke et
surt hverv – selv om der sikkert ind
imellem, når lokummet brænder, også
vil være elementer af det sure!



Det svenske
”Åtgärdsprogram
för hotade
arter“
Svenske myndigheder har igangsat en
storstilet plan med
handling bag for
truede dyr, planter og
naturtyper – med
mange penge i
ryggen!
Af P. Stadel Nielsen

H

er i Danmark diskuterer vi ofte
hvordan, om og hvilke insektarter, vi skal gøre en indsats for at bevare, både blandt entomologer og myndigheder. Der bruges mange kræfter
og tid på opgaverne, oftest er der god
vilje blandt myndigheder til at lytte,
men mulighederne er yderst begrænsede. Der er ikke midler til de kostbare naturgenopretningsprojekter, som
behøves. Og er der endelig midler, er
de få og fokuseret på de arter, som
Danmark har forpligtet sig til at be-

skytte - selv blandt disse er det kun
de, man absolut ikke kan komme
udenom, man tager alvorligt. I hvert
fald når det drejer sig om insekter.
Med andre ord, der er en besynderlig
tilbøjelighed til at påtage sig internationale forpligtelser, medens de nødvendige midler og tiltag let og elegant
”glemmes“.
I Sverige har man i 2005 indledt
et storstilet program som skal sikre og
forbedre forholdene for de mest truede
dyr, planter og naturtyper. Programmet er et godt eksempel på seriøs og
målrettet naturgenopretning, og ikke
mindst indeholder handlingsplanerne
en mængde information, som bl.a. vi
entomologer kan få glæde af. Derfor
fortjener projektet omtale på dette
sted.
De publicerede planerne samt en
oversigt over hvilke planer, der skal
udarbejdes, kan findes som PDF dokumenter på Naturvårdverkets hjemmeside.
Baggrund for projektet
Svenske myndigheder har været meget tøvende med at indføre artsfredninger som følge af internationale forpligtelser, men nogle år siden indførte
man alligevel en række fredninger af
relevante dyr og planter. Formodentlig i erkendelse af, at fredninger i sig
selv oftest ikke har nogen reel virkning, har den svenske regering i 2005
iværksat et storstilet handlingsprogram – Åtgärdsprogram – som med
store midler i ryggen, skal forbedre
forholdene for de mest truede dyr,
planter og naturtyper.
I Sverige vurderes ca. 2000 arter
af dyr og planter, svarende til ca. 5 %,
som truet af uddøen, og ca. 300 arter
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er fredet. For at forbedre nogle af
disse arters overlevelsesmuligheder
og dermed forbedre en lang række
naturtyper, har den svenske regering
afsat store beløb, i 2007 fx alene 87
mio. svenske kroner, til udarbejdelse
og iværksættelse af handlingsplanerne.
Hvilke arter indgår i planerne?
Målet er, at der skal udarbejdes og
iværksættes 210 programmer inden
år 2010. Mange af programmerne
behandler, fornuftigt nok, sjældne og
truede naturtyper eller arter, som
lever på den samme naturtype, fx
”Hotade småfjärilar på slåtterängar“ (truede småsommerfugle på
høslætenge) og dækker dermed mange
tilsvarende truede dyr og planter.
Totalt dækker planerne ca. 400 arter
og målet med dette store projekt er, at
inden år 2015 skal antallet af truede
arter være mindsket med 30 %!
Svenske myndigheder har, meget
fornuftigt, valgt ikke kun at fokusere
på de arter, man har forpligtet sig til
at beskytte gennem forskellige konventioner, sådan som det er tilfældet i
Danmark, men omfatter i langt højere
grad nationalt truede arter.
Især indenfor insekterne, giver
ensartede fredninger over hele Europa
sjældent nogen mening, de fleste insekter er kun sjældne i nogle få lande,
og kan være almindelige i mange andre. Problemet bliver så ofte, at myndigheder kun fokuserer på de få, og
tilmed i nogle tilfælde ikke relevante,
arter, især hvis der meget begrænsede
midler som fx her i Danmark. På den
måde, bliver de arter, som på nationalt plan virkelig har hjælp behov,
mere eller mindre glemt. Selv arter
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på konventionernes lister kan blive
skubbet til side, hvis de ikke står på
den ”rigtige“ liste!
I Sverige har man derimod, som
nævnt, forstået at mange andre arter
end lige konventionsarterne, er akut
truede, og de indgår således i handlingsplanerne. Blandt sommerfuglene
kan fx nævnes blåfuglen Plebejus argyrognomon Berg. og pletvingen Melitaea britomartis Assm., begge arter
der er meget tæt på at uddø i Sverige.
Hvad indeholder de svenske
handlingsplaner?
Dokumentet skal være en konstruktiv
vejledning til bevaring eller forbedring af forholdene for de mest truede
dyr, planter eller naturtyper. Overordnet er det det svenske Naturvårdsverk, svarende til vores Skov- og
Naturstyrelse, som endeligt godkender planernes indhold og budgetter,
men det er länsstyrelserne, som har
ansvaret for udarbejdelsen af de enkelte planer fordelt efter hvilke län
arterne forekommer i. Indholdet udarbejdes af fagfolk og specialister indenfor de pågældende organismegrupper eller arter. Det er tilsvarende
länsstyrelsernes ansvar, at planer
reelt sættes i værk, der er således
ikke blot tale om snak, men reel handling.
En handlingsplan skal bl.a. indeholde en oversigt over den viden man
har om arterne eller naturtyperne,
angivelse af konkrete og realiserbare
aktiviteter for at bevare arterne, en
plan for fordeling af ansvaret og opfølgning (efterfølgende overvågning),
hvem og hvordan man kan involvere i
projektet og ikke mindst et ganske
detaljeret budget. Planen og budget-

fin blandet løvskov med meget eg, birk
og bævreasp.

Forsiden fra en af de publicerede
planer i ”Åtgårdsprogram”.
Hæftet omhandler bevarelse af
brandinsekter i boreale skove.

tet godkendes af Naturvårdsverket, og
de budgetterede midler afsættes til
planen, som generelt skal løbe over ca.
5 år, hvorefter planerne evalueres og
eventuel justeres.
En del af planerne er færdigudarbejdede og aktiviteter er sat i gang
med stor entusiasme. Meget af arbejdet foretages i tæt samarbejde med
specialister, fx entomologer, og en stor
del af aktiviteterne består i naturgenopretning. I Småland er man fx begyndt at rydde rødgran og skabe soleksponerede lysninger i en sjælden og

I det nordlige Småland
har man systematisk eftersøgt blåfuglen Plebejus argyrognomon Berg.
og som resultat deraf har man påbegyndt genskabelsen af nye, tørre lysninger foruden sikring og forbedring
af de få eksisterende lokaliteter.
Kridtuglen Chortodes morrisii
Dale er systematisk eftersøgt i Skåne.
Programmet for sortplettet blåfugl,
Maculinea arion L., blev godkendt i
december 2006 med et budget på 2.4
mio. svenske kroner, og allerede i år,
har der været stor aktivitet, med glædelige og spændende resultater. Arten
er bl.a. fundet på flere helt nye lokaliteter på fastlandet.
Handlingsplanerne tages således
alvorligt af länsstyrelserne og opgaverne udføres med entusiasme af fx
entomologer. Grunden til dette er
nok, at med den økonomiske opbakning kan man se et formål med anstrengelserne.
Man kunne ønske sig, at noget
tilsvarende kunne ske i Danmark, i
stedet for de sædvanlige kvarte og
nødtørftige tiltag, som ofte blot er en
dråbe i havet. Det ville i hvert fald
gøre det mere anstændigt at kritisere
andre lande for fx at rydde regnskoven!



Litteratur og links:
Naturvårdverket: søg efter hjemmesiden
”åtgärdsprogram“
http://www.naturvardsverket.se/sv/
(PDF)
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X

Et udsnit af den ca. 200 år gamle danske billesamlingen
med større gødningsbiller (Scarabaeinae) (Foto: S. Tolsgaard)
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En ca. 200 år
gammel
dansk
billesamling
Den samling, der er
dukket op på Naturhistorisk Museum i
Århus, er derfor ret
enestående, idet den
for mange billearters
vedkommende omfatter nogle af de ældste
danske eksemplarer,
som findes
Af Søren Tolsgaard

I

2002 blev en gammel billesamling indleveret til Naturhistorisk
Museum i Århus af museets tidligere
bestyrelsesformand Vagn Nedergaard
Jørgensen (†). Samlingen var dog i en
miserabel forfatning og blev umiddelbart betragtet som kassabel. Glaslågene var beskadigede, biller var faldet
af nålene og talrige nåle havde revet
sig løs fra de mørnede korkunderlag,
så nåle, biller og etiketter lå hulter til
bulter i bunden af kasserne. Enkelte

klannere havde også været på spil.
Om end en del af billerne var så
medtagne, at kun løsrevne dækvinger
og smulder lå tilbage, fremstår de
fleste eksemplarer dog i nogenlunde
stand, og det har efterfølgende vist sig
muligt at tilbageføre mange af de løsrevne biller til de respektive etiketter,
idet de fleste, udover en geografisk
angivelse, anfører et latinsk artsnavn.
Hvor samlingen i øvrigt stammer fra,
og hvorledes den er kommet Nedergaard i hænde, vides dog desværre
ikke, og det er derfor kun ved at granske materialet og særlig etiketterne,
at samlingens nærmere oprindelse
eventuelt kan spores.
Samlingen omfatter i alt næsten
tusind eksemplarer og spænder over
ca. 400 arter, som endnu er forholdsvis intakte. Visse billefamilier er forholdsvis pænt repræsenteret, fx torbister, vandkalve, stumpbiller, smældere og bladbiller, mens andre familier
er relativt dårligt repræsenteret, det
gælder bl.a. løbebiller, træbukke og
snudebiller. Det skyldes antagelig, at
der mangler visse afsnit af den oprindelige samling. De ret fåtallige træbukke har i øvrigt anderledes og nyere etiketter end samlingens øvrige
materiale, hvilket tyder på, at der på
et tidspunkt er foretaget en revision
af i hvert fald denne familie.
Den geografiske angivelse på
langt de fleste etiketter i samlingen er
Selandia (Sjælland). Der er tillige
enkelte etiketter, som anfører Dania,
Holsatia, Jutlandia samt Havniæ
(Danmark, Holsten, Jylland og København), hvilket understreger, at materialet hovedsagelig er dansk. En del
udenlandske eksemplarer foreligger
dog også, med fundangivelser som
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Germania, Galliæ, Europa Australis,
America, Africa, Guinea, India, Sumatra og Tranquebar.
Desværre er samtlige etiketter
uden nogen som helst datering. At de
geografiske navne, samt alle øvrige
notater, er anført på latin, tyder dog
stærkt på, at de senest er forfattet i
begyndelsen af 1800-tallet. Den anvendte nomenklatur er af tilsvarende
alder, idet de mest moderne arts- og
slægtsnavne, som anføres på etiketterne, er Fabricius (1801) og Paykull
(1811).
Desværre gives der også kun meget få personlige oplysninger på etiketterne. Enkelte er der dog, som i
det følgende er relateret til dansk entomologis historie (Gosch 1898-1905,
Henriksen 1921-1937). Ni etiketter
anfører således ded. Jacobsen, og det
er nærliggende at antage, at der her
er tale om pastor Jacob Jacobsen
(1786-1848), som virkede ved Magleby
og siden Gjedsted på Sjælland. Fem
etiketter anfører ded. Hornbek, antagelig doktor Hans B. Hornbech (18001870), som i mange år var udstationeret på De vestindiske Øer. Endelig
1

anfører en enkelt etiket ded. Prof.
Colsmann, givetvis professor Johannes Colsmann (1771-1830), som ejede
en større palæarktisk insektsamling.
Alle øvrige etiketter er uden samlernavn, men den ensartede håndskrift
på langt de fleste, inklusive de netop
nævnte, tilhører givetvis en og samme
person, som antagelig har forfattet
dem over en årrække, idet en del etiketter har specificerede fundoplysninger, som må være noteret i forbindelse
med de enkelte fund.
Det er nærliggende at antage, at
materialet primært kan være pastor
Jacobsens. Det vides, at han byttede
sjældnere arter med professor
Colsmann, og at han i 1839 indleverede en del insekter til det Kongelige
Museum i København, men hvor hans
samling i øvrigt er blevet af, vides
ikke (Henriksen 1921-1937: 171).
Muligvis står der dog en anden person
bag grundmaterialet, og i givet fald
har Jacobsen kun leveret byttemateriale. Det er således foreløbig ikke muligt at afgøre, hvem der står bag hovedsamlingen.
De fleste danske insektsamlinger

2

1. Trehornet skarnbasse (Typhaeus
typhoeus),
etiketteret Jutlandia,
2. Månetorbist
(Copris lunaris),
etiketteret Selandia
(Foto: S. Tolsgaard)
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fra Linnéperioden i slutningen af
1700-tallet er i dag gået tabt. Det
gælder bl.a. Morten Th. Brünnichs og
Otto F. Müllers samlinger, som indeholdt værdifulde danske typedyr.
Også de fleste danske insektsamlinger
fra begyndelsen af 1800-tallet er gået
tabt. Det skyldes ikke mindst, at det
Kongelige Museum i 1800-tallets første årtier kom i en stadig ringere forfatning. Især under inspektør H. H.
Beck gik samlingerne i forfald, og da
den unge J. S. Schiødte i 1842 blev
ansat som underinspektør, var han
dybt fortvivlet over, hvor lidt der på
dette tidspunkt stod til at redde
(Gosch 1898-1905, Bd. I: 237 ff.)
Et par undtagelser gives dog. J. C.
Fabricius´ (1745-1808) uvurderlige
samling, med tusindvis af typedyr,
står forholdsvis intakt på Statens Naturhistoriske Museum i København.
Det skyldes paradoksalt nok, at Fabricius i sine senere år forlod København
grundet de ringe forhold. Han bosatte
sig i Kiel, og hovedparten af hans
samling overgik hertil. I 1960 blev
samlingen tilbageført til København
som permanent lån (Zimsen, 1964).
Også Sehested & Tønder-Lunds fællessamling, som Fabricius ofte benyttede sig af, er bevaret i København,
idet grosserer Bernt Westermann
(1781-1868) frivilligt tilså netop denne
samling, for at den ikke skulle gå
tabt. Westermanns egen store insektsamling er ligeledes bevaret i København.
Fælles for de netop nævnte samlinger er dog, at de kun omfatter ganske få danske insekter. De består
hovedsagelig af udenlandsk materiale,
mens datidens samlinger af danske
insekter stort set må anses for tabt.

Den samling, der er dukket op på Naturhistorisk Museum i Århus, er derfor ret enestående, idet den for mange
billearters vedkommende omfatter
nogle af de ældste danske eksemplarer, som findes.
Bemærkelsesværdig er bl.a. en
række sjællandske Månetorbister
(Copris lunaris), en art som nu regnes
for forsvundet her i landet. Også en
Trehornet skarnbasse (Typhaeus
typhoeus) fundet i Jylland – i øvrigt
tidligst meldt af C. Schade på Mors i
1801 – er interessant. Mon ikke samlingens ejer har byttet sig til dette
enlige eksemplar? De ret få udenlandske biller i samlingen har som
nævnt vidt forskellig geografisk oprindelse, hvilket ligeledes må tolkes derhen, at ejeren har byttet sig til dem.
Nedergaard havde bl.a. tilknytning til Aarhus Katedralskole, og en
forklaring på den primært sjællandske samlings opdukken i Århus kan
være, at katedralskolen under sin
etablering midt i 1800-tallet faktisk
fik skænket en insektsamling til skolebrug, en samling som nu er væk.
Kan det mon være denne samling,
som Nedergaard har villet redde fra
tilintetgørelse? Det er en hypotese,
som muligvis kan efterspores nærmere, men som desværre ikke har kunnet afgøres endnu.



Litteratur:
Gosch, C. C. A., 1898-1905: Jørgen Christian Schiødte. Bd. 1-3. – Gyldendal, København
Henriksen, K. L., 1921-1937: Oversigt
over Dansk Entomologis Historie. – Entomologiske Meddelelser. Bd. 15.
Zimsen, Ella, 1964: The type material of
I. C. Fabricius. – Munksgård, København.
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Kort over Thy Nationalpark
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Thy
Nationalpark
Miljøministeren har
sat navn på den
første nationalpark i
Danmark
Af Jan Boe Runge

F

redag den 29. juni 2007 kunne
det i de fleste af landets aviser
læses, at Danmark havde fået sin første nationalpark.

Det vestlige Thy var af Miljøminister Connie Hedegaard udvalgt som
nationalpark.
I en pressemeddelelse fra Miljøministeriet (1) samme dag blev det
bl.a. oplyst, at miljøministeren havde
sat sit navn på den første nationalpark i Danmark og at valget var faldet på Thy. De forskellige forligspartier i folketinget, på nær et parti, stod
bag nationalparkloven og var enige
om straks at igangsætte proceduren
for oprettelse af en nationalpark i et
område syd for Hanstholm i Thisted
Kommune. Der stod videre at forligspartierne desuden anerkender, at
Skjern Å, Mols Bjerge, Kongernes
Nordsjælland og Vadehavet med Marsken er områder, der på grund af deres natur- og landskabsmæssige kvaliteter alle er ”særligt oplagte kandidater” som nationalparker. Der var

Motiv fra Tvorup Klitplantage, d. 28.08.2007
(Foto: J. Boe Runge)
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Hvad er en
nationalpark?
Et vanskeligt spørgsmål, da der er
mange meninger og interesser der
spiller ind.
I dag burde det være ligetil
nu da Folketinget har vedtaget
loven om nationalparker
(24.05.2007) (6). Med den som
grundlag har Skov og Naturstyrelsen på deres hjemmeside (7)
defineret en nationalpark. Der
oplyses ”at en dansk nationalpark
skal være et større velafgrænset
område, hvor naturen og andre
værdier skal styrkes og udvikles
gennem en samlet planlægning
baseret på frivillighed og lokal
indflydelse”. Samt at der ”skal
ske en styrkelse af naturen, de
kulturhistoriske værdier og muligheden for friluftsliv og naturoplevelser.
Hovedformålet er at
styrke naturen
f.eks. ved at skabe større sammenhængende naturområder.
Udviklingen vil ske over en lang
årrække på 20-30 år eller mere”.
Der fortsættes med hvordan man
definerer en nationalpark: den
skal indeholde noget af den mest
unikke og særprægede danske
natur – og det kan være både til
lands og til vands. Nationalparken bliver skabt i et tæt samspil
mellem parkens bestyrelse, Miljøministeriet, kommuner, lokalsam-
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fundet og organisationer”. Formålet med oprettelsen af nationalparker er, at de skal være med til at
udvikle, sikre og bevare enestående dansk natur, landskaber og
kulturhistoriske værdier, og at de
samtidig vil kunne medvirke til at
styrke den lokale, erhvervsmæssige udvikling, f.eks. i form af øget
turisme. Det er samtidig meningen, at nationalparkerne under ét
skal rumme alle de vigtigste danske naturtyper. Skove og vores
åbne kulturlandskab med dyrkede
marker, græsarealer og levende
hegn vil også indgå sammen med
landsbyer og mindre bysamfund.
En nationalpark kan omfatte både
land, fjorde og arealer på havet.
Der oplyses også at nationalparker ikke er det samme som
naturparker
selv om disse har mange lighedspunkter da de rummer store natur- og kulturhistoriske værdier.
Der er dog den væsentlige forskel,
at nationalparker er nationale
områder. De skal rumme natur og
landskaber af national interesse,
de er oprettet ved lovgivning og
modtager statslig finansiering.
Naturparker er derimod oprettet
på lokal eller regionalt initiativ og
modtager ikke direkte statslige
midler.



Motiv fra Agger Tange, d. 28.08.2007 (Foto: J. Boe Runge)

enighed om at proceduren for de næste nationalparker sættes i gang i
løbet af i år.

Motiv med forkrøblede løvtræer i
Tvorup Klitplantage, d. 28.08.2007
(Foto: J. Boe Runge)

Thy Nationalpark
er beliggende på et område der udgør
24.370 ha, et efter danske forhold meget stort areal. Staten ejer 18.000 ha
heraf, hvilket er 75 % af det totale
areal. Hele nationalparken strækker
sig fra Hanstholm i nord til færgelejet
på Agger Tange ved Thyborøn Kanal i
syd, en strækning på ca. 51km. Nationalparken breder sig i øst, vest retningen fra strandlinjen mod vest og i
varierende afstand ind i landet, fra få
km til ca. 10 km.
Hanstholm Reservatet
der er beliggende syd for Hanstholm,
udgør den nordlige del af nationalparken. Reservatet strækker sig således
fra Hanstholm i nord og helt ned til
Klitmøller og omfatter 4.000 ha og er
landets største af sin art. Området er
som nævnt udlagt som reservat, hvilket hindrer færdsel i dele af området,
hele året. Reservatet er kendt blandt
entomologer som en meget interessant
lokalitet. Her har man i tidligere tid
foretaget ekskursioner og fået registreret mange sjældne og interessante
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Indsamling
af insekter
Et af de mest interessante spørgsmål for entomologen er om der er
begrænsninger eller endog forbud
mod indsamling af insekter i en
nationalpark? -Et vanskelig
spørgsmål at få svar på, lader det
til! Efter en granskning af et utal
af hjemmesider på nettet må der
konstateres at en nationalpark er
som et hvilket som helst stykke
anden dansk natur. Er der her
regler for indsamling af insekter
skal disse følges. Herunder selvfølgelige også lovgivning, ordninger mv. vedrørende indsamling af
såvel frivillige - som offentlige
fredede insekter.
Skov og Naturstyrelsens har
på sin hjemmeside ”Spørgsmål og
svar – for naturgæster” (8) givet
svar på en række spørgsmål om
ophold og færdsel i naturparker
bl.a. ”hvilke regler gælder for
færdsel i en nationalpark? Der
gælder de samme regler for færdsel i naturen i nationalparker som
for færdsel i den natur, der ligger
uden for nationalparkerne. Der
er altså ingen forskel på, hvad
man må hvor.” Der fortsættes: ”
Uanset hvad, vil der dog altid
være særlige regler, der gælder

insekter, hvilket har givet området en
høj status indenfor disse kredse. I
dag er det et område hvor der er vanskeligt at komme og herved foretage
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lokalt – uanset om området ligger
i en nationalpark eller ej. Der kan
altså være tilfælde, hvor der er
visse begrænsninger for færdslen i
visse dele af en nationalpark.
Det kan være en god idé at
læse mere om de særlige forhold,
der gør sig gældende i den enkelte
park. I hver enkelt nationalpark
vil der også være skilte og informationer om, hvor du må færdes.”
I et efterfølgende afsnit om
”Hvad må jeg samle” og ”Hvad må
man tage med hjem fra skoven?”
oplyses: ”Hovedreglen for hvor du
må indsamle er imidlertid forskellige: I offentligt ejede skove må du
indsamle overalt i skoven, mens
du i private skove kun må tage det
med, du kan nå fra vej og sti. Bemærk at områdets ejer skal være
indforstået, før du evt. graver rødder op. Fredede planter må dog
aldrig graves op.” Der fortsættes
med regler om indsamling af grene, kviste og løv, herunder kogler,
mos og lav samt sten og sand ved
stranden. Indsamling af insekter
nævnes ikke men må henhøre under sidstnævnte og ikke under jagt
og fiskeri.



insekt-registrering på grund af forbudet mod adgang. Et forbud som kan
være udmærket, men også kan være
til hindring for at få ny viden om

Motiv fra Tvorup Klitplantage, heden møder
nåleskovsplantagen d. 28.08.2007 (Foto: J. Boe Runge)

hvordan insektfaunaen har udviklet
sig og ser ud i dag.
Nationalparken
grænser mod vest ud mod havet hvor
der er brede sandstrande, med hvide
klitter, længere inde finder man den
grå klit og grønsværklit, der efterfølges af klitheder med fugtige klitlavninger og våde dværgbuskesamfund.
Der er klitheder med næringsfattige
søer, kalkrige søer og vandhuller som
overgang til klitplantager.
Plantagerne, der er menneskeskabte, er fra første del af sidste århundrede og består hovedsagelig af
forskellige fyrrearter, hovedsagelig
bjergfyr. Mod øst består plantagerne
mest af mere eller mindre forkrøblede
løvskove samt gran-plantager.
I området ligger bl.a. to store søer,

Vandet Sø og Nors Sø, begge er nogle
af landets reneste.
I store dele af nationalparken er
der mellem naturområderne mindre
ekstensive landbrugsarealer.
Naturgruppen
I forbindelse med undersøgelse og
vurdering af nationalparkområdet har
der været dannet en naturgruppe.
Denne har efter et grundigt arbejde
udfærdiget en rapport om hvorledes
nationalparken ønskes udformet, nu
og ud i fremtiden.
”Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy - Afrapportering Naturgruppen” (2) er titlen på rapporten over
undersøgelsesprojektet. Forsøgsperioden var afsat således at projektet
skulle være afsluttet 1. juli 2005, iflg.
Skov og Naturstyrelsen (3), hvilket
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også skete. Selv projektet er gennemført i et samarbejde mellem Hanstholm, Thisted og Sydthy kommuner,
Viborg Amt, Thy Statsskovdistrikt og
en række foreninger, organisationer
og frivillige borgere i Thy. I en skrivelse (4) til Borgmester Erik Hove
Olesen, Thisted, fra Miljøminister
Conni Hedegaard (29.06.07) fremgår,
at hun forventer at der af ministeriet
udarbejdes et forslag til nationalpark
der bygger på den omtalte rapport.
Ved gennemlæsning af rapporten
må det siges, at den er grundig og
positiv. Der er taget godt hensyn til
pleje og beskyttelse af naturen, der er
næsten ikke det emne, der ikke er
vendt eller drejet. Og dog! I afsnittet
”Adfærdsregulerende foranstaltninger” gøres der en stor dyd ud af, at der
skal betales for at betræde nationalparken. Det må da bero på en fejltagelse at man skal til at betale for at
betræde vor natur, noget vi ellers kun
ser i det store udland. Forfatteren til
dette afsnit må dog have bemærket, at
vi betaler skat i dette land, eller skal
nationalparken kun etableres for turismen med legeland og lignende som
den dybere tanke?
Insektundersøgelser
I ovennævnte rapport omtales en undersøgelse af insektfaunaen, baseret
på en ”Liste over sjældne insekter i en
eventuel Nationalpark Thy” (5), der er
kun nævnt meget få arter og da kun
inden for få grupper: Guldsmede, svirrefluer og tæger. De to største grupper sommerfugle og biller er overhovedet ikke nævnt. Der skal bemærkes
at en liste med navne på sjældne insekter ikke kun er for at registrere
disse insekter. Insekter kan i mange

18

tilfælde være gode indikatorer for
hvorledes naturens tilstand er og
hvorledes den skal plejes. De giver
også et fingerpeg i hvilken retning
naturen er ved at gå. Der er mange
nye arter der kommer til i disse tider,
ligeså er der arter der forsvinder fra
vor natur.



Litteratur og links:
(1) Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: http://www.mim.dk/Nyheder/
Pressemeddelelser/
Nationalparker_290607.htm
(2) Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy - Afrapportering Naturgruppen: http://www.sns.dk/thy/
nationalpark/Om_pilotprojektet/
Rapporter_arbejdsgrupper/Naturen/
Natur_endelig_rapport.pdf
(3) Skov og Naturstyrelsen: http://
www.sns.dk/thy/nationalpark/
(4) Skrivelse fra Miljøminister Conni
Hedegaard: http://www.skovognatur.dk/
NR/rdonlyres/F4FC599C-1E01-49869F39-2272368507EE/45805/
BrevThistedKommune.PDF
(5) Nationalpark Thy: http://
www.sns.dk/thy/nationalpark/
Om_pilotprojektet/Status_pdf/
midtvejsbilag8.pdf
(6) Lov om nationalparker (LOV nr.
533 af 06/06/2007) https://
www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=13117
(7) Skov og Naturstyrelsen: http://
www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/
Nationalparker/Om/faq/
(8) Skov og Naturstyrelsen: http://
www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/
Nationalparker/Om/faq/FAQgaest.htm

EntoConsultprojekter
På falderebet har
Storstrøms Amt
betænkt insekterne
Af Kristian Arevad

I

en årrække, som sluttede med
udgangen af 2006, har amterne
spillet en afgørende rolle i naturforvaltningen her i landet, mange steder
med bemærkelsesværdigt gode resultater set fra et entomologisk synspunkt. Storstrøms Amt har således

grebet sagen ganske rationelt an ved
at få udgivet regionale rødlister for
dyr og planter, som må anses for at
kræve særlige hensyn, hvis man ønsker, de fortsat skal kunne findes i
området.
Tre af disse, der omhandler insekter, er udarbejdet på konsulentbasis af
EntoConsult, som har formået at få en
række specialister til at medvirke.
Den første, Rødlistede insekter i det
åbne land, blev udgivet i år 2000 og er
omtalt af Palle Jørum i Bladloppen
Nr. 20 fra oktober 2002.
De to senere rapporter, som er
emnet her, er ’Rødlistede ferskvandsdyr i Storstrøms Amt 2005’ og
’Rødlistede skovinsekter i Storstrøms
Amt 2006’.
Den sidste blev færdig så sent, at
den først blev udsendt af Statens Miljøcenter i Nykøbing F, efter at dette
har overtaget den lokale naturovervågning efter amtets nedlæggelse.

Nyre-træsaftsvirreflue
(Brachyopa scutellaris)
Meget sjælden, ud over
fundene fra
Storstrøms Amt
kendes der i alt kun 6
danske eksemplarer.
Illustration fra
rapporten om
skovinsekter.
(Tegning: Kåre Fog)
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Torntæge (Picromerus bidens)
Forekomst i
Storstrøms Amt, 3 nye
lokaliteter. Bevaring: det er
vigtigt at være
opmærksom på
tilbageværende populationer
og beskytte de naturlige
plantesamfund på
sådanne steder.
Illustration fra rapporten
om skovinsekter.
(Tegning: Kåre Fog)

Rapporten om ferskvandsdyrene
omfatter fisk, krebsdyr og et par orme
og bløddyr, men insekterne fylder
langt det meste. Den er hovedsagelig
baseret på den nationale Rødliste
1997 og do. Gulliste 1997 og indledes
med en artsliste, der medtager arter
fra disse lister, som er registreret fra
amtet. For hver art citeres beskyttelsesstatus fra de nationale lister fra
1997 og, hvor den findes, også fra vurderingen efter IUCN-systemet fra
2005. Hertil føjes så den beskyttelsesstatus, som skønnes relevant for amtet, og den afviger ofte fra den nationale. Eksempelvis er kærvandtræderen, som er i kategori V (sårbar), her
lokalt vurderet til E (akut truet). Der
optræder ganske mange arter i listen,
som nu synes forsvundne fra amtet
eller fra landet i det hele taget, men
som det er svært helt at opgive håbet
om at gense.
Herefter følger en gennemgang af
de repræsenterede insektgrupper.
For hver gruppe indledes med en al-
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mindelig beskrivelse af livscyklus,
levevis og henvisning til gængs litteratur. Der gives så for hver art en ganske grundig tekst, delt op i punkterne
udseende (naturligvis sjældent rækkende til sikker bestemmelse), biotopkrav og levevis, forekomst i Storstrøms Amt (ledsaget af et prikkort),
forekomst i det øvrige Danmark ( rimeligt kortfattet), trusler (ret ensartede for ferskvandsdyr, hvor dræning,
tilgroning og eutrofiering ofte må hales frem) samt bevaring (hvad man
burde gøre mod nævnte trusler).
Gruppen af døgnfluer er behandlet
af Frank Jensen. Den omfatter 8 arter, hvoraf de 6 har kæmpet eller stadig kæmper for at overleve imod forurening og regulering af Suså-systemet.
Slørvinger og kvægmyg, også ved
Frank Jensen, er hver repræsenteret
af 3 arter, der også er afhængige af
rene vandløb.
Af guldsmede har Ole Fogh Nielsen medtaget 13 arter. Blandt dem
den fredede, men akut truede stor

kærguldsmed, der synes at have en
chance i Borremose på Falster. Flere
af de andre har nok en usikker stilling i området.
Billerne er overladt til Jan Pedersen. Den indledende liste omfatter
hele 93 arter, men så er også sivbukke
og andre noget amfibiske væsner taget med. Et udvalg på 20 af de mest
markante arter har fået den nævnte
grundige omtale, mens resten er behandlet mere summarisk. Blandt
vandkalvene er vore 2 på landsplan
fredede arter, lys skivevandkalv og
bred vandkalv. Der er ingen helt nye
fund af dem i amtet, men egnede levesteder bør plejes og overvåges. Helt
specifik for amtet er Holmegårds damvandkalv, der her i landet kun kendes
fra Holmegårds Mose og som anses for
akut truet på verdensplan. Så her
ligger et ansvar. Arten stor vandkær,
nok vor mest imponerende vandbille,
som synes næsten forsvundet fra resten af landet, har endnu gode bestande i amtet, men der påpeges behov for
overvågning og pleje af dens kendte
vandhuller.
Vårfluerne har Peter Wiberg- Larsen taget sig af. 8 arter knyttet til
vandløb og 13 til søer og vandhuller er
grundigt omtalt. Her er det igen
Suså-systemet og Holmegårds Mose,
der er i særklasse som levesteder med
en fremtid, hvis de evidente trusler
imødegås.
Vandtægerne ved Jakob Damgaard kan mønstre 15 arter, idet nogle semiakvatiske også er taget med.
De fleste arter er fundet så sporadisk,
at fortsat eftersøgning må være ønskelig. En markant forekomst er dybvandstægen i nedre Suså.
I et særligt afsnit er bemærknin-

gerne om bevarelse samlet i en handlingsplan, der omfatter gode hensigter, men også helt konkrete planer om
rydninger og reguleringer på navngivne lokaliteter. Særlig opmærksomhed
er her rettet mod nogle af amtets naturperler som Holmegårds Mose og
Horreby Lyng. I handlingsplanen
indgår også overvågning af truede
bestande, samarbejde med lodsejere
og fortsat kortlægning af arternes

Snudebille (Platyrhinus resinosus)
Arten er i hele Danmark i stærk
tilbagegang. De største trusler mod
arten er formodentlig
manglende yngletræer.
Illustration fra rapporten om
skovinsekter.
(Tegning: Kåre Fog)
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forekomst. Til det sidste modtager
man gerne oplysninger fra folk, der
færdes i naturen. Denne interesse for
registrering er fra 2007 videreført af
Statens Miljøcenter i Nykøbing F.
Sluttelig indeholder rapporten en
liste over særligt værdifulde vandløbslokaliteter i Storstrøms Amt.
Rapporten om skovinsekterne
bygger ligesom de foregående på den
nationale Rødliste og do. Gulliste fra
1997 og har status efter de nye IUCNkriterier med i tabelform for sommerfugle og svirrefluer.
I et indledende afsnit behandler
Palle Jørum insekternes rolle i skoven
og de trusler, der generelt er mod dette mangfoldige liv.
Her som i den førnævnte rapport
præsenteres i listeform en række arter fra de nationale lister, som vides
at være fundet i amtet, også her tildelt en lokal beskyttelsesstatus, som
kan være en stramning i forhold til
landet som helhed. Rødlisten omfatter
7 tægearter, 69 biller, 44 sommerfugle og 26 svirrefluer. Som noget nyt for
denne rapport gives også en gulliste
(de også opmærksomhedskrævende
arter) omfattende 3 tæger, 1 bille, 6
sommerfugle og 2 svirrefluer.

Teksten om de enkelte grupper og
arter er disponeret på samme måde
som for ferskvandsdyrene. Først almindeligt om grupperne og derefter
for hver art udseende, biotopkrav og
levevis, forekomst i amtet, forekomst i
det øvrige Danmark, trusler og bevaring.
Søren Tolsgaard, som har taget
sig af tægerne, er gået lidt videre end
den nationale rødliste ved at inddrage
nogle barktæger. Disse er knyttet til
død bark og træsvampe og derfor sårbare over for traditionel skovdrift.
De mange billearter er også her
behandlet af Jan Pedersen, som har
fået plads til beskrivelse efter ovenstående plan af 25 markante arter,
mens 42 får en mere kortfattet omtale. Langt de fleste af de nævnte biller
er afhængige af gamle træer med døde
partier eller hulheder, og truslerne er
følgelig, at sådanne fjernes eller overskygges. Det drejer sig bl. a. om
navnkundige arter som den fredede
eremit, grøn pragttorbist, jættesmælder og pragtsmælder.
Af dagsommerfuglene, som er Per
Stadel Nielsens område, har 5 arter
fået den grundige omtale som ovenfor
nævnt. Det er alle arter, der begunstiges af lysninger eller lysåbne partier i

Vårflue (Haganella clathrata) Kun kendt fra 1 lokalitet i Storstrøms Amt.
Arten er truet af vandstandssænkninger og tilgroning af moserne.
Illustration fra rapporten om ferskvandsdyr. (Tegning: Kåre Fog)
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skovene, og nogle af dem, som kejserkåbe, sortplettet bredpande og hvid
admiral har måske her bedre muligheder for at overleve end i det øvrige
land. Sagnagtige arter fra de sydlige
øer, som poppelsommerfugl og mnemosyne er klassificerede som forsvundne.
Natsommerfuglene ved Jørn Bittcher er repræsenteret ved 17 arter i
den udførligt omtalte kategori og 23
arter i den kortfattede. Udbredelsen
af natsommerfuglene synes at være
ret velkendt i amtet takket være flittig brug af lokkemetoder. De fremtræder ikke som særligt truede af
menneskelige aktiviteter, hvis blot
skovene bevares i lysåben tilstand.
I afsnittet om svirrefluer har Rune Bygebjerg gennemført grundig omtale for alle de 28 udvalgte arter. En
stor del af disse lever som larver i
henfaldende træ, så i forslagene til
bevaring støttes billeeksperten i ønsket om at beholde nogle gamle og
døde træer i skovene.
I et appendix har billerne fået
særlig opmærksomhed, idet samtlige
skovlevende, rødlistede og gullistede
arter, som var kendt i 2006 i Storstrøms Amt er oplistede med aktuel
regional status samt national status
af 1997. Af disse i alt 343 arter er
hele 19 først påvist i amtet efter 1997
og fundet værdige til regional klassificering. I modsætning til de to foregående rapporter indeholder den om
skovinsekterne ikke et afsnit kaldet
handlingsplaner, ifølge indledningen i
erkendelse af, at amtets rolle i skovene er udspillet fra 2007, hvorefter
beskyttelse og forvaltning af skoven
som naturtype varetages af Skov- og
Naturstyrelsen.

Rapporten munder dog ud i en
række ”anbefalinger” for, hvad der
helt konkret kan gøres for nogle insektarter, der skønnes at have særlig behov for en forvaltningsmæssig indsats.
Det kan være eftersøgning på angivne
eller potentielle lokaliteter eller konkrete tiltag som fx bevaring af hule
træer. Desuden gives en oversigt over
de særligt værdifulde ”insektskove” i
amtet.
Begge de her omtalte rapporter er
af Kåre Fog udstyret med et betydeligt
antal ualmindeligt levende tegninger
af nogle af de omtalte insekter.
Efter strukturreformen
fra januar 2007
med den deraf følgende opdeling af
naturforvaltningen mellem stat og
kommuner og spredningen af den faglige kompetence, som var opbygget i
amterne, er det svært at vide, hvad
der fremover kan gøres for at bevare
det insektliv, vi er optaget af. Men for
disse vore i entomologisk henseende så
rige sydøstlige egne, der engang var
Storstrøms Amt, foreligger der i hvert
fald et godt grundlag at bygge videre
på.


Litteratur og links:
Rødlistede ferskvandsdyr i Storstrøms
Amt 2005: Storstrøms Amt. 186 sider.
Interesserede kan så længe oplag haves få
en rapport gratis tilsendt ved henvendelse
til E-mail: dahjo@nyk.mim.dk
(ref. Torben Hviid).
Rødlistede skovinsekter i Storstrøms
Amt 2006: Statens Miljøcenter i Nykøbing
F. 147 sider. Interesserede kan så længe
oplag haves (få tilbage) få en rapport gratis
tilsendt ved henvendelse til E-mail:
tohvi@nyk.mim.dk (ref. Torben Hviid).
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Kortlægning
af dagsommerfugle i
Svanninge
Bjerge
Det vurderes at området har et meget stort
potentiale, og at der
må forventes introduktion af yderligere
og mere specialiserede arter, herunder
rødlistede arter
Af Michael Kavin
og
Lars Kruuse

B

ikuben Fonden har i 2006 erhvervet de to skovparter Knagelbjerg Skov og Stensgaard Skov i
bakkeområdet nord for Faaborg. De
to skovparter, der samlet kaldes
Svanninge Bjerge, omfatter et areal
på ca. 400 ha. Bikuben Fonden ønsker i Svanninge Bjerge området at
skabe en slags naturpark, hvor hensynet til naturværdier og friluftsliv prioriteres højt.

Området støder umiddelbart op til
Fyns Statsskovdistrikts arealer ved
Svanninge Bakker og Arresø. Også
Åge V. Jensens fonde har et mindre
areal tæt ved de oven for nævnte.
Begge skovparter
har været drevet som produktionsskov
med store indslag af nåletræer og pyntegrønt. Stensgaard Skov, der ligger
umiddelbart op til landevejen mellem
Odense og Faaborg der her skærer
gennem Svanninge Bakker, udgør en
meget bakket område, som bl.a. rummer Lerbjerg på 112 m, hvorfra der er
en storslået udsigt over Det sydfynske
Øhav. Stensgaard Skov har i modsætning til den østfor beliggende og lidt
lavere og mindre bakkede Knagelbjerg
Skov været udsat for massivt stormfald, hvorved store dele efter fjernelse
af de faldne træer og stød nu fremstår
lysåbent. Stensgaard Skov rummer
endvidere en række fattigkær, herunder Brillesøerne med aktiv hængesæk.
Der er lavet en naturforvaltningsplan for Stensgaard Skov, som vil
fremme etableringen af løvskov og
som vil fastholde meget betydelige
lysåbne arealer gennem græsning.
Som led i naturforvaltningsarbejdet
har Naturama for Bikuben Fonden
gennemført en grundregistrering af de
geologiske og geomorfologiske forhold
samt af indholdet af en række dyre- og
plantearter. Naturama har i den forbindelse kontaktet Fynske Entomologer med henblik på en kortlægning af
dagsommerfuglefaunaen, og forfatterne har efterfølgende gennemført denne kortlægning med særligt fokus på
Stensgaard Skov.
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Udsigt fra toppen af Lerbjerg (126 m) ud over Helnæs Bugt,. bemærk udsigtstårnet i Svanninge Bakker d. 23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)
Afrapporteringen skulle ske pr.
15. juni 2007, hvilket har indebåret,
at kortlægningen ikke kunne omfatte
arter, der var fremme senere end primo juni.
Kortlægningen
tog udgangspunkt i en potentialevurdering baseret dels på kendskabet til
faunaindholdet i nærområdet
(Svanninge Bakker og Gåsebjerg
Sand) i særdeleshed og det fynske
område i almindelighed, og dels på en
vurdering af habitater og nicher i det
aktuelle undersøgelsesområde.
På baggrund af
opgaveafgrænsningen omfattede
opgaveløsningen mere konkret
følgende komponenter:
• Desk research: Indhentning af
fundoplysninger fra det aktuelle
undersøgelsesområde og det umiddelbare nærområde (Svanninge Bak-
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ker, Gåsebjerg Sand). Opstilling af
potentiel artsliste på baggrund af
præliminær vurdering af habitater
og nicher i undersøgelsesområdet
(baseret på det af Naturama fremsendte materiale om området).
• Besigtigelse af undersøgelsesområdet med henblik på kvalificering af
præliminær vurdering af habitater
mv. og målretning af efterfølgende
feltregistrering.
• Feltregistreringer i perioden april
– primo juni 2007.
• Afrapportering.
Desk research og besigtigelse
Den konkrete viden om dagsommerfuglefaunaen i undersøgelsesområdet
var meget begrænset. Dette skyldes
antageligt områdets hidtidige karakter som primært en nåletræsdomineret produktionsskov.
Der har dog været tale om specifik
eftersøgning af Moseperlemorsommerfugl (Boloria aquilonaris) og Bøl-

Fra syd i retning mod Lerbjerg d. 23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)

leblåfugl (Plebejus optilete) på hængesækbiotopen Brillesøerne forud for og
efter nogle frivillige rydningstiltag i
1990’erne. Eftersøgningen var negativ.
Der har ikke været foretaget egentlige registreringer efter stormfaldene,
hvorfor der ikke er viden om, hvordan

dette har påvirket dagsommerfuglefaunaen i undersøgelsesområdet.
Stormfaldet har som nævnt betydet, at der er kommet mange lysåbne
arealer i undersøgelsesområdet. Hvilket i sommerfuglemæssig henseende på
sigt, jf. forvaltningsplanerne for områ-

Parti fra den centrale del af Stensgaard Skov
d. 23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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det, med den fælles geomorfologiske
baggrund vil bringe dette til at minde
meget om det statsejede område ved
Svanninge Bakker og Gåsebjerg Sand
området. Herudover rummer området
så en række fattigkær ligesom området vil komme til at indeholde store
arealer med løvskov / græsningsskov
med betydeligt islæt af eg.
På baggrund af diverse kilder
(Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle, de entomologiske foreningers årlig fundlister, egne og andre
entomologers oplysninger samt
’fugleognatur.dk’) er opstillet nedenstående liste over mulige arter i undersøgelsesområdet. Listen tager
udgangspunkt i oplysninger fra nærområdet (Svanninge Bakker og Gåsebjerg Sand) suppleret med mere gene-

rel viden om de fynske dagsommerfugles status og udvikling). Der er
alene anvendt oplysninger fra 1990 og
senere, og helt tilfældige artsfund er
udeladt.
Listen omfatter i alt 35 arter, svarende til omtrent halvdelen af de dagsommerfuglearter, der normalt yngler
i Danmark.
Feltregistreringerne
er gennemført i form af 6
registreringsture som følger:
•
•
•
•
•
•

15. april 2007
22. april 2007
27. april 2007
4. maj 2007
20. maj 2007
3. juni 2007

Okkergul pletvinge, Faaborg Golfbane, 03.06.2007 (Foto: M. Kavin)
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Det vurderes, at de afholdte registreringsture er afholdt med en
kadence, som har været i stand til at
opfange alle potentielle arter.
Ved den første besigtigelse
den 15. april 2007 konstateredes det,
at stort set alle lysåbne områder
ikke for indeværende rummer habitater, der kan understøtte mere end
blot et fåtal af de mest almindelige

arter. Hvad angår skovbiotoperne
forefindes der stort set kun i den
nordlige og i den sydvestlige/sydlige
del intakte habitater. En stor del af
området har karakter af buskhabitater – i vidt omfang gyvelkrat, som
vurderes at kunne understøtte en stor
bestand af Grøn busksommerfugl.
De registrerede arter
omfatter med enkelte undtagelser (se

Følgende 18 arter er blevet registreret i undersøgelsesperioden:
Dansk navn

Slægt

Art

Autor

Stor bredpande

Ochlodes

faunus

(Turati, 1905)

Aurora

Anthocharis

cardamines

(Linnaeus, 1758)

Stor kålsommerfugl

Pieris

brassicae

(Linnaeus, 1758)

Grønåret kålsommer-

Pieris

napi

(Linnaeus, 1758)

Citronsommerfugl

Gonepteryx

rhamni

(Linnaeus, 1758)

Lille ildfugl

Lycaena

phlaeas

(Linnaeus, 1761)

Grøn busksommerfugl

Callophrys

rubi

(Linnaeus, 1758)

Skovblåfugl

Celastrina

argiolus

(Linnaeus, 1758)

Almindelig Blåfugl

Polyommatus

icarus

(Rottemburg, 1775)

Admiral

Vanessa

atalanta

(Linnaeus, 1758)

Tidselsommerfugl

Vanessa

cardui

(Linnaeus, 1758)

Dagpåfugleøje

Inachis

io

(Linnaeus, 1758)

Nældens takvinge

Aglais

urticae

(Linnaeus, 1758)

Nældesommerfugl

Araschnia

levana

(Linnaeus, 1758)

Okkergul pletvinge

Melitaea

cinxia

(Linnaeus, 1758)

Sørgekåbe

Nymphalis

antiopa

(Linnaeus, 1758)

Skovrandøje

Pararge

aegeria

(Linnaeus, 1758)

Okkergul randøje

Coenonympha

pamphilus

(Linnaeus, 1758)
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der må forventes introduktion af
yderligere og mere specialiserede
arter, herunder rødlistede arter.
Det skal bemærkes, at registreringen ikke er dækkende for det aktuelle artsindhold i området, idet
arter med et senere flyvetidspunkt
end ca. 1. juni 2007 selvsagt ikke har
kunnet indgå i registreringen. Det
må således forventes, at yderlige nogle få arter ville have kunnet registreres i 2007, således at artstallet kunne
nå 23 - 24 arter. Hvad angår de registrerede arter er der grund til nærmere kommentering af enkelte arter.

Grøn busksommerfugl
(Foto: L. Kruuse)

neden for) de arter, som man stort set
kan forvente at finde alle steder i det
fynske område. Det er altså arter,
der ikke stiller de store krav til deres
levested. Registreringen omfatter på
den anden side en meget stor del af
de dagsommerfuglearter, der er fremme og derfor mulige at registrere inden for undersøgelses-perioden. Det
generelle billede af undersøgelsesområdet er imidlertid, at det for indeværende ikke udgør en dagsommerfuglelokalitet af særlig stor betydning.
Det vurderes imidlertid at området
har et meget stort potentiale, og at
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Grøn busksommerfugl
må siges at være en karakterart for
området, hvor den er knyttet til gyvelbevoksningerne. Arten er som
helhed ret lokal i det fynske område,
men forekommer her (og i andre dele
af Svanninge Bakker området) talrigt. Arten kan også leve på andet
end gyvel, og vurderes ikke som sådan at være truet af ”bekæmpelse”
af Gyvel.
Okkergul pletvinge
er observeret i et enkelt eksemplar,
men uden for sit naturlige habitat.
Der er således tale om en strejfer fra
de nærtliggende populationer ved
Gåsebjerg Sand, Svanninge Bakker
og Faaborg Golfbane. Fundet viser,
at spredningspotentialet absolut er
til stede, og arten kunne gå en stor
fremtid i møde, såfremt det kan lykkes at skabe de for arten nødvendige
betingelser på overdrevsarealerne i
Svanninge Bjerge området. Arten er
samme med Sørgekåbe den eneste
rødlistede art, der er registreret i
området.

Sørgekåbe
er registreret i et enkelt eksemplar
ved Brillesøerne. Der vurderes at
være tale om et overvintret eksemplar, der repræsenterer ”de sidste
rester” af den store indflyvning af
arten fra øst i 2006. Tilsvarende
indflyvninger sker med års mellemrum, men sætter sig erfaringsmæssigt ikke igennem i form af nye levedygtige bestande. Arten kan måske
overleve 1-2 år på egnede lokaliteter
(som f.eks. ved Brillesøerne), men
kan altså ikke forventes på sigt at

udgøre en del af insektfaunaen i området.
Opmærksomhedspunkter og anbefalinger
Hovedkonklusionen er som, ovenfor
nævnt, at Stensgaard Skov området i
sin nuværende tilstand ikke udgør
nogen særlig værdifuld dagsommerfuglelokalitet. Til gengæld vurderer
vi, at området er af meget stor potentiel værdi, og at den i løbet af en kortere årrække vil kunne udvikle sig til
en meget værdifuld lokalitet.

Motiv fra en rydning i Svanninge Bjerge. Gamle trærødder og krat er ideelle
levesteder for mange dyr og insekter d. 23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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Vi vil i den forbindelse give følgende anbefalinger mv. til naturforvaltningsarbejdet:
• Det er generelt vigtigt at fremme
blomsterrige områder, der kan tjene som nektarplanter for imagines
(de ”voksne” sommerfugle).
• Af hensyn til hele gruppen af perlemorsommerfugle er det vigtigt såvel på overdrevsarealer, i skovmiljøer, langs bryn og veje, i lysninger
og skovmiljøer at fremme forekomster af viol-arter, som denne gruppes larver lever på.
• Det er herudover vigtigt på de lysåbne arealer at fremme forekomster af især følgende foderplanter
for larver:
• Lancetbladet vejbred
• Håret høgeurt
• Ærenpris-arter
• Ærteblomstrede (f.eks. Mussevikke, Kællingetand og Rund-

•

•

•

•

bælg)
• Potentil-arter
I forbindelse med skovmiljøer, bryn
etc. er planter som brombær, slåen
og caprifolie af stor potentiel betydning.
Etablering af brede skovveje/stier
med brede urterabatter, diverse og
urterige indre og ydre bryn og
skovlysninger vil være til gavn for
dagsommerfuglefaunaen (og insektfaunaen i øvrigt).
Et for stort græsningstryk er uforeneligt med tilstedeværelse af dagsommerfugle. Det er især et problem i dag, hvor luftbåret kvælstof
tilfører så meget næring til arealerne, at balancen mellem græsser og
urteflora forskydes til ugunst for
urtefloraen.
Rydning af opvækst i Brillesøerne
med fastholdelse af skov op til søen
mod øst.

Lille ildfugl, på Lerbjerg d. 23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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Supplerende vurdering af faunaindholdet i Knagelbjerg Skov
Registreringen af området har som
nævnt haft fokus på Stensgaard
Skov. Vi besøgte imidlertid Knagelbjerg Skov den 5. juni 2007, primært med henblik på at vurdere, om
en inddragelse af området i kortlægningen ville have ført til væsentlige
ændringer i forhold til listen over
registrerede arter for Stensgård
Skov. I forhold til Stensgård Skov er
Knagelbjerg Skov langt mere skovklædt, domineret af højstammet løvskov, tæt rødgranbevoksning og pyntegrøntplantager. Der er små ’oaser’
af skovsøer, enge/moser og lave nybeplantninger af nål og løv.
De lysåbne områder i Knagelbjerg Skov vurderes ikke inden for
kortlægningsperioden at kunne rumme arter, som ikke allerede er registreret fra Stensgård Skov. Hvad
angår skovbiotoperne kan det imidlertid ikke udelukkes, at en kortlægning af Knagelbjerg Skov med stor
sandsynlighed kunne have suppleret
listen med Det hvide C (Polygonia calbum) samt evt. med Rødlig perlemorsommerfugl (Clossiana euphrosyne). Hvad angår sidstnævnte er
sandsynligheden næppe så stor, men
der konstateredes ved besigtigelsen
forekomster af Violarter under omstændigheder, som måske kunne
understøtte en mindre population af
arten (omtrent tilsvarende lokaliteter kunne dog konstateres i Stensgård Skov, men uden at Rødlig perlemorsommerfugl kunne konstateres).
Om artsindholdet i området oplyser Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama, at der fra området i foråret
2007 er registreret følgende arter:

Admiral, Sørgekåbe, Dagpåfugleøje,
Stor kålsommerfugl, Citronsommerfugl og Tidselsommerfugl. Hertil
kan oplyses, at vi ved besigtigelsen
den 5. juni 2007 kunne supplere med
Nældens takvinge og Stor bredpande. Hvad angår opmærksomhedspunkter og anbefalinger for Knagelbjerg Skov henvises til det under
Stensgård Skov nævnte vedrørende
skovbiotoper (pindene 1-5). Særligt
bemærkes endvidere at der vurderes
at være et behov for at skabe bedre
lysåbne områder i tilknytning til
flere af søerne i området, herunder
ikke mindst ved den nordlige ende af
den større sø ved ”teglværket”.
Afrunding
At virksomheder og fonde tilknyttet
virksomheder investerer i naturområder er udtryk for en trend, som i
mange tilfælde har en del med imagepleje at gøre. Det er næppe det
sidste vi ser til denne type af initiativer, og det er en trend, som uanset
motivet er til gavn for naturen. Det
giver os også bedre muligheder for at
komme ud på steder, som vi måske
ellers ikke havde mulighed for at
komme. Så alt i alt er det en trend,
som vi bør være glade for.
Planerne for det konkrete område er lovende, og der er absolut gode
muligheder for, at området kan udvikle sig til et særdeles spændende
insektområde for såvel dagsommerfugle som andre insektgrupper. Det
bliver interessant at følge områdets
udvikling - ikke mindst når det gælder de omfattende bakkeoverdrev,
som vil blive et resultat af den planlagte naturforvaltning.
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X

Høslet kan være et godt alternativ til græsning, som her på en
skoveng, hvor engperlemorsommerfuglen Brenthis ino Rott.
lever, i Tibberup i det nordvestlige hjørne af Grib Skov.
(Foto: P. Stadel Nielsen)
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Græsning
som naturpleje og insektdiversitet

Af Hans Peter Ravn
og
Per Stadel Nielsen

på negative virkninger på insektpopulationer som følge af overgræsning, og
i den nys udkomne bog er en del af
disse eksempler taget med i en skematisk form. Da de mere detaljerede
beskrivelser kan have interesse for
andre, bringer vi her den fulde ordlyd
af dokumentet.
Den færdige publikation er som
overfor nævnt med Buttenschøn
(2007) som forfatter. Bogen har en
grundig gennemgang af græsning og
høslet som metoder til naturpleje og
kan stærkt anbefales.
Følgende personer har bidraget
med oplysninger om nedenstående
lokaliteter: Martin Bjerg, Rune Bygebjerg, Klaus Hermansen, Ole Karsholt, Hans Peter Ravn, Ebbe Vesterhede og Per Stadel, sammenskrevet af
Hans Peter Ravn og Per Stadel Nielsen.

om det sikkert er mange entomologer bekendt, har diskussionen
om græsning i forbindelse med naturpleje og problemer med deraf følgende
skader på populationer af sjældne
insekter, især sommerfugle, stået på i
mange år, og det kan til tider være
vanskeligt at få en passende moderat
græsning sat i værk.
I forbindelse med at forskningscenter Skov og Landskab ville udgive
en ny bog med titlen ”Græsning og
høslet i naturplejen” med Rita Merete
Buttenschøn som forfatter, var der en
oplagt lejlighed til at gøre opmærksom
på græsningsproblemerne i forhold til
insekterne.
EFU samlede en række eksempler

Ud fra en entomologisk
synsvinkel
foregår græsning som led i naturpleje
i Danmark ofte på en alt for unuanceret måde. Der synes at herske den
opfattelse hos mange naturforvaltere,
at jo hårdere græsningen er desto bedre, og derved bliver der ikke taget
højde for bevarelsen af den entomologiske diversitet. Tilsvarende har
mange entomologer fejlagtigt den opfattelse, at enhver form for afgræsning er skadelig, hvilket selvfølgelig
ikke er tilfældet.
Entomologisk set er der det særlige problem ved græsning, at mange
insekter er herbivore og derfor sårbare over for for hård afgræsning. Således lever larver og til dels pupper af
en lang række småsommerfugle og
andre insekter i blade (som bladmine-

Det er naturligvis
nødvendigt at pleje
de åbne naturtyper,
men det skal ske på
den rigtige måde

S
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Frøslev Mose mod vest, i retning af den dansk/tyske grænse
d. 14.06.2007 (Foto: J. Boe Runge)

rer), stængler eller blomster- og frugtstande af forskellige planter, inkl.
græsser. Sådanne arter især er sårbare over for et ensartet hårdt græsningstryk. Endvidere er mange insekter afhængige af tilstedeværelsen af
nektarplanter, der fungerer som fødekilde for de voksne insekter.
Modsat er mange insektarter også
sårbare overfor tilgroning, så hvis
sådanne arter skal tilgodeses, er det
nødvendigt med naturpleje.
Det er naturligvis nødvendigt at
pleje de åbne naturtyper i den danske
natur, ellers vil de ofte gro til og igen
blive til krat og skov. Imidlertid er
det et problem, at de lokaliteter hvor
der udføres naturpleje, er de få tilbageværende rester af enge og overdrev i
Danmark. Hvis der foretages en fejlagtig naturpleje, vil det kunne medføre irreversible skader på insektfaunaen, idet de skadede arter ofte ikke
findes i den umiddelbare nærhed og
derved kan genindvandre, hvis forhol-

36

dene bedres.
En stor undersøgelse af enge og
overdrev i Sverige, har påvist en klar
sammenhæng mellem græsningstryk,
lokalitetens størrelse, afstand til andre lignende lokaliteter og artsdiversiteten af sommerfugle. Ved hård afgræsning, vegetationshøjde under 15
cm eller manglende græsning, var
artsdiversiteten af dagsommerfugle og
køllesværmere lav, men højest ved
moderat græsning. Tilsvarende havde
store lokaliteter eller lokaliteter med
lignende områder i nærheden en større diversitet end små og / eller isolerede lokaliteter.
Når der udarbejdes planer for naturpleje på en lokalitet, er det nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at vurdere,
hvad man vil opnå og tilgodese, inden
plejen påbegyndes, dvs. så vidt muligt
indhente oplysninger om flora og fauna. Der kan være meget specielle naturtyper (fx rigkær) eller arter (fx sortplettet blåfugl) som man ønsker at

bevare, og så er det selvfølgelig vigtigt
at tage udgangspunkt i disse ved tilrettelægning af især fx græsning.
Andre steder kan man ønske sig en så
varieret flora og fauna, som forholdene tillader.
Da mange insekter kan nøjes med
små lokaliteter, vil det ofte være optimalt, at skabe så mange forskellige
småbiotoper som muligt. Herved bliver der ikke bare grundlag for en stor
artsdiversitet af planter og dyr, men
det giver også arterne bedre mulighed
for at overleve variationer i vejret, fx
usædvanlig tørke eller nedbør.
Det er også klart, med de begrænsede økonomiske midler der er til rådighed for naturforvalterne, er naturpleje, hvori der indgår en stor del
menneskelig arbejdsindsats, ikke en
realistisk metode på længere sigt. Fx

kan høslet, kun benyttes som en forbigående målrettet indsats.
Derfor er græsning den mest realistiske metode ved naturpleje, men
græsningen skal afpasses efter lokalitetens fødemængde og efter at give
stedets bevaringsværdige planter og
insekter optimale betingelser. Græsningstrykket skal altså som regel
(løbende) afpasses således, at der skabes flest mulige småbiotoper og ikke
en ensartet og hårdt påvirket naturtype.
Som alternativ til en moderat
afgræsning, kan man benytte græsning i rotation. Lokaliteten opdeles i
mindre parceller, som hver især afgræsses et år, hvorefter dyrene flyttes
til næste parcel.
En anden mulighed er differentieret
pleje. I dette tilfælde deles området

Frøslev Mose mod øst, i retning af Beckmanns Plantage, en
del af Frøslev Plantage d. 14.06.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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op i parceller, som så plejes på forskellig måde. Fx kan nogle lokaliteter
have behov for græsning på visse dele
af området medens andre dele fx kun
bør behandles med nogle få gange
høslet.
Det skal nævnes her, at også et
forkert udført høslet kan medføre uoprettelige skader på visse insekter,
især de arter, som har hele deres udvikling på eller i de øverste dele.
Eksempler på naturpleje med
græsning, som har været skadelig
for sommerfugle
Svanninge Bakker
I Svanninge Bakker blev den sidste
lokalitet for sort ildfugl, Lycaena tityrus naturplejet i form af indhegning
og udsætning af et stort antal får.
Dette medførte i løbet af kort tid, et
par uger, at vegetationen blev gnavet
helt ned og arten forsvandt fra lokaliteten og dermed fra Danmark.

Hestebakken er en del af Svanninge
Bakker, her tages der særlige hensyn
til insekterne, indhegning mv. Der er
fundet mange sjældne arter, nogle der
ellers kun er fundet få andre steder.
d.23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)

Svanninge Bakker, tidligere var alt vegetation gnavet ned, i dag er samme
områder næsten totalt tilgroet med gyvel d. .23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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Sydvestpynten, Amager
På et ret lille areal, ca. 3x50 m langs
kysten forekom den meget lokale natsværmer kridtuglen, Photedes morrisii i stort antal. Arten har været fundet på stedet i mere end 40 år. Selvom arealet er fredet, blev det indhegnet og et større antal Herefordkreaturer udsat som led i Dragør
kommunes naturpleje. Planterne af
strandsvingel, som arten lever i, blev
græsset voldsomt ned, og de resterende plantedele blev for det meste dækket af kokasser. Kridtuglen er ikke
siden fundet på lokaliteten.

land, og det er påfaldende, at arten
netop forsvandt de samme år, som
afgræsningen fandt sted. Formodentlig er der sket det, at værtsmyren for
blåfuglen er blevet udryddet eller decimeret på grund af den voldsomt
ændrede vegetationssammensætning
og dermed mikroklima ved jordoverfladen, hvorved blåfuglens livsgrundlag forsvandt.

Frøslev Mose
Her iværksatte Sønderjyllands amt
naturpleje i 1991-92. Denne bestod i,
at man bortslog al vegetation med en
højde over ca. 15 cm uanset art, hvorefter arealet blev indhegnet og hårdt
afgræsset med får. På lokaliteten
fandtes den sidste sønderjyske population af hedepletvingen Ephydryas
aurinia, men efter etablering af den
hårde græsning, forsvandt arten.
Formodentlig er værtsplanten, djævelsbid, dels blevet afbidt og dels er
larvespindene blevet trådt og ædt i
stykker.

Jydelejet, Møn
Afgræsningen i Jydelejet har gennem
mange år været alt for hård, også her
er alle tidligere interessante sommerfuglearter væk, bortset fra arter der
lever på buske og træer. Der er meget
få småsommerfugle-arter, der er talrige nu om dage på denne dejlige lokalitet, og flere arter er helt forsvundet.
Vinterstanderne udgør leve- og opholdssted for mange småsommerfugle.
Der er næsten ingen vinterstandere
tilbage om efteråret af de forskellige
urter. Det skal dog medgives, at en
del af arterne forsvandt med Klintholm Gods’ dyrkning af dele af Jydelejet med mekanisk bearbejdning og
formodentlig tilsåning med græs og
kløver, samt den efterfølgende hårde
græsning med kreaturer.

Melby Overdrev
På overdrevet forsøgte man sig med
intensiv afgræsning med får for at
bekæmpe opvækst af birk og fyr. Til
det formål indhegnede man mindre
parceller og udsatte en flok får. Disse
afgræssede da også arealerne hårdt,
men undgik selvfølgelig birk og fyr,
medens de tog pil, lyng m.v. meget
voldsomt. På flere af disse arealer
fandtes sortplettet blåfugl, Maculinea
arion som det sidste sted i Nordsjæl-

Mandemarke Bakker
På trods af umiddelbar nærhed af
Høvblege, har græsningstrykket i de
tilstødende Mandemarke Bakker året
rundt været så hårdt, at hverken Maculinea arion, Zygaena purpuralis
eller nogen af de andre specielle småsommerfuglearter, der forekommer i
Høvblege, kan klare sig.
Vegetationen i bakkerne har da
også været meget hårdt nedgnavet og
kun i de korte perioder, hvor kreatu-
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rerne var væk, kom der et blomsterflor. Mandemarke Bakker er i sommerfuglehenseende helt uinteressant.
Dette område er så stort, at der er
rigelig plads til differentieret naturpleje fx enten et stærkt reduceret
græsningstryk eller græsning i rotation i mindre folde.
Ulvshale enge, øst
For at bekæmpe opvækst af tagrør og
elletræer på strandengene på den østlige side af Ulvshale, har man etableret en intensiv græsning med kreaturer.
Dette har medført, at alle de natsommerfugle, der lever i stænglerne af
tagrør er næsten forsvundet fra arealet, derimod trives elletræerne ganske
godt med den hårde græsning.

Motiv fra Jydelejet ved Møns
Klint. Afgræsningen har her igennem mange år været alt for hård,
vegetationen er i år noget mere
frodig pga. den megen regn.
d.23.09.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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Tibirke Bakker
Her er der de senere år foretaget naturpleje i form af meget intensiv afgræsning med får og heste i større
dele af bakkerne. I flere områder har
vegetationen været gnavet totalt ned.
Det er udokumenteret hvor megen
indflydelse de senere års afgræsning
har haft, men det er påfaldende at
den sjældne spinder, Lemonia dumi,
som i Tibirke Bakker har haft sin bedste population, ikke er set med sikkerhed i Bakkerne i adskillige år, hvorimod den i 70'erne var talrig. Arten
findes stadig på Melby Overdrev, så
det er næppe klimatiske årsager til
tilbagegangen. Flere partier er blevet
landskabeligt flotte efter fåregræsning, men der er ingen sommerfugle tilbage. Tidligere fandtes
foranderlig blåfugl Plebeius idas og
dukatsommerfugl Lycaena virgaureae
almindeligt i området.

Hillerød Overdrev v.
Nordisk Lejrskole
Tidligere (midt i 1990erne) var lokaliteten et meget fint overdrev med lyng
med store bestande af mange dagsommerfugle fx Boloria selene, Lycaena
hippothoe samt enkelte Pyrgus malvae, Erynnis tages, Lycaena virgaureae og Polyommatus amandus. Herefter blev der hegnet og græsset af 5
kvier i gennem et par år. Resultatet
blev en "golfbane" og ingen sommerfugle. Floraen der også var nogenlunde interessant findes vel stadig, men
kan ikke ses, da den er gnavet ned til
"golfbane"-højde.
Lodsbakke i Gribskov
Her forekom pyraliden Diasemia reticularis som det eneste sted i Danmark. Den forsvandt desværre efter
at man indhegnede området og udsatte ungkreaturer, hvorefter græsningstrykket blev for stort. Arten er ikke
fundet på lokaliteten eller som fastboende i Danmark siden.
Heatherhill, Nordøstsjælland
Siden naturpleje med fåregræsningen
begyndte, er antallet af dagsommerfuglearter formindsket og antallet af
individer det samme. Arterne Polyommatus semiargus, og Lycaena
hippothoe synes forsvundet medens
arterne Melitaea cinxia og Argynnis
aglaja har fået markant reducerede
bestande.
Rusland, Nordsjælland
På det hedelignende område ved Tegners Museum, har der gennem en
årrække været foretaget naturpleje
med græsning med får. Græsningen
er ret hård, og man finder i dag næ-

sten ingen dagsommerfugle på området. Af køllesværmere er kun pimpinellekøllesværmer Zygaena minos
tilbage. Derimod finder man arter af
dagsommerfugle og køllesværmere på
andre nærliggende lyngarealer, hvor
der ikke græsses.
Slipshavns området ved Nyborg
Her har græsningstrykket efter flere
entomologers vurdering været alt for
højt, hvilket kan være gået ud over
microsarten Coleophora hackmani,
der lever på nikkende limurt. En del
af de nikkende limurt inden for området har i øvrigt været frahegnet, men
nu er hegnet tilsyneladende fjernet,
og græsningen kan foregå ind over et
større limurtsområde. Dette kan være til skade for nellikeuglen Hadena
filigrama (såfremt denne art fortsat
er i området).
Timeglas Klint, Røsnæs
Her har fransk bredpande, Pyrgus
armoricanus en af sine sidste gode
lokaliteter. Græsningen med får sker
med alt for kraftigt græsningstryk.
Især i tørre perioder burde græsningstrykket lettes væsentligt. Registreringer siden 1993 har vist tilbagegangen.
Skiveren
Ved Tuenvej nær ved Skiveren var
der sidst i 1980’erne en god bestand af
hedepletvinge, Euphydryas aurinia på
en mindre mark med bevoksning af
værtsplanten djævelsbid. I en periode
først i 1990’erne blev der får udsat på
marken, og den blev græsset meget
hårdt ned. Bevoksningen af djævelsbid klarede sig – året efter var der
enkelte planter at se, og i dag i 2005
er der flere djævelsbid på marken,
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end der var tidligere. Hedepletvingen
forsvandt derimod, og arten er (så vidt
vides) slet ikke registreret i området
ved Skiveren siden 1992. Der er kun
7-8 km til Råbjerg Mose, hvor hedepletvingen fortsat forekommer, men
den har hidtil ikke været i stand til
igen at genindvandre og genetablere
sig på marken ved Skiveren.

Motiv fra Slipshavn området ved
Nyborg. Her har græsningstrykket
efter flere entomologers vurdering
været alt for højt, hvilket kan være
gået ud over microsarten
Coleophora hackmani, der lever på
nikkende limurt.
d. 03.08.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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Andre eksempler på
græsningens virkning på
sommerfuglepopulationer
Eng ved Ornedvej, Tibberup i
nordvest Gribskov
På engen forekommer både engperlemorsommerfuglen, Brenthis ino og
arter af køllesværmere. Traditionen
tro ville man bekæmpe opvækst af
græsarter med en indhegning og en
intensiv afgræsning med kreaturer,
men heldigvis var skovdistriktet og
Skovskolen opmærksom på, at B. ino
findes på engen. På grund af artens
biologi, den lægger æg på blade af
mjødurt hvor de overvintrer og larverne lever i foråret frem til primo juni
på mjødurten, ville en traditionel hård
afgræsning let medføre, at arten blev
udryddet på stedet. Pleje er de senere
år i stedet udført i form af høslet i
rotation og således, at de vigtigste
partier med værtsplanten skånes og
det kan konstateres, at B. ino klarer
sig godt. På en nærliggende, stor skoveng sker der en ret kraftig afgræsning, og på denne eng forekommer der
ingen dagsommerfugle.
Diget på Sydlolland
Her forekom pletvingen Melitaea cinxia som det sidste sted på Lolland og
Falster. Imidlertid har man gennem
en årrække slået digekronen meget

tæt med slagleklipper, svarende til en
intensiv fåregræsning. Afslåningen
har effektivt knust larvespindene af
M. cinxia som lever på vejbred fra juli
til maj næste år, og arten regnes nu
som uddød fra Lolland og Falster.

Høvblege Bakker på Møn - på
vej op på bakken ad tydelige
kridthjulspor. d. .07.06.2007
(Foto: J. Boe Runge)

Høvblege Bakker, Møn
Bakken var for 30 år siden kendt som
en af de bedste lokaliteter for småsommerfugle ("micros"). I mellemtiden er
der sket det, at dette lille område er
blevet den sidste danske lokalitet for
to iøjnefaldende sommerfuglearter,
sortplettet blåfugl Maculinea arion og
timian køllesværmeren Zygaena purpuralis. Lokaliteten (og de to nævnte
arter) var truet af den tilgroning, der
skete både i højden og tæt ved jordoverfladen. Livsbetingelserne for blåfuglen og dermed for dens værtsplan-

Høvblege Bakker på Møn - udsigt mod syd, ud over
Hjelm Bugt. d. 07.06.2007 (Foto: J. Boe Runge)
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Diget på Sydlolland. Digekronen slåes meget tæt med slagleklipper. Afslåningen har effektivt knust larvespindene af M. cinxia som lever på vejbred, arten
regnes nu som uddød fra Lolland og Falster.d. 07.06.2007 (Foto: J. Boe Runge)

ter timian og merian samt værtsmyren blev undersøgt indgående.
Konklusionen var klart, at naturpleje i form af en hård afgræsning,
som det ellers var foreslået, ville medføre udryddelse af blåfuglen og en
lang række sjældne småsommerfugle,
der som larver lever i stængler af forskellige stauder. En hård afgræsning,
som det praktiseres andre steder på
Klinten (Jydelejet), vil medføre så
voldsomme ændringer af forholdene
på lokaliteten, at både M. arion og en
del arter af småsommerfugle vil blive
udryddet. De plejeforanstaltninger,
som er iværksat for at bevare M.
arion, har vist sig gavnlige for begge
arter, og på denne lokalitet er det oplagt, at disse arter skal have prioritet.
Plejen består af rydning af træ- og
buskvegetation, manuel slåning og i
mindre områder vintergræsning. Tilgroningen var også til skade for de
specielle småsommerfugle, som forekommer (eller forekom) på Høvblege,
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men her vil en græsning være stærkt
skadelig, idet køerne spiser vinterstanderne, hvori sommerfuglenes larver eller pupper overvintrer. Nogle af
disse arter overlever på brakmarker i
området eller på (også for husdyr) utilgængelige skrænter ude på Klinten,
mens andre arter øjensynligt helt er
forsvundet fra Møn. Med den nuværende skånsomme pleje, har de fleste
af disse arter fået det bedre.


Litteratur og links:
Buttenschøn, R. M., 2007: Græsning og
høslæt i naturplejen. Miljøministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen og Center for
Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet, Hørsholm. 250 s. ill.
(kr. 299,- i trykt form).
Kan hentes på nettet:
http://www.sl.life.ku.dk/
Publikationer/Udgivelser/ RaadgivningsPublikationer/ Graesningsbogen.aspx?forside=true

EFU’s
Plenarmøde
2007
28. april: nogle af de
emner der blev behandlet på mødet i
Odense
Redaktionen

S

om flere gange tidligere har EFU
haft lejlighed til at afholde det
årlige plenarmøde på Tornbjerg Gymnasium i Odense, hvor der var lagt
lokaler til. Et ideelt sted at afholde
plenarmødet da det ligger centralt i
landet, med rimelig afstand for de
fleste deltagere.
Mødet blev afholdt den 28. april
2007.
Efter at de fremmødte deltagere
havde indfundet sig og havde fundet
en plads ved mødebordet bød EFU’s
formand Michael Kavin velkommen.
Der kunne konstateres at følgende
EFU medlemmer var fremmødt: Kristian Arevad, Rune Bygebjerg, Flemming Helsing, Palle Jørum, Michael
Kavin, Kristian Knudsen, Per Stadel
Nielsen, Jan Fischer Rasmussen, Jan
Boe Runge, Uffe Terndrup.
Efter velkomsten og uden for
dagsordenen oplyste Michael til gensidig orientering at Jens Meulengracht-

Madsen netop pludselig var død, ramt
af et hjertestop mens han var ude i
den natur han elskede. Han blev 67
år. Et stort tab for dansk naturhistorie i almindelighed, og også for entomologien. Jens blev for et par år siden
medlem af EFU.
Herefter blev den udsendte dagsorden godkendt. Michael Kavin blev
valgt til ordstyrer og Palle Jørum til
referent (i sekretærens fravær).
Referatet fra det sidste plenarmøde (28.04.06) blev godkendt uden bemærkninger.
Formandens orientering om
EFU’s virksomhed i 2006
Michael orienterede om de væsentligste sager i EFU i 2006, idet han henviste til den tidligere udsendte
”Årsberetning 2006” om DEF’s virksomhed.

EFU´s formand, Michael Kavin ved
at gøre klar til at byde velkommen
(Foto: J. Boe Runge)
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Nogle af de omtalte sager:
Et braklagt område i
Kvistgård i Nordsjælland
tilhørende Erling Krabbe. Per Stadel
og Palle Jørum havde leveret input
der støttede ejerens ønske om offentligt tilskud til at området fortsat kunne drives som en slags overdrev – Erling Krabbe havde udsået diverse
overdrevsplanter med det resultat, at
arealet var blevet et sandt eldorado
for sommerfugle. Ansøgningen blev
ikke imødekommet – men i anden
omgang gik SuperBest ind og bevilgede de nødvendige midler. Så
”overdrevet” er altså blevet sikret.
Bjørnkær Skov ved Biersted
Palle Jørum har besøgt skoven og leveret input i form af en kommenteret
bille-artsliste som, sammen med andre registreringer, skal indgå i en
argumentation for at få skoven sikret,
med tilskud til ejeren for at udlægge

skoven til urørt skov. Det er den lokale afdeling af DN, ved Martin Hesselsø, der - i samarbejde med ejeren –
har taget initiativ til at sikre skoven,
som har åbenlyse entomologiske værdier. Palle retter henvendelse til Martin Helsselsø for at høre om der er nyt
i sagen. (Følgende oplysninger efter
mødet: Martin Helsselsø har til Palle
oplyst følger: ”Til din orientering har
vi hjulpet lodsejeren med at ansøge
SNS om tilskud til tinglysning af
URØRT SKOV. Siden ansøgningen
blev sendt september, har vi deltaget i
en besigtigelse i februar med en ekspert (Peter Friis Møller) som var meget positiv. Derefter har vi så ikke
hørt noget!! Som jeg forstår det er de
lidt nervøse for hvilket erstatningsniveau de skal ligge sig på, men forhåbentligt hører vi noget snart.
Man kan sige at skoven ikke er
aktuelt truet, men i virkeligheden er
der en kæmpe trussel fra brændehuggere som er parat til ar rydde op i det

Nogle af mødedeltagerne: Kristian Knudsen, Jan Fischer Rasmussen,
Uffe Terndrup, Rune Bygebjerg og Flemming Helsing (Foto: J. Boe Runge)
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mindste pilekrat for at skaffe et par
pinde til ovnen. Det er den trussel
som skal elimineres, før jeg kan sove
roligt om natten!”
Thy og Fussingø Skovdistrikter
Kristian Knudsen har leveret et høringssvar til driftsplanen for Thy
Skovdistrikt, og der er ligeledes leveret input (af Lars Bruun) vedr. en
revision af driftsplanen for Fussingø
Skovdistrikt.
Natura 2000-skovplanlægning
EFU har afgivet et fyldigt høringssvar
angående Natura 2000skovplanlægning.
Ændringer i EFU’s
personsammensætning
Mogens Holmen har ønsket at stoppe
(pt. foreningsrepræsentant for Entomologisk Forening), mens Lars Bruun
og Ole Martin gerne fortsætter. Preben Nielsen, der ikke længere har så
megen tid at gøre godt med, har stillet
sin plads til rådighed for en anden.
Efter mødet er Philip Francis Thomsen og Morten Top Jensen blevet kontaktet og er villige til at gå ind i EFU.
Flemming Vilhelsen afløses som foreningsrepræsentant
(Lepidopterologisk Forening) af Arne
Lykke Viborg.
Områdekontaktpersoner
• Kristian Knudsen:
Miljøcenter Aalborg, de kommuner der refererer til Miljøcentret samt de tre nørrejyske
statsskovdistrikter.
• Per Stadel Nielsen:
Miljøcenter Nykøbing F., de
kommuner der refererer til

•

•

•

•

•

•

•

Miljøcentret samt Falster
Statsskovdistrikt.
Palle Jørum:
Miljøcenter Odense, de
kommuner der refererer til
Miljøcentret samt Fyns
Statsskovdistrikt.
Uffe Terndrup:
Miljøcenter Ribe,
de kommuner der refererer til
Miljøcentret samt de
fem sydjyske statsskovdistrikter.
Tom Nygaard Kristensen:
Miljøcenter Ringkøbing, de
kommuner der refererer til
Miljøcentret samt de to
midt og vestjyske statsskov
distrik ter.
Morten Top Jensen:
Miljøcenter Roskilde/Bornholm,
de bornholmske kommuner
samt Bornholm
statsskovdistrikt.
Ole Martin:
Miljøcenter Roskilde/
Nordsjælland, de kommuner i
Nord- og Nordvestsjælland der
refererer til Miljøcentret samt
de fem nord- og nordvestsjæl
landske statsskovdistrikter.
Lars D. Bruun:
Miljøcenter Århus, de
kommuner der refererer til
Miljøcentret samt de to
østjyskestatsskovdistrikter.
Søren Tolsgaard:
Militære øvelsesområder.

Kontaktpersoner vedr. lovgivning
Flemming Helsing indvilgede i at
være kontaktperson på hele området
– men pointerede at han ikke har ekspertise på vandområdet.
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Artskontaktpersoner
Kontaktpersoner vedr. EFHabitatarter
• Jan F. Rasmussen:
Grøn Kølleguldsmed –
Ophiogomphus cecilia
(Fourcroy, 1785)
Grøn Mosaikguldsmed –
Aeshna viridis Evers. 1836
Stor kærguldsmed –
Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825)
• Flemming Helsing:
Hedepletvinge – Euphydras
aurinia (Rottemburg, 1775)
• Per Stadel Nielsen:
Sortplettet blåfugl – Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
• Ole Martin:
Eremit – Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763)
• Kristian Arevad:
Bred Vandkalv – Dytiscus
latissimus Linnaeus, 1758

Lys Skivevandkalv –
Graphoderus bilineatus (De
Geer, 1774)
• Kontaktpersoner vedr. øvrige
arter
• Palle Jørum & Mogens Hansen:
Bombarderbille – Brachinus
crepitans (Linnaeus, 1758)
• Tom Nygaard Kristensen:
Violet perlemorsommerfugl
– Boloria dia (Linnaeus, 1758)
• Morten Top Jensen:
Enghvidvinge – Leptidea rea
li (Reissinger, 1989)
• Uffe Terndrup:
Svalehale – Papilio machaon
Linnaeus, 1758
• Knud Bech *):
Grå perikonugle –
Chloantha hyperici (Denis &
Schiffermül ler, 1775)
• Ole Martin:
Stellas mosskorpion –
Anthrenochernes stellae

Jan Fischer Rasmussen, Uffe Terndrup og Rune Bygebjerg i
en livlig diskussion (Foto: J. Boe Runge)
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(Lohmander, 1938)
*) Knud Bech, Viebjergvej 3, 3310
Ølsted, tel.: 4774 9984 / 2184 7634,
e-mail: karenogknud@webspeed.dk
Det grønne kontaktudvalg og
Rødlisteudvalget
Jan F. Rasmussen, der hidtil har været suppleant, bliver ny EFUrepræsentant, mens Philip Francis
Thomsen bliver ny suppleant. - Ole
Martin fortsætter med at
repræsentere EFU i Rødlisteudvalget.
EntoConsult
Orientering om hidtidige
og nye opgaver:
EntoConsult’s opgaver blev kort gennemgået af Michael. De omfatter:
Elektronisk Håndbog (Jan
F.Rasmussen) – Kvalitetssikring af
rødlister – Udarbejdelse af rødlister
over bladbiller (Hans Gønget) og ugler
(Flemming Helsing) – Funddata for
smældere og svirrefluer til brug for
udpegning af indikatorarter for gammel skov (Ole Martin & Rune Bygebjerg) – Overvågning af svirrefluer og
bredtæger i Storstrøms Amt (Rune &
Søren Tolsgård) – Rapport om skovinsekter i Storstrøms Amt (rapporten er
nu kommet) – Indtastning af data fra
fældefangster af natsommerfugle (Per
Stadel) og samme for dagsommerfugle
(også Per). - Ole Martin har i øvrigt
meddelt at der i 2007 ikke er indkommet nye opgaver, men at flere Miljøcentre har henvendt sig.
Regnskab:
Michael oplyste at der er et overskud
for 2006, mens året før fremviste et
underskud. Han pointerede at det er

vanskeligt at sammenligne regnskaberne år for år fordi der ofte indgår
indbetalinger for opgaver i et andet år
end dét hvor honorarer udbetales.
Etablering af artsdatabase(r)
Palle Jørum orienterede om følgende:
På de to foregående FU-møder har
etableringen af insektdatabase(r) været drøftet. Det blev bl.a. vedtaget at
Palle skulle kontakte DanBIF og forhøre sig om et muligt samarbejde med
og hjælp herfra. Han har været til
møde med Christian Lange i DanBIF i
København og efterfølgende drøftet
etableringen af en database med ham.
Resultatet er i første omgang blevet
en foreløbig udgave af en kombineret
funddatabase og tekstdatabase til
brug for arbejdet med biller, bl.a. til
arbejdet med udarbejdelsen af en ny
billefortegnelse. Palle fremviste Christian Langes foreløbige version af databasen. Denne skal i den nærmeste
fremtid justeres, og det forventes at

Palle Jørum og Kristian Arevad
(Foto: J. Boe Runge)

49

ende med en on-line-løsning. Der blev
drøftet flere detaljer i opbygningen af
databasen, hvoraf et par gav anledning til kommentarer, bl.a. hvorvidt
samtlige eksemplarer der oplyses til
databasen skal nummereres og hvorvidt hver registrering kun skal gælde
et enkelt dyr. Forholdet omkring datatilgængelighed drøftedes også – fx
om data på nettet skal kunne indhentes af hvem som helst, eller der skal
lægges begrænsninger på adgangen.
Efterfølgende blev det diskuteret
hvilken server en sådan billedatabase
skal ligge på, og om det fra DEF’s
hjemmeside vil være muligt at gå ind
på databaser for forskellige insektgrupper – inkl. sommerfugledatabasen ”Bugbase”. Det skulle der ikke
være noget til hinder for. Billefolkene
arbejder videre med databasen.
Frivillige indsamlingsbegrænsninger
Michael Kavin oplyste at der ikke
foreligger nogle ændringsforslag, men
fremkom med følgende kommentarer:
for arten Boloria dia (violet perlemorsommerfugl) synes situationen at være kritisk. Der kan dog ikke nu gøres
noget med henblik på den indeværende sæson, så der må holdes øje med
arten i løbet af 2007, og derefter må vi
tage stilling til om der skal strammes
op på indholdet af indsamlingsbegrænsningerne for arten. Jan F.R.
havde en ”føler” ude angående Boloria
euphrosyne (Rødlig perlemorsommerfugl), hvilket gav anledning til en
snak om hvem der kan foreslå nye
indsamlingsbegrænsninger og i hvilken form det skal ske. Konklusion:
Det kan både foreninger, EFU og enkeltpersoner. Og det sker ved at man
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udarbejder et konkret, skriftligt forslag med de nødvendige begrundelser.
DEF hjemmeside
Michael Kavin oplyste at den nye
DEF-hjemmeside har flg. adresse:
http://www.entoweb.dk. Jan Boe
Runge og Michael gennemgik hjemmesiden. Der efterlyses fotos, dog ikke af
sommerfugle, som der er tilstrækkeligt på lager af. Alle opfordres til at
komme med forslag til ændringer eller
tilføjelser. Bl.a. om indsamlingsmetoder for forskellige insektgrupper, artsoversigter mm.
Bladloppen
Jan Boe Runge meddelte at hvis alt
går vel, vil bladets forside fremover
udkomme i farver! Han har i øjeblikket kun meget lidt stof til et hæfte,
men har tilsagn fra flere om indlæg.
Han oplyste at grunden til problemet
med stofmanglen ligger i, at de fleste
bidragydere har og har haft et stort
tidspres i forbindelse med strukturreformen. Har rykket og vil rykke nogle igen – men realistisk set må det nok
påregnes at nogle af de lovede artikler
ikke kommer. Han efterlyser derfor
nye bidrag. Kristian Arevad foreslår
en omtale af de to Storstrømsrapporter om insekter i hhv. vand og
skov og tilbyder selv at skrive (se side
19). Jan gør opmærksom på problemer
med udsendelseslisten, især på grund
af de mange ændringer som strukturreformen har afstedkommet.
Mødet sluttede som planlagt ved
17- tiden.



To år med
DEF

(EFU) samt konsulentvirksomhed
(EntoConsult). Af disse er de to førstnævnte nye, mens de øvrige to handler om videreførelse af tidligere fælles
aktiviteter.

DEF er en paraplyforening. Det vil sige
at den har som opgave at beskæftige sig
med de ting, som er
fælles for de tilsluttede foreninger

Hjemmesiden
kom på gaden i en første version i
foråret 2007 og udbygget i eftersommeren 2007. Hjemmesidens formål er
at øge offentlighedens viden om og
interesse for insekterne og den natur
de hører hjemme i, og at fremme interessen for entomologi som fritidsinteresse.
Det er håbet at hjemmesiden med
tiden kan være med til at øge rekrutteringen af nye medlemmer og at fastslå, at når det gælder insekter i Danmark, så er det i de entomologiske
foreningers regi ekspertisen ligger.
Hjemmesiden har ikke i sin nuværende form medlemmerne af de
tilsluttede foreninger som primær
målgruppe. Her må man gå ind på de
mere specialiserede hjemmesider for
de enkelte foreninger. Med tiden kunne man dog forestille sig, at hjemmesiden kunne udbygges til også at være
af mere intern karakter med f.eks.
dataportal, kataloger, fortegnelser,
systematiske lister, arts-atlasser, fotogallerier og tilsvarende.
Hjemmesiden er ligesom en avis
opbygget i sektioner – indtil videre
fire: Foreningssiden, insektsiden, konsulentsiden og en lille engelsk side.
Hver af disse sektioner omfatter så en
række klummer, som udbygges løbende.
Mange har allerede bidraget med
såvel tekster og fotos som teknisk
bistand, og det skal de hermed takkes
for.

Af Michael Kavin

D

ansk Entomologisk Forening
(DEF) har nu fungeret i små to
år, og det kan være på sin plads at se
på foreningen og dens virke sådan lidt
fra oven.
DEF er en paraplyforening.
Det vil sige at den har som opgave at
beskæftige sig med de ting, som er
fælles for de tilsluttede foreninger.
Det vil sige at videreføre de allerede
igangværende fælles aktiviteter og
tage fælles opgaver op, som der måske
ikke hidtil har været kræfter til at
løfte eller endog tænke på.
DEF fremstår nu som en forening
der arbejder på fire fronter: Generel
oplysningsvirksomhed
(hjemmesiden), internationalt samarbejde, naturvidenskab og forvaltning
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Det internationale arbejde
har i udgangspunktet omfattet det
nordiske samarbejde. Det drejer sig
her i første omgang om den nordiske
lepidopterologkongres, men på sigt
også om ekskursioner i de nordiske
lande, erfaringsudveksling om artsdatabaser samt samarbejde om fællesnordiske foredragsarrangementer.
Endvidere er DEF indtrådt som
netværkspartner i IUCN’s (den internationale naturbevaringsorganisations) europæiske netværk
Countdown 2010. Netværket er et
lobby-netværk, som har til formål at
fastholde regeringernes og andre offentlige myndigheder på de forpligtigelser, som de har skrevet under på
for at vende nedgangen i biodiversiteten i år 2010 i medfør af biodiversitetskonventionen.
Endeligt har DEF deltaget som
observatør i det indledende møde i et
andet europæisk netværk, Butterfly
Conservation Europe (BC-Europe).
Netværket har til formål at virke for
bevarelsen af sommerfuglearter og
deres habitater (omfatter hele gruppen af Lepidoptera). Netværket er
dels et lobbynetværk og dels et naturfagligt netværk. Den naturfaglige del
består dels i en kortlægning af de vigtigste sommerfugleområder i de enkelte lande og dels i indsamling og formidling af viden om hvordan man kan
tilgodese hensynet til arter og habitater i naturforvaltningen. Efter mødet
vil der blive taget stilling til, om DEF
skal tilslutte sig netværket.
EFU arbejdet
er jo en videreførelse af et allerede
tidligere igangsat naturfagligt samarbejde mellem de tilsluttede forenin-
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ger. Arbejdet har i perioden været
præget af strukturreformen, som har
betydet, at der ikke har været særligt
mange sager til høring.
I EFU er der tilsvarende foretaget
en omstrukturering af opgaverne som
tager højde for det nye danmarkskort,
som vi nu skal arbejde efter. Der er
endvidere i efteråret 2007 fremsendt
breve til kommuner, miljøcentre og
skovdistrikter, hvor vi anmoder om at
blive høringspartnere i større naturforvaltningssager.
Endvidere har EFU deltaget i flere
møder i det grønne kontaktudvalg,
hvor naturforeningerne mødes med
repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen til drøftelse af aktuelle naturspørgsmål. Her har blandt andet
2010 målene (jf. Countdown 2010
ovenfor) været drøftet.
Endelig arbejdes i EFU regi på etableringen af en elektronisk database for
biller.
Bladloppen, som er EFU’s ansigt udadtil, udarbejdes løbende med et årligt nummer.
EFU’s arbejde finansieres af tilskud
fra tips- og lottomidler.
EntoConsult
er DEF’s konsulentvirksomhed. For
at give et indtryk af hvad det er for
opgaver EntoConsult beskæftiger sig
med, er neden for vist en oversigt over
de sager, som er indgået i 2007 frem
til og med august:
• Aftale mellem Amphi-consult og
EntoConsult om kvalitetssikring
af ”Konsekvensvurdering af lokal-

plan SKS 6/111 (Sorø Kommune) i
forhold til Habitatområde H
141” (eremitområde). Sagen afsluttet.
•

Aftale mellem DMU og EntoConsult om levering af billeder af fredede insekter og deres habitater til
bilag IV-vejledning. Sagen afsluttet.

•

Aftale mellem DMU og EntoConsult om kvalitetssikring af snudebiller rødlistede i 2006. Sagen
afsluttet.

•

Aftale mellem DMU og EntoConsult om overvågning af natsommerfugle 2007-2009 i NOVANA

•

Aftale mellem DMU og EntoConsult om rødlistning af nogle bredtæger, randtæger, humlebier og
honningbien 2007.

•

Aftale mellem Miljøcenter Nykøbing Falster og EntoConsult om
overvågning af fredede guldsmede
og vandkalve 2007 i NOVANA.
Sagen afsluttet.

•

over den danske insektfauna – således
at vi fremstår som et endnu mere tydeligt omdrejningspunkt når det gælder viden om samme. Herigennem
kan vi forhåbentligt være med til
fremme en bedre naturforvaltning i
Danmark.
Til den ende vil hjemmesiden kunne blive af stor betydning, ligesom den
forhåbentlig kan udvikles på en måde,
der vil bidrage til en positiv udvikling
i antallet af entomologisk interesserede, herunder ikke mindst medlemmer
af de tilsluttede foreninger.
Der ligger endelig en stor potentiel indflydelse i det internationale samarbejde, herunder ikke mindst de europæiske netværk. Det er vigtigt at vi
søger denne indflydelse. Det er en
indflydelse vi kan bruge til i højere
grad at sikre en europæisk naturforvaltningspolitik, som - frem for billige
point omkring artsfredninger uden
supplerende tiltag - mere målrettet
tilgodeser insekternes (og for den sags
skyld andre organismegruppers) habitater og levevilkår.



Aftale mellem Amphi-consult og
EntoConsult om undersøgelse af
evt. eremitforekomst i skræntskov
ved Kalundborg. Sagen afsluttet.

Fremtiden
Er svær at spå om. Vores arbejde
inden for det naturfaglige område
skulle gerne styrkes gennem f.eks.
etablering af artsdatabaser og øvrige
tiltag, så vi bl.a. kan få opbygget et
stadig mere struktureret, systematisk
og ikke mindst tilgængeligt overblik
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EntoConsult

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

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

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

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

EFUs forretningsudvalg
Formand: Michael Kavin
Næstformand: Uffe Terndrup
Sekretær: Lars Bruun
Redaktør: Jan Boe Runge
Medlem: Rune Bygebjerg
Medlem: Palle Jørum
Medlemmer af EFU
foreningsrepræsentant
*
(a)
på arbejde
(e)
e-mail
(f)
telefax
(m)
mobiltelefon
Kristian Arevad
Stenløkken 102, 3460 Birkerød
45 81 22 84
(e): arevad@mail.tele.dk
Biller
Lars Bruun
Nordborggade 20, 3.th, 8000 Århus
86 29 46 16 (a) 87 42 20 74
(e): larsdbruun@hotmail.com
Edderkopper
Rune Bygebjerg
I.P.Jacobsensvej 5, 9990 Skagen
(m): 20 32 78 86
r.bygebjerg@stofanet.dk
Svirrefluer, fluer, sommerfugle

Mogens Frost Christensen
Helgolandsgade 54, 9000 Ålborg
98 12 06 25
(e): mf@vejgaardestreskole.dk
Myrer, biller
Flemming Helsing
Nedergårds Allé 7, 8200 Århus N
86 76 36 70, (a) 99 31 22 79
(e)(a): flhn@hotmail.com
Sommerfugle, Vandbiller, guldsmede
Lars Iversen
Torbenfeldtvej 7, 2. th.
2700 Brønshøj
23 80 45 92
honningbien@hotmail.com
Kenneth Jensen
Præstevej 6A, 1. th.3480 Fredensborg
40 50 87 08
(e): ke_ jensen@hotmail.com
Bred entomologisk interesse
Morten Top Jensen
Plantagevej 30, 3751 Ø. Marie
56 44 21 03, (e)
top-jensen@jubii.dk
Sommerfugle
Palle Jørum
Åløkken 11, 5250 Odense SV
65 96 08 68.
(e): joerum@galnet.dk
Biller
Ole Karsholt
Zoologisk Museum,Universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø.
(a): 35 32 11 11.
(e): okarsholt@sn.ku.dk
Sommerfugle
Michael Kavin
Klokkens Kvarter 53,
5220 Odense SØ
66 15 54 77
(e) kavin@stofanet.dk
Sommerfugle
Kristian Knudsen *
Vestre Skovvej 11, 9574 Bælum
98 33 71 90
(e): kk@gistrup-skole.dk
Sommerfugle

Fortsætter på næste side

Fortsat fra forrige side:
Tom Nygaard Kristensen *
Lykkensdalsvej 93, 8220 Brabrand
86 26 35 15
(m): 40 35 98 50
(e): tomnk@stofanet.dk
Sommerfugle, faunistik, foto

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

Henning Bang Madsen *
Biologisk Institut
Universitets 15, 2100
København Ø (a) 35 32 12 76 (e)
hbmadsen@bi.ku.dk

Philip Francis Thomsen
Løgstørgade 15, 3. th.
2100 København Ø
27 14 20 46
(e) pfthomsen@bi.ku.dk

Bier
Ole Martin
Glentevej 8, 3390 Hundested
44 98 92 46
(a): 35 32 11 02
(e): oomartin@tele2adsl.dk
Trælevende biller
Per Stadel Nielsen
Skovskellet 35 A, 2840 Holte
45 80 07 45,
(f): 45 80 74 55
(e): arion@mail.dk
Storsommerfugle,
biologi, økologi
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
Jan Boe Runge *
Sneglehatten 90, 5220 Odense SØ
66 15 50 41
(m): 30 56 07 78
(e): ruge.sneglehatten@tele2adsl.dk
Biller
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Biller, økologi
Søren Tolsgaard
Naturhistorisk Museum, Bygning
210, Universitetsparken
8000 Århus
(a): 89 33 37 48
(e): stolsgaard@gmail.com
Tæger, biller, svirrefluer
Arne Lykke Viborg *
Odins Tværgade 6, 2. th.
2200 København N, 35 81 93 34
(e) alviborg@ki.ku.dk
Sommerfugle, foto

